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ربما كانت عادة التصفففيق الذي يعكس حالة الر ففا والسففرور 

بعد سففماع الموسففيقا الجميلة واألدا  الجيد، والذي تتبعد عادة  ففجة 

كبيرة، قفديمفة بل موغلة ف  القدم. ويصففففففدر التصفففففففيق عن رغبة 

الجمهور المنفعففل ف  التعبير عن انفعففاالتففد عو ففففففففا  عن تركهففا 

حفالت الموسفففففيقية يالحح أن حجم مكبوتة. وال شفففففم أن من يرتلد  ال

الصففففوت ف  آخر ربع دقيقة تقريبا  من األدا  يحدد حجم التصفففففيق 

الذي يل . فالنهاية العالية جدا  غالبا  ما تحدث ردة فعل عنيفة سففففوا  

اسففففففتحقفت المقطوعفة أو األدا   لفم أم ال لالنغمفة العفاليفة ف  نهاية 

 د(.المقطوعة الغنائية تحدث أحيانا  التأثير نفس

ف  دور األوبرا غففالبففا  مففا يصفففففففق الجمهور ف  نهففايففة اآلريففا 

األوبرالية حاجبا  بذلم أحيانا  الختام األوركسففترال  الذي ربما يكون 

جميال  وهففامففا . وهففذا مففا يحففدث عففادة ف  نهففايففة الكففادينزا لمقطع 

 العازف المنفرد المل   بالصعوبات التقنية( ف  الكونشرتو.

ن يكون أكثر تحفاا  من أسالفد، فليس من يميل الجمهور اآلن أل

الالئق التصفففففيق ف  نهاية كل حركة من سففففيمفونية أو كونشففففرتو أو 

سفوناتا مهما يكن االنفعال كبيرا . كما أن من السفلوا السففيت التصفيق 

بعفد كفل أغنيفة تنتم  إلى مجموعفة أغفانع تجمعهفا وحدة فنية ف  حال 

 ستقدم بمجملها.

حففد هو: هففل من حق الجمهور الففذي ولكن السففففففؤال الففذي نطر

يعبر عن ر ففففففاح واسففففففتحسففففففاند أن يعبر عن عدم ر ففففففاح وعدم 

 استحساند أيضا ؟

ف  بلدان أمريكا الجنوبية يعبر الجمهور عن استنكارح بالصفير 

والهسففففهسففففة. وف  إنكلترا يعلو صففففياد االسففففتنكار بدرجة معقولة، 

 ونادرا  ما يسبب تعليق الصحف.

إلى أبعد من مجرد صفففففياد االسفففففتنكار.  أحيانا  يذهب الجمهور

فقد حدث ف  إيطاليا، على سفففبيل المثال، بعد أن قدم المؤلف ف.ت. 

مارينيت ، نصفففير الموسفففيقا المسفففتقبلية، بعضفففا  من مقطوعاتد، أن 

قُذف المؤدون باألوان  الخزفية وبشففففتى أنواع الخضففففار والفواكد. 
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 «  وسقوطهاصعود مدينة ماهاغون»وحين قدم كورت فايل أوبراح 

ذف المسففففففرد بفففالمتفجرات  ات 0391ف  فرانكفورت عفففام  ، قفففُ

الرائحفة الكريهفة، وقُتل رجل بكوب بيرة أثنا  المناقشففففففة الت  تلت 

 العرض.

ف  القرن الثامن عشففففففر كان قذف البرتقال العفن من وسففففففائل 

التعبير عن خيبة األمل بالعرض. وقد تلقى المؤلف جيوفان  باتيستا 

ة قويفة على وجهد ف  التقديم األول لواحدة من بيرغوليزي  ففففففربف

حين أنكرت  0011أوبراتفد. وحفدثفت  ففففففجفة كبيرة ف  لنفدن عام 

المغنيففة كففاترين توفتس أنهففا بعثففت خففادمهففا إلى المسففففففرد ليقففذف 

منففافسففففففتهففا بففالبرتقففال العفن. حتى ف  بففدايففات القرن العشففففففرين لم 

. فقد كتب أحد المتابعين تنقرض هذح الممارسففففففة ف  بعك األماكن

 لقد شاهدت بأم عين  ف »للعروض المسفرحية والموسفيقية ما يل : 

صفففالة الموسفففيقا اإلسفففبانية فتاة تتجول حاملة سفففلة م   بالبرتقال 

العفن بفاعتهفا لقسففففففم من الجمهور لك  يقفذف بهفا المؤدين ف  حففال 

 «.أدوا أدا   رديئا  

جمهور دار أوبرا  يفقفول المؤلف البلجيك  أ. م. غريتري: إن

روما ف  منتصفففف القرن الثامن عشفففر تدرب على كشفففف السفففرقات 

الموسففففففيقية، فخالل عرض أوبرا ما ليسففففففت مبتكرة يمكن للمر  أن 

يسفففمع صفففيحات اسفففتنكار مع  كر اسفففم المؤلف الذي كان  فففحيتها. 

وكان إر فا  جمهور بارما، كما أشيع، بال  الصعوبة إ  استقبل فيها 

 يات والمغنين المشهورين بصيحات االستنكار.أدا  كبار المغن

نعود فنطرد السففففففؤال الففذي طرحنففاح سفففففففابقففا : تر  هففل يحق 

للجمهور الذي يعبر عن ر فففففاح بالتصففففففيق والهتاف، أن يعبر عن 

 عدم ر اح بردَّات فعل أخر ؟

نقول إند يحق للجمهور أن يعبر عن اسفففتيائد إن كان ما يقدم لد 

بالردا ة، ولكن من دون اللجو  إلى دون المسفففتو  المقبول ويتسفففم 

وسففففففائل عنيفة وصففففففبيانية. يمكن للجمهور الواع  أن يكتف  بعدم 

التصففيق، ويمكند االنسفحاب من الصالة قبل انتها  العرض. لم ال؟ 
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فعندما يُسفتخف بالجمهور وال يحسفب لد أي حسففاب، عندئذع من حق 

 ال.ا يقالجمهور التعبير عن عدم ر اح، ولكن بطريقة حضارية كم

ولكن يصادف أحيانا  أن يقدم أحد الفنانين الجيدين بل الممتازين 

عر فففا  متوا فففعا ، أو أن يرتكب بعك األخطا ، أو يتعرض لزلة 

مفا  ف  هفذح الحفالفة ال ينبغ  على الجمهور أن يقيمفد من خالل  لم 

العرض، نفاسففففففيفا  أنفد ف  نهاية المطاف فنان جيد لم يوفق ف  أدائد 

بفاب أو لعفدة أسففففففباب مجتمعة. هنا يلعب وع  لسففففففبفب من األسفففففف

الجمهور و ائقتففد الفنيففة ومعرفتففد بففالمعففايير الفنيففة دورا  كبيرا  ف  

موقفففد حيففال مففا يُقففدم لففد. لكن الطففامففة الكبر  ه  عنففدمففا يكون 

الجمهور، بوجد عام، سففففقيم الذوه جاهال  بالمعايير الفنية، عند  لم 

 يتحول إلى آلة تصفيق.

إلى جمهور  واه وواع، قادر على التمييز بين  إن الفن بحفاجفة

الغفث والثمين. وخلق مثفل هذا الجمهور ليس أمرا  سففففففهال  ف  زمن 

 أصبح فيد كل ش   خا عا  لمتطلبات السوه.

 رئيس التحرير

  

 ثـي دـــح

 يقيةــــة الموســـالتربي  ـف

 

 ةتاسعالحلقة ال

 

  
 د. نبيل اللّو 

 
                                                           

 أستا  ف  جامعة دمشق 
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أثبتفففت التجربفففة على األرض، أن ناريفففات التفففأهيفففل التربوي 

فيها تحديدا ،  (1ل Piagetالنفس ، وما أتى بد العالم السويسري بياجيد 

م األسففاسفف . عليلم يُسففتفلد منها جديا  ف  العملية التعليمية ف  مرحلة الت

إ  تعففد ناريتففد معرفيففة  بففاردة  وغير وا ففففففحففة ف  أ هففان الكثيرين، 

وخصفففوصفففا  عند المشفففتغلين بالتعليم. ولن نجلد الذات هنا هذح المرة، 

إ  إن هفذح الناريفة التربوية النفسففففففية لم تلحاها وزارات التربية ف  

ئيس رأوربا نفسفففففها  لكن الالفت للنار أن النارية الت  كان هدفها ال

التعليم ف  المفدار،، وجفدت مسففففففتقرا  لهفا ومنفذا  تطبيقيا  ف  التربية 

الموسفيقية. إ  تعتمد التربية الموسففيقية اعتمادا  قويا  على بعك مباد  

نارية بياجيد، وتحديدا  النواح  السمعية ـفــ المحفّزة منها، مع التأكيد 

رفع ويرها، والمكثّف على النفاحية السففففففمعية عند المتعلم، وكيفية تط

 مستواها، ومعها حّسد الرهيف.

يحفدد بيفاجيفد ف  ناريتد مرحلة اكتسففففففاب المعارف عند الطفل 

شفففففهرا  أو سفففففنتين، ويسفففففم  هذح المرحلة  38منذ والدتد حتى عمر 

بمرحلة التلق  السففمع  ـفففففففـفففففففـففففففف المحّرض أو المحّرا. إ  ال يمتلم 

لها الالر فففيع ف  البداية سفففو  ردود أفعال فطرية يسفففتكشفففف من خ

األشفففيا  الت  تحيه بد. وعبر األفعال وردودها مع األشفففيا  المحيطة 

واألشفففخاص المحيطين بد يبدأ الطفل بتمييز بعك تصففففرفاتد وفعالد 

وتكييفهفا. وشففففففيئفا  فشففففففيئفا ، وبفالتجربفة والتكرار، يبفدأ الطفل بتعديل 

حركاتد وتكييفها "وصفقلها" وفق األشفيا  واألشخاص المحيطين بد، 

المباشففر باألشففيا  واألشففخاص باللمس والصففوت. من هذح  واحتكاكد

الحركات البسفففيطة العفوية تبدأ رحلة تراكم المعارف عند الر فففيع، 
                                                           

 متخصص 3893،3982جان بياجيد عالم نفس سويسري لـففـففـفف ،)
هو صفففففففاحففب ناريففة السففففففمع  المحّرا أو  ف  علم نفس الطفففل.

اللغففة المحّرض عنففد األطفففال. لففد مؤلفففات عففديففدة نففذكر منهففا: ل
 تمثيل العالم وتصفففففورح عند الطفل(، ول3921، والتفكير عند الطفل

 (.3902 والدة الذكا ( ول3923
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تعّرفد على األشفففيا  الت  يلمس ويمسفففم بها ويتعامل معها. وما يلفت 

انتباح الطفل الر فففففيع هو كل ما يتحرا أمام نا ريد، ويحاول تذّوه 

ويصفففيخ السفففمع لكل مصفففدر صفففوت،  كل ما يسفففتطيع اإلمسفففاا بد،

وخالل فترة سففتة إلى ثمانية أشففهر من عمرح يبدأ الر فففيع باالهتمام 

باألصففوات الت  تصففدرها ألعابد عندما يضففرب بها األرض واألثاث 

المحيه بد، وف  كل مرة يراكم معرفتد الصففوتية بارتطام ألعابد، وما 

حيطة بد. يتمكن من اإلمسففففففاا بد من أغراض البيت، واألشففففففيا  الم

وأحيانا  تسفففعى األمهات إلى إحداث هذا األثر الصفففوت  وتنبيد الطفل 

إليد للفت انتباهد إل ففحاكد أو تلهيتد وتسففليتد، وه  تصففب كلّها ف  

 خانة "خبراتد" السمعية االستكشافية المتراكمة.

على ردة الفعل الصوتية هذح، وعلى مثل هذح التجارب العفوية 

معلم ف  الحضففففففانة ليعّرف األطفال على البسففففففيطة يجب أن يلجأ ال

األصفوات الموسفيقية الت  يصدرونها بأنفسهم هذح المرة، من أشيا  

لم تعد ألعابا  أو رجل طاولة أو مسند كرس  أو باب أو أشيا  أخر  

كثيرة كفان الطففل يتلهى بهفا ف  محيه بيتد، وإنما يصففففففدرونها من 

يعة متفاوت الشدة. هذح أدوات تُصدر نغما  طنينا  وصد   متنوع الطب

ه  المغامرة االسففففتكشففففافية الصففففوتية الموسففففيقية األولى الت  يبدأ 

الطففل يتعلمهفا "مرتجال "، تفارة ، ومقلفدا  لمعلمفد تفارة  أخر . رحلة 

اسفففتكشفففاف عالم األصفففوات يكون هو فيها فاعلها الرئيس بالتجربة 

طفل ل التفاعلية. ولو صففّوت أطفال على أشففيا  مختلفة معا  الكتشففف

مففا يصففففففدر عنففد، ومففا يصففففففدر عن ناراتففد من حولففد.. غففابففة  من 

 األصوات.. كمٌّ هائل  من الدهشة.. والبهجة.

سفففنة، يبن  الطفل بمثل  32إلى  0خالل الشفففريحة العمرية من 

هففة مفهومففا  ثففالوثففا  هو: الزمن،  هففذح التجففارب المففدرسففففففيففة الموجَّ

لى لمنطقية تُبنى عوالمكان، والسبب  ثالوث المعرفة ألن العمليات ا

 هذح البنى الثالث.

كفل ما يمكن للطفل اختبارح صففففففوتيا  بفعل يديد، وكل ما يمكننا 

د انتباهد إليد مما يُحدثد من أصفففففوات، أي أن نقونن لد  نحن أن نوجِّ
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و نقّعد، أو ننبهد إلى طبيعة الصففوت الذي يُحدثد. هذا كلد من شففأند 

ّر فففففد. وما يميّز أن يعّمق معارفد بفضفففففا  الصفففففوت وزمند ومح

شفففريحة األطفال الت  نتكلم عنها، وه  بالطبع شفففريحة افترا فففية 

أنمو جيففة، اخترعنففاهففا على الوره لنطبق أمرا  ناريففا  مهمففا  ف  

توعية األطفال صفففففوتيا  وسفففففمعيا ، نقول إن ما يميز هؤال  األطفال 

عن "أطفال التلفزيون"، هو أن الشفففريحة األولى تقوم بالفعل وتتعلم 

وتسففففففتنبه، ف  حين أن "أطففال التلفزيون" تفأتيهم التجربة من  منفد

الخارج ويبقوا هم ف  صفففف المتلقين السفففلبيين. وهذا ينسفففحب على 

التلففاز وما يبثد، وعلى األلعاب االلكترونية المرئية. هؤال  األطفال 

السلبيون، هم عموما  األطفال الذين ال يحاون باهتمام أهاليهم كثيرا  

بففالتففال  فهم ال يمكنهم أن يفيففدوا من ممففارسففففففة الفعففل من الوقففت. و

والتعلم من ردودح، األمر الذي يمكن أن يعلمهم بالتجربة ما أسففففففلفنا 

فيد ف  مسألة الزمن والمكان والسبب. وهنا يكمن الفره كلّد بين أن 

 يكون الطفل متفرجا  أو فاعال .

ية تربوإ ا ما طبقنا كل ما  كرناح ف  معرض حديثنا هنا على ال

لد الطفل من معارف سفففمعية  الموسفففيقية فلنتخيل ما يمكن أن يحصفففّ

"موسففففيقية،" باختبار ما يصففففدر من أصففففوات، وتوجيهد إلصففففدار 

أصفففوات أخر ، أو جمع أصفففوات بعضفففها مع بعك تباعا  أو ب نع 

معا . األمر الذي يعلّم الطفل "وع  الصفوت": كيف يمكن إصدارح، 

ة. ويمكن أن نذهب بعيدا  جدا  ف  ومفدتفد الطنينية، وطبقتد الصففففففوتي

هة لتعليم الطفل مباد  موسففيقية بعضففها يصفففها  هذح التجارب الموجَّ

 بنفسد، وبعضها اآلخر نحّر د على صنعها.

 فمن تدرج هذح التجارب بصصفدار األصوات، يمكن للمعلم أن 

يبدأ بتعليم مباد  الصفففففولفيف ل طفال يقّعد لهم ما اكتشففففففوح باللعب 

وقفففد  كرنفففا مفهوم "تفففدّرج" لنؤكفففد تتفففال  التجفففارب والتجربفففة. 

بمسففتويات مختلفة متصففاعدة، وهذا يعن   ففمنا  أن ما يبدو ارتجاال  

ولعبا  ليس كذلم، وأن التجارب مهما تكن بسيطة قد فكَّرل المعلم فيها 

ووجفففد األطفففففال إليهفففا وتركهم يفعلون ويسففففففمعون ويصفففففففون 
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المراقبة والتوجيد،  ويسففففففتنبطون، ودورح ف  كل هذا التحريك هو

ثم اسففففففتخالص القفاعدة أو المعلومة وتسففففففميتها معهم. ف  كل فعل 

يصففففدر صففففوتا  نُعلّم الطفل كيف نسففففم  هذا الصففففوت وكيف نكتبد 

لنعبّر عند على النحو الذي سفففففمعناح بحيث يمكننا اسفففففتعادتد، إ ا ما 

أردنفا  لفم، تمفاما  كما سففففففمعناح أول مرة: وهذا يعن  أن نكتبد بدقة 

ناهية تعبّر عن المسموع المستعاد بفضل الكتابة. عندئذع لن يصبح مت

الصففففففولفيف عبئفا  ناريا  رتيبا  ممال  ينفر مند التالميذ التواقون للعب 

والمتعة. وسيعرف التالميذ أن "المكتوب" هنا داللتد رمزية توافقية 

هم من األطفال ف  العالم كلد سففففيقر وند كما عالمية، وأنهم ونارا 

يقر وند هم، ويكتبوند كما يكتبون، وسفففففيسفففففتعيدوند لسفففففماعد كما 

سففففففمعوح واسففففففتعادوا سففففففماعد هم.. ف  حين أن اللغة الت  نتكلمها 

ونكتبهففا: العربيففة، ه  لغففة النففاطقين بهففا ال يفهمهففا سففففففو  أهلهففا 

ل فكرة التواصفففوبعك من تعلمها من غير الناطقين بها. إن تبسفففيه 

الموسففيقية هذح مع أقرانهم من أطفال العالم فكرة  جميلة  مثيرة  إ ا ما 

أُحسففن شففرحها وتبيان مضففمونها، وأن ما يرتجلوند ويكتبوند يمكن 

ألطفال يسففففكنون ف  بلدع بعيد جدا  عن بلدهم أن يسففففمعوا ما كتبوح.  

عهم أن ابهذح الطريقة العملية البسفففففيطة نسفففففتطيع إفهام التالميذ وإقن

تعلّم ناام كتابة األصففففوات وقرا تد هو ناام عالم  تواصففففل . من 

نافلة القول إ ن التأكيد أن تعليم األطفال ف  سففن السففابعة الصففولفيف 

 أمر مهم يقونن السمع  الذي بد وا فيد منذ زمن.

 

 الموسيقا ف  المدرسة

تكمن مشفففكلة تعليم الموسفففيقا ف  مدارسفففنا ف  نقاط متشفففابكة فيما 

نها شفففائكة ف  بعك تفاصفففيلها: إ  إن معلم الموسفففيقا، رغم صفففعوبة بي

و فففففع تأديتد مهمتد التربوية ألسفففففباب سفففففقنا كثيرا  منها ف  معرض 

حديثنا الطويل، نقول رغم صففعوبة عملد، ال يُنار ف  وسففطد التعليم  

إليفد نارة  كتلفم الت  يُنار فيها إلى مدر، العلوم أو الريا ففففففيات أو 

بب ف   لم أن "قيمة" مادة الموسفففيقا مدرجة  ف  أسففففل الفيزيا . والسففف
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لّم تحصفففيل العالمات ف  أعين اإلدارة واألسفففاتذة واألهل والمجتمع  سفففُ

مرورا  بالتالميذ أنفسففهم  وهذا يعن  أن معلم الموسففيقا مدان حتى تثبت 

برا تد، وكيف تُثبلُت وليس ف  صفففّد عنصففر واحد من العناصففر الت  

 أسلفنا تعدادها؟.

األسففففففبففاب قففد تكون غير خففافيففة كلّهففا عن هففذا الخلففل إ ا مففا و

اسففتعر ففنا الئحتها الطويلة السففودا ، ابتدا   من نارة المجتمع إلى 

الموسففففففيقفا وممتهنيهفا، وانتهفا   بفذعر األهال  من توّجد أبنائهم إلى 

مهنة ال تقيهم غائلة األيام وال تحفح لهم ما  وجوههم وال تضففففففعهم 

ئقة. وقد يُان أننا نغال ، وأن النارة اليوم قد ف  خفانفة اجتمفاعيفة ال

تغيرت إلى الفن وأهلففد الففذين قففال فيهم الجففاحح ف  بيففانففد وتبيينففد: 

"ولتجدلن شفيمة أهل الفن سفو  الخلق.."  صففحيح أن النارة عموما  

قفد تغيّرت؟ إال أن األمر نسففففففب ٌّ ف  هذا، فعند من تغيّرت، وما ه  

ل السففففكان؟ قليلة  جدا  إ ا ما أردنا نسففففبة شففففريحتهم قياسففففا  إلى مجم

جوابفا  سففففففريعفا  مجمال .. هذا من الناحية االجتماعية العامة. أما عن 

الوسه التعليم  نفسد فنقول إند تعاقب على تدريس هذح المادة لفترة 

طويلفففة من الزمن معلمون لم يتفففأهلوا تفففأهيال  جيفففدا  من النفففاحيتين 

 كليا  لتدريس هذح المادة  الموسيقية والتربوية، أو غير مؤهلين

اعتفففاد الجميع، ونعن  بفففالجميع التالميفففذ وأهفففاليهم واإلدارة 

واألسففففاتذة وأحيانا  كثيرة معلم الموسففففيقا نفسففففد، نقول إنهم اعتادوا 

جميعهم على النار إلى حصفففففة الموسفففففيقا على أنها حصفففففة ترفيد 

وتسفففففلية، يسفففففتعد التالميذ من خالل تدريباتها إلى التحضفففففير لحفل 

هاية العام. باختصفار اجتمعت على هذح المادة الاروف كلها لتهدر ن

دمها بالسر وبموافقة الجميع. هل سمعتم يوما  أن تلميذا  رسب بسبب 

رسفوبد بمادة الموسفيقا؟ طبعا  إ ا احتُسفبت مع مواد أخر . واألنكى 

من  لم، أن معلم الموسففيقا يقف أمام جمهورح من تالميذ "تشففكلت" 

سففففيقية بسففففيل األغان  الت  اسففففتمعوا إليها عر ففففا  أو  ائقتهم المو

طواعية  قبل مقدمهم حتى إلى المدرسففففة الت  سففففتعلمهم مادة  خارج 

أ واقهم ف  شفكلها ومضمونها، فضال  عن نارتهم الدونية غالبا  إلى 
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موسيقاهم التراثية والفلكلورية والعربية عموما . يالحح دون كيخوتد 

 العاثر إ ن 

قا مدعوون بحكم الضففففرورة واال ففففطرار إلى معلمو الموسففففي

تغيير األفكففار المقولبففة السففففففلبيففة الجففاهزة ف  أ هففان تالمففذتهم عن 

الموسيقا "المحنّطة" الت  تُعلمها المدرسة. من حق التلميذ أالّ يحب، 

أو يفضففففففل نوعففا  من الموسففففففيقففا، وإنمففا بعففد أن يطلع على األنواع 

ترم لكنن  ال أحب. وهذح بحد األخر  اطالعا  واعيا  يقول بعدها: أح

 اتها مهمة شفاقة على المعلّم، وال تدخل مباشرة ف  صلب عملد، إ  

ليس على معلم الموسففيقا أن يثبت ف  كل در، من دروسففد برا تد، 

وبرا ة ما يدرسفد من موسفيقا، من األحكام المقولبة السفلبية المسبقة 

بية سففففففيقانا العرالكثيرة الت  تدور ف  أ هان تالمذتنا اليوم حول مو

و"فضففففائل" الموسففففيقا الغربية وجمالياتها... هل نسفففففتطيع يوما  أن 

نعلمهم لما ا نحب الموسففففيقا؟ وما ه  خصففففائص الموسففففيقا الراقية 

الجففادة الت  نسففففففمعهففا؟ ونحن ال نعن  هنففا أبففدا  أننففا يجففب أن نحففب 

جميعنا لونا  موسففففيقيا  واحدا  سففففيجمع النا، يوم الدينونة. وإنما لكل 

نا ما يفضففلد ويحبد من موسففيقا، وتتطور أ واقنا بتقدمنا ف  السففن، م

وبنضففف آ اننا وأحاسففيسففنا، وبحسففب أوسففاطنا االجتماعية والثقافية 

وأحيانا  االقتصففادية، وبحسففب اكتشففافاتنا إ ا ما سففمحت المصففادفات 

السففففعيدة بد.. وقد أثبتت التجربة الحياتية، إ ا ما اسففففتعرض كل منا 

اقنا تتطور وتتغير وتتبدل: كم قلنا ونحن ف  مقتبل شفففريطها، أن أ و

العمر إننا ال نحب صففففففوت أم كلثوم وال أغانيها، وال صففففففوت عبد 

الوهاب وال صالح عبد الح ... ثم دارت األيام وأصبحنا من عشاه 

سففففماع هذح األصففففوات وأعمالها.. إ ن يقتضفففف  الذكا  المعرف  أن 

ماط كلها واألسففاليب من نبقى منفتح  األ هان واإلحسففا، على األن

باب المعرفة الفضفففففولية، ولنترا ل يام تفعل فينا ما تشفففففا . ما من 

شففففم أن ما يسففففتمع إليد اليافعون اليوم من موسففففيقا وغنا  مهم أثير 

عندهم، ولو تُرا لهم األمر ألحبوا وفضلوا أن يتعلموا هذح الموسيقا 

بدأ نها أن تف  المدرسفففة. لكن المدرسفففة كناام تربوي تعليم  ال يمك
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بهذا النوع من الموسففففيقا دون أن تسففففتعرض معهم تاريخ الموسففففيقا 

بمففدارسففففففهففا المختلفففة عبر العصففففففور قبففل أن تصفففففففل معهم، إلى 

الموسففففففيقات الجديدة الرائجة. وال نان أن برامف التعليم قد أدرجت 

هذح الموسيقات ف  برامجها، وإن حصل افترا ا ، فال يمكن لساعة 

لموسففيقا تطور اإللمام بعتين أن تكف  أو تكفيا لأسفبوعية أو حتى سففا

عبر قرون، فاألمر عمليا  مسفففففتحيل، وهو غير محقق أصفففففال  للذين 

يتخصففففففصففففففون بفالموسففففففيقفا ف  معاهدنا، فكيف يتأتّى هذا لتالميذ 

 المدرسة؟

 

  دوةـــن

 يخـالش ولــح

 عل  الدرويش الحلب  

 الثان  قسمال

  
 
 أ. د. محمود قطّاط

 لتونس(

  
 مالمح من إسهامات الشيخ علي الدرويش ◘

لمزيد من التو يح واإلفادة، نقدم ف  ما يل ، عينات من 

 إسهامات الشيخ عل  الدرويش، وه  على التوال  : 

   جد الخصوص.وف  تونس على و التعليم عموما 
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 .الفره الموسيقية 

 . البحث العلم 

 

 (2لالتدريس:  1جدول  ◘

المدي دالبل

 نة

 مالحاة المادة المدة المؤسسة

تر
 كيا

مرا
ز 
وال
ية 
محا
فاة 
قسه
مون
 ي

مدار، الثانوية 
السلطانية، ودار 

المعلمين 
والمدرسة 
الصناعية 
والتطبيقات 

ومدرسة الميتم 
  اإلسالم .

ــ0301
0399 

تعيين من   االموسيق
وزارة 

المعارف 
 التركية

سو
 ةري

نادي الصنائع  حلب
النفيسة الفن  

 واألدب 

موسيقا  0399
 عربية

مسؤول عن 
القسم 

 لموسيق ا
م
ص
 ر

القاح
 رة

المعهد 
الموسيق  

الشرق  لعقد 
 لثالث سنوات

ــ0390
0390 

النوطة 
والناي  
كتابد 

المخطوط 
لعلى أن 
يكون 
للمعهد 

الحق ف  
نشرح 

لالطبعة 
األولى مند 

 فقه(.

ممن تتلمذوا 
عند: رياض 
السنباط ، 
ومحمد عبد 

الوهاب وعزيز 
صاده  كما 
أخذت عند 

كوكب الشره أم 
وكان قد  مكلثو
 (3ل

                                                           
 ) لية وبما عرف عند من إخالص األسففتا  العالم لمهنتد. ومما يرو  عند، أند اة عمار، التدريس بكفا

قصفففففبة لناي( بأطوال مختلفة.  وزع  2قام بصفففففنع عدة مجاميع من  آلة الناي، والمجمع يتألف من 

من هذح المجاميع، وقدم بعضها اآلخر هدايا إلى عدد من المعاهد الموسيقية العربية والنوادي  ً  عددا

سففففففتانبول، والمعهد الملك  بالقاهرة، إ. وقدم منها إلى جهات ومعاهد رسففففففمية مثل: معهد الخاصففففففة
والمعهد الرشيدي بتونس، ومعهد الفنون الجميلة ف  بغداد، والمعهد الموسيق  بحلب.

، و لم األصفففول والقواعد والموشفففحات لعدة مقامات وأنغام وإيقاعات كان قد أخذ عند سفففيد درويش  (2
الت  استغرقت سنتين. 1ا هللا عام  طالثانية مع فرقة ع خالل زيارتد
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تون
، 

ــ0399 مكتبة العطارين تونس
0399 

محا رات 
حول الموسيقا 

العربية، 
أصول األدا  
الشرق ، كتابة 

الترقيم 
الموسيق ، 

تحليل 
المقامات 
عات واإليقا
 لم  مطبقا  

على جملة من 
الموشحات 
والتقاسيم 

والسماعيات 
والبشارف  آلة 

 الناي...

بدعوة من 
مديرية 

المعارف 
 والفنون
حصص 

محدودة غير 
أنها لقيت 

 ا  كبير قبوال  
وأثرت ف  
 المتلقين وف 
الوسه الفن  

لمن  عموما  
 لم المنحى 
الجديد الذي 
اتخذتد آلة 
 الناي(. 

سو
 ةري

صيف  الموسيق   النادي حلب
0391 

تدريس 
 الموسيقا 

نشر الوع  
الفن  

والثقافة 
الموسيقية 
 والتذوه

تون
، 

الجمعية  تونس
 الرشيدية

ــ0391
0393 

تعليم 
الموسيقا 
العربية 
 وآلة الناي

بدعوة من 
الجمعية الرشيدية 

لكان تأثيرح 
ف   حاسما  

 الموسيقا التونسية
وخاصة ف  
طره تعليم 

الموسيقا العربية 
 لة الناي(وآ

سو
 ةري

ــ0311 معهد الموسيقا  حلب
0310 

موسيقا 
 عربية

تتلمذ عليد 
نخبة من 

الموهوبين، 
أمثال: فؤاد 
محفو  
لعود(، 

ومحمد عبدو 
لناي(، 
ومحمد 
البوش  
لعود( 

 وغيرهم... 
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سو
 ةري

دمش
 ه

ــ0319 معهد الموسيقا
0319 

 عميدا  
 ومدرسا  
ف  القسم 
الشرق  

  .(4ل
موسيقا 
 عربية

  نئذع كان حي
 ف  قسم

األصوات 
والغنا  الشاب 

الحلب  
المتألق صباد 

 .  (5لفخري

الع

را

 ه

معهد الفنون  بغداد

 الجميلة

ــ0311

0310 

من بين 

تالمذتد 

األخوين، 

جميل 

ومنير 

 بشير. 

دعوة من 

وزارة 

المعارف 

 العراقية

سو

 ةري

ــ0310 معهد الموسيقا حلب

0319 

مع د. فؤاد 

 (6لرجائ 

لموسيقا 

 عربية(

هو المعهد و

الذي سبق لد 

ساهم ف  أن 

 تأسيسد 

 
 الفره الموسيقية :  5جدول 

المد دالبل

 ينة

الشخصيات  مالحاات الفرقة السنة

 المتعرف عليها

سو

 ةير

الطف حلب

 ولة/

فرقفففة التكيفففة 

الففففمففففولففففويففففة 

لعمل بها عدة 

 ان + أ

 إنشاد

ا عثمان، كوجو

مهران   عل

السالنيك ، 

                                                           
 ّش . عمل عل     الدرويين ( وكان القسففم الغرب  آنذاا برئاسففة الموسففيقار الروسفف  المواطن البارون بل

12.أغلق المعهد على إثرها ألسباب مالية ف  أواخر عام وف  هذا المعهد مدة تسعة أشهر فقه. 

  اد أبو قو،، لقب بالمطرب صففففباد فخري لأبو قو،( نسففففبة إلى راع  الفن  صففففب( االسففففم األصففففل

الناشت آنذاا أغنية  المطربوقد قدم هذا   الموسفيق  آنذاا الزعيم الوطن  والشاعر فخري البارودي

وه  من ألحان إبراهيم الدرويش أحد أبنا   ،'' بياع الورد'' ف  إ اعة دمشفففففق وعلى الهوا  مباشفففففرة
رويش.الشيخ عل  الد

 استمرت الدراسة ف  هذا المعهد الخاص حتى عام )11 ،ثم ألحق بوزارة التربية.
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الشب

 اب

أعفوام وعففيففن 

ففف  و ففيففففففة 

''قففففففدوم  ان 

باشففف  '' لقائد 

 فرقة(

شرف الدين بم، 

أحمد عقيل، 

صالح الجذبة، 

محمد جنيد،  

 وغيرهم

إما

رة 

الم

حم

 رة

لعر

ابست

 ن(

393

39ــ2

34 

مع فرقة  ــ
موسيقية 
وعدد من 
المنشدين 
 والمغنين

رئاسة الفرقة  ــ
الموسيقية 
النحاسية 
الخاصة 
بالقصر 

واإلشراف 
  على تدريبها

منهم عمر  ــ

 البطش

 

تر

 كيا

قسه

مون

 ي

393

39ــ4

21 

تشكيل فرقة  ـفـ
مففوسفففففففيففقففيفففة 
آلالت الفففنفففففففخ 
الفففخشففففففففبفففيفففة 
والنحاسفففية من 
طفالب الففمففيففتم 
اإلسفففففففففالمفففف  
ودار المعلمين 
 لألف لهفا عددا  
مفففن األلفففحفففان 
الففحففمفففاسففففففيفففة 
وبعك ألحفففان 
الفففففمسففففففففففيفففففر 
الففعسففففففكريفففة، 
منها معزوفة '' 
مفففففففففففففففففففار  
 عسكري ''(.

تقوم  

بالعزف ف  

المناسبات 

مية ــــــالرس

عــــــــوالش

بية 

واالستقباال

 ت وغيرها

ر وف يكتا ، 

إسماعيل حق ، 

عل  صالح ، 

 وغيرهم...

 

سو

 ةري

392 حلب

1 

تشكيل تخت مع 
عفففففففدد مفففففففن 
الفففمفففنشففففففففديفففن 
لالففمفففذهففبففجيفففة( 
وبففففففففففعففففففففففك 
الففففمففففطففففربففففات 
والفففمفففطفففربفففيفففن 
بقيادتد وإشففرافد 
لنففوري الففمالد  

أنطون ــ لعود( 
حجففار لقففانون( 

على مسففارد 
مففدينففة حلففب 
و أنفففففحفففففا  
الففففففقففففففطففففففر 
لخففففاصففففففففففة 
مففففديففففنففففتفففف  
دمشفففففففففففففففففق 
والففال قيففففة(، 
وكففانفففت لهفففا 
رحفففففففففففففالت 
خفارج القطر 

تففعفففرف عفففلفففى 

كفففففففففففففبفففففففففففففار 

الففمففوسففففففيففقففيين 

األتراا، مثفل : 

جففففففففمففففففففيففففففففل 

الففففطففففنففففبففففوري 
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ففففففف  سفففام   ـففففففـف
صفففففففففففنففففففدوه 

ـ لقفففانون(  ـففففففففففف
عففزيففز حففجفففار 

ـ كفمفففان( ل ـففففففففففف
أنففطففون حففكففيففم 

ـ لكمان(  محمد ـف
طيفور لإيقفففاع( 

عبدح بن عبدح ــف 
ـ لإيففقفففاع(   ـففففففففففف

ومفففطففففربففففتففففان 
إحداهما صالحة 

 المصرية.

أيضا لتركيا/ 
مسففففففففففففففارد 
 3اسفففتانبول: 

أشففففففففففهففففر / 
نففمفففا ج مففن 
األلفففففففحفففففففان 

لففففعففففربففففيففففة ا
والتركيففة ف  
آن واحففففففد، 
ومففعففاففمففهفففا 

 من ألحاند

( لوعزففففا معفففا  

ونففايزان عزيز 

دادهففففففففففففففففففففففن 

 وغيرهما

م

ص

 ر

احقال

 رة

392

39ــ0

13 

اإلسهام ف   ـفـ

حفالت معهفففد 

الففمففوسفففففففيففقفففا 

 ةالشفففففففففرقفففيففف

الففرسففففففففمففيفففة 

 ونشاطاتها

 

فرقة   ـففففففففـفففففففف

لفففتسففففففففجفففيفففل 

سففففففطوانفففات أ

مففن  بفتففكففلففيففف

شففففففففففركففففتفففف  

بففيضفففففففففافففون 

 وغرامافون

 

فرقة التكية  ـفـ

الففففمففففولففففويففففة 

لإنشفففففففففففففففففففاد 

جفففمفففاعففف  أو 

 منفرد تارة 

القاهرة:  ـففففـفففف
مصفففففففطفففففى 
ر ففففا بم أو 
عبفففد الحميفففد 
الففقضفففففففففابفف  
لقففففانففففون( ، 
وسام  الشوا 
لالففففكففففمففففان( 
وفؤاد شففحادة 

 لالعود(
بيروت:  ـففففـفففف
سفففام   أحياناُ 

الشففففففففففوا أو 
تففففففوفففففففيففففففق 
الصفففففففففبففففاغ 
لكففففففمففففففان(، 
وعبففد الحميففد 
القضففففاب  أو 

وبفففففففففار نففففففففف
لقفففففانفففففون(، 
ونفففففففففففففوري 
الففففففففمففففففففالد 
وشفففففففففحففففادة 
سفففففففففففعففففففادة 
لعفففففففففففففود(، 
وعفففففففففلففففففففف  
الفففففدرويفففففش 
مففففففففؤلففففففففف 
األلفففففففحفففففففان 
لنفففاي(. هفففذا 
إلففى جفففانفففب 
تسففففففففجفففيفففلفففد 
بفففففففففعفففففففففك 
الفففففففعفففففففزف 

وديع صبرا،  ـفـ

الفففديففن   مففحففيفف

بعيون، ومحي  

الفففديففن سففففففالم 

نجففاد سففففففالم، 

وعففبفففد الففغففنفف  

 شعبان...
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الفمنفرد على 
 الناي... 
وعزفا  ـفففففـففففف

بففالنففاي تففارة 

 أخر 

تون

، 

تون

، 

391

3 

391

39ــ2

11 

 

391

39ــ8

19 

 

 

 

 

فرقة  ـفففففففففـففففففففف

الففففففففبففففففففارون 

ديففففرالنففففجفففف  

النجمة لقصر 

الففففزهففففرا  ، 

ي بففو دسفففففففيففف

 سعيد(

ن فرقة كوَّ  ـفففـففف

موسفففيقية كان 

هفو مفطربهفففا 

األول لتخفففت 

نففادي الخلويففة 

/ خففلوة عبففففد 

الففففففعففففففزيففففففز 

   الجميل(

حضورح  ـففففـفففف

الفففحصففففففففص 

األسففففففبوعيفففة 

بفففففمفففففقفففففهفففففى 

الفففمففففرابفففه ل 

داخل أسففففواه 

مفففففففديفففففففنفففففففة 

العففاصففففففمففة(  

لفففففلفففففففففففرقفففففة 

محمد  ـففففففـفففففف

غففففففففففانففففففففففم 

لربفففففففففاب(، 

عففففففففففلفففففففففف  

الففففدرويفففففش 

لنففففففففففففففاي(، 

مفففففففريفففففففد  

سفففففففففففالمفففففة 

لقففانون(، ثم 

خفففففمفففففيفففففس 

تففففففففرنففففففففان 

 د(لعو

 

مصطفى  ـففـفف

بوشفففففوشفففففة 

 ـفففففففففـعود( ل

عبفففد العزيز 

جففففففمففففففيففففففل 

 ـففففـلكمنجة( 

إبفففففراهفففففيفففففم 

صفففففففففففالفففففح 

 ـففففففـلقانون( 

عففففففففففلفففففففففف  

الففففدرويفففففش 

 عرف عددا   ـففـففف

مففففن  كففففبففففيففففرا  

الفنفففانين، مثفففل 

خفففففففمفففففففيفففففففس 

الترنففان، محمففد 

الففففتففففريففففكفففف ، 

واألديففففففففففففففففففب 

الشفاعر محمود 

بففففورقففففيففففبفففففة، 

 وغيرهم

تسففجيل  ـفففففففـففففففف

حصة أسبوعية 

 فففففف  اإل اعفففففة

المحليففة بتونس 

وعفففففففففزففففففففففت 

سفففففففمفففاعففيفففات 

وشففففففنبر حجاز 

واسففففففتخبارات 

على آلففة النففاي 

والفففكفففمفففنفففجفففة 

والفففففففغفففففففنفففففففا  

وقففففففدتففففففمففففففت  

 التمارين...
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ة من: المكونففف

الشففففففيخ أحمد 

الففففطففففويففففلفففف  

بفففففالفففففطفففففار، 

الشاب خميس 

ترنففان بففالعود 

الفففففعفففففربففففف ، 

الشففففففيخ أحمد 

بطيخ بالرباب 

والففكففمففنففجفففة،  

حمد أوالشفففيخ 

الفففففففففففففزواوي 

بفففالفففنفففغفففرات، 

فففففيففففحففففمففففلففففد 

الففطففرب إلففى 

إخراج نفففايفففد 

وارتفففففففجفففففففال 

 التقاسيم...

 ـفففففففففففـلناي( 

بشففففففففففففيففففففر 

الرصايص  

 لإيقاع(

ف

لس

ط 

 ن

القد

، 

394

4 

فرقففة اإل اعففة 

الففموسففففففيقيفففة 

والمنشففففدين '' 

كفففففففففففففففففور، 

 القد،''

سجيل نخبة ت

مففن ألففحفففان 

الفففففففتفففففففراث 

والموشحات 

 القديمة

عفففففففففففجفففففففففففاج 

نويهك، أحمففد 

الفقش، يوسفففف 

 ىبفترون ، يحي

السففففففففففعففففودي، 

ويفففففففحفففففففيفففففففى 

الفففلفففبفففابفففيفففدي، 

روحففففففففففففففففففففف  

 الخما ...
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الع

را

 ه

بغدا

 د

394

5 

الفرقة  ـفففففففـففففففف

الففموسففففففيقيفففة 

والمنشفففففففففدين 

الففففعففففائففففديففففن 

لففففففففإل اعففففففففة 

 العراقية 

شراف اإل ـفففـففف

عففلففى فففرقفففة 

الموشففففففحففات 

لكانت تضفففففم 

آنفففذاا كفبفففار 

الفففمفففطفففربفففيفففن 

والففمففطربفففات 

الذين أصفففففبح 

لهم شفففففأن ف  

الفففففففغفففففففنفففففففا  

الفففففعفففففراقففففف  

والفففففعفففففربففففف  

 بشكل عام(

بمساعدة  ـفففـففف

فففففففنففففففان الفففففف

روحفففففففففففففف  

 الخما 

  الدين يمح ـففـفف

حففيفففدر، حففقفف  

الشففلب  ، نوبار 

، مسعود جميل 

... 

 

سو

 ةري

395 حلب

3 

الفرقة  ـفففففففـففففففف

الففموسففففففيقيفففة 

والمنشفففففففففدين 

: ف  اإل اعففففة

تفففففففففدريفففففففففب 

وتففففففنففففففويففففففه 

وتففقفففديففم حففّ  

عففلففى الففهففوا  

 مباشرة 

 

مستشار   ـففـفف

ففففففففنففففففف  : 

تسجيل نخبة 

من النوبفففات 

والموشحات 

األنففدلسففففففيففة 

القفديمة الت  

كفففانفففت ففف  

 حوزتد
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بعض التوضيحات حول دروس الشيخ علي الدرويش في  : 3جدول  ◘

 تونس

المواد  السنة المؤسسة المدينة

 والمحاور
من بين 

 الطلبة
تونس 

 العاصمة

مدرسة 

 7لالعطارين

) 

أيلول 

3912   

 

 (3911ل

التربية  ـفففففففـففففففف

الموسففففففيقية 

لتفففففففاريفففففففخ 

الموسففففففيقا / 

أصففففففففففففففول 

خفففففمفففففيفففففس 

تفففففففففرنفففففففففان 

لعفففففففففففففففود، 

، ( 8لنففففففاي(

مففففففحففففففمففففففد 
                                                           

وجلب األسففففتا  عل  الدرويش ليقوم بتعليم علم التدوين والضففففروبات والمقامات والسففففولفاج''لجريدة ( 1

 ف  (.. يبفدو أن هفذح الفدرو، الموسففففففيقية لم تكن قارة، ألنها غير مدمجة 12 أيلول 1 ،الزمفان

 12-12 الدراسففففية سففففنةاليزاولونها ف   كانوا جدول إحصففففا  التالميذ بحسففففب الفنون الت 

[1، ص 12]نشرة الخلدونية لسنة 

 ) لم يسفتنكف الشفيخ الترنان من حضفور درو، الشففيخ عل  الدرويش بمكتبة العطارين مع جملة الطلبة

تى ف  أكل ''الفطائر''و''اللبالب '' وف  دخولد ح قد خاله هذا األسففففتا  والزمد''و ،رغم شففففهرتد الفائقة

يم إلى أن تعلم مند كتابة الترق نما ''الحمرا '' لأبو فرنكين كما كان ينعتد( بشفففففارع الجزيرة،يإلى ،

الموسففففيق  وتحليل المقامات  واإليقاعات مطبقا  لم على جملة من البشففففارف والسففففماعيات التركية 

تعاطاح بسفففهولة عند  ،رنان أول من عزف الناي من التونسفففيينوالموشفففحات الشفففرقية كان الشفففيخ الت

  وكان يقسففففففم بالناي ف  ات ألند ال يبعد عن آلة  الفحل''يقفدوم الشففففففيخ عل  الدرويش ف  الثالثين

المهدي: ، 121''ولم يتخل عن  لم إال عندما تعاطاح صفالح المهدي سففنة  ،إ اعات المعهد الرشفيدي

.23الشيخ خميس ترنان، ص 
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لدعوة إدارة 

المعارف 

 والفنون(

يقففففا الموسفففففف

الففففعففففربففففيففففة 

 خاصياتها( 

منهف  ـفففففففففـففففففففف

األدوار 

لالففطففريففقفففة 

الشفففرقية ف  

تفففففففففنفففففففففاول 

 الوصالت( 

التدوين /  ـففففـفففف

السففففففولفففففيف 

لأصفففففففففففول 

الففففتففففرقففففيففففم 

الففففحففففديففففث 

والفففففقفففففرا ة 

 الغنائية( 

النغمات  ـففففففـفففففف

واإليقففاعففات 

لتفففحفففلفففيفففل، 

أسفففففففففاليففففب 

الفففتفففريفففكففف  

، ( 9للكمففان( 

عففففففففففلفففففففففف  

السفففففففريففتفف  

لعفففففففففففففففود( 
جفففمفففال ،( 10ل

الفففففففففديفففففففففن 

بفوسففففففنفيفنفففة 

لصفففففففحففففف  

وعفففففففففففازف 

نففاي(، أحمففد 

الضفففففففحفففاا 

لشفففففففففاعر(، 

عفففففففففففبفففففففففففد 

الففففرحففففمففففان 

الفففففمفففففهفففففدي 

لعففففففففففففازف 

عود(، سعيد 

بففففففوبففففففكففففففر 

لصفففففففحففففف  

                                                           
يقول محمد التريك  عن أسفففتا ح عل  الدرويش: '' اتصفففلت بالفنان عل  الدرويش بمدرسفففة العطارين  (1

وأخذت مند، بل أخذتد إلى بيت  ليقيم مع ، ويدرسفففففن  كيفية اسفففففتعمال األرباع الموهومة وأسفففففما  

يال، ( موسيقار األج133-11محمد التريك  ل، محمد بو ينة: درجات السلم الموسيق  بالتفصيل''

2 -23، ص 11تونس

3 ) ل : '' لقد عايشت جميع مراحً  ، قائالكثافة  الحضفور ف  حلقات الشفيخ الفنان عل  السفريت   يؤكد

 (كان يركز على النغنغة لأي الغنة'' وأندحياتد الفنية ف  تونس، ودرسففت على يدح أصففول الموسففيقا'' 

ائدة ف  تونس إلعطا  درو، نارية حتى تعم الفح  قد استغل بقا(. لولفيفصفلللعلى القرا ة الغنائية و

للجميع فعلمهم مواقع الطرب ف  األدا  المقام  واآلل  كما تفتحوا على أسففففاليب األدا  ف  عزف آلة 

حوار ل  الناي ف  بعك الشفرود التابعة لبعك الدرو، كعنصفر جديد من عناصر التخت العرب  ..

33 ) شباطبـ تاريخ 
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الفففتسفففففففففلفففم 

 النغم ( 

األدا   ـففففففففـفففففففف

لتفففقفففنفففيفففات 

األدا  

الفففففعفففففربففففف  

األصففففففيفففل، 

الفففمفففقفففامففف  

 واآلل  (

لناي آلة ا ـفففففـففففف

تففففقففففنففففيففففات ل

وأسفففففففففاليفففب 

الففففعففففزف + 

شففففففروحفففات 

كفففعفففنصفففففففففر 

جففففديففففد مففففن 

عفففنفففاصففففففففر 

الففففففتففففففخففففففت 

 (العرب 

]مع *

تطبيقات على 

جملة من 

البشارف 

والسماعيات 

التركية 

والموشحات 

 الشرقية[

وعفففففففففففازف 

نفاي(، فتيحة 

خففففففففيففففففففري 

لمففطففربفففة(، 

حسفففففففففيفففبفففة 

رشفففففففففففففففدي 

لمففطففربفففة(، 

مففففففحففففففمففففففد 

الففففففدرعفففففف  

لعففففففففففففازف 

 ناي(...
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تونس 

 العاصمة

الجمعية 

الرشيدية 

لدعوة 

 الرشيدية:

مصطفى  

بوشوشة / 

خميس 

 ترنان(

مار، 

 (11ل3918

3919 
 (12ل

 

مواد نارية 

وأخر  

 :13تطبيقية

تحفيح  – 

األمثلة لكل 

مقام ولكل 

إيقاع ثم يطبق 

اإليقاع مع 

الغنا ، فيتعلم 

الطالب ف  

نفس الوقت، 

المثال ومعد 

المقام وعقودح 

 ثم اإليقاع ...

الكتابة    -

الموسيقية 

إبراهيم  ـففففـفففف

صفففففففففففالفففففح 

لقفففانففونج ( 

قدور  ـفففففففـففففففف

الصففففرارف  

لكفمنجفففات ( 

مصطفى  ـففـفف

كفففففففففامفففففففففل 

 ـففففففففـلعواد( 

مصفففففففطفففففى 

مفففففحسفففففففففففن 

المففاي لهففاو 

وحففففففففففففففا ه 

 ـفففـللمالوف( 

رشيد عزوز 

عل   ـففففففففـفففففففف

 ـففففففففففـالقلع  

                                                           
  ) تونس يوم إلى وما إن وصففففل آ ار 12  وقد كان دليلد  ،حتى توجد مباشففففرة إلى الجمعية

لفذلفم األسففففففتفا  جمفال الدين بوسففففففنينة... دخل الشففففففيخ عندما كانت الفرقة تتدرب على أغنية ''يالل  

عدا  ففففيع فكري'' من تأليف جالل الدين النقا  وغنا  شفففففافية رشفففففدي، فأعجب بها وعرف ًُ ب

، المهدي والمرزوق : الرشيدية...، السقانج : الرشيدية...ون ترنانة''.ملحنها فقال: ''ال بد أن تك

 ) اجتمع حول دروسد عدد كبير من الهواة والطلبة وأعطى نتيجة إيجابية فأعيد جلبد ف  السنة الموالية

121.  حزيرانقال ف  حفل ختم الدرو، الذي أقيم ف  شفهر 121  :'' ال أعلم هل سففأعود ؟ ولكن

ملكة فنية لد  جمع من الشففففباب يسففففتطيعون بها مواصففففلة السففففير بعدي. وأ ن أصففففغرهم  أبقيت لكم

لالمرجعين  بتسفففففيير العرض الذي اشفففففتمل على بشفففففرف، وسفففففماع  ''فرد فزا'' التركيين ً  سفففففنا

السابقين(...

2 إللقا  درو، علمية ف  أصفففول الموسفففيقا العربية وقواعدها، وهو عمل (جلب الشفففيخ عل  الدرويش''

ائفدة بنفا  هيكفل موسففففففيقفانفا على قواعفد صففففففحيحة... ولتنجب تونس فنانين وعازفين وفق تلم يتم لفف

وال  ،بتدائ  وثانوياعلى قسففمين  12كانت الدرو، ف  الرشففيدية سففنة ... '' األصففول والقواعد'' 

 ويشترط ف  الطالب االنخراط بهذح .يشفارا ف  هذا القسفم الثان  إال من كانت لد مباد  ف  الموسفيقا

12). آ ار 23بالقرا ة والكتابة لجريدة الزهرا ،  ً  الدرو، أو يكون عارفا
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واإلمال  

 والسولفيف...

آلفففة النفففاي:  -

درو، 

تطبيقيفة كان 

لفففهفففا األثفففر 

الففكففبففيففر ففف  

تفففففكفففففويفففففن 

عفففففففازفففففففف  

فق الفنفففاي و

أصففففففففففففففول 

صففففففحيحففففة 

لساهمت ف  

 هور الناي 

كعنصفر قار 

ففف  التخففففت 

الفففففعفففففربففففف  

وتكوين أول 

فففففوج مفففففن 

عففازف  هففذح 

 ...(14لاآللة( 

أحففففففففففمففففففففففد 

يففففان الففففعففففر

لموسففففففيق ، 

تففففففففففولففففففففففى 

راف شفففففففففاإل

عففففففففففلففففففففففى 

الفموسففففففيقفففا 

النحففاسففففففيففة 

بففففففففففففففففصدارة 

الفموسففففففيقفففا 

والفففففففففنففففون 

 ـفففففـالشعبية( 

صفففففففففففالفففففح 

الففخففميسفففففف  

لنففففففففاي + 

مففففلففففحففففن + 

مفففففففطفففففففرب 

ففففففكفففففاهففففف  

 ـفففففففففففـنقدي( 

أحمفد الحففداد 

لنفففاي تفولى 

اإلشفففففففففراف 

عففففففففففلففففففففففى 

الفففجفففمفففعفففيفففة 

النففاصففففففرية 

                                                           
 ) االثنينف  مسففففا  يوم  ارآ  12  ف  حفل أقامتد الرشففففيدية قدم الشففففيخ خميس الترنان

  ارآ بفالنفاي  ألول مرة من تفاريخ تلفم اآللفة الخفالدة''   لجريدة الزهرا ،  ً  اسفففففففتخبفارا

12) وبداية اسفففففتعمالها ف  الرصفففففيد  هور هذح اآللة ،  حداثة ات قد تؤكد عبار . مثل هذح

مد الواف  وخميس ترنان.حكان من روادها أالت   القصبة والفحلالكالسيك ، بدل آلت  
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لفلموسففففففيقفففا 

 ــففالنحاسية( 

مفففففخففففففتففففففار 

الفففتفففريفففكففف  

لعففففففففففففففففواد 

 ـفففففـمطرب( 

صفففففففففففالفففففح 

الفففففمفففففهفففففدي 

 لنفاي ملحن(

سعيد بو  ـفففـففف

بكر لشفففففففار 

 ـفففففـصحف ( 

مفففففحفففففمفففففود 

الففففتففففكففففالفففف  

لوزان حفح 

 ـفففـالمالوف( 

حفففففففمفففففففادي 

 ـففففففففففـالقليب  

مففففنصفففففففففف 

قففففمففففيففففحففففة 

 ـففففففففففـلعود( 

عبففد الحميففد 

 خمير لهاو( 

 30من  ـففففـفففف

، برز ا  مرسم

 اكففان لهفف 33

األثفر الكبير 

على الحيفففاة 

الموسففففففيقيففة 
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ففف  الففبففالد.. 

أمففا التالميففذ 

الففففذيففففن لففففم 

يفففنفففتفففهفففجفففوا 

 مففففنففففهففففجففففا  

  ف موسفففيقيا  

هم من حفيفففات

حففففففففففيففففففففففث 

االحففففتففففراف 

فكفففانوا خير 

رصفففففففففففيفففففد 

لففلففجففمففهففور 

الفففففففففففففففذواه 

للموسففففففيقففا، 

كففمفففا الففتففف 

جفلفهفم حفول 

 الرشيدية...

 

 عينات من بحوث الشيخ عل  الدرويش◘ 

+  كتاب  «الناريات الحقيقية...»]من خالل مخطوط كتابد:     

، «الموسيقا العربية»+  كتاب « 3912مؤتمر القاهرة »

 [3و 5للبارون ديرالنج  ، ج. 

 

 أ / الجانب المقام :

 مأبحاث الشفففيخ عل  بالدقة، خاصفففة ما تعلق منها بالسفففلَّ تتسفففم 

الموسففففيق  العرب ، الذي نجد إلى جانبد دراسففففات دقيقة عن السففففلم 

الفيثاغوري، وأخر  عن السلم الغرب  المعدل القائم على األنصاف 
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مة، ئ، أو دراسففات عن النسففب العددية ل بعاد الموسففيقية المالأيضففا  

ن على طريقففة ي  ن لصففففففوتل ي  ن موزعل ي  والمتوافقففة، مففدعمففة بموشففففففحل 

 الترداد، وغيرها.

يدعم أبحاث كتابد األسففاسففية، مثل الت   ( التدوين الموسففيق :0

للسففففففاللم، والمقفامات بالنوطة الحديثة، وعالماتها، وبنفس الطريقة 

 .ن، وطبقة االهتزازازهو يحدد السلم الموسيق ، وطريق الدو

 موير  أن تحديد طبقة الدرجات ف  السففلَّ طبقة الصففوتية: ( ال9

عملية صففعبة.. ولم تزل طليقة حرة غير محدودة ودون  ففبه حتى 

(.. و لففم ف  رأيففد غير جففائز، ألن لكففل مغن ، 011زمففانففد لص 

ومغنيفة، طبقة صففففففوتية خاصففففففة، وبالتال  لكل منهما دوزان ل لة 

 طبقة الدرجات تحديدالمرافقفة لهمفا.. لذلم هو ينصففففففح أن يتبع ف  

أي  ،م األسفففاسففف ، ودرجاتد، ابتدا  من لدو(ف  الدوزان، مبدأ السفففلَّ 

ابتدا  من درجة نغمة الراسففففت.. ويشففففترط أن تطبق التسففففوية على 

صفففوت درجة لال( المعادلة لدرجة الحسفففين ، الموجودة ف  مزمار 

بات  بفذبفة من الفذبذ 101التسففففففويفة لالفديفابفازون(، والحفاوي على 

 ف  الثانية الواحدة. الصوتية

 ( السلم الموسيق : 9

أند م فينعت درجاتد بأنها لطبيعية(، ثم ينعتد بيبدأ ف  بحثد السلَّ  ــ

 .لطبيع (

يذكر هذح الدرجات الموسيقية الطبيعية، األساسية ف  الموسيقا  ــ

العربية، ويالحح أنها ه  كذلم عند األتراا العثمانيين، مع 

    الثانية الواحدة، وه :تو يح أرقام  بذباتها ف

سيكاح لم   ــ( 292دوكاح لري =  ــ( 250، 3/0راست لدو = 

نوا لصول  ــ( 141، 21/39جهاركاح لفا =  ــ( 122، 1/2= 

األوج  ــ( 802أي نصف  415حسين  لال =  ــ( 183، 1/2= 

 (.. 535، 3/5=  2كردان لدو  ــ( 481، 1/3لس  = 
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بالنوطة على السلم الموسيق  من  ]وهو يبيند برسم تو يح   ـففـفف

 الراست إلى الكردان[

ثم يطبق  لم على آلة العود.. ويحدد  ما يجب أن تكون عليد  ـفففـففف

ال =  ـفففففففـفففففففم الموسففيق : ]صففول = يكاح دوسففاتد بالنسففبة للسففلَّ 

كردان  ــ 2نو  = الصول  ـفـري = دوكاح  ـفـفعشيران حسين  

ات القديمة : ـفـفـففحا بالمصطلـفـفـفـفـف[ + بالنوطة ويقارنه2= الدو 

 ــففف المثلث لثقيلة الرئيسات( ـفففـففف ة المفرو ات(ـفففـفففـفففالبم  لثقيل

الحاد لواسطة  ـففـففالزير لالوسطى(  ـففـففالمثنى لثقيلة األوساط( 

 المنفصالت(.

ومن حسفففنات دراسفففاتد االعتماد على المنهجية التاريخية، فهو 

 حم الموسفففيق  العرب ، أو تحديد نسفففب هذعند تعريفد بدرجات السفففلَّ 

الدرجات، يذكر أن المتأخرين من علما  الموسففففيقا العربية القديمة، 

ع جام»، و«الفوائد العشففففففر»مثفل عبفد القفادر المراغ  ف  كتفابيفد: 

 ند لم يعد ف إيقول  ـففففففـففففففلوكذلم الشرفية، لصف  الدين(  «األلحان

، 911/909زماند، بين درجات السففففلم العرب  بقيمة لليما( بنسففففبة 

 نين ، ومجنب كبير، ومجنب صغير.عد طوإنما يوجد بُ 

ن العالم الموسيق ، والملحن الترك  لخضر بن عبد أثم يذكر  ـففـفف

، ، يطبق  لم«مراد الثان »هللا( موسففففففيقفار الخليففة العثمان  

ند أ هر السفففففلم الموسفففففيق  بدرجاتد إوياهرح، ويطورح .. إ  

 السبع على النحو التال : 

األسما  

 الفارسية

ح    سيكاح    جهاركاح        بنجكاح       يكاح         دوكا

 شيشكاح        هفتكاح         هشتكاح

          8/9        35/33     9/32        8/9       النسب

9/32          35/33       8/9 

األسما  

 العربية

راست                                              النوا         

 عراه          كردان       الحسين  
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من السففففففلم القائم على األنصففففففاف غير المتسففففففاوية / المطابق 

ا السلم القائم على تتال  ]ليما ليم ـففففـفففف للحساب الفيثاغوري لالكندي(

ثم صارت تاهر  ـففـففكوما[ الذي شاع ردحا من الزمن لالفاراب ...( 

، «نيمففات»غير المتسفففففففاويففة، ف  شففففففكففل  «األربففاع»إلى الوجود 

اصففة وخ ،... لكن عندما وصففلت الموسففيقا إلى العثمانيين«تيكات»و

م الموسيق  العرب  ف  األسا،، أبعاد كانت تتوزع السلَّ  ،المتأخرين

 «المجنففب الصففففففغير»كومففات(، و 1ان = يففلليم «المجنففب الكبير»

: ليمففا  ليمففا  كومففا ، و لففم كومففات(، وليس تتففال  1مفا وكومففا = للي

، وتنايم أرباعها غير المتسفففففاوية.. على األغلب لضفففففبه الدرجات

 3عد الطنين  لوالمجنبفان نجفدهمفا عنفد الشففففففيخ عل ، إلى جانب البُ 

 «النيم»كومفففات(، و 1كومفففات(، كمفففا نجفففد عنفففدح أبعفففاد الليمفففا ل

محسففففففوبين على الذوه بالحسففففففاب الفيثاغوري الطبيع   «التيم»و

لوهو يصفففطنع المصفففطلح الفيثاغوري، والعثمان  ف  تسفففمية البعد 

بفالبعفد الزائفد، أو النفاقص، أو الكفامفل، أو الوسففففففطى وغير  لم(.. 

مع  ،وفيمففا يل  تثبيففت الففدرجففات لالنغمففات الطبيعيففة(، كمففا ينعتهففا

أرقام نسفففففبة البعد ما بينها وبين درجة اليكاح لصفففففول(، وقد حددها 

 الشيخ عل  وأو حها بالرسم التال :

 الديوان األول                                                

حسين   يكاح

عشيرا

 ن

را عراه

،

 ت

دو

 كاح

جهار سيكاح

 كاح

 نوا

صو

 ل

ر دو س  ال

 ي

صو فا م 

 ل

2 8/9 3539/

8392 

1/

4 

2/

1 

39380/1

2038 

9/33 3/2 

32

22 

988 

9/8 

822 

3224/

925 

05

2 

33

3  

3322  

4293/20

05 

532   

2/3 

522 
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1/

2 

 الديوان الثان                                                 

نو

 ا

حس

 ين 

كردا أوج

 ن

مح 

 ر

جواب 

 السيكاح

جواب 

الجهاركا

 ح

جواب 

 النوا

ص

و

 ل

 صول فا م  ري دو س  ال

3 4/9 3533/

3318

4 

1/8 3/1 39381/

35513 

9/12 3/4 

5

2

2 

44

4 

9/4 

422 

2248/

925 

105 111 

1/3 

122  

8392/2

205 

283   

4/3 

252 

 
 ــكما أو حها  ــاألبعاد  وعلى هذا األسا،، فهو ياهر نسب

 صغيرة(:  ــوسطى  ــعلى ثالثة أنواع  لكبيرة 

 أو البعد الكامل، أو الطنين  حسب 1/3نسبة كبيرة ل ،)

 مصطلحد.

  ويسميها نسبة وسطى، 13113/11191لمجنب كبير ،)

 وينعتها ببعد قاصر أو صغير

 وه  ما يسمى أبوتوم، وهو 9111/9010مجنب صغير ل ،)

 الموجود بين السيكاح والجهاركاح، ويسميها نسبة صغيرة. البعد
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، ليسفففت واحدة «األصفففوات الطبيعية»فهو ينعت  درجات هذح 

للطنين ،  كبيرةوإنما ه  مختلفة:  ،بعضففففففهامع وال ه  متسففففففاوية 

 للمجنب الصغير. صغيرةللمجنب الكبير، و وسطىو

   بعك األبعاد لها  نسبتان: نسبة حقيقية، وأخر  تقريبية:

 1/3الطنين  = نسبة حقيقية ل) 

 وأخر  13113/11191المجنب الكبير =  نسبة حقيقية ل   )

 (3/01تقريبية ل

  وأخر  9111/9010المجنب الصغير = نسبة حقيقية ل   )

 (01/01تقريبية ل

 1/3القائم على نسب:  «خضر بن عبد هللا»م وهذا يذكرنا بسفلَّ  

النسبة الحقيقية زيادة ف   .. ومعنى  لم أن01/01 ـففففـفففف 3/01 ـففففـفففف

لالمجنب  9111/9001التدقيق الطبيع  للدرجات...   لم أن نسففبة 

م الفيثاغوري لـففففففف دوس  ، ونسففبة الصففغير( = ه  نفس نسففبة السففلَّ 

لالمجنفففب الكبير( = ه  نفس نسففففففبفففة السففففففلم  13113/11191

 bbالفيثاغوري لـ م  

ب ، رنستنتف أن الشيخ عل  الدرويش ينص على سلم أساس  ع

قففائم على الطنين ، والمجنبين الكبير والصففففففغير ، كمففا ينص على 

، يقوم على السففلم ( أربعة وعشففرين جز ا  91سففلم عام يحوي على ل

 األساس  العرب  ، وفق حسابات فيثاغورية، وعربية طبيعية.. 

من مخطوط كتابد، جدول نسففففففبة األنصففففففاف ،  013وف  ص 

وه  نسفففففب أنصفففففاف وأرباع  واألرباع إلى لاليكاح( ، كما قررها..

 غير متساوية..

 وهو يالحح أن بعك الموسيقيين العرب يستعيك عن درجة:

 كواشت =  بـ نيم كواشت 

 التيم كواشت =  بـ الكواشت 

 البوسلم = بـ نيم بوسلم 
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 التيم بوسلم  = بـ البوسلم 

 الماهور = بـ نيم ماهور 

 تيم ماهور = بـ الماهور 

االسفففففتعا فففففة خطأ فاحش.. ويو فففففح  لم وهو ير  أن هذح 

بأدلتها ف  األسفففففا، أن النيمات : كواشفففففت وبوسفففففلم وماهور ه  

نفسففها = العراه، والسففيكاح واألوج.. وأن إحسففاسففنا العرب  يعطينا 

 الطبقة على نحو ما سبق بياند. 1/9العراه على 

 
 (15لالسلم العرب  حسب ناام الشيخ عل  الدرويش الحلب 

عد ف  الديوان، بُ  91درجة  و 91لسفففلم إلى بالرغم من قسفففمة ا

ال يقيسففون هذح المسففافات الصففغيرة بالربع  ةالموسففيقيون ف  سففوري

كوما   19كومات ف  البعد الطنين  و 3ولكن بالكوما، على أسففففففا، 

لفواصفففل / فاصفففلة( ف  الديوان. وهذح النسفففب حسفففب الشفففيخ عل  

 الدرويش.

 

لجدول ص  ...«الناريات الحقيقية»مخطوط :  0/ جدول أ 

359) 

ن 

،

 بة

الدرجا

 ت

إلى 

اليكاح

= 

النسبة  لالوتر 

 3222مطلق = 

 ملمتر(

  

     يكاح  3

                                                           
 جفدول ص )1  ديرالنج ، ج «الموسففففففيقفا العربيفة»  ...«الناريفات الحقيقيفة»من مخطوط ، ،

1     :94...، ص وريةفي س سيقاالمو عدنان بن ذريل . 
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ن 2

،

 بة

نيم قرار 

حصار

… 

إلى 

اليكا

 ح

256/243 = 949  7 /32 

ن 1

،

 بة

قرار 

 حصار

إلى 

اليكا

 ح

2187/2048 = 926  

968/2187 

ن 4

،

 بة

تيم 

قرار 

 حصار

إلى 

اليكا

 ح

65536/59049 = 901   

133/8192 

ن 5

،

 بة

عشيرا

 ن

الحسين

 ي

إلى 

اليكا

 ح

9/8 = 888   8/9 

ن 3

،

 بة

عشيرا

 ن العجم

إلى 

اليكا

 ح

32/23 = 843   3/4 

ن 0

،

 بة

تيم 

عشيرا

 ن العجم

إلى 

اليكا

 ح

19683/16384 = 832  

7744/146

87 

ن 8

،

 بة

إلى  العراه

اليكا

 ح

8192/6561 = 800   

925/1024 

ن 9

،

 بة

كواشت

.. 

إلى 

اليكا

 ح

81/94 = 790   

10/81 

3

2 

ن

،

 بة

تيم 

 كواشت

إلى 

اليكا

 ح

320/243 = 759   3/8 
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3

3 

ن

،

 بة

إلى  راست

اليكا

 ح

4/3 = 750 

3

2 

ن

،

 بة

نيم 

زيركو

 لد

إلى 

اليكا

 ح

1024/769 = 711   

117/128 

3

1 

ن

،

 بة

زيركو

 لد

إلى 

اليكا

 ح

799/562 = 702   

242/729 

3

4 

ن

،

 بة

تيم 

زيركو

 لد

إلى 

اليكا

 ح

464644/1771

27 

= 675   

49950/65

571 

3

5 

ن

،

 بة

إلى  دوكاح

اليكا

 ح

3/2 = 666   2/3 

3

3 

ن

،

 بة

إلى  كوردي

اليكا

 ح

128/81 = 632   

13/16. 

3

0 

ن

،

 بة

تيم 

 كوردي

إلى 

اليكا

 ح

6564/4096 = 624   

6936/656

1 

3

8 

ن

،

 بة

إلى  السيكاح

اليكا

 ح

32768/19687 = 600   

2775/409

6 

3

9 

ن

،

 بة

إلى  بوسليم

اليكا

 ح

23/16 = 592   

16/23 
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2

2 

ن

،

 بة

تيم 

 بوسليم

إلى 

اليكا

 ح

1280/729 = 569    

17/32 

2

3 

ن

،

 بة

جهاركا

 ح

إلى 

اليكا

 ح

16/9 = 562    1/2 

2

2 

ن

،

 بة

نيم 

 حجاز

إلى 

اليكا

 ح

4096/2487 = 533    

958/1024 

2

1 

ن

،

 بة

إلى  حجاز

اليكا

 ح

243/128 = 526   

183/243 

2

4 

ن

،

 بة

تيم 

 حجاز

إلى 

اليكا

 ح

1048576/531

4410 

= 506   

107693/13

1072 

2

5 

ن

،

 بة

إلى  نو 

اليكا

 ح

2/1 = 500 

 
، ص 5، ديرالنج ، ج «الموسيقا العربية»:  8جدول   ب /

29. 
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 العربية
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 يثة

كو

ما 

هو

 لدر
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سلم 
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 م

السلم 
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 س 

32 

½ 

معد
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 3222ل

 ملمتر(

 النسب
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ألبعاد الخمسة المستعملة ف  ابرغم الفواره، يمكن إعطا  

 .النسب التالية الموسيقا العربية

 

3

) 4/

2 

الففففبففففعففففد ½ 

الصغير  من 

السففففففففففففلفففففففم 

 الفيثاغوري

ل 

 ما

253 

/24

1 

البعد الكبير ½ 

من السلم 

 الطبيع 

33/3
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2

) 
4/
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 البعد¾ 

يشبد النسبة من   

سلم القسمة 

تامة / ال

échelle des 
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32/3
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1

) 
4/
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البعد  4/4
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 الفيثاغوري

البعد الصغير  9/8 
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Aristoxèneل

) 

5

) 

4/

3 

من  4/3

البعد= تشبد  

من 

échelle 

des 

aliquotes

 ، نسبة

الثالثية  3/5 

الصغيرة 

الطبيعية أو 

ثنائية زائدة من 

 السلم األورب 

 

 + السير اللحن :  ( المقام4

نفس المقففامففات موجودة ف  المراجع المففذكورة، غير أنهففا ف  

المرجع األول والثففالففث منوطففة لبينمففا ف  الثففان  نشففففففرت بحروف 

جفاتهفا دون تنويه(، كما دلل على فصففففففائلها، وحاالت أسففففففمفا  در

ف  تنويطها  صعودها وهبوطها، وشخصية كل مقام.. وقد بذل جهدا  

= هذا األخير أ ففافد إبراهيم  أند لم يضففع لها دليال   وشففرحها لعلما  

 الدرويش(

]لوصففف السففاللم والتراكيب المقامية، قد فصففلها األسففتا  شففلفون  

ت صففففففغيرة لففدرجففات متكففاملففة، أطلق ( إلى مجموعففا0391-0110ل

عليهففا ألول مرة مصففففففطلح عقففد / عقود لمثففل عقففد اللؤلؤ / الجوهر 

المتكففامففل( يربه بينهففا خيه رفيع المسففففففتو  ، وهو التفف لف اللحن ...  

بعيفففد على دقفففة مصففففففطلحفففات المنارين القفففدامى ل ي المفففدتين / 

فهو  ،منفصفففففل...( المصفففففطلحات الحديثة يفتقر إلى هذا البعد التحليل 

يسففففففتعمففل تسففففففميففات تعود إلى منففاطق جغرافيففة معينففة لحجففازي، 

نهاوند...(، أو درجات ف  السففففففلم  لسففففففيكاح، جهاركاح...( أو  ات بعد 

 شاعري لنواثر( [  

 االنطاله من العناصر المكونة:    

األجنا، و نوعية األبعاد المكونة لها والقواعد المعتمدة ف   ــ

  لم.    
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ن  المسففتعمل ف  أو نوعية التسففلسففل اللحترتيب األجنا،  ـفففففففـففففففف

 :الموسيقا العربية

  + الفففديفففاتون  لمن السففففففلم الفيثفففاغوري أو الطبيع : أبعفففاد

 الكردي .  ــالبوسلم  ــأنصاف( : الجهاركاح 

  َّم العرب   لأي الم الدياتيون  المتحصففففل عليد بدرجات السففففل 

د(: البع 1/9و  1/1 :والسفففففف   مخفو ففففففة بربع البعفد تقريبا  

 نجدي. ــسيكاح  ــبياتس  ــراست 

  حجازي 1/0، 1/9، 1/1، 1/9، 1/1اللون  / كرمات  لأي :)

 سازكار . ــسيباهر  ــأوج آرا   ــنكريز  ــ

  أجنا، خاصة لال يمكن ترتيبها ف  الجنا، المذكورة / يضاف

بهار  ــزويل  ــمستعار  ــركب  ــ(: صبا 1/1، 1/1عد إليها بُ 

 شورا.

اصر ـفففة لالعنـفففـفففة الحديثـفففـفففيقا العربيـفففـفففتعريف المقام ف  الموس ـفففـففف

مكونات الساللم  ـففـفف ambitusاسية(: المد  الصوت  / ـففـففـففـففاألس

 ــالغماز  ـففـالمبدأ  ـفـف genreالمقامية عن طريق األجنا،،عقود / 

 التصوير. ــمحطات أخر   ــالقرار + الاهير 

ية المستعملة ف  يومنا مدونة / قائمة مختلف المقامات الموسيق ـففـفف

مختارة  ا  مقام 003هذا من قبل موسففيقي  المشففره العرب  = 

من بين أكثر المقففامففات المعروفففة ، تمففت مراجعتهففا وتثبيتهففا 

 91حو نلمن بينها  0399من قبفل اللجنة المختصففففففة بمؤتمر 

وحتى هففذا العففدد هو ف  تنففاقص إ ا مففا  ،متففداولففة فعال   مقففامففا  

 العادي(. هذح المقامات :اقتصرنا على التطبيق 

 إلى 0= من اليكففاح لصففففففول مرتبففة حسفففففففب درجففة القرار )

( ، عجم 0بالحسففففين  عشففففيران لال (، مرورا  0الجهاركاح ل فا

(، 0(، العراه لسففف  نصفففف مخفو فففةb3عشفففيران ل سففف  

( ،  السففففففيكاح لم  نصففففففف 0(، الدوكاح لري0الراسففففففت لدو

 (.0(، البوسلم لم 0مخفو ة 
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   ونزوال   العقود لصعودا  السلم مع أسما.) 

   ونزوال   التحليل المقام  لصعودا.) 

  .وصف المسار اللحن  من بداية اللحن إلى نهايتد 

 .خصائص المقام 

 .)مثال ف  المقام لتقسيم 

 (نمو ج بخه الشيخ عل  الدرويش:  9جدول ل

( + 0خه الشيخ عل  الدرويش: مقام اليكاح على الدوكاح لري

سيدي بوسعيد [، ليوجد ف  ديرالنج ،  ــمة الزهرا  تقسيم  ]النج

 (0، على اليكاح / صول003-001أ ص 1ج 
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 ب / التدوين اإليقاع :

اجتهد عدد من الموسفففيقيين العرب ف  اسفففتنباط أنامة خاصفففة 

لتدوين مختلف اإليقاعات المتداولة، مما يساعدهم على استحضارها 

 باإلجماع. أي من هذح األنامة بسهولة. غير أند لم يححل 

 حعتمففدالففذي انففد يتبع الناففام إيقول الشففففففيخ عل  الففدرويش   

بمدينة حلب، وبصفففففورة أخص  ن، وتحديدا  ون السفففففوريوالموسفففففيقي

الففذين ينتمون مثلففد إلى الطريقففة المولويففة. وهو يصفففففففففد كففاآلت  

 (:90ــ01 ، صVIج  لديرالنج ،

 [ o= دائرة صغيرة ]  دمالوقت القوي / 

 [  I= خه عمودي ]  تمالوقت الضعيف / 

 [•= نقطة   ] آ، السكوت /

نفس القيمة العرو ية والزمنية، وهو  ةطى هذح األشكال الثالثتُع

السودا  ف  التدوين الحديث. هكذا فهو يدون إيقاع  ما يعادل عموما  

 (، كاآلت :1 1ل المدور

o                   o                          •                       I                      

o                   I 

دم لسودا (         دم لسودا (    سكوت لسودا (    تم لسودا (      

 دم لسودا (   سكوت لسودا (
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قدرح سودتان ، أي عندما  متبوعة بـففففف سكوت تم عندما  تكون 

تب =  خه وات، فصند عوض أن يكايعادل ف  مجموعد ثالث سفففففود

[، يتغير  لفففم بخه عمودي فوقفففد • • Iعمودي تليفففد نقطتفففان ]

 ـفففففففـ[. لتوقيع هذح المازورة الثالثية ï] ونبرة ف  شففكل مثلث نقطتان

يد بنسبة سودا ، ثم ترفع ال تمتوقع  ـففـففالمركبة من و عة ورفعتان 

 لتؤدي حركة أولى نحو اليسار وثانية نحو اليمين.

شفففارات، تنقصفففها نصفففف القيمة، وجود نقطة فوه إحد  هذح اإل

فتعادل بالتال  مشفففالة وليس سفففودا . هكذا، لك  ندون ف  هذا الناام 

1أو  1 1إيقاع قتقُفت  ل
 ( نكتب من اليسار إلى اليمين:1

ό                             i              i                   o                

I                    I  

(     تم لمشالة(   تم لمشالة(   دم لسودا (  تم دم لمشالة

 لسودا (    تم لمشالة(

لتنقيص نفس اإلشارات ربع قيمتها العادية، تو ع فوقها  

نقطتان الواحدة فوه األخر . على هذا األسا، يدون إيقاع 

 كاآلت  من اليسار إلى اليمين:   الزيرافكند الشرق 

                                                      :                : 

ό         i         i      ό       i      ό   o                   o     

i              i    ό     i        i      i     i 

دم        تم      كا     دم     تم    دم     دم              دم        تم        

 تم  كد   تم    تم  تم    دم    

لمشالة(         -- عف المشالة        --        --     --       --لمشالة(   

--     

                                       
( تكمل الناام. هذا الشكل، يسمى  o   oدوائر  ل ، ثالث أخيرا  

مشالة   ةقفلة، يمثل دم بنسبة سودا ،  تتبعها اثنتان لكل منها قيم

o 
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[. لذلم فصن o o oوه  تعوض  ف  الواقع  ثالث دوائر متتاليات ]

 تشفتادتدوين إيقاع 

 من اليسار إلى اليمين:  ــ( يكون كالتال  1 1ل

 
                                       o 

o              I                    o   o       i               i              

i                 i   

دم لسودا (   تم لسودا (   دم لسودا (    تم لمشالة(   كد 

 لمشالة(   تم لمشالة(  كد لمشالة(

 دم لمشالة(                                  

 دم لمشالة(                                  

 
 000لقد اعتمد عليد البارون ديرالنج ، لو فففففع قائمة بـففففففففففف  

  دل من بين أكثر اإليقاعات تداوال   ت، اختيرا  ومركب ا  بسفففففيط ا  عإيقا

موسففففففيقي  المشففففففره العرب . وقفد أكد هذح القائمة أعضففففففا  لجنة 

المقفامفات واإليقفاعات  بالمؤتمر األول للموسففففففيقا العربية لالقاهرة 

ومففا بعفدهفا + كتففاب  91ص   VIًع  ( لراجع ديرالنج ،  ج0399

 المؤتمر(.

 
 قائمة المراجع 

  ات الصلة بالشيخ عل  الدرويش(ل

 

 :عربيةأ / 

، مركز الموسيقا األرشيف الشخص  للبارون ديرالنج  ـفففففـفففففـففففف

النجمة الزهرا  / سيدي بوسعيد،  ـففففففـففففففالعربية والمتوسفطية 

 تونس

 األسدي، خير الدين: موسوعة حلب المقارنة ـــ
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 بغداد ،الموسيقا والغنا  ف  بالد الرافديناألمير، سالم حسين: ـــ 

  001، ص 0333

الموسيقا ف  سورية لالبحث الموسيق  بن  ريل، عدنان:  ـــ

(،  0313 0لط.  9(، ط. 0310-0110: والفنون الموسيقية

 ل+ صفحات متفرقة( 31-11، ص 0311دمشق، 

، ص 0330، تونس، الموسوعة الموسيقيةبو ينة، محمد: ـــ 

939  

( موسيقار 0331ــ0311محمد التريك  ل: ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ 

  90ــ91، ص 0331، تونساألجيال

 تونس ــ( 0311سبتمبر لأيلول / 91:  جريدة األسبوع ـــ

 03مار،، آ ار/ 01ريل، بأنيسان/ 91:  جريدة الزمان ـفففففـفففففـففففف

أوت،  1(  0399ديسففففمبر لكانون األول/ 1سففففبتمبر، أيلول/ 

 تونس ــ( 0399أوت ل 99

 ــ (0391مار،  لآ ار/ 91مار،، آ ار/ 91، جريدة الزهرا  ـــ

 تونس

 تونســ  0399/  00/  99:  جريدة لسان الشعب ـــ

ـ  ، ص 0311دمشق  ــ 0، ج. أعالم األدب والفنالجندي، أدهم: ــ

   990ــ991

(  صالح 9110: عل  السريت  لحوار بـ تاريخ فيفري حوارـــ 

 ( 9110جانف   99المهدي لحوار: 

 ةيات الحقيقية ف  القرا ة الموسيقيالنار:  الشيخ عل  الدرويش،ـــ 

 لمخطوط(

عل  الدرويش المصري، من »الدرويش المصري، إبراهيم: ـفـفـ 

، ةالحياة الموسففففيقي، «خالل مؤلفاتد الموسففففيقية وأعمالد الفنية

  19ــ01، ص0331، 01دمشق، العدد  ــوزارة الثقافة 
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الشيخ عل  الدرويش/حياتد الدرويش، مصفطفى عل :  ـففففففـففففففـفففففف

 .  9110ناشرون، ــ  ، حلب، دار عبد المنعموأعمالد

من كنوزنا/الموشفففحات رجائ ، فؤاد والدرويش، نديم: ـففففففففـففففففففـفففففففف 

 .0311، حلب، األندلسية

الرشيدية مدرسة الموسيقا والغنا  العرب  السقانج ، محمد: ـففـففـفف 

  91، ص 0311( تونس ف  تونس

  31  ص 91، صخميس ترنان: ـــ ـــ ـــ ــ ــ 

مؤتمر الموسيقا العربية األول، القاهرة ر: سحاب، فكتوـففففففـففففففـفففففف 

 .991-999، ص 0330، بيروت0399

 ق، دمشالموسيقا ف  سورية / أعالم وتاريخالشريف، صميم: ـــ 

 .001-010، ص 0330

لعدد من الفنانين التونسيين، من بينهم:  خميس  شهاداتـففففففـففففففـفففففف 

ترنففان  عل  السففففففريت   محمففد التريك    خميس الحنففاف   

 د العزيز  جميل   صالح المهدي... الهادي عب

 0313، القاهرة م الموسيق  العرب قيا، السلَّ شوق ، يوسف: ـــ 

الموسيقار روح  الخما  وتأثيرح ف   اهر العبا،، حبيب: ـفـفـ 

  03ــ01، ص0333، بغداد الموسيقا العراقية

لط  0310، تونس 9، ج ورقاتعبد الوهاب، حسن حسن : ـففـففـفف 

  913(، ص  9.

تراثنا الموسيق ، دراسة ف  الدور والصي  العجان، محمود : ـفــ 

 0313طال،،  دار ــ، دمشق اآللية العربية لحنا وقالبا

 ،نارات ف  الموسيقا والمسردالعقرب ، محمد عبد العزيز: ـففـففـفف 

، 9 ـففففففـفففففف اللجنة العليا لرعاية الفنون واآلداب / الكتاب الليب 

  0310طرابلس 
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السماع عند ، «شيخ عل  الدرويشال»العقيل ، مجدي: ـففففففـففففففـفففففف 

  11ــ  91، ص 0309، دمشق 9، ج. العرب

 حلب ف  مئة عام...عينتاب ، محمد فؤاد و عثمان، نجو : ـــ 

مالحاات عامة على تقرير البارون عن »فخري، محمد: ـففففـففففـفففف 

 المجلة الموسففففففيقية، «النغمات المنشففففففورة ف  كتاب المؤتمر

 .0391(، القاهرة 111: 19ل

، «تونس والمؤتمر األول للموسيقا العربية»ط ، محمود: قطاـففـففـفف 

، تونس، ص 0339/  9، الكرا، دائرة المعارف التونسففففففية

 019ــ099

نارية تكوين الساللم الموسيقية والناام »: ـففـففـفف ـففـففـفف ـففـففـفف ـففـفف ـففـفف 

 ، المجمع العرب مجلة البحث الموسففيق ، «الموسففيق  العرب 

بغداد،  ـففففففففففففـففففففففففففن للموسففففففيقفا / جفامعة الدول العربية، عما

 .13ــ3، ص  9119ــ9119

( 0399المؤتمر األول للموسيقا العربية لالقاهرة »: ـــ ـــ ـــ ــ ــ

/ رصفففففففففد للمالمح واألهفففداف والنتفففائف من خالل وثفففائق 

، المجمع العرب  للموسفففيقا مجلة البحث الموسفففيق ، «المؤتمر

 .19ــ3، ص  9111بغداد،  ــ/ جامعة الدول العربية، عمان 

الموسيقار أحمد قلعد ج ، عبد الفتاد وأبو الشامات، عدنان: ـفف ـففـفف

لمهرجان األغنية السففففففورية / لجنة  اإلبلري، حيفاتفد وأعمفالفد

 .0333(، دمشق، 0سلسلة التراث الموسيقية ل ــالتراث 

، المطبعة 0399، القاهرة كتاب مؤتمر الموسيقا العربيةـفففففـفففففـففففف 

 0399األميرية بالقاهرة، 

ان والمهدي، صالح: الشيخ أحمد الواف ، تونس الكعاا، عثم ـففـففـفف

 0319المعهد الرشيدي،  ــ

كانون  19، 990، العدد مجلة اإل اعة والتلفزيون السوريةـفففـفففـففف 

 0319األول 
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 0391، ة، سوريمجلة العالم األدب ـــ 

المعهد الرشففيدي المرزوق ، محمد و المهدي، صفالح: ـففففففـففففففـفففففف 

  90، ص  0310، تونس  للموسيقا التونسية

مصري، عل  هيثم: موشحات أحمد أب  خليل القبان ، دمشق ـفــ 

 0330طال،،  دار ــ

 ،المعهد الملك  للموسيقا العربية، نشأتد، أغرا د، وأعمالد ـففـففـفف

 0393دار المطبوعات الراقية،  ــالقاهرة 

، دار الكتاب العرب  للطباعة والنشر، معهد الموسيقا العربية ـففـففـفف

 0301القاهرة 

، تونس، الموسيقا العربية تاريخها وأدبهادي، صالح: المهـففففـففففـفففف 

  099ــ099، ص 0303

 : خميس ترنانـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ

   أهل الطرب ف  حلب وبالد العربمهنى، نور: ـــ 

 ( 3، ص 0391لسنة  النشرة الخلدونيةـــ 

الشففففيخ عل  الدرويش: »وزارة الثقافة السففففورية: ـفففففففففـففففففففففـفففففففففف 

، ن السوريون المكرمونالموسفيقيو، ف  «0319ـففففففـفففففف0111

كتيب صففدر بمناسففبة المؤتمر السففاد، عشففر للمجمع العرب  

 01ــ3(، ص 9111آ ار / مار،  0ــ1للموسيقا لدمشق: 

مالحاات وآرا  حول مؤتمر الموسففيقا يكتا، ر وف: ـفففففففـفففففففـففففففف 

 .0391مكتبة المخادنة، ــ ، القاهرة العربية

 ، دمشق حلبيات...يورك  حاله، عبد هللا : ـــ 

 

 ب / لغات أخر :  

- Agha al-Kalaa, Saadalla : ‘’ Darwîsh ‘Alî’’, in the 
New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
second edition, t. VII, 2001, p. 29. 
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- CEDEJ (sous la direction du) : Musique arabe. Le 
Congrès du Caire 1932, Le Caire – Cedej, 1992. 

- Erlanger, le Baron Rodolphe d’ : ‘’ Šayh ‘Alî 
Darwîš d’Alep’’, in La musique arabe, T. V, Paris 
P. Geuthner, 1949 (rééd. 2000), p. XIII-XV ; 28-
30 ; 47 ;  389-381 / t. VI , 1959 (rééd. 2000), p.18-
21 ; p 26 et suiv. 

- Guettat, Mahmoud : ‘’ Darwîsh al-Halabî, Shaykh 
‘Alî : 1884-1952’’, in La musique arabo- 
andalouse / l’empreinte du maghreb, Paris-
Montréal, 2000, p. 239-240. 

- Id.    in Musiques du monde Arabo-Musulman…, 
Paris-al-Uns, 2004, p 52-53 ; p 216-219. 

- Louati, Ali : Le Baron d’Erlanger et son Palais 
Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Saïd, Tunis – 
Simpact Editions, 1995. 
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 ديـــالكن

 (16لودــــة العـــوآل

  لالبعد الثالث  آللة الحكما  عند الكندي(

 

 (17لمهدي كمون

 

يهدف هذا العمل أسفاسفا  إلى بيان فضل الكندي لأبو إسحاه بن 

هـففففف( ف  مجال 911هـففففف ـفففففـففففف  011الصباد بن األشعث بن قيس ل

 الموسيقا العربية عامة، وف  اختصاص آلة العود تحديدا .

وغ  لم سففففنحاول تتبع مواطن فضففففلد اعتمادا  على مدوناتد ولبل

 التالية:

 .ـــ مؤلفات الكندي الموسيقية

 .ـــ رسالة الكندي ف  اللحون والنغم

                                                           

  قدمنا صيغة أولى من هذح المقالة قبل تنقيحها ف  مداخلة بمقر ـففففففـفففففف

كانون األول  21جمعيفة مهرجفان آلفة العود بسففففففاقيفة الزيفت بتفاريخ 

الكنفففدي وآلفففة العود البعفففد الثالث  آللفففة »، وكفففانفففت بعنوان 2228

 «.الحكما  عند الكندي
1  ـفففـففف باحث بالمعهد العال  للموسيقا بتونس ـفففـففف اختصاص موسيقا

 وعلوم موسيقية.
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ينتم  الكنفدي إلى المفدرسففففففة العودية لالمدرسففففففة القديمة( إلى 

جانب إسفحاه الموصفل  وإخوان الصففا. ومن المعروف عند أيضا  

ت لد معرفة موسففففففوعية إ  كتب العديد من أنفد غزير اإلنتفاج، وكان

 الرسالة الكبر  ف »الرسائل، منها سبع ف  مجال الموسيقا، وه : 

رسففففففالة ف  ترتيب النغم الدالة على طباع األشففففففخاص »، «التأليف

مدخل رسالة ف  ال»، «رسالة ف  اإليقاع»، «العالية وتشفابد التأليف

، «لتأليفرسفففففالة ف  خبر صفففففناعة ا»، «إلى صفففففناعة الموسفففففيقا

، «رسفالة ف  الشعر»، «رسفالة ف  األخبار عن صفناعة الموسفيقا»

رسففففالة ف  »أما زكريا يوسففففف فقد  كر أربع رسففففائل فقه، وه : 

  رسففالة ف»، «كتاب المصففوتات الوترية»، «خبر صففناعة التأليف

در وتج«. رسفففالة ف  اللّحون والنغم»، «أجزا  خبريد ف  الموسفففيقا

الخامسفففة الت  أوردها زكريا يوسفففف ف  اإلشفففارة إلى أن الرسفففالة 

ا مختصفففر الموسفففيق»كتابد مؤلفات الكندي الموسفففيقية تحت عنوان 

 ليست للكندي بل ه  ترجمة لبعك« ف  تأليف النغم وصفنعة العود

هفذا ما أقرح «. إلقليفد،»ورقفات من كتفاب يونفان  ف  الموسففففففيقفا 

ات لفمؤ»زكريا يوسففففففف ف  الجز  األول من الملحق الثان  لكتابد 

م ولعل من أه«. تنبيد»والذي جا  تحت عنوان « الكندي الموسفففيقية

مفف ثر الكنففدي ف  العلوم الموسففففففيقيففة أنففد أول من دون الموسففففففيقففا 

باسففتعمال األحرف األبجدية. وهو أيضففا  أول من تطره إلى مسففألة 

صفففناعة آلة العود فذكر قياسفففاتها بدقة متناهية، مما يجعلنا نتأكد أن 

 آللة أداة لتناير الموسيقا لم يكن بالمصادفة المحضة.اختيارح لهذح ا

سماها  (18لوقد خصص الكندي رسالة كاملة لدراسة آلة الحكما 

. وتجدر اإلشففارة إلى أن جز ا  من هذح «رسففالة ف  اللحون والنغم»

الرسفففففففالففة المتمثففل ف  الفن األول والفن الثففان  والفن الثففالففث، قففام 

 ؤلفات الكندي الموسففففففيقية تحتبتحقيقد زكريا يوسففففففف ف  كتابد م

الكتاب األعام ف  التأليف أو الرسففففالة »عنوان الرسففففالة الخامسففففة 
                                                           

  ـففففـفففف آلة الحكما  ه  تسمية آللة العود، أشار إليها الكندي وكذلم

 إخوان الصفا  وخالن الوفا .
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. وقد صففففففرد هذا الكاتب بأند لم يكن على علم «الكبر  ف  التأليف

بكاتب هذح الرسففالة عندما قام بنشففر كتابد، علما  أن الصفففحة األولى 

من  التمكنالت  تشفففففير إلى اسفففففم مؤلف الكتاب كانت مفقودة، وبعد 

العثور على الجز  المفقود تبين لفد أن الرسففففففالفة للكندي، وعنوانها 

. 0311رسففففففالة من اللحون والنغم، فقام بتحقيقها ونشففففففرها سففففففنة 

ونالحح من خالل هذح الرسففالة أن آلة العود بالنسففبة إلى الكندي لها 

 ثالثة أبعاد وه :

عنوان  ، وقد تناول مو وعها تحت«صناعة آلة العود»ـفـفـ أوال  

 «.القول ف  تركيب العود»

ف  معرفة »، وجا ت تحت عنوان «دساتين آلة العود»ـففـففـفف ثانيا  

 «.الوتر والنغم

ف  ريا ة »، وكانت تحت عنوان «تدريس آلة العود»ـففـففـفف ثالثا  

 «.اليدين لذلم

أما البعد األول وهو القول ف  صفففففففناعة العود فقد خصفففففففص 

األجزا  والشكل العام آللة  الكندي هذا العنصفر ال لتحديد مقاسفات

العود فقه، بففل شفففففففرد أهميففة العالقففة الموجودة بين أجزا  اآللففة 

وأ ففففاف إلى  لم بيان أهمية المقاربة بين مقاسففففات أجزا  العود 

بع إن العمق سف»وبين مسفافات الدسفاتين. فقد صفرد الكندي قائال : 

كما «. (19لأصففففابع ونصففففف، وه  نصففففف العرض وربع الطول

عنق إنففد يجففب أن يكون ثلففث الطول. أمففا الففدسفففففففاتين يقول ف  ال

ع رب»فيعّرفهففا الكنففدي بففأنهففا حففدود النغم وه  أربعففة، فيقول إنهففا 

الطول وه  سبع أصابع ونصف مساوية لمسافة العمق. وال يجوز 

ف  هاتين المسففففافتين أن تزيد إحداهما على األخر ]...[ و لم أن 

ت النغمة خرسفففففا  العمق إن كان أقل من مسفففففافة الدسفففففاتين خرج

لضففففففيق مجالها، و لم إن كانت مسففففففافة العمق أكثر من مسففففففافة 

                                                           

1  ـففففـفففف إسحاه بن يعقوب، رسالة ف  اللحون والنغم، تحقيق زكريا

 .33، ص3935يوسف، بغداد، 
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«. (20لالدسفففففاتين عام الدوي وصفففففارت النغمة قليلة الفصفففففاحة..

وأشفففار الكندي إلى أن تمكن صفففانع  آلة العود بصفففنعتهم وحذقهم 

ألسفففففففرارهفا من شفففففففأنففد أن يجعففل اآللففة أكثر فففاعليففة ودقففة فيقول 

غرها وعر فها وعمقها وأشفكالها العيدان تختلف ف  كبرها وصف»

ورقتهفا وثخنهففا ورقففة أجزائهففا بعضفففففففهففا بقيففا، بعك، وأكثر مففا 

. وف  هذا (21ل«يعرض  لم من قبل قلة حذه صفففففانعها بصفففففناعتد

إشارة وا حة إلى أن الكندي تفطن إلى عدة مسائل فيزيائية معقدة 

تخص هذح اآللة.  لم أن العالقة بين الدسففاتين وعمق العود، وه  

مسفافة لدوي الصوت على حد قولد، ه  مسألة لم تحسم بعد.  أكبر

ويبقى السفففففففؤال مطروحفا : ما ه  أهمية هذح العالقة بين مسفففففففافة 

الدسفاتين وعمق العود؟ ولما ا اتخذ الكندي أو الحكما  ف  عصرح 

 هذح المقاربة بين العمق والطول والعرض؟

ألوتار. ناعة اعالف الكندي ف  الفن الثان  أو البعد الثان  للعود صفففف

فذكر أنها تصففنع من األمعا  بالنسففبة للبم والمثلث، واإلبريسففم بالنسففبة 

للمثنى والزير. وحجتفد ف   لم أن نغمة البم والمثلث غلياة تتماشففففففى 

مع التركيبفة الفيزيفائيفة لمفادة األمعا . أما بالنسففففففبة للمثنى والزير فقه 

ة ا  للرنين مقارنوقع االختيار على مادة اإلبريسففففم لما تمنحد من صففففف

بفالمواد األخر . كما أشففففففار الكندي إلى طريقة صففففففنع األوتار فقال: 

البم وهو وتر من معا  دقيق متسففففففاوي األجزا ، وليس لد مو ففففففع »

أغلح وال أده من مو فع، ثم طُوييل حتى صار أربع طبقات وفُتيلل فتال  

وبعدح  .جيدا . وبعدح المثلث وسففبيلد سففبيل البم غير أند من ثالث طبقات

وبعففدح الزير وهو أن  .(22ل«المثنى وهو أيضففففففا  أقففل من المثلففث بطبقففة

يكون من طبقففة واحففدة، وهو من أبريسففففففم ف  حففال طبقففة من طبقففات 

 األمعا .
                                                           

3 قوب، رسالة ف  اللحون والنغم، مرجع مذكور، ـففـفف إسحاه بن يع

 .32ــ33ص
 33ــ نفس المرجع، ص. 
 35ــ نفس المرجع، ص. 
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ثم يتناول الكندي شفففرد تسفففوية اآللة، أي ما يُعبَّر عند بمفهومنا 

فأشار إلى التسوية العامى كما و ح  (ل«التعديل أو الدوزنة»اليوم

ر الال[ ]وتفص ا مد البم »التمشففف  المعتمد لبلوغ هذح التسفففوية فيقول: 

حتى يسففففففاوي تلم النغمة الت   كرناها مطلقا  ليس على شفففففف   من 

األصففففابع فه : تسففففوية البم ]...[. فص ا علق المثلث وكان الخنصففففر 

ى اليمن اليدّركفا جميعا  بصصففففففبع ا وحُ نفَّ كمفا بيَّ  ]درجفة الرح[ على البم

اإلبهام حركة واحدة مشتركة ف  الوترين جميعا  ]و[ كانت السبابة و

وإال فزد أو أنقص ]وتر الرح[ نغمتهمفا واحدة فقد اسففففففتو  المثلث، 

. ويعتمد (23ل«حتى تتسففففففاو  النغمتان]مفتفاد الدوزان[ ف  الملو  

الكندي الطريقة نفسفففففها لتسفففففوية وتري المثنى والزير. كما يشفففففير 

سففففت الوحيدة المسففففتعملة، وإن هناا الكندي إلى أن هذح التسففففوية لي

اجتهفادا  من العفازفين العتمفاد عففدة تسففففففويففات أخر . غير أن هففذح 

الطريقة تبقى المثلى بالنسففبة إليد، وهذا يتضففح من تسففميتد لها ولما 

 تتيحد من اتساع ف  المجال الصوت .

وخصفففص الكندي العنصفففر الثان  من الفن الثان  لذكر النغمات 

نغمة الوسفففففطى بأنها رطبة لينة رخيمة،  ووصففففففها، فمثال  يصفففففف

ويصففف درجة البنصففر بأنها يابسففة خشففنة جزلة مذكرة. كما يشففرد 

عالقتها مع الحاالت النفسفية لإلنسفان، فيشفير إلى أن اسففتماع بعك 

يولّد الحزن لنقلد حال النفس إلى مثل حالتها ف  الضعف، »النغمات 

ان رد والقوة اللذوكذلم الف ،ألن الحزن والضفعف متفقان متشاكالن

                                                           

  ـففففففففـفففففففف لقد اعتبر الكاتب أن لدوزان( العود أيام الكندي قد اعتمد
الدوزان التال  ـفـ من األعلى إلى األسفل ــ : عشيران لال(، دوكا 

سففففففنورد بعك  لرح(، نو  لصففففففول(، كردان لدو(. وبنا   عليد
 التو يحات مو وعة بين معتر تين ][. هيئة التحرير

2  ،ـففـفف إسحاه بن يعقوب، رسالة ف  اللحون والنغم، مرجع مذكور

 .33ص
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همففا  فففففففداهمففا، أال تر  أن المصففففففيبففة المفرطففة تاهر الففدموع 

 .(24ل«والخشوع واالنكسار

أمففا العنصففففففر الثففالففث والرابع من الفن الثففان  فقففد عففالف فيهمففا 

الكندي موا فففع النغمات وعددها وتناسفففبها، فأشفففار إلى إمكان شفففد 

حكم كمن المثنى والزير »وتر خامس أسففففل الزير، ويكون تسفففويتد 

ثم  ( 25ل«[]ال رحالمثلفففث ومن البم  ]صففففففول دو[ الفمفثنى والزير

خصفص العنصر الخامس لذكر العلل النجومية وعالقتها بو ع آلة 

 العود حسب الفالسفة.

ف  »ثم تنففاول الكنففدي ف  الفن الثففالففث، الففذي جففا  تحففت عنوان 

، مسفففألة تقنيات العزف على العود واختالفها «ريا فففة اليدين لذلم

وقد شففففرد هذا  .ازفين من عرب وروم وفر، إلى غير  لمبين الع

إن مففذهففب الفر، فيهففا اسففففففتعمففال الخفففة »التبففاين بففدقففة عنففد قولففد 

والسففففففرعفففة ]..[. ومفففذهفففب الروم أيضففففففففا  ف  األلحفففان الثنفففانيفففة 

ف  التنقل بالضفففرب  وكذلم مذهب العرب« ]...[. اإلسفففطوخسفففية»

لغسففففففد فيها على الالئق بغنفائهم كفأصففففففولهم الثمانية ]...[. وكذلم ل

سففففففبيففل علتهم وألحففانهم، وكففذلففم الترا والففديلم والخزرج وجميع 

 .(26ل«األلسن

ثم يقترد الكندي ف  العنصر الثان  من البعد الثالث تمرينا  آللة 

العود ُعدَّ حدثا  ف  تاريخ الموسففيقا بصفففة عامة، والموسففيقا العربية 

 د الكنديبصففففففففة خفاصففففففة، فقفد كفان أول تدوين للموسففففففيقا بيَّن في

الصففففعوبات التقنية آللة العود. وما سففففجلناح ف  هذا الصففففدد عزف 

لدرجتين ف  آن واحد، قصفففد إكسفففاب المتعلم القدرة على االسفففتماع 

هذا من جهة ومن جهة أخر  ليتمكن  ،ألكثر من درجة ف  آن واحد

                                                           

  38ــ نفس المرجع، ص. 
 23ــ نفس المرجع، ص. 
  ،ـففـفف اسحاه بن يعقوب، رسالة ف  اللحون والنغم، مرجع مذكور

 .23ص
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من التنقل بين الدسفاتين بسهولة ومرونة. ف  حين أن من اعتمد هذح 

زف على آلة العود أصففففففبح متهما  ف  القرن التاسففففففع التقنية ف  الع

عشفففففر وما بعدح بتقليد تقنيات العزف على القيثار. ومن جهة أخر  

الحانا ف  تنفيذ هذا التمرين اعتماد طريقة العزف بدون مضفففففرب 

لت ليتمرن  :لريشفففة(. وهذا ما يجعلنا نسفففأل هل إن هذح الطريقة ُجعي

أن الكندي و ففففففع هذا بها المتعلم ف  مرحلة أولى، خصففففففوصففففففا  

التمرين للحصففص األولى، فيكون  لم محاولة  لتذليل صففعوبة تنقل 

األصفففففابع على الدسفففففاتين، أم أن هذح ه  الطريقة الذي يسفففففتعملها 

 ؟.(27لالكندي ف  العزف

وبعففد اطالعنففا على تمرين الكنففدي الففذي أعففاد كتففابتففد زكريففا 

لكندي ا يوسفف حسففب التدوين الموسفيق  الحديث ف  تحقيقد لرسففالة

، و لففم لتثبيففت مففا (ل، قمنففا بتنفيففذ هففذا التمرين«ف  اللحون والنغم»

جففا  من جوانففب ناريففة ف  عملنففا هففذا، وجعففل مضففففففامين الكنففدي 

وا ففففففحا  لدينا جميعا  مما يقربنا أكثر من معرفة خصففففففائص تراثنا 

 واالستفادة مند ومحاورتد وتجاوزح متى اقتضى األمر  لم. 

 لعودتمرين للضرب على آلة ا

 سحاه الكندي(إليعقوب بن 

 

 

 

 

                                                           
1  للفن الثالث من رسالة اللحون  مهدي كمون، دراسة تحليليةـفففففـففففف

، عمفففل «جز   كر طره من جس األوتفففار»والفنغم للكنفففدي 
 مرقون.

  ـففففففـفففففف أناري/أنار عدد رقم2 فيما يتعلق بصمكانية التحقيق الموسيق  «الصوت والزمن». كتيّب ،

 لكتب التراث وللرقم األثرية. هيئة التحريرل
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وتجدر اإلشفففارة إلى أن الكندي لم يقتصفففر ف  دراسفففتد آللة 

العود على هفذح الرسفففففففالفة فقه، أي رسفففففففالفة اللحون والنغم، بل 

كتاب المصففوتات »تعرض إلى دراسفة عدة رسفائل أخر ، وه  

ذكر . ف(28ل«الوترية من  ات الوتر الواحد إلى  ات العشرة  أوتار

فيهفا أن آلفة العود ف  زمند تحتوي على أربعة أوتار، وهذا العدد 

هو الذي يسففتعملد أغلب العازفين. إال أند يشففير إلى إ فففافة وتر 

خامس تحت الزير. ثم يسففففففتعرض اإلمكانات األخر ، فينبد إلى 

قلة اسفففتعمال العود  ي السفففتة والسفففبعة أوتار. كما يشفففير إلى أن 

شففرة أوتار كان يسففتعملد داود النب . ويعلل العود  ا الثمانية والع

الكندي عدد األوتار بتجانسففها مع اإلنسففان ثم مع حواسففد، فيقول 

بأن العدد أربعة ناتف عن تناسففففبد مع فضففففائل اإلنسففففان األربعة، 

وه  : الحكمة والعفة والنجدة والعدل. وعناصفففففر اإليقاع أربعة: 

                                                           

 ق موسيقية، تحقيـفففـففف إسحاه بن يعقوب الكندي، مؤلفات الكندي ال

، 3932وشفففففرد زكريا يوسفففففف، مطبعة شففففففيق، بغداد، سفففففنة 

 .00ص
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 على األوتارخفيف وثقيل ورمل وهزج. وأن األصفففففابع الت  تقع 

أربع، وأن أوتفار العود أربعة تصفففففففب  باأللوان الت  أنبنى عليها 

جسفففد اإلنسفففان. وه  كما  كر الكندي أربعة: األصففففر واألحمر 

واألبيك واألسففففود. أما العود  و األوتار الخمسففففة الذي توصففففل 

إليفد الكنففدي من خالل أبحففاثففد الناريففة فيتمثففل ف  إ فففففففافففة وتر 

ألوتار خمسففة حاول الكندي تفسففير  لم خامس. فلما أصففبح عدد ا

بالتشفففابد الموجود بين العدد خمسفففة وعدد الحوا، الباطنية وه  

كاآلت : الفكر والذكر والذهن والتميز واإلدراا، كما أشففففففار إلى 

تشابهها مع عدد الكواكب، وكذلم عدد األصابع الخمس. ثم أشار 

من  ريةكتاب المصففوتات الوت»الكندي ف  نفس هذح الرسففالة إلى 

إلى التسففففففلسفففففففل «  ات الوتر الواحد إلى  ات األوتار العشففففففرة

 التاريخ  لاهور آلة العود.

أما رسالتد ف  خبر صناعة التأليف فقد تطره الكندي فيها لذكر 

دسفاتين آلة العود، فأطلق عليها أسفما  باستعمال األحرف األبجدية. 

دية، األبج وكذلم الشففففأن بالنسففففبة إلى النغمات، فقد نعتها باألحرف

فكان  لم انطاله التدوين الموسففففيق . وهكذا نسففففتنتف أن الكندي لم 

يُسففففففقه ناريفات يونفانيفة أو غيرها على الموسففففففيقا العربية، وإنما 

انطلق من نارة مخصفففففوصففففففة بد ومما هو سففففففائد من تجارب ف  

محيطد، لذا كانت حاجتد إلى شففففرد السففففلم الموسففففيق  وتوثيقد ه  

 «.التدوين» الت  دفعتد إلى مثل هذا
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 (29لتين آلة العود وأسما  النغماتارسم بيان  يو ح دس

 

 ةـــالخالص

تطره الكندي ف  أغلب رسفائلد لدراسة آلة العود، فضال  عن 

أند خصفففص رسفففالة كاملة لشفففرد تركيبة هذح اآللة وعللها الفلكية 

والعددية والنجومية، إ فففافة إلى الطرائق البيداغوجية لتدريسفففها. 

توصل من خالل هذح األبحاث إلى عدة نتائف كانت نقطة انطاله و

اسففففتند إليها العديد من الفالسفففففة الذين تلوح. فمنهم من نسففففف على 

منوالد ف  وصفف آلة العود، مثال إخوان الصفففا الذين اكتفوا بذكر 

الشفففففففكفل العفام ل لفة، غير أنهم اختلفوا معد ف   كر مادة صفففففففنع 

ا كانت تصففففففنع كلها من إبريسففففففم على األوتار، فأشففففففاروا إلى أنه

خالف عصفففففففر الكندي الذي كان يصفففففففنع البم والمثلث من معا ، 

والمثنى والزير من إبريسفففم. ومنهم من اسفففتند إلى ما توصفففل إليد 

الكندي لينطلقوا مند ويواصففففففلوا البحث ف  هذا الميدان. كما يذكر 

لم الف أن الكندي كان الوحيد الذي أشفففار إلى العالقة الموجودة بين

والموسفففففففيقفا من خالل طرحفد للعالقة بين أوتار آلة العود  والعلل 

النجومية. فقد كان المو وع الذي تميَّز بد الكندي من سائر علما  

عصفرح والعصفور الالحقة، مثل الفاراب  وابن سفينا وصف  الدين 

األرموي. والجفدير بفالقول هنفا إن هفذح النتائف الت  توصفففففففل إليها 

                                                           

1  ـفففـففف إسحاه بن يعقوب الكندي، مؤلفات الكندي الموسيقية، مرجع

 .40مذكور ، ص
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عك العلما  يصفنفوند  فمن المدرسة الطنبورية، الكندي جعلت ب

 .(30لمما يشير إلى أند كان سباقا  لعصرح

وهكففذا حففاولنففا من خالل هففذا العمففل طرد موقع آلففة العود ف  

دراسات الكندي. والوا ح أن دراستد لهذح اآللة انبنت على محاولة 

شفففرد السفففلم الموسفففيق  وتدويند. ولعلنا من خالل معرفة هذا أجبنا 

السففففففؤال المطرود: هل كانت غاية الكندي ف  دراسففففففتد آللة  على

العود ه  معرفة علل هذح اآللة فقه. أم أن دراسفففففتها كانت للتعميق 

والخوض ف  أسفففرار السفففلم الموسفففيق ، وبالتال  تو يف هذح اآللة 

 لشرد الناريات الموسيقية.

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

يق ، تحقالموسففففيقية مؤلفات الكنديإسففففحاه بن يعقوب الكندي، 

 .011، ص0319وشرد زكريا يوسف، مطبعة شفيق، سنة 

 ،رسفففففالة الكندي ف  اللحون والنغمإسفففففحاه بن يعقوي الكندي، 

، تحقيق زكريا يوسففففففف، «لمؤلفات الكندي الموسففففففيقية»ملحق ثانع 

 .0311بغدااد، سنة 

 

 المراجع باللغة الفرنسية

du La musique classique  ),(Mahmoud Guettat

Sindibad 1 et 3 rue Feutrier, Paris, p61. Maghreb, 

                                                           

 Guettat (Mahmoud), La musique classique du ــ 23

Maghreb, Sindibad 1 et 3 rue Feutrier, Paris, 

p61. 



 

 30 

 

 

 ا ـنـا والغـالموسيق

 

  اعـر واإليقـال الحــين اإلرســب

 

 ياسر المالح

 

ما وصففلنا من الموسففيقا والغنا  العرب  ف  القرن التاسففع عشففر 

كفان من المتفداول المحفو  يومفا  بعفد يوم. وبعك ما وصففففففلنا كان 

مسففجال  بعالمات موسففيقية أولية، ال تعقيد فيها وال توزيع. فلما  هر 

وجراف ف  أوائفل القرن العشففففففرين ف  بعك البلدان العربية، الفون

سففجل المتأخرون ممن امتد بهم العمر بعك األغان  المتداولة على 

أسفففطوانات، فعرفنا عندئذع ما غنوح من قصفففائد وموشفففحات وأدوار 

ومواويفل. واكتشفففففففنا أن العناية بالغنا  واألدا  ه  األصففففففل، وأن 

 ف  التمهيد للغنا ، والمرافقة ومل  الموسففففيقا اآللية ال شففففأن لها إال

فراغففات، تحقق التكففامففل بين اللحن واألدا ، وتتيح للمغن  أن يلتقه 

أنفاسففففففد، ويتهيأ ألدا  الجملة التالية بص ففففففافة صففففففوتية بارعة، أو 

 االنتقال إلى مقام آخر.

والتخت الشفففرق  المؤلف من أربعة عازفين هم: عازف القانون 

ي و فففففففارب اإليقففاع هو مففا يرافق وعففازف العود وعففازف النففا

المغن ، وأفرادح هم الذين يملؤون الفراغات بالتقاسفففففيم على سفففففبيل 

 المتابعة والسلطنة.

 الموسيقا اآللية
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ل فيما بعد  التخفت الشففففففرق  هو مؤدي الموسففففففيقفا العربيفة، تقبفَّ

الكمفففان ففففاغتنى بصففففففوت جفففديفففد. ثم فتح بفففابفففد للكمفففان الجهير 

ت الغربية، فتعددت اآلالت من النوع لالفيولونسيل( وغيرح من اآلال

الواحفد وتحول التخفت الشففففففرق  إلى فرقة موسففففففيقية، فيها اآلالت 

 الوترية وآالت النفخ وآالت اإليقاع.

وما يعزفد التخت الشفففففرق  من موسفففففيقا نوعان: مرسفففففل حر 

يتجلى ف  التقاسفففيم المفردة الت  تكون عادة مقدمة لليال  والموال. 

منضففبه باإليقاع، ويشففمل البشففرف والسففماع  والنوع الثان  هو ال

 واللونجا والتحميلة والدوالب.

 البلشرف

هو األول ف  مجموعة ما وصففففففل إلينا من صففففففي  فارسففففففية أو 

تركية. وبشففففرف بالفارسففففية تعن  مقدمة أو دليل، وه  محولة عن 

 لبشرو( ف  األصل وهو كلمة فارسية وتركية.

ل جز  يففدعى يتففألف البشففففففرف من أربعففة أجزا  رئيسفففففففة، كفف

لخانة(، ويفصففل بين الخانات ما يسففمى بالتسففليم المكرر، ويختم بد 

 البشرف.

 السماع 

هو صفورة مصفغرة عن البشفرف، فيد أربع خانات يفصل بينها 

تسفليم صغير مكرر. ويرتبه السماع  بصيقاع السماع  الثقيل ل
8

10 )

ا الخانة الرابعة واألخيرة بفالنسففففففبة إلى الخانات الثالث األولى. وأم

فوزنها ل
4

3.) 

 اللونجا
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قطعة موسففيقية تشففبد البشففرف من حيث التكوين، لكنها سففريعة 

اإليقاع، وميزانها ثنائ  ل
4

(. وكانت ف  األصففل رقصففة شففعبية ف  2

 تركيا.

 التحميلة

من  قاسفففيم موزونةتتألف من جملة موسفففيقية تتكرر، ويتخللها ت

اآلالت منفردة. وميزانهفا الواحدة الكبيرة، وتختم بالجملة الت  بدأت 

 بها.

 الدوالب

مقدمة موسفففيقية يرافقها إيقاع. وه  تسفففبق التقاسفففيم الت  تمهد 

 لليال  والموال، وتكون من المقام الذي سيغنى بد.

 تطوير الموسيقا اآللية

فالم الغنففائيففة لمحمففد مع  هور األ 0399بففدأ التطوير ف  العففام 

عبفد الوهفاب. فكفانفت معزوفة لفكرة(، وه  أشففففففبد بالتحميلة، فيها 

جملة موسففففيقية تعزفها الفرقة دون إيقاع، وفيها تقاسففففيم منفردة من 

اآلالت، يفصففل بين التقاسففيم الجملة الموسففيقية االفتتاحية بال تغيير. 

ة وف  فيلم لالوردة البيضفففففففا ( ف  العففام نفسفففففففد،  هرت معزوففف

لفففانتففازي نهففاونففد(، وه  أكثر تطورا  من معزوفففة لفكرة(. وف  

كانت معزوفة ل نشففففوت ( ومعزوفة لشففففّغل( ومعزوفة  0391العام 

لعتاب( أكثر تطورا  ف  اللحن مع إ ففافة بعك اآلالت إلى الفرقة. 

 وكلها من ألحان محمد عبد الوهاب.

حو بل  عدد ما ألف محمد عبد الوهاب من معزوفات موسفففيقية ن

، عدا التقاسففففيم على 0301حتى العام  0399معزوفة منذ العام  19

عودح من مقامات مختلفة. من هذح المعزوفات ما كان مقدمة ل فالم 

، 0311ف  العام « لالحب األو»السفففينمائية، وأشفففهرها مقدمة فيلم 

« النمر»، ومقدمة فيلم 0313ف  العام « غزل البنات»ومقفدمة فيلم 

 .0301ف  العام « قاهر الاالم»ومقدمة فيلم ، 0319ف  العام 
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وقد اسفففففتخدم محمد عبد الوهاب األوركسفففففترا الكبيرة ف  عدد من 

ومعزوفففة « فرحففة النصففففففر»المعزوفففات الطويلففة. منهففا: معزوفففة 

 «.هدية العيد»ومعزوفة « الخيام»

أمفا الملحنون اآلخرون الذين عاصففففففروا محمد عبد الوهاب ف  

ياض السفففنباط  ومحمد القصفففبج  وفريد القرن العشفففرين أمثال: ر

األطفر  ومفحفمفففد ففوزي وغفيرهم، فكفففان تفففأليفهم للمعزوففففات 

الموسففففيقية أقل. ثم  هرت على السففففطح الموسففففيقا الراقصففففة الت  

 ترقص على إيقاعها الراقصات.

وأهم تطوير حدث للموسففففيقا اآللية الذي شففففارا فيد الكبار كان 

ة. وه  مقدمات تمهيدية ف  المقفدمفات الموسففففففيقيفة ل غفان  الطويل

للدخول ف  األغنية، لكن فصففلها عن األغنية لجعلها قطعة موسففيقية 

 مستقلة ممكن، مع ش   من التعديل ف  نهايتها إلعالن الختام.

ولو أننفا اسففففففتعر ففففففنفا المغنين والمغنيفات الفذين أدوا األغان  

الطويلفة لكفانفت أم كلثوم ف  الفذروة. يفأت  بعدها محمد عبد الوهاب 

نل ث م رياض السففففففنباط  ثم عبد الحليم حافح ثم وردة. وأبرز من للحَّ

األغان  الطويلة رياض السفففففنباط  ومحمد القصفففففبج  ومحمد عبد 

الوهففاب ومحمففد الموج  وبلي  حمففدي، ثم يففأت  نجيففب السففففففراج 

لَّ من ُعني ل بتلحين  ومحمففد محسففففففن من سففففففوريففة. أمففا ف  لبنففان فقففل

ين اللبنانيين اتجاح آخر ومدرسففففففة األغفان  الطويلفة، فقد كان للملحن

 أخر  ف  التلحين وال سيما األخوان رحبان ، وإليا، رحبان .

 الموسيقا اآللية التصويرية

منذ  هرت األفالم السفففينمائية والتمثيليات المنفصفففلة التلفزيونية 

والمسففففففلسففففففالت التلفزيونية، عمد الملحنون إلى و ففففففع موسففففففيقا 

ة المصففففففورة ما أمكن  لم. تصففففففويرية للمشففففففاهد، تعبر عن الحال

والبارعون من الملحنين كانت موسيقاهم ممتزجة بالمشهد، ال تنفرد 

عند، فيكون المشهد وحدة كاملة، ال تكاد الموسيقا تسمع فيد، التحاد 

حاسفت  السفمع والبصفر لد  المشفاهد. وقليلون من وصلوا إلى هذح 
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صففويرية التالمرتبة من التكامل ف  تأليف موسففيقاهم. وف  الموسففيقا 

مقفاطع مرسففففففلفة حرة بال إيقفاع ومقفاطع أخر  فيهفا إيقاع، ويغلب 

عليها طابع الموسففففففيقا الغربية ف  اسففففففتخدام األوركسففففففترا الكبيرة 

 والتوزيع الهارمون  وتخصيص اآلالت ف  أدا  بعك المقاطع.

وأشففففهر من ألف الموسففففيقا التصففففويرية ل فالم والمسففففلسففففالت 

مر خيرت وعزيز الشوان من مصر، التلفزيونية أبو بكر خيرت وع

والرحابنة وتوفيق الباشفففففا من لبنان، وطاره الناصفففففر من األردن، 

 وطاهر ما ملّ  وسهيل عرفة وإيهاب مرادن  من سورية.

 الموسيقا اآللية العربية والفرقة الكبيرة

عنيت مصفففر منذ األربعينيات بصغنا  الفرقة الموسفففيقية باآلالت 

الت  غناها « ليال  عاشففففففق الرود»أغنية الغربيفة. وتجلّى هفذا ف  

محمد عبد الوهاب وهو يحتضن لبانجو(، وأمامد أوركسترا كبيرة، 

تضففم اآلالت الوترية بأنواعها من أسففرة الكمان إلى آالت المندولين 

 وآالت النفخ الخشبية والنحاسية إلى آالت اإليقاع المتنوعة.

رة ون  كبيوف  دار األوبرا المصفففرية أنشفففئت أوركسفففترا سفففيمف

تعزف الموسففففيقا الكالسففففيكية لكبار المؤلفين الغربيين. كما أنشففففئت 

فرقففة موسففففففيقيففة عربيففة كبيرة تعزف األلحففان العربيففة، أو ترافق 

المغنين والمغنيففات ف  حفالت الففدار، وقففد تسففففففتكمففل أحيففانففا  بفرقففة 

 الكورال من الجنسين.

مثل هذح األوركسففففترا نشففففأت بدمشففففق وتولى قيادتها صففففلح  

. ثم قففادهففا بعففد رحيلففد إلى اليوم ميسفففففففاا 0339وادي منففذ العففام ال

 باغبودريان.

أما الفرقة السففففففورية الكبيرة فتضففففففم اآلالت الغربية والعربية 

كالقانون والعود والبزه والطبلة والدف، وقد تولى قيادتها عصففففففام 

 رافع.
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وللبيانو أهمية كبيرة ف  األوركسترا السيمفونية والفرقة العربية 

يرة. وقفففد ينفرد البيفففانو وحفففدح ف  بعك الحفالت ف  عزف الكب

موسففففففيقا غربية أو موسففففففيقا عربية مؤلفة، وأشففففففهر العازفين على 

البيفانو ف  سففففففوريفة د. غزوان الزركل ، وزياد رحبان  ف  لبنان، 

 وعمر خيرت ف  مصر.

 الغنا  العرب 

الغنا  العرب  قديم، قالبد القصيدة أو أبيات شعرية، والمغنون 

الموال  والجواري، وقففل من العرب من غنّى أو عزف ف   من

جاهلية أو إسالم، يستثنى ف  العصر العباس  إبراهيم بن المهدي 

وأختفد عليفة، وهمفا من أسفففففففرة الخالفة الرفيعة. وكتاب األغان  

 ل صفهان  هو الدليل إلى أسما  المغنين وما غنوا.

صففففففر وف  القرن التاسففففففع عشففففففر  هر مغنون وملحنون ف  م

وسفورية، غنوا الموشفح والقصففيدة والدور والموال والليال . و هر 

من المبففدعين من أوجففد المسففففففرد الغنففائ  الففذي كففان وليففد األوبرا 

الغربية، والتواصففففففل مع الفره األجنبية الت  كانت تزور سففففففورية 

 ولبنان.

 

 :أعالم الموسيقا والغنا  ف  القرن التاسع عشر 

 أ ــ ف  مصر:

 091( وقد ُعّمر 0391ـففففففـفففففف0039ل حيم المسلوبمحمد عبد الر

سففنة. هو مؤسففس قالب لالدور(. وأشففهر أدوارح: أّدبن  الحب، جميل 

زمفانفم، جمفال خفدا، الحفب صففففففبّحن  عفدم، داللم يا جميل.. ومن 

أدوارح الت  غناها مطربون ف  القرن العشفرين واشتهرت: رايح فين 

 يا مسلّين ، غناح سيد مكاوي.

( هو تلميذ المسلوب. والمطرب 0310ـفـ0110ل عبدح الحامول 

المالزم للخديوي إسففففماعيل مع زوجتد المطربة ألمح، وكان يرافق 
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 من الموسفففيقا التركية. غنى المزيدالخديوي إلى اآلسفففتانة ليكتسفففب 

القصفائد واألدوار والمواويل. أشفهر األدوار الت  لحنها: متع حياتم 

يت وزاد قلب  غرام. باألحباب وأشففففففك  لمين غيرا حبم، و أنا حب

وأشففففففهر مففا لحن من قصفففففففائففد: أراا عصفففففف  الففدمع ألب  فرا، 

 الحمدان ، وقد غنتها أم كلثوم.

( هو تلميذ المسففلوب أخذ عند 0311ـففففففـفففففف0111ل محمد عثمان

من أسففففففس تختا   أولالموشفففففح والدور، وعاصففففففر الحامول ، وهو 

شففففرقيا  يالزمد، ليضففففمن تدريبد باسففففتمرار حتى ال يكون هناا ما 

جرد اإلتقان. در، عليد عبد الح  حلم  وداود حسفففن  ويوسفففف ي

 المنيالوي وسيد الصفت .

ن  الهو ، غرامففم علمن ، يففامففا انففت  أهم مففا لحن من أدوار: كففاد 

واحشفففن ، أصفففل الغرام نارة، ولحن كثيرا  من الموشفففحات أشفففهرها: 

 مال الكاسات.

دة ي( من المجلّين ف  تلحين القص0391ــ0111ل أبو العال محمد

ن ألم كلثوم ف  بدايات القرن العشرين،  التقليدية، وهو أشفهر من للحَّ

شففاركد بذلم محمد القصففبج  وزكريا أحمد. مما لحن لها: لالصففب 

تفضحد عيوند( ولحقِّمل أنتل المنى والطلب( ولأفديدي إن حفح الهو  

 أو  يّعد(.

( هو رائد المسرد الغنائ  ف  0300ـفـ0119ل سالمة الحجازي

وما جعلد ف  هذح المكانة أند انضففففم إلى فرقة أنطون فرد  مصففففر.

الدمشفق  للمسفرد الغنائ ، وه  الفرقة الت  انفصلت عن فرقة أب  

خليففل القبففان ، فعرف قففدرتففد على أن يكون أحففد المسفففففففاهمين ف  

نهضففة هذا المسففرد. أشففهر مسففرحياتد الغنائية لشففهدا  الغرام الت  

حن سففالمة حجازي عددا  من تحك  قصففة لروميو وجولييت(. كما ل

القصففففففائفد الغزلية. منها ما كان يغنيد الطفل محمد عبد الوهاب بين 
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فصففففففول بعك الروايات المسففففففرحية مثل قصففففففيدة: لأتيت فألفيتها 

 ساهرة( من شعر خليل مطران، وقصيدة لويالح ما حيلت (.

   ب ــ ف  سورية:

( هو مؤسس المسرد 0319ـفففففـففففف0199ل أحمد أبو خليل القبان 

لغنفائ  العرب . وقفد جمع ف  مسففففففرحفد الغنفائ  بين التمثيل وأدا  ا

الموشفحات ورقص السماد. لَّحن ثمان  مسرحيات غنائية أشهرها: 

مسفرحية لهارون الرشيد مع األمير غانم بن أيوب وقوت القلوب(، 

موشففففففحا  آخر يرجح أنها من  11موشففففففحا  ونسففففففب إليد  99ولحن 

عبت بد شفمولد( و لبالذي أسففكر تلحيند، وأشفهر موشففحاتد: ليا من ل

من عففذب اللمى( ولصفففففففاد هففات الراد( وليففا غصففففففن نقففا مكلَّال  

بالذهب(. رحل إلى القاهرة وعرض أعمالد ف  دار األوبرا، وسافر 

إلى شففففففيكاغو ف  معر ففففففها الدول ، وعرض أعمالد على الجالية 

السفورية والعربية واألميريكيين. أحرقوا مسرحد ف  دمشق وأخيرا  

 القاهرة.ف  

( هو عالم بالموسيقا وملحن 0319ـففففففـفففففف0111ل عل  الدرويش

وعازف ناي وقانون. اطلع على الموسففيقا التركية ودرسففها ف  دار 

األلحان ف  إسفتانبول. وسافر إلى العراه وإيران والهند ليطلع على 

فن الموسففيقا والغنا . وكان لعل  الدرويش الفضففل ف  تدوين بعك 

عل  الدرويش عددا  من السفففففماعيات على موشففففحات القبان . كتب 

مختلف المقامات العربية بلغت اثن  عشفر سماعيا . وقد غنى فاصل 

 لاسق العطا ( بصوتد.

هؤال  األعالم هم أبرز من  هر ف  القرن التفففاسففففففع عشففففففر 

وبدايات القرن العشفففففرين. وهناا أعالم آخرون اختصفففففوا بالعزف 

 على آالت التخت الشرق  األصيل والمتطور.

 

 الغنا  المرسل الحر دون إيقاع
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من القوالفب الغنائية الت  ُعن  بها الملحنون والمغنون ف  القرن 

التاسففع عشففر ما يؤد  مرسففال  دون إيقاع. أهمها الليال  الت  تسففبق 

وبعك األغففان  الت  يؤديهففا المغن   ( 31لالموال، والموال نفسففففففففد

 منفردا  متأثرا  باألسلوب األوبرال  ف  المسرد الغنائ .

الليال  ه  ندا  لليل ليا ليل( وبد يشففففكو المهموم همد لليل، فهو 

سفاكن هاد ، يستمع إلى الشاك ، ويستوعب ما يقول دون مقاطعة. 

ر الجاهل  وربما يكون الليل نفسفففففد هما  لطولد، وهذا قديم. فالشفففففاع

امر  القيس شكا من طول الليل الذي يفتق الهموم ويثقل على النفس 

 فقال :

 وليــلع كموجي البحري أرخى سدوللدُ      عــلّ  بأنـواعي الهمـومي ليبتـل 

 فقلــُت لــد لمــا تمطّى بُصلبــــدي      وأردفل أعجــازا  ونـا ل بكلكلي 

 لي      بصبحع وما اإلصباُد منمل بأمثلي أال أيهــــا الطويــُل أال انجـــ

 الغنا  المرسل ف  قالب الليال  والموال

يسفففبق ليال  المغن  عادة تقاسفففيم حرة على القانون ، ه  مدخل 

إلى المقفام. ففص ا تم  لفم وسففففففلطن المقفام عند المغن  بدأ الليال  من 

القرار، ثم يتدرج شففففيئا  فشففففيئا  نحو الجواب، ويحه ف  كل وصففففلة 

ى الليففل أو العين، وينته  ف  الختففام إلى القرار، أو إلى مففا هو عل

قريفب منفد، ويغن  موالد مرسففففففال  بال إيقاع. وبراعة المغن  تاهر 

ف  التفنن بالصففففففعود والهبوط وتقليب األنغام ومّد حروف المد إلى 

 نهاية الموال.

وأهم من غنى الموال ف  القرن التاسفففففع عشفففففر عبدح الحامول  

 يالوي وسيد الصفت .ويوسف المن

واسفففتمر أدا  الليال  والموال ف  القرن العشفففرين ف  مصفففر 

وسففورية ولبنان والعراه. ولمع من المصففريين صففالح عبد الح  

                                                           

2  نشرت « الحياة الموسيقية»من مجلة  2223ـفففـففف19ـفففـففف ف  العدد

 بقلم  وفيها تفصيالت.« الليل والعين والموال»مقالة 
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( ومن مواويلد لأ ففحم من الغم وابك  من 0319ـفففففففـففففففف0131ل

 صميم قلب (. ومن المغنيات فتحية أحمد ونادرة.

ال يضفففففففبه مؤديففد وكففان الموال وليففاليففد من المرتجففل المتنوع 

 فففففابه. ولآح( المسفففففتمعين وتشفففففجيعهم يجعالند يزيد ف  إبداعد 

واإلطففالففة. فلمففا جففا  محمففد عبففد الوهففاب  فففففففبه الليففال  والموال 

بالنوتة الموسفففففيقية، والتدريب مع الفرقة الموسفففففيقية المصفففففاحبة 

للوصففول إلى درجة اإلتقان التام. وقد غنى أربعة عشففر مواال  منذ 

. ومن أشفففففففهر ما غنى من مواويل موال 0391حتى  0391العفام 

وهو من كلمات سفففففعيد عبدح، قّدم لد  0390لأمانة ياليل( ف  العام 

بفالليفال  من مقفام حجفاز كار كرد، وختمد أيضفففففففا  ببعك الليالل  

 على سبيل القفل. وكلمات الموال ه :

 أمانــة يا ليــل تقـول للفجر يســتنىّ 

 الجنَّدوالعمر كلد انكتب ل  الليلـة ف  

 كم طُلت يا ليل على دمع  وأشجان 

 ؤاد ف  الحّب ما تمنىّ ــة نال الفـالليل

وهذا الموال متأثر بالنزعة الرومانسفففففية، وفيد يتمنى المحب أن 

يطول الليفل لينعم بفالحفب مع حبيبتد، والمواويل أنواع. وهذا الموال 

ة ييسمى المخمس، فهو مؤلف من خمسة أبيات زجلية متفقة ف  القاف

، وتختلف فيد قافية البيت الرابع. 1ــ  1ـفـ  9ـفـف  9ـفـف  0ف  األبيات 

 ويطلق على الموال المخمس أيضا  األعرج.

 الغنا  المرسل الحر ف  قالب المونولوج

غنى محمفد عبد الوهاب مونولوج لالليل يطول  0390ف  العفام 

عل ( من كلمففات أمين عزت الهجين بففاألسففففففلوب األوبرال ، مع 

ة بأدا  الكلمات أدا  تعبيريا  عن إحسا، المغن  العاطف ، وال العناي

 سيما الكلمات الت  تحتوي على حروف المد. مطلع المونولوج:

ل  عـل َّ      سهران بناج  شجون   الليـــل يطـــوِّ
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ل  عينـ َّ      والسـهد كّحـل  جفـون   والدمـــع بللَـّ

 م  يجيــن يا هلل  تلر  يا حبيب       إيمتى خيـال

والليل الذي يخيم  على العاشففففففق يكون تارة  سففففففاّرا  وتارة متعبا  

مثيرا  للبكا . فالسففففففرور كان ف  موال لأمانة ياليل(. ويبدو أند كان 

كتففب  0399متعبففا  مقلقففا  ف  مونولوج لالليففل يطول(، وف  العففام 

أحمد شففففففوق  مونولوج لف  الليل لما خل ( فلحند وغناح محمد عبد 

 ب. ومطلعد:الوها

ـل       إال مـــن البــــــــاك   فــ  الليــل  لّمــا خي

ل       للصـــامت الشــــاك   والنود على الدود حي

ني الحاك  ـــل       ف  الروض مي ف المبتـل  مـــا تيعــرل

والغنفا  ف  هفذا المونولوج معامفد مرسففففففل حر، وبعك أبياتد 

 رافقها إيقاع خفيف.

غنت أم كلثوم ف  فيلم لنشيد األمل( مونولوج  ،0391وف  العام 

لنفام  يفا مالك ( من كلمفات أحمد رام  ولحن محمد القصففففففبج . 

وفيد تتجلى عاطفة األمومة، وكانت الموسيقا فيد خلفية باهتة يؤديها 

النفففاي والكمفففان. وصففففففوت أم كلثوم هو المتجلّ  المعبّر. واألدا  

 ة. ومطلع األغنية:مرسل حّر ينساب إلى النفس بسالسة وعذوب

 نام  نام  يا مالك       ف  أمان الل  رعاا

كل ما قدمناح من أمثلة للغنا  المرسفففففل الحر ف  الليال  والموال 

والمونولوج هو غيك من فيك. يفدل داللة وا ففففففحة على أن هذا 

النوع من الغنا  أكثر تعبيرا  عن العواطف اإلنسانية، وأن من يؤديد 

والتمكن ف  األدا  بما يملم من موهبة  يتصفففففف بعمق اإلحسفففففا،، 

 ومعرفة باألنغام وحنجرة صافية قويّة ال يداخلها خلل.

 الغنا  المرسل الحر ف  األغان  الطويلة
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ف  العقود الثالثة األولى من القرن العشرين،  هرت األسطوانة 

والفونوجراف ف  مصففففففر، فطرأ على أسففففففلوب الغنفففا  تعفففديفففل، 

دة القصففيرة وتراجع الموشففح قليال  ف  وازدهرت الطقطوقة والقصففي

االنتشففار. فالمدة الت  تسففتوعبها األسففطوانة ال تتجاوز ثمان  دقائق 

على وجهيهفففا. ولمفففا  هرت األفالم السففففففينمفففائيفففة الغنفففائيفففة ف  

الثالثينيات، قصفرت مدة األغنية قليال ، وتحولت إلى أغنية مشهد أو 

 إلى حوارية بين مغنٍّ ومغنية.

وباشرت بثها،  0399 اعة المصفرية ف  العام وحين  هرت اإل

فكَّر بعك الملحنين بتلحين األغنية الطويلة المتطورة، وأدخلوا إلى 

 الفرقة الموسيقية آالت جديدة.

وتصدَّر الغنا  ف  اإل اعة محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، يؤديان 

 األغان  الطويلة منذ بداية األربعينيات.

يد الطويلة ف  اإل اعة وبلغت تسففعا  غنى محمد عبد الوهاب أغان

 ه :

 0310ــ قصيدة الجندول : شعر عل  محمود طد، العام  0

 0319ــ قصيدة الكرنم : شعر أحمد فتح ، العام  9

 0319ــ أغنية حيات  إنت : كلمات حسين السيد، العام  9

 0319ــ قصيدة دمشق : شعر أحمد شوق ، العام  1

 0311كلمات حسين السيد، العام  ــ أغنية الحبيب المجهول: 1

 0311ــ قصيدة كلوباترا : شعر عل  محمود طد ، العام  1

 0311ــ أغنية الفن : كلمات صالح جودت، العام  0

 0311ــ قصيدة همسة حائرة : شعر عزيز أبا ة، العام  1

 0311ــ قصيدة فلسطين : شعر عل  محمود طد، العام  3
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وسفففففيقا المرسفففففلة والموقعة ف  بعك هذح األغان  تجمع بين الم

المقفدمة الموسففففففيقية، واألمر نفسففففففد يالحح ف  األبيات األولى من 

 األغنية تغنّى مرسلة أوال  ثم موقّعة. ونكتف  بقصيدة الجندول مثاال .

تقع قصفففيدة الجندول ف  واحد وعشفففرين بيتا  موزعة على ثالثة 

طع األول مقففاطع. ويففأت  البيففت األول خففاتمففة لكففل مقطع. نورد المق

من القصفيدة على سفبيل المثال لنتعرف الغنا  المرسل الحر والغنا  

 الموقع فيد:

ل مل الخيالي  المجال       يا عرو،ل  مل ـهاتي أين من عين َّ   البحري يا حل

 الي ـدل الجمــالليال       أين من واديمي يا مه ّمارُ ــمي سُ ـاقُ ـــشأين عُ 

ف  علرضي  وسر  الجندولُ       الي ـالكرنف دُ ـدل وعيــموكُب الغي

 القنالي 

 ّرح  ـكأ، ثغـــبع يتمنّى الــبين كأ،ع يتشهّى الكرُم خمّرة       وحبي

ة  ـبَّ مي ــرفُت الحــّرة       فعــدي أولل مل ــ  بـت  عي نــالتق  ن أول نارل

ي ن َّ هاتيمل المجال       يا عرو،ل البحري يا حُ  ن عل  لي اـلمل الخيـأين مي

عر عل  محمود طد ف  هذح القصففففيدة يصففففف ما رآح ف  الشففففا

مدينة فينيسفيا لالبندقية( السفابحة ف  مياح بحر األدرياتيم ف  شمال  

إيطاليا، وفيها ينتقل النا، والسففائحون من مكان إلى مكان بالمركب 

الذي يسفففمى الجندول. والشفففاعر تعود بد الذكريات إلى تلم الزيارة 

البة، ونسفا  جميالت، ولقا ات وأسمار، وفيها ما فيها من منا ر خ

 ولَّدت عالقة حب من النارة األولى.

المقدمة الموسففففيقية للجندول قصففففيرة، تبدأ مرسففففلة ويبرز فيها  

لالتشففيلو( مع األوركسففترا، ثم يبدأ اإليقاع فيها بسففيطا . ويبدأ الغنا  

مرسففففففال  ف  البيتين األولين مع مفد حروف الكلمفات ويدخل اإليقاع 

 من البيت الثالث. وهذح األبيات الثالثة من مقام نهاوند. بد ا  

ثم تأت  الزمة قصيرة من مقام حجاز كرد، ويستمر الموقّع بهذا 

المقففام ف  البيتين الثففالففث والرابع. ويعود الغنففا  إلى مقففام نهففاونففد 
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مرسال  بصعادة البيت األول، يعقبد الزمة للمقطع الثان  من القصيدة، 

 وهكذا.

ثوم أغان ُّ كثيرة طويلة تغنيها ف  حفالتها على المسرد، وألم كل

فيها اإلرسفففففال واإليقاع أهمها قصفففففيدة األطالل من شفففففعر إبراهيم 

. وفيها ياهر الغنا  المرسففل 0311ناج  ولحن السففنباط  ف  العام 

الحر ف  األبيات الستة األولى، كل ثالثة منها بقافية، والمقام لسيكاح 

 عراه(:

 تسل  أين الهو       كان صرحا  من خيال  فهو يا فؤادي ال 

 اسـقن  واشـرب  عـلى أطاللدي      واروي عن  طالمـا الدمـُع رو 

 كيف  اال الحبُّ أمسى خبرا       وحديثا  من أحاديثي الجو 

مع عــذبي المنــاداةي رقيــق    كيـف أنسـاال وقـد أغـريتلن       بيفـل

ـــدع      من خاللي المـوجي ُمدَّت  لغريق  ويــدع تمتـدُّ نحـــوي كل   يـل

 وبريـقع يامـــأ الســــاري لد      أين ف  عينيـمل  يّاال البريق  

 ثم يبدأ الغنا  الموقع ف  األبيات التالية، وهكذا...

 عيدون ويكررون على سففبيلوالمغنون والمغنيات ف  حفالتهم، ي

والمسففففففتمعين إلحففداث حففالففة الطرب لففد  الحففا ففففففرين اإلطففالففة 

ومشفففففففاهففدي التلفزيون. وعبففد الحليم حففافح أحففد من يغن  الغنففا  

المرسفل والموقّع ف  حفالتد. وتعدُّ قصيدة لقارئة الفنجان( من شعر 

نزار قبفان  ولحن محمفد الموج  واحفدة من إبفداعفاتد ف  هذا النوع 

من الغنا . وهو يمتاز من غيرح بقدرتد على التعبير بالكلمة ومعناها 

 لحن وتأثيرح.وبال

 اعـــواإليق ا  ـــالغن

الففدخزل ف  مسفففففففألففة اإليقففاع يحتففاج إلى خبرة عففاليففة ف  علم 

اإليقففاع وآالتففد وتففأثيرح. وهنففالففم مؤلفففات تحتوي هففذا العلم، يرجع 

 إليها الموسيقيون والهواة والدارسون.
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ومقالتنا هذح تشففير وال تتبّحر. واإليقاع ف  أبسففه صففورة يعتمد 

( وتشففففففكيالت لالففدم والتففم( مففذكورة عنففد كففامففل علففة لدم( و لتففم

الخلع  ف  كتففابففد لاألوزان المصففففففريففة والمنتخففب من األلحففان( 

صدر كتاب لالصحيح  9111. وف  العام 0300الصفادرة ف  العام 

ف  اإليقاع( لعازف اإليقاع السففوري الفنان جمال السفففقا. وهو يذكر 

البسففففيه ل ف  هذا الكتاب أن اإليقاع يندرج ف  ثالثة أنواع:
4

و  2
4

4 

و 
8

و   2
8

ل( واألعرج 4
4

و   3
8

و   3
8

و  5
8

ل( والمركففب 7
4

و   5
4

6 ،)

 وهو نوعان مركب بسيه ومركب أعرج.

لومثال البسففففيه إيقاع الواحدة الكبيرة 
4

و 4
4

(، ومثال األعرج 8

إيقفففاع الففففالس أو الفففدارج ل
4

(. وإيقفففاع زففففة العرو، معروف 3

رد لومشهور ف  مناسبات الف
8

8.) 

يبقى أن يشار ف  بداية كل نوطة موسيقية ألغنية إلى أن إيقاعها 

 هو أحد األنواع المذكورة فيلتزم العازفون بذلم.

وال ننسففففففى أن كثيرا  من األغفان  العربيفة لحنفت على إيقفاعات 

غربية. ومثالها قصفففيدة لجفنُدُ علَّمل الغزل( شفففعر األخطل الصفففغير 

، وه  على إيقفففاع 0399عبفففد الوهفففاب وغنفففا ح ف  العفففام  ولحن

الرومبفا، وقصففففففيفدة ليازهرة ف  خيال ( لفريد األطر  على إيقاع 

التفانجو، وأغنيفة لاحنفا االتنين( غنفا  ليلى مراد على إيقفاع الفالس، 

وأغنية لياسفففففت  يا ختيارة( غنا  طروب على إيقاع الباسفففففو دوبل  

 اإلسبان .

غان  يحتاج إلى دراسفففة إحصفففائية وتحليلية وتتبع اإليقاع ف  األ

 قد تستغره سنوات لتدخل ف  أرشيف الكومبيوتر.

 

 خاتمة
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ليس ما قدمناح إال إشففارة إلى تفهُّمي ما نسففمع ونشففاهد من موسففيقا 

وغنففا . إلدراا تففأثير مففا هو مرسفففففففل حر ومففا هو موقّع ف  نفو، 

ى الفهم عل المسفتمعين، وهو جانب من الثقافة الموسيقية الت  تساعد

 والتذوه والتفاعل.

 

 

 محمد القصبج  

 3892-3933 
 

 

 صميم الشريف

 

ربما كان محمد القصبج  أهم موسيق  وملحن مر على الوطن 

على الرغم من شففففهرتد المتوا ففففعة  ،العرب  ف  القرن المنصففففرم

زكريا و ،سففيد درويش :من مثل ،الت  طغت عليها أسففما  المشففاهير

 ألطر .، وفريد ارياض السنباط و ،محمد عبد الوهابو ،أحمد

تأت  أهمية محمد القصففففففبج  من إنجازاتد المبدعة الت  حققها 

حتى توقفففد عن  لففم ف  العففام  0300منففذ مففار، التلحين ف  العففام 

كمفففا اعتفففاد النقفففاد والمحققون أن  0311، وليس ف  العفففام 0319

ح قد انتهى منذ العام  ، وليقنع 0311يروجوا، حتى إن بعضففففففهم يعفدُّ

يال عازفا  على العود ف  فرقة أم كلثوم  من حيفاتفد بعفد  لفم ف  أن

وقائدا  ومعلما  لها، إلى أن توفاح هللا ف  الخامس والعشفرين من شهر 

. وقبففل الخوض ف  إنجففازاتففد والوقوف عنففد إبففداعففاتففد، 0311آ ار 

 البد من الوقوف بعك الش   عند سيرتد الذاتية.

ولفد محمد القصففففففبج  ف  بيت متوا ففففففع ف  ح  عابدين ف  

رة، أبوح هو الشيخ عل  القصبج  الذي نزد كما قيل ـففففـفففف وهو القاه
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 0111غير ثابت ـففففففففـففففففففف مع أبيد إبراهيم من حلب بعد أحداث عام 

الدامية ف  سفورية، مقتديا  ف   لم بالموسيق  شاكر الحلب ، وورث 

عند صففناعة الموشففحات وأوزانها و ففروبها، فاشففتغل بها مع أهل 

هيم طيبفا  مع الفنففانين القفديرين إبراالفن ف  القفاهرة وأبلى فيهفا بال  

القبان  وداود حسففن ، اللذين يعود إليهما الفضففل ف  إ فففا  الجمال 

على فن الدور الغنائ . وكان الشففففيخ عل  القصففففبج  مقرئا  للقرآن 

الكريم ومنشففففففدا  للمدائح النبوية وملحنا  قديرا ، إ  لحن ألهل الطرب 

المنيالوي، وسففففففيد من معاصففففففريد مثل: عبدح الحامول  ويوسففففففف 

الصفففففففط  وزك  مراد وصفففففففالح عبففد الح  ومحمففد السففففففنبففاط  

وغيرهم. تزوج من السفففيدة عائشفففة حسفففن بوشفففناه الت  تدل كنيتها 

على أنها يوغسفالفية أو ألبانية األصل من البوسنة، فولدت لد محمد 

، وهو العام نفسففد الذي ولد فيد 0139ف  الخامس عشففر من نيسففان 

ندرية قبل محمد القصففبج  بتسففعة وعشففرين سففيد درويش ف  اإلسففك

يومففا  فقه، ليحففدثففا ثورة ف  عففالم الموسففففففيقففا والغنففا  طوال القرن 

 العشرين.

عندما بل  السفففففابعة من عمرح، أخذ يقلد أباح ف  العزف بالعود، 

عندما  0319ويدندن مثلد باألغان  الدارجة. و ل كذلم حتى العام 

" الت  تقع ف  القلعة. وكان ألحقد أبوح بمدرسفففة "عثمان باشفففا ماهر

طالب هفذح المفدرسففففففة يرتفدون القفطفان ويعتمون بفالعمامة. وعلى 

الرغم من الجو الدين ، الذي تتصففففففف بد هذح المدرسففففففة فصن محمد 

القصففففففبج  كفان يختل  بعفد أوبتفد منها بعود أبيد، األمر الذي جعل 

د. إ  تأبفاح يمنع العود عند، خوفا  عليد من أن ينحو نحوح فينته  نهاي

 لم تكن مهنة الموسيقا والغنا  من المهن المحترمة.

در، محمد القصفففبج  على يدي الشفففيخ أحمد الحمالوي الذي 

تولى تحفياد القرآن الكريم وتعليمد أصففول التجويد، وعندما تخرج 

ألحقد أبوح فورا  بمدرسففففففة المعلمين، هادفا  من  0309منها ف  عام 

ا  أو مو ففا  ف  أي عمل آخر ورا   لفم تفأهيفل ابنفد ليكون مفدرسفففففف

 يبعدح عن الموسيقا والفن عامة.
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، وهو العفام الفذي انفدلعفت فيد 0301وبعفد عفامين أي ف  عفام 

الحرب العففالميففة األولى تخرج ف  مففدرسفففففففة دار المعلمين، ليغففدو 

، وكان يمكن للقصففبج  0301مدرسففا  وليمتهن التدريس لغاية العام 

األزهر لم يشففترط على مدرسففيد أن يال مدرسففا  طوال حياتد لو أن 

ارتففدا  القفطففان والعمففامففة، ففف ثر أن يهجر التففدريس على ارتففدا  

 ة والقفطان.امالعم

كان محمد القصفبج  يخشفى من ثورة أبيد بسبب استقالتد، ولكن 

أبفاح أيفدح ف  تصففففففرفد بعد أن أدرا ف  قرارة أعماقد أن الموسففففففيقا 

تد مدرسففففففا ، ومنذ هجر والفن عمومفا  هو الذي يحول بيند وبين و يف

التدريس صففار أبوح يصففطحبد إلى حلقات اإلنشففاد الدين ، واسففتطاع 

بمفا لفد من دالفة ونفو  على أصففففففدقفائفد من أهل الفن أن يلحقد بتخت 

الشففففففيخ محمود العقففاد. وف  تلففم الفترة من حيففاتففد وعلى الرغم من 

عملفد ف  تخفت العقفاد عفازففا  بالعود، أدرا أن عليد أن يتحمل عب  

ألسفففرة الت  غدا أبوح عاجزا  عن القيام بها، فعمل سفففقا  قاطرات ف  ا

سكة حديد مصر نهارا  ـففـفف أي عطشج  ـففـفف كما يطلق على هذح المهنة 

توف  أبوح،  0300ف  مصففر ـففففففـففففففف وف  تخت العقاد ليال . وف  العام 

وكان سفيد المسفرد الغنائ  سفالمة حجازي قد سبقد ف  رحلة الموت 

ة الغنا  خالية إال من مطربين ومطربات ببضفففعة أشفففهر فغدت سفففاح

من مثففل عبففد اللطيف البنففا، وصفففففففالح عبففد الح ، ومنيرة المهففديففة 

وسففمحة البغدادية ويوسففف المنيالوي والشففيخ أمين حسففنين وغيرهم. 

وكان الوصففففول إلى هؤال  يتطلب ملحنا  معروفا  ومشففففهورا ، فسففففيد 

ا وشففففففغل النا، درويش يم  السففففففاحة الفنية، وزكريا أحمد م  الدني

بلحنففد المففاجن "ارخ  السففففففتففارة الل  ف  ريحنففا"، وأبو العال محمففد 

يعمفل بفدأب على العودة بالغنا  إلى عصففففففورح الزاهية، والمطربات 

الشففففففهيرات يتهافتن على ألحاند وألحان داود حسففففففن ، فانضففففففم إلى 

حلقففات أهففل العلم والطرب وكففانففت أكثر الحلقففات إثففارة لففد حلقففة أب  

وحلقففة الشففففففيخ درويش الحريري الت  كففان يتردد عليهففا  العال محمفد

الشفففيخ زكريا أحمد. واتصفففل أيضفففا  بالموسفففيقيين السفففوريين السفففيما 
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بجميل عويس وسففففففام  الشففففففوا وتوفيق الصففففففباغ. فأخذ عن األول 

التدوين الموسففففيق  الذي كان اليجيدح سففففو  قلة، واسففففتفاد من خبرة 

الذي  يرتد بفن االرتجالالصفباغ ف  الكالسيكيات العربية، وأغنى  خ

كان سيدح آنذاا دون منازع عازف الكمان الشهير سام  الشوا. ومن 

خبرات هؤال  جميعففا  صففففففقففل موهبتففد، وكففانففت براعتففد ف  العزف 

بالعود تسففففففاعدح ف  اسففففففتنباط ما يريد من ألحان، وابتكار كل جديد. 

وفف  تفلفففم الفففترة من حيفففاتفففد عكف على نام وتلحين عفففدد من 

األدوار الت  لم يشففففتهر منها سففففو  دور لالحب لد ف  الموشففففحات و

النا، أحكام( ودور لالصفففبر ياما نصفففف مالوم(. تمكن القصفففبج  

ف  أوائل سففففن  العشففففرينيات من الوصففففول إلى المطربات الكبيرات 

ن لمنيرة المهفدية عددا  كبيرا  من األغنيات الت  شففففففهرتد، وكانت  فلحَّ

شففففففا يحال الهزار والفرفشففففففة( أبرز تلفم األغنيفات طقاطيق لبعد الع

المفاجنفة، ولشففففففال الحمام( و لاسففففففمع أغان  المهدية(. كذلم لحن لـ 

 فتحية أحمد عددا  مماثال  اشتهرت منها أغنية لأنا الحبيبة صدقن (.

منيرة المهدية الت  راقتها ألحان القصفففبج  طلبت مند أن يلحن 

د النسا( لكيلها أوبريتا ، فلحن لها من تأليف يونس القا ف  أوبريت 

وأوبريت لالمالومة(، واألخيرة شففاركد ف  تلحينها كل من العالمة 

كففامففل الخلع  ومحمففد عبففد الوهففاب. وأوبريففت لحيففاة النفو،( الت  

 كتبها أحمد زك  السيد ولقيت كلها نجاحا  طيبا .

أعجب نجيب الريحان  بأعمال القصففففبج  ف  األوبريت، فعهد 

قو  األوبريتففات الت  لحنهففا لففد إليففد بتلحين عففدد منهففا، وكففانففت أ

أوبريت لنجمة الصففففففباد( الت  شففففففاركد ف  تلحين أجزا  منها ف  

الفصفففففل األخير الموسفففففيق  إبراهيم فوزي. أدرا القصفففففبج  على 

الرغم من نجاحد المحمود ف  األوبريت أند لن يسفففففتطيع مضفففففاهاة 

سفففففيد درويش ف  هذا الضفففففرب من التأليف والبراعة زكريا أحمد 

، فقرر أن يصففففففرف 0399بعد وفاة سففففففيد درويش عام  الت  تجلت

جهودح إلى األغنيففة دون سففففففواهففا. والنجففد للقصففففففبج  أعمففاال  ف  

األوبريففت واألوبرا عففدا الت   كرت سففففففو  أوبرا لعففايففدة( الت  
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. تعرف القصففبج  ف  0319شففاركد ف  تلحينها رياض السففنباط  

وكففانففت  على أم كلثوم ف  بيففت أب  العال محمففد، 0399أواخر عففام 

آنفذاا ال تزال مطربفة ريفيفة سففففففا جفة، فنصففففففحهفا أبو العال محمد 

 بالتعاون مع القصبج  الذي الزمها كالها حتى وفاتد.

تزوج القصفففبج  أربع مرات، وكان يعتقد ف  أعقاب كل زواج  

بفأن هللا سففففففيرزقفد بولفد تقر بد عيناح ويرثد بعد موتد. ولكن أمنيتد لم 

زواج أن حافد العاثر سففففففاه إليد  تتحقق، وكفان يان ف  أعقفاب كفل

زوجفة عفاقرا ، إلى أن تزوج من رابع زوجفاتفد، وكفانفت هفذح شففففففابة 

مطلقفة سففففففبق لهفا أن أنجبفت من مطلقها، ولكنها لم تنجب لد، فأدرا 

حين  اا أنففد عقيم، وأن أوالدح الحقيقيين لن يكونوا سففففففو  ألحففانففد 

 قوة. وأغانيد، ومن هنا اتسمت أعمالد الموسيقية بالجزالة وال

تتلمففذ على يففديففد عففدد كبير من المطربين والمطربففات، فعللم 

محمفد عبفد الوهفاب وزكريا أحمد العزف بالعود وأقرا بأسففففففتا يتد. 

كذلم درسففففت على يديد أسففففاليب الغنا  الصففففحيح كل من أم كلثوم 

ومنيرة المهفدية وفتحية أحمد ونجاة عل  ونادرة الشففففففامية، ومن ثم 

نت لد قبل أن تلتق  بمحمد عبد الوهاب ف  اهتم بـف ليلى مراد الت  غ

فيلم ليحيفففا الحففب( طقطوقفففة "يفففاريتن  أنسففففففى الحففب" الجميلفففة، 

واكتشففففففف القصففففففبج  ف  غفلفة من الزمان ومن خالل صففففففداقتد 

الحميمية لـففففففف عليا  المنذر، والدة فريد األطر  وأسففمهان، صففوت 

ى لأسفمهان النق  السفاحر لتغدو واحدة من أفضل تلميذاتد، وتتلمذ ع

يفديفد ف  مرحلفة متفأخرة كفل من نور الهد  وسففففففعاد محمد ووردة 

الجزائريفة. كفذلم درب عبد الغن  السففففففيد وإبراهيم حمودة وعبا، 

البليففدي وكففارم محمود. إال أنففد من ورا  هففذا الكم من المطربين 

والمطربففات لم يختر سففففففو  ثالثففا  من المطربففات ليجري عليهن 

سففففففمهان وليلى مراد، فعشففففففق تجفاربد الموسففففففيقية هن أم كلثوم وأ

 أصواتهن دون أن يقع ف  حبهن.

حتى توقفففد  0300لحن القصففففففبج  منففذ مففار، التلحين ف  عففام 

،أي طوال خمسففة وثالثين عاما ، خمسففا  وسففتين 0319واعتزالد ف  عام 



 

 80 

وثالثمئففة أغنيففة. وبعك البففاحثين يففذهبون ف  تقففديراتهم إلى أنهففا تزيففد 

ات الخمس وأوبرا عفففايفففدة، وهفففذح على أربعمئفففة لحن، عفففدا األوبريتففف

 األغنيات تتوزع على أنواع الغنا  التالية:

ف  فن الدور: لحن ثالثة عشفففر دورا ، وابرز من غناها الشفففيخ 

 أمين حسنين وزك  مراد وصالح عبد الح .

 ف  فن الموشحة: و ع موشحة واحدة لمر ّ عيشع هان(.

حياة  ـففـهان أسم ـفـفأم كلثوم  :لحن ثالثين قصيدة لـف:ف  القصيدة

عبد الغن  ـففـفف  سعاد محمدـففـفف  كارم محمود ـففـفف فتحية أحمد ـففـففمحمد 

 نجاة عل .ــ نازا ــ  وردةــ  السيد

رجا  :ئة طقطوقة لـفففففالطقطوقة: لحن اثنتين وثمانين ومف  فن 

عبا، ـففـفف  إبراهيم حمودةـففـفف  نادرةـففـفف عصمت عبد العليم ـففـفف  عبدح

محمد عبد ــ  حورية حسن ــسكينة حسن  ــ سعاد مكاويـفـف  البليدي

 لمطربين والمطربات الذين  كرناهم آنفا .إلى اإ افة  ،المطلب

الففذي ابتففدعففد فلحن فيففد ثالثففة وأربعين  غأمففا ف  فن المونولو

أم  ـفففـففف وقد غنى هذح المونولوجات كل من منيرة المهدية ،ا  غمونولو

 .نجاة عل ــ  فتحية أحمدــ أسمهان  ــصالح عبد الح   ــ كلثوم

 ،حو مئة أغنية سفففينمائية ف  ثمانية وثالثين فيلما  نكذلم و فففع 

وقد غنت سعاد محمد آخر أغنية لحنها وه  بعنوان لعيد الفن( عام 

وكففان قففد بق  لففد ف  الحيففاة عنففد توقفففد عن التلحين أربعففة  .0319

قضفففاها عازفا  على العود وقائدا  ومدربا  لفرقة أم كلثوم  عشفففر عاما  

فاره أصيب بالشلل ون ا قبل وفاتد بثالثة أشفهر حيالموسفيقية إلى م

 .الحياة بعدها

الوحيدة الجديرة بالوقوف  الموسففيقية... القصففبج  الااهرة يعد

إ  على يفديفد اسففففففتطفاعفت األغنية الغزلية أن تأخذ أبعادها  ،عنفدهفا

وعلى يديد ويدي الشففففيخ أب  العال محمد تخلص الغنا   ،الشففففاعرية

ضففل وبف وعلى يديد أيضففا   ،الغنا  العرب  من اللهجات الدخيلة على
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فع د جديدا   صوت أم كلثوم ثم أسمهان وليلى مراد اتخذ الغنا  مسارا  

 .باألغنية العربية خطوات جريئة إلى األمام

وه   0391أول أغنيفة غنتها أم كلثوم من ألحاند تعود إلى العام 

 0391من نوع "الطقطوقفة" لقفال إيد حلف ما يكلمنيش(، وف  العام 

لحن لهفا أربعفا  وعشففففففرين أغنيفة مختلفة األنواع، وأعطاها ف  العام 

ثالث أغنيفات واحدة منها ف  رثا  سففففففعد زغلول، ومثلها ف   0390

الذي نسفففف  «إن كنت أسفففامح»وكان من بينها مونولوغ  0391العام 

بد أسفففاليب الغنا  القديمة معتبرا  الصفففوت اإلنسفففان  وأصفففول اإللقا  

األسففففاسففففية ف  فن الغنا ، فف  هذا المونولوغ السففففاحر  الغنائ  اللبنة

دَّ منعطففا  تفاريخيفا  هفاما  ف  مسففففففيرة الغنا ،  نامفا  و تحلينفا ، الفذي عفُ

ونقلفة   حضففففففاريفة  ف  التعبير عن المضففففففمون، انتقففل فن الغنفا  من 

تقاليدح الت  عفا عليها الزمان إلى لغة العصففففففر الذي يعيش فيد، ومن 

إحسففففففففا، وتعبير، إلى المطرب الشففففففففاعر  المطرب المؤدي بغير

والمسؤول أمام الملحن واللحن الذي يؤديد، ومن التطريب االرتجال  

المتزلف، إلى الطرب التففأمل  األنيق. وهففذح النقلففة الهففامففة وجففدت 

تجفاوبا  كبيرا  عند ملحن  عصففففففرح ومطربيد، غير أنهم تعاملوا معها 

سفففففر عند تلم التجربة بحذر عدا محمد عبد الوهاب، انتاارا  لما سففففت

اإلبففداعيففة الت  كففانففت حجر الزاويففة ف  االنتقففال بففالغنففا  من قرونففد 

المالمفة إلى القرن العشففففففرين الو ففففففا  الحافل باالختراعات وبكل 

جديد خاره. ولك  يحقق القصففففبج  هدفد ف  تطوير أسففففاليب الغنا  

بصففورة أقو  وأعمق انصففرف مع الشففاعر أحمد رام  إلى دراسففة 
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الحفديثفة الت  يتطلبهفا عقد الثالثينيات. ولما كان رام  متأثرا  األغنيفة 

بالرومانسفففية الفرنسفففية فقد عرض أفكارح بالنسفففبة لنام األغنية على 

القصففففبج ، فتجاوب معها واشففففترط عليد ف  الوقت نفسففففد أن تكون 

تفعيالت الزجلية أو القصففففففيدة متعددة لتسففففففاعد التلحين على التلوين 

ت واإليقاعات لتتمكن من التحليق ف  آفاه أرحب والتنويع ف  المقاما

وأوسففففففع من الت  كففانففت تعيش فيهففا. وقففد أطلق على هففذا النوع من 

األغان  التسففمية نفسففها الت  كانت سففائدة ف  أوربا والمعروفة باسففم 

المونولوغ المفأخو  أصففففففال  من األغنية الفردية ف  األوبرا المعروفة 

قصففففففبج  ورام  المرحلففة بفاسففففففم لآريففا(. وهكفذا ولفدت بفضففففففل ال

الرومفانسففففففيفة ف  الغنفا  العرب  لتلتهم شففففففيئفا  فشففففففيئفا  قوالب الغنا  

 المعروفة الت  كان لالدور( أول  حاياها.

لقفففد أعطى القصففففففبج  وأحمفففد رام  فيضففففففففا  من األغفففان  

كانت أشهرها على اإلطاله حتى عام  غالمونولو ـففففففـفففففف الرومانسية

يففالل  جفففاا المنففام( لون( لفين العي (يففا غففائبففا  عن عيون ل 0391

 (لطفالفت ليفال  البعاد( ليالل  أنت جنب ( لاناري هذح دموع الفرد

ليا بهجة العيد  (لأيهفا الفلفم( لليد يا زمان( ليالل  ودادي صفففففففالم

 .يا طير يا عايش أسير(ل (السعيد

مثففاليففا  من نففاحيففة السففففففرد  ا  ليففا نجم( مونولوغفف غويعففد مونولو

وف   ،غمونولوالالذي قام عليد أصال  فن الموسيق  الذي ال يتكرر و

وسم  بالمطلق  ،المطلق غمونولوالوهو نمو ج لفن  غمونولوالهذا 

وعلى غرار هفففذا  .ألن اللحن ينطلق فيفففد من نقطفففة ال يعود إليهفففا

ره ل وأيضففففففا   (ليا نجم (ليفد يفا زمانلو ففففففع روائعفد  غمونولوال

و فففففعد  غولوباألحر  كل مونو غمونولوالوهذا  ،الحبيب( الخالدة

 .القصبج  يدفع المستمع إلى تأمل ما يسمع



 

 92 

لم يكتف محمد القصفففففبج  الذي أبدع هذا الفن الجميل بنسفففففف 

إ  دا ف  طريقد ومن ورا  المنحى  ،أسففففففاليب الغنا  القديمة البالية

األسفففففلوب التقليدي ف  التلحين الذي كان يعتمد على  ،اإلبداع   اتد

 .يسففففبق الغنا  ويمهد لد ق سففففيكاسففففتهالل مو ،الدوالب الموسففففيق 

جمل موسففففيقية وولوازم  ،واسففففتعاض عند بمقدمة موسففففيقية معبرة

قصففيدة  غمونولوالتفصففل بين صففدر البيت وعجزح، وبين تفعيالت 

حسففففففب مقتضففففففيات التلحين ف  التعبير عن معان  ،كفانت أم زجال  

وهفذا مفا لم يقم بفد أي ملحن قبلفد مذ عرف  ،الكلمفات والمضففففففمون

رومانسففف  طريقد إلى مصفففر قبل وفاة الشفففيخ سفففالمة ال غمونولوال

 على فن وينسفففحب أيضفففا   ،بسفففنتين على األقل 0300حجازي عام 

ص من تقفاليفدح إال بعفد إصففففففالحات لتلحين القصففففففيفدة الفذي لم يتخ

 .القصبج 

القصففففففبج  إ ن حرر الغنا  من قيودح القديمة ومن األسففففففاليب 

نواع وخلص التلحين ف  أ ،المتبعفففة الت  كفففانفففت تفتقر إلى التعبير

بمففا فيهم محمففد  ،الغنففا  من الففدوالب الففذي  ففل الملحنون يعتمففدونففد

، ليفرض الفن إلى أن توار  نهففائيففا   0399عبففد الوهففاب حتى عففام 

وإ ا  .الجديد نفسد بالتعبير الذي يحملد وباللغة الحديثة الت  يتكلم بها

 أحد أغنيات كان الملحن الراحل بلي  حمدي قد اسففتخدم الدوالب ف 

فصن اسففففففتخدامد  ل  ،اتيفالمطربفة ميفادة حنفاوي ف  مطلع الثمفانين

 .كاستهالل خال من أي تعبير عن المضمون محصورا  

أرسفففففى تقاليد جديدة راسفففففخة ف  وأحل القصفففففبج  بعملد هذا 

وهذح التقاليد سففففمحت للملحنين الذين عاصففففروح  ،الموسففففيقا والغنا 

ه ف  مجففاالت موسففففففيقيففة وا بعففدح بففالتحرر واالنطال والففذين جففا

أبل  وأرهف من المجاالت الت  كانت سففففففائدة قبل ووغنائية أرحب 

د لإن كنفت أسففففففامح( الفذي أعلن فيفد والدة فن المونولوج غفمونولو

 .والثورة على األو اع الفنية السائدة آنذاا

 غبعد مونولو غمونولوالكان على القصففففففبج  أن يعود إلى فن 

قبل أن يغدو على الصورة الزاهية مرات ومرات  (إن كنت أسفامحل
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محمد عبد  السففففففيمفا ،الت  كتفب فيهفا عمفالقفة التلحين ف  عصففففففرح

أجمل أعمالهم وزكريا أحمد أفضفففففل وأروع والوهاب والسفففففنباط  

 العاطفية الدرامية على اإلطاله.

 تكون إما شففففففعرا   ،: أغنيفة عفاطفية وجدانية و اتيةغمونولووال

و ات  ،الشففففففعر أو مجزوئها عتمد على تفعيالت سففففففهلة من بحوري

وإمفففا زجال  يجمع بين فصففففففيح اللغفففة  ،قواف واحفففدة أو متعفففددة

وقد اكتسففففففب مع الزمن ومن ورا  معالجة القصففففففبج   .عفاميتهفاو

 ،من قوالبد أ ففففففحى قالبا  والموسففففففيقية خصففففففائص الغنا  العرب  

ويتألف هذا القالب الذي و فع القصفبج  صيغتد النهائية من مقدمة 

الغنا  ومن لوازم وجمل موسفففيقية تترجم من ورا  موسفففيقية تسفففبق 

وألزم المطرب  ،سففرد موسففيق  وغنائ  ال يتكرر معان  المونولوج

 وقد قيك. واألبعفاد الفدرامية المطلوبة ،القفادر على إعطفا  التعبير

للقصفففبج  ف  تلم الفترة من حياتد اإلبداعية أن يتعامل مع صفففوت 

يطبق على هذا الصففففففوت  وأن ،أم كلثوم الذي كان ف  أوج شففففففبابد

تجفاربفد الفنيفة لتنبثق من ورا  تعفاونفد معها ومع أحمد رام  أروع 

مرحلة ف  تاريخ الغنا  العرب ، ه  مرحلة الغنا  الرومانسفف  الت  

سففففففيطرت بفضففففففل هذا الثالث  على السففففففاحة الفنية طوال سففففففن  

 الرومففانسفففففف  الففذي غالمونولو نبففذاا الفيك الرائع م تالثالثينيففا

وقففد تففأثر  .روائع ال تنسففففففى 0311أم كلثوم حتى عففام  غنففت منففد

بأسففففلوبد وسففففار على هديد كل من محمد عبد الوهاب والسففففنباط  

لم و ،ونلمس  لففم ف  العففديففد من أعمففالهمففا ،واعترفففا بففأسففففففتففا يتففد

 .بدعدالذي أ غمونولواليتخلصا من تأثيرح إال بعد أن تمرسا ف  فن 

ل بنفففا ح، أقفففدم ، وكفففان المونولوغ قفففد اكتمففف0391ف  العفففام 

القصففففبج  على خطوة جريئة زادت ف  غنى المونولوغ ورفعتد إلى 

الفذروة، وتتجسففففففد هففذح الخطوة ف  العلوم الموسففففففيقيففة الغربيففة الت  

سخرها لخدمة الموسيقا العربية. وإ ا كان محمد عبد الوهاب قد سبقد 
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إلى اسففففتخدام عدد من اآلالت الموسففففيقية واإليقاعية الغربية كما فعل 

يد درويش قبلد، فصن هذا االستخدام لم يكن مدروسا  وطبيعة اآلالت سف

الغربية المسفففتخدمة ومد  توافقها مع آالت الموسفففيقا العربية، ال ف  

أوبريتات سففيد درويش، وال ف  أعمال محمد عبد الوهاب السففينمائية 

وغير السفففففينمائية، حتى بدا اسفففففتخدام هذح اآلالت ف  الو يفة الملقاة 

هففا مصففففففطنعففا . كففذلففم األمر بففالنسففففففبففة لعلم البوليفون  على عففاتق

polyphony   أي تعدد األصوات، والهارمونHarmony  التوافق

اللحن ، اللذين كانا سفففففا جين عندهما، بخالف اسفففففتخدام القصفففففبج  

لهما،ول الت الموسففففيقية الغربية، إ  طوع العلوم الغربية وسففففخرها 

من اآلالت الغربية ما  لخدمة شفففخصفففية الموسفففيقا العربية، واسفففتخدم

يتال م وطبيعفة كل لون من ألوان الغنا  العرب  وهو لم يقم بعملد هذا 

إال بعفد دراسففففففة مو ففففففوعيفة لمحاولت  سففففففيد درويش ومحمد عبد 

الوهفاب. فهو ف  المونولوغ لم يسففففففتخفدم من اآلالت الغربية بخالف 

الكمان، والفيولونسفففيل، والكونترباص سفففو  بعك اآلالت اإليقاعية 

ألن اآلالت الموسففففففيقيففة األخر  عفدا الفيوال الت  لم يسففففففتخفدمهففا ال 

 1/9تتماشفففى مع الموسفففيقا العربية وآالتها الموسفففيقية الت  تقوم على 

الصفففففوت، وابتعد عن اسفففففتخدام اإليقاعات الغربية الراقصفففففة، ألنها 

تتوافق مع األغنيففة الخفيفففة كففالطقطوقففة أكثر من توافقهففا مع عمففل 

والقصففففففيدة. وطبق كل هذا الذي  كرناح على  شففففففاعري كالمونولوغ

، ف  أغان  لمنيت 0391أغفان  فيلم لنشففففففيفد األمل( الذي  هر عام 

شففففففبفاب ، نفام  يا مالك ، يالل  صففففففنعت الجميل، ويا مجد(. ولك  
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نفدرا أهمية العمل الذي قام بد، البد من تقري خيالد الموسففففففيق  ف  

 مل(، فف  مونولوغاألعمال الت  سفففبقت  هور أغان  فيلم لنشفففيد األ

ليا ما ناديت من أسففايا( على سففبيل المثال، نلمح مسففتقبل ما سففيكون 

عليد الغنا  بعد ثمان  سنوات على  هور ليا ما ناديت( ف  مونولوج 

ليا طيور( الذي أعطاح ألسففففمهان، وفيد أيضففففا  نلحح سففففهولة تطبيق 

األمل.  دالعلوم الموسفففيقية الغربية الت  حققها فيما بعد ف  أغان  نشفففي

وهذا األمر ال ينطبق على هذا المونولوغ فحسففففففب، وإنما ينسففففففحب 

على سائر أعمالد تقريبا ، كما ف  لليد يا زمان ـفففففـففففف يا طير يا عايش 

أسير ـفـ يا نجم ــ طالت ليال  البعاد ــ فين العيون( وغيرها، ومن هذا 

ق  ييتبين لنا أن فكر القصففففبج  لم يكن فكرا  ارتجاليا ، وخيالد الموسفففف

لم يكن خياال  عاديا  يقتصففر على األشففكال اللحنية البسففيطة، ألند كتب 

ألحفانفد بفأسففففففلوب علم  مفدرو، ولفره كبيرة غير عاجزة كالتخت 

الشفففرق  الذي تعامل معد، والذي لم يتسفففع لخيالد الموسفففيق . كما أن 

فكرح السيمفون  ـففـففف إ ا جاز هذا التعبير ـففـففف فكر طمود مسلح بالعلم، 

ألحففانففد بلغففة متميزة للفره الكبيرة القففادرة على أدا   جعلففد يصففففففوغ

العلوم الت  طبقها عليها. ولما كان التخت الشففففففرق  الذي أد  أعمالد 

السفففابقة ألغان  نشفففيد األمل غير قادر على أدا  فكرح الموسفففيق  إال 

ف  الحدود الدنيا، فصند عندما واتتد الفرصففة ف  فيلم نشفففيد األمل بادر 

مع الفرقففة الكبيرة الت  تعففامففل معهففا. ومن هنففا قيففل  إلى تحقيق حلمففد

ف  أعمال القصفبج  إنها أعمال كتبت لتبقى أبدا ، وإنها سبقت زمانها 

ألنها قادرة على اسففففففتيعاب العلوم الت  كتبت فيها. وإ ا كان النقاد قد 
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رأوا ف  مونولوغ لإن كنت أسفففامح( نقلة   حضفففارية ف  تاريخ الغنا  

ف  فيلم نشفففففيد األمل كانت فتحا  أمام الموسفففففيقيين  العرب  فصن أعمالد

اللحن الواحد  (Monodyلينتقلوا بالغنا  والموسففففففيقا من لالمونودية 

تففعفففدد األلففحفففان والففهفففارمففونفف   Polyphonyالففى الففبففولففيفففففونففيفففة 

Harmony. 

فف  مونولوغ لمنيت شففباب ( وهو من مقام الراسففت العرب  

م مقامية معقدة، ه  استطاع أن يحقق تجربة رائدة من ورا  سك

هرمنففة ربع الصفففففففوت التقريب  إلى حففد مففا، متجففاوزا  ف   لففم 

المحاوالت الت  جرت قبلد والت  جا ت بعدح، محققا  ف  الالزمة 

الثانية بعد المقدمة إعجازا  ف  التعبير الموسفففففيق  لم يُسفففففبلق إليد 

حتى اآلن، ال ف  قوتفد و فففففففخفامتفد، وال ف  تففاعالتفد الفدرامية 

وتطففاول ف  السفففففففرد الغنففائ  الففذي أرهق أم كلثوم دون  المثيرة،

شم، إلى مشارف عاليد أ هلت المشتغلين ف  التلحين كافة ليختتم 

العمفل بفأكبر بالغة لحنية ف  الغنا  بد ا  من غنا  أم كلثوم لكلمة 

 ليارب( وانتها   بكلمة لأحالم (.

ر يحتاج إلى كثي ،التمرد على واقع اجتماع  أو سفياسف  أو فن 

وقد  ،المواصففففففففات لتفأهيل المتمرد على التمردومن الخصففففففائص 

ولكن المعففانفاة وحففدهفا ال يمكن أن  ،تكون المعففانفاة دافعفا  إلى التمرد

يشففففة معاوتحقق لصففففاحبها ما يبغ  إ  لم تكن مدعومة بمعين ثقاف  

الفن  الذي واالقتصفففادي والسفففياسففف  وكاملة مع الواقع االجتماع  

 .تكون من دوافع هذا التمرد على الواقع كثيرا  ما يفرز أحداثا  

وف  حالة الموسفففيقار الراحل محمد القصفففبج  شفففبد المجهول 

نفسففد تردي األو ففاع والذي اختزن ف   اتد  ،من المواطن العرب 

ياسية السول و اع الوطنية  الموسفيقية بعيدا  عن األجوا  العاصففة

يقية الموسفففف لم يترجم معاناتد ،الت  كانت تعصففففف ف  أرض الكنانة
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وإنما ترجمها تمردا   ،أغان  هادفة على غرار أغان  سففففففيد درويش

غنائ  لم ير فيد صفففورة العصفففر الذي يعيش وعلى واقع موسفففيق  

األفول والرحيل بكل معطياتد، ومن ب ن آبل صفففففورة عصفففففر  ،فيد

محمد القصففبج  على الرغم من صفففاتد الحميدة  هنا ال يمكن اعتبار

نملم  مع  لم فصنناوتد الدمثة متمردا ، أخالقد الطيبة وشففففففخصففففففيو

لد  شففواهد كثيرة تدل على تمردح مذ شففّب عن الطوه إ  صففنع عودا  

 ،من أخشفففففففاب تففافهففة ال قيمففة لهففا حين منعففد أبوح من العزف بعودح

رفك التدريس و القفطانوة امفتحفد  األزهريين عنفدمفا خلع العمفو

ام االلتز مفضففال  العمل كسففقا  للقاطرات ف  سففكة حديد مصففر على

الغنا  على نسففففف وعمل منذ احترف الموسففففيقا و ،األزهري يبالز

أسفففاليب الغنا  المعمول بها وقتذاا رافضفففا  ف  الوقت نفسفففد مباد  

ًّ على العودة  اإلصفففالد الت  ناد  بها أبو العال محمد والت  تحّك

ومع  .إلى األصفولية ف  الغنا  الت  كانت سائدةل ف  العصر العباس 

نملم عددا  من القصفففائد الت  نلمح فيها اإلبداع الموسفففيق    لم فصننا

ف  قالب القصفففففيدة األصفففففول  من مثل قصفففففيدة "ليت للبّراه عينا  

فتر " الت  اسففففففتقى السففففففنباط  منها فيما بعد أسففففففلوبد الرائع ف  

لهل تيم البان( ألحمد شففوق  . وقصففيدة معالجة القصففيدة السففينمائية

 ل خطل الصغير. أم وقصيدة اسقنيها بأب  أنت و

تمرد محمد القصبج  امتد فيما امتد على الشكل الفن  للطقطوقة 

إ  وجد أن الرتابة اللحنية تشمل أغصان  ،الذي جا  بد سفيد درويش

من هنا عمد و ،إلى المسفففففتمع هو أمر يدفع المللو ،كلها الطقطوقة

إلى تغيير ألحان الغصففففففن األخير ليكسففففففر من حدة الرتابة دون أن 

 لم و ،ف  المذهب والسيما ،قالب الفن  كشفكل غنائ  معتمديمس ال

ك  يشفففففعر المسفففففتمع أن هناا جديدا  على الرغم من أن هذا الجديد 

أول أغنيففة طبق فيهففا  لففم ه  طقطوقففة لليففد  .يقود إلى خففاتمتهففا

وبعملففد  ،0390م كلثوم تالوعين ( ثم طقطوقففة لإنففت فففاكران ( أل

أسلوب أدائها إلى وقى بألحانها ارتو هذا حرر الطقطوقة من رتابتها

 ،ما كان سففيد درويش نفسففد يحلم بأن تصففل إلى ما وصففلت إليد ا ر
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عبد الوهاب  فيهم محمدو ،دفع ف  الوقت نفسففففففد سففففففائر الملحنينو

افرد لوكما ف  ليا وابور قولل (  ،السفففففنباط  لالقتدا  بما جا  بدو

قاب كل أع وف  طقطوقة لليد تالوعين ( تحديدا  نلمس ف  .يفا قلب (

غصن جملة موسيقية صغيرة ال تتكرر بين األغصان تكون واسطة 

إلى أن يبل  ف  الغصففففن  ،االنتقال المقام  من غصففففن إلى غصففففن

 .األخير  روة التجديد الذي بدأ بد

القصففففففبج  لم يقف ف  تطويرح للطقطوقففة عنففد األغصفففففففان و

  إ  لم يجد ف ،كان يغير من طبيعة الالزمة الموسفففيقية بل ،فحسفففب

 لم على نحو ما فعل ف  و ،األخير إمكفانيفة تغيير اللحن الغصففففففن

زمففان( ألسففففففمهففان الت  قلففب الالزمففة طقطوقففة لفره مففا بينففا ليففد 

مقياسفها ف  اإلعادة األخيرة الت  تسفبق الغصن األخير من المقيا، 

 الثنائ  إلى المقيا، الثالث .

الذي أجر  عليد تجاربد  ،وجد القصبج  ف  صوت ليلى مراد

أم كلثوم الصوت المثال  ألدا  هذا النوع من الغنا  وأسوة  بأسمهان 

فلحن لهفا عفددا  كبيرا  من الطقاطيق الت  ابتدع لها الالزمة  ،الخفيف

خير مثال على هذح الالزمة الموسففيقية الت  و .الموسففيقية الديناميكية

منحففاح فيهففا جميع العمففالقففة طقطوقففة لبتبص ل  كففدح ليففد( الت   انحفف

فيلم لغادة الكاميليا( وطقطوقة لادفع طلّع( الت   هرت  ف   هرت

 ف  فيلم لقلب  دليل (.

نجففد مشفففففففابهففا  لهففا ف  أغنيففة ليففا  وهففذح الالزمففة الففدينففاميكيففة

د وأغنية لسألت عليد( لمحم ،بكرح( للسنباط  دأتوموبيل( ولد أقابل

 .لـ زكريا أحمد( بكرا السفرلوأغنية  ،عبد الوهاب

ينيفات  هرت لمحمفد عبفد الوهاب أغنيات ف  مسففففففتهفل األربع

وقول  يا  حلاسمولإيد جر  يا قلب  إيد( ولأنت وعزول  وزمان ( 

أسففففففمهان تقوم بتصففففففوير فيلم لغرام وانتقام(  توكفانف ،نور العين(

فففأعجبففت بففاللون الجففديففد الففذي جففا  بففد عبففد الوهففاب فطلبففت من 

رائعتففد القصففففففبج  أن يلحن لهففا أغنيففة  على هفذا الغرار، فلحن لهففا 
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متى( الت  طغت ف  حينها على كل شففف   حتى لم إمتى د تعرف إل

 .يبق ف  سوه الغنا  سواها

 جففدا   اسففففففتخففدم القصففففففبج  ف  الطقطوقففة على نطففاه محففدود

  كما ف ،لالكروماتيم( أي أنصفاف األصوات ف  اللوازم الموسيقية

وأغنية لنورا يا سفففت الكل( لـ  ،أغنية لا فففحم كركر( لليلى مراد

ية العرب سفففيقادون أن يؤثر هذا االسفففتخدام على طابع المو ،ثومأم كل

 عربية صافية وأصيلة. سيقاكمو

مثففل يو  نغكففذلففم لجففأ إلى التمثيففل ف  الغنففا  بحيففث يؤدي الم

أغنيفة ليففا ف  كمففا  ،مضففففففمون األغنيفة أو معفانيهففا أو حتى كلمفاتهفا

 ( ولا فففففحم كركر( وليادلبتبص ل  كدح لي ،خوف  بابا يشفففففوفن (

 .العصفور( لـ ليلى مراد جمال

ة القصففيدو غوعلى الرغم من أن الطقطوقة ال تتحمل كالمونولو

را  من الضففففففغه فففصنففد طبق على بعضففففففهففا التوافق الموسففففففيق  يكث

 كما ف  طقطوقة لأنا قلب  دليل (. ،لحنا  وغنا    (مون رالهال

ف  إنجاب ولد يرثد  يمكن القول بعد هذا إن معاناة القصففففففبج 

تابع مسففيرتد بعدح، كانت حافزا  لد على التمرد على يويرث اسففمد و

 ،ولد من أوالدحببة أشفكل لحن من ألحاند كان  ،األو اع الموسيقية

د إن ،كفان ير  أوالدح يترعرعون ف  قلوب النفا، دون أن يعرفواو

 األب الحقيق  لكل هذح الروائع.

"علمن  محمد القصففففففبج  العزف  :عبد الوهابمحمد قال فيد 

لجففأ  مع  لففم فعنففدمففاو ،"غكمففا علمن  كيف ألحن المونولو ،العودبفف

إليد القصففففبج  ليتنازل لد عن ترشففففيحد للجائزة التقديرية ك  يفوز 

 .رفك عبد الوهاب البّت ف  المو وع ،بها كمرشح لها هو اآلخر

يقول السنباط  ف  سياه حديث لد عن القصبج : "القصبج  و

 هو معلم كبيرو ،ونولوجحفاجفة تفانيفة خالص. مند تعلمت تلحين الم

 ".ال يجار 
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سبق ومعلم كبير، وعالم  "القصفبج  :وقالت أم كلثوم بعد وفاتد

ن أم كلثوم بعد وفاة صمع  لفم فوعصففففففرح بمئفة سففففففنفة على األقفل" 

عملت على االنتقام من القصبج  ألند كان ورا  القمة الت   أسمهان

عد ال بلم تعترف بمفا ارتكبتفد ف  حقفد إو ،تربعفت عليهفا أسففففففمهفان

 .وفاتد

"كان يمكن ألسفففمهان لو عاشفففت أن تغدو  :وقال فريد األطر 

من ورا  ألحان القصففففبج  على قمة نائية جدا  عن القمم الت  تتربع 

 عليها سائر المطربات"

"لحن لأنففا قلب  دليل ( هو لحن من عففام  :قففال محمففد فوزيو

ها قد مضففففففى على هذح الطقطوقة و" 0311ليس من عام و 9111

ما زالت تض   ف  الساحة الفنية وأكثر من ستين عاما   أبدعهاالت  

 .هاّجوكماسة  ات بريق 

تعلموا والذين عاصففروح  ف  شففهادة العمالقة هذا هو القصففبج 

هذا هو القصفففبج  الذي وهب نفو، و ،إلى أسفففتا يتد اانتسفففبوومند 

 الفرد.والنا، المسرة 

رة مهزوزة صو ةقد  لمد مسفلسل أم كلثوم ألند نقل دون أمانو

مضففففففحكفة ف  بعك األحيففان عن هففذا النفابغففة الففذي هو رمز من و

 ثوم."القديسة" أم كل مسلسل رموز الثقافة الموسيقية العربية لخدمة

 

 :المراجع

 

 محمود كامل   محمد القصبج 

 فيكتور سحاب    السبعة الكبار 

 صميم الشريف    األغنية العربية 

 شريفصميم ال  السنباط  وجيل العمالقة 
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 أحمد الأوبري

 الموسيق  المنس  

   

 

 أحمد بوبس

 

موسيق  سوري عالم. أخذ الموسيقا على أصولها أحمد األوبري 

العلمية. وتعمق بالموسفيقا الكالسيكية األوربية وعلومها واستخدمها 

ف  ألحاند العربية. فجدد فيها دون تشفففففويد أوتغريب. بل هو سفففففبق 

 لففم. وأحمففد األوبري لم ينففل الموسففففففيقففار محمففد عبففد الوهففاب ف  

الشففهرة والمكانة الت  يسففتحقها بين الموسففيقيين العرب الكبار، ألند 

حرفة. فجعلها ف  المرتبة الثانية بعد  جعل من الموسفففيقا هواية لد ال

عملد، على الرغم من النشفففاطات الموسفففيقية الواسفففعة الت  قام بها، 

 واأللحان الكثيرة الت  أبدعها.

 شأة*الوالدة والن

محبة للموسففيقا. حلبية ف  أسففرة  0111أحمد األوبري. عام ولد 

وكففان منزل األسففففففرة مزار الموسففففففيقيين والمطربين، يقيمون فيففد 

السففهرات الغنائية بمشففاركة الوالد، فنما عندح حب الموسففيقا. وتلقى 

دراسفففتد االبتدائية ف  المدرسفففة الشفففيبانية الت  كانت تعرف أيضفففا  

سففففة. وتعلم العزف على آلة الكالرينيت بمدرسففففـفففففففففة األرض المقد

والنوتففة وقواعففد الموسففففففيقففا والعلوم الموسففففففيقيففة الغربيففة، مثففل 

الهفارمون  والبوليفون  والكونتربوان، على يفد الرهبان اإليطاليين. 

وانضففففم إلى الفرقة الموسففففيقية النحاسففففية للمدرسففففة عازفا  على آلة 
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ب  خاصففة والعر الكالرينيت. واطلع على التراث الموسففيق  الحلب 

بل انطلق بموسففيقاح إلى آفاه ، عامة. لكند لم يقع أسففيرا  لهذا التراث

تعبيرية حديثة، مسففتفيدا  من العلوم الموسففيقية الغربية الت  درسففها. 

لكن موسففيقاح نطقت بلغة موسففيقية عربية أصففيلة، وبرود تجاوزت 

العصففففففر الففذي كففان يعيش فيففد األوبري. وتعلم العزف على آالت 

 دة منها إ افة إلى الكالرينيت النشأة كار والعود.عدي

ورغم المسففففففتو  الرفيع الففذي وصففففففل إليففد أحمففد األوبري ف  

ل أن  الموسففففيقا عازفا  وملحنا  ومؤلفا  وباحثا  موسففففيقيا ، إال أند فضففففّ

تبقى الموسففففيقا ف  حياتد  ففففمن نطاه الهواية. لذلم تابع دراسففففتد 

رط بعففدهففا ف  العمففل حتى حصفففففففل على الشففففففهففادة الثففانويففة، لينخ

 الو يف .

واألوبري لم يتفرغ للموسفيقا لسفببين، أولهما الوسه االجتماع  

يسمح لد باحتراف الموسيقا. وثان   المحافح الذي نشأ فيد، والذي ال

أن  يمكن السففففففببين أند كان يدرا أن العمل الموسففففففيق  ف  بلدنا ال

زدرا  ا. ناهيم بيوفر للموسيق  الحياة المادية الكريمة الت  يحتاجها

 المجتمع واحتقارح لممتهن  الفن.

 * نشاطات موسيقية

ورغم عدم احتراف أحمد األوبري الموسففففيقا، مار، الكثير من 

النشفففاطات الموسفففيقية. فبعد نيلد الثانوية عمل ف  تدريس الموسفففيقا 

لسففففت سففففنوات ف  مدرسففففة التجهيز، سففففافر بعدها إلى حماة، حيث 

ألهلية وأسففتا  الموسففيقا فيها خالل العهد تولى مهام مدير المدرسففة ا

الفيصففل . وبعد ثالث سففنوات قضفففاها ف  عملد هذا، عاد إلى حلب 

ليعمل مو فا  كبيرا  ف  مصففففلحة األشففففغال العامة، فشففففغل منصففففب 

 رئيس ديوان المصلحة. واستمر ف  عملد هذا حتى رحيلد. 

بتأسففففففيس نادي التمثيل الوطن ، وكان من  0391وسففففففاهم عام 

ئد البارزين. وعندما قامت السفلطات الفرنسية بصغاله النادي أعضفا
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بسبب نشاطاتد المعادية لالستعمار، ساهم األوبري بتأسيس ناد آخر 

هو نادي الصفففنائع النفيسفففة. وقام بتلحين عدد من األناشفففيد المعادية 

للمسفتعمر، فقامت سفلطات االحتالل بصغاله النادي أيضا . وف  عام 

تأبين الموسفففيق  الكبير كميل شفففامبير الذي شفففارا ف  حفل  0391

أقيم ف  السففففففابع من كفانون األول من  اا العام ف  نادي الشففففففبيبة 

الكاثوليكية بمناسففففففبة مرور عام على رحيلد. وف  الحفل قاد الفرقة 

الموسففففيقية، ولحن ثالثة أعمالع غنائية ف  رثا  شففففامبير ه  لياشففففهابا ( 

ولياعروسففففا ( شففففعر عمر أب  وغنا  المجموعة. نام لأ. الصففففباغ( 

ريشفة وغنا  المطربة طوباليان. ولعفة البرد( نام أب  ريشة أيضا  

وغنا  عبد الرحيم األوبري. وكان قد رثا كميل شففففففامبير عند وفاتد 

شفففففارا ف  حفل تكريم نفسفففففد بنشفففففيد لدمعة على الفن(. وف  العام 

تشففففففرين األول  01الشففففففاعر األخطل الصففففففغير الذي أقيم بتاريخ 

، وألقى األوبري كلمة ف  الحفل، وقاد الفرقة الموسففيقية فيد. 0391

كففان أحمففد األوبري  ففففففمن  0311وعنففد افتتففاد إ اعففة حلففب عففام 

اللجنة الموسيقية فيها. كما تولى اإلشراف الفن  على الحفلة الغنائية 

ف  سففينما روكسفف   0393الت  أقيمت ف  الثالثين من كانون األول 

 نون سوريون وعرب كبار.بحلب، وشارا فيها فنا

لكن أهم نشففاطاتد كانت مشففاركتد ف  مؤتمر الموسففيقا العربية 

ف  القاهرة  ففففففمن الوفد السففففففوري  0399الذي انعقد أواخر آ ار 

 الرسم . وشارا ف  جلسات المؤتمر بفعالية، وقدم آرا  هامة. 

 * أبحاثد الموسيقية

د قين. ولففيعففدُّ أحمففد األوبري من البففاحثين الموسففففففيقيين المتعم

دراسففففات عديدة تدل على فهمد العميق لبنية الموسففففيقا العربية. ولد 

 تصور تقدم  ف  عالقة الموسيقا العربية بالموسيقا الغربية.

ومن الدراسفففات الهامة الت  و فففعها دراسفففة بعنوان لالموسفففيقا 

التركية( الت  نشرتها مجلة لالحديث( ف  ثالثينيات القرن العشرين. 
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ف  سفت صفحات من المجلة. وتناول فيها التجربة  ووقعت الدراسفة

التركية ف  المزج بين الموسففففففيقا التركية والموسففففففيقا الكالسففففففيكية 

األوربيففة. وتوقف عنففد المنففاهف التعليميففة ف  المعففاهففد الموسففففففيقيففة 

التركيفة، وبشففففففكل خاص معهد أنقرة الذي تتضففففففمن مناهجد تعليم 

 رمون  لت لف األصوات(الطالب العلوم الموسفيقية الغربية مثل الها

والكونتربوان لالتضفففاد( والترانسفففبوزيسفففيون لاالنتقال(. والطالب 

ملزمون بتعلم العزف على إحففد  اآلالت الموسففففففيقيففة الت  تتكون 

منهفا الفرقفة السففففففيمفونيفة. كمفا تتضففففففمن مناهف المعهد المعلومات 

الوطنيففة والقوميففة وشففففففيئففا  من التففاريخ والجغرافيففا والطبيعيففات 

 فففيات والكيميا  وآداب اللغتين التركية والفرنسفففية والرسفففم. والريا

وير  األوبري ف  دراستد هذح أن الموسيقا الشرقية ليس لها ماض 

وا ح يمكن الرجوع إليد لتثبيت شكلها الحال . لذلم نراح يميل إلى 

تأييد التجربة التركية ف  إدخال علوم الموسيقا الغربية إلى الموسيقا 

 الشرقية.

سفاتد الهامة دراسة بعنوان لحفالت أم كلثوم(، نشرت راومن د

، تناول فيها 0390ف  مجلة لالحديث( ف  عدد تشففففففرين األول عام 

صففففوت أم كلثوم وأدا ها بالتحليل، بعد الحفالت الثالث الت  أحيتها 

ف  حلففب ف  نفس العففام. وتحففدث األوبري عن االنتقففاالت المقففاميففة 

وا ففففففع الت  أبففدعففت فيهففا، كمففا الت  قففامففت بهففا أم كلثوم، وعن الم

عرض بعك الهنففات الت   هرت ف  صففففففوتهففا. ودراسفففففففة أحمففد 

األوبري هذح عن صوت أم كلثوم دراسة قيمة، يندر أن تاهر مثلها 

 هذح األيام. 

وألحمفد األوبري دراسففففففة تاريخية هامة عن فاصففففففل لاسففففففقي 

ف  حلب. واحتو   0390العطفا ( تضففففففمنهفا كتيفب صففففففدر عام 

ى الدراسفة فاصل لاسق العطا ( كامال  بموشحاتد الكتاب إ فافة إل

و ففففروبد وأوزاند . وقام بجمعد و ففففبه ألفا د فتح هللا قسففففطون. 

ووقعفت دراسففففففة أحمفد األوبري ف  ثمان  صفففففففحات من الكتيب، 

تناول فيها بالشففففففرد الروايات المتعددة عن أصففففففل هذا الفاصففففففل 
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 وجفذورح التفاريخيفة، وعن رقص السففففففماد الذي ارتبه بالفاصففففففل

 ارتباطا  وثيقا .

 * ابداعاتد الموسيقية

ف  الجفانب اإلبداع  و ففففففع أحمد األوبري الكثير من األلحان 

والمقطوعفات الموسففففففيقيفة زاد عفددهفا على المئة. لم يصففففففلنا منها 

مسفففففجال  إال القليل مثل نشفففففيد ليا الم السفففففجن خيم( وأغنية لأريف 

أن  الزهر ياليلى( بصفففوت المطربة سفففحر. وسفففبب عدم وصفففولها،

معامها قدمِّ  ففمن مسففرحيات وأوبريتات، وقسففم آخر منها أناشففيد 

وطنية  فففد المسفففتعمر الفرنسففف   وأغنيات اجتماعية. وهذح ال تلقى 

رواجا  عادة عند شففففركات األسففففطوانات . وه  وسففففيلة التسففففجيل 

الوحيدة ف  تلم األيام. إنما وصففففففلتنا نوتات الكثير من أعمالد، لكن 

 يل ف  مهرجان األغنية السورية.لم يسجل منها إال القل

ن أحمفففد األوبري  العفففديفففد من المسففففففرحيفففات كمفففا  كرُت لحَّ

واألوبريتات. ومن أشهر أعمالد ف  هذا المجال األوبريت التاريخية 

ل ي قار( الت  نامها شفففعرا  عمر أبو ريشفففة، وقُدِّمت على مسفففرد 

 .0399اللونا بارا بحلب عام 

ب ألحمففد األوبري. لحن فيففد الغنففا  الوطن  كففان المجففال األرحفف

الكثير من األناشفففففيد الت  هاجم ف  بعضفففففها المسفففففتعمر الفرنسففففف  

وطالبد بالرحيل عن بالدنا. ومن أشهر هذح األناشيد ليا الم السجن 

، عندما 0399خيِّم(. والنشففففيد من نام نجيب الريس الذي كتبد عام 

كفان معتقال  ف  سففففففجن السففففففيلول ف  قلعفة أرواد مع مجموعففة من 

الوطنيين الرافضفين لوجود االستعمار الفرنس  على أرض وطنهم. 

ونجيب الريس منا ففففل عنيد سفففففخر قلمد وكلمتد الصففففحفية  فففففد  

المسفتعمر ووجودح على أرض سفورية. فدخل السجن مرات عديدة. 

 ومطلع النشيد:

 جن خيّمــالم الســـيا 
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 اـــو  الاالمـا نهــإنن

 ل إال ــد الليـــليـس بع

 امىـــدع يتسـُر مجـفج

ومن أناشففففففيدح الوطنية نشففففففيد لحق الجهاد عن الحرم(. والحرم 

مقصففففففود بفد الوطن. وعنفدمفا مفات المنفا ففففففل إبراهيم هنانو رثاح 

الشفاعر عمر أبو ريشة بقصيدة عنوانها لهنانو( ومطلعها لإند مات 

فدا  العلم(. وألبسففها أحمد األوبري ثوبا  لحنيا  حزينا  يناسففب المقام، 

اح بنشففففففيد آخر عنواند لاحفاوا عهد هنانو(. ومن األناشففففففيد كما رث

الوطنيفة األخر  ل وبري لأوطاننا وه  الغوال ( شففففففعر معروف 

الرصففاف ، ولدمتي ياشففهباُ  مادام الزمن(، ونشففيد لنحن يوم الروع 

أنصففار الوطن(، ونشففيد لالعلم( شففعر سففام  الدهان ولأنت سففورية 

رثاح بنشففيد مطلعد  0399ام بالدي( . وعندما رحل الملم فيصففل ع

لف   مة األوطان والمجد يافيصل(.  وهو الذي سبق األخوين فليفل 

بسفففففنوات ف  تلحين نشفففففيد لف  سفففففبيل المجد واألوطان( لعمر أب  

ريشفففة. ولحند ال يقل جماال  عن لحن األخوين فليفل. كما شفففارا ف  

لعرب  ا المسفابقة الت  أقامتها الحكومة السفورية الختيار لحن للنشيد

السفففففوري عند اسفففففتقالل سفففففورية، لكن لحند على جمالد لم يفز ف  

 المسابقة. 

ولحن أحمفد األوبري العفديفد من األنفاشفففففففيد االجتماعية. فمن 

كلمات باسيل أيوب لحن نشيد ليامعشر العمال( الذي يتحدث عن 

دور العمفففال الكبير ف  بنفففا  الوطن. ويحثهم على المزيفففد من 

دا  للفالحين بعنوان لالفالد العرب (. ولحن العطا . كما لحن نشففي

 للطفل اليتيم نشيد لشكو  اليتيم( نام شارل أيوب. 

وف  الغنففا  العففاطف  لحن األوبري العففديففد من األغففان ، منهففا 

لحديث الهو  داير( كلمات شففففارل أيوب ولالورد( شفففففعر بشفففففارة 



 

 325 

الخوري، ولحنهفففا األوبري على إيقفففاع الرومبفففا، لوبلبفففل غنى( 

 ح لرمان  بسهم هواح( وأغنيات كثيرة غيرها. وموش

وف  الحقيقة فصن أحمد األوبري هو من مؤسففففففسفففففف  المدرسففففففة 

الوصففففففية التعبيرية ف  الغنا  العرب ، وربما يكون ف   لم سفففففبق 

سفيد درويش أو واكبد، لكند بالتأكيد سبق محمد عبد الوهاب. وبذلم 

سها هو أحمد يمكن القول إن هذح المدرسة بدأت ف  حلب، وإن مؤس

األوبري. وياهر األسففلوب الوصففف  التعبيري ف  الكثير من ألحان 

أحمففد األوبري. ومن أهم ألحففانففد ف   لففم العمففل الغنففائ  لالمالئكففة 

اليحبسففففففون(. والكلمفات قصففففففيفدة عمودية لم يعرف نا مها. وهذا 

العمل الغنائ  أشففبد بمشففهد تمثيل  معبر أو لوحة تصففويرية ناطقة. 

وبري ف  المعان  الت  حملتها األبيات، وألبسفها الثوب فقد تغلغل األ

الموسفففيق  المناسفففب. والذي يسفففتمع إلى العمل، يسفففتطيع أن يتخيل 

مشاهدح من خالل الموسيقا واألدا  الغنائ . وهذا ينم عن ثقافة أدبية 

وموسففيقية واسففعة عند أحمد األوبري. وإ ا كانت ألحان األوبري لم 

ناسففففبين، ف نها جا ت سففففابقة لعصففففرها. تلق الرواج والشففففهرة الم

وسففنثبت لالمالئكة اليحبسففون( بالكلمة والنوتة الموسففيقية ف  نهاية 

 هذا البحث.

وف  الواقع فصن جميع ألحان أحمد األوبري اتصفففففففت بصففففففده 

التعبير وقوة الصفففياغة، واتسففففمت بهويتها العربية رغم أن دراسففففة 

كند و ف دراسففففتد األوبري الموسففففيقية كانت ف  معامها غربية. ل

 تلم بشكل صحيح ف  ألحاند.

وف  مجال التأليف الموسيق  و ع أحمد األوبري مجموعة من 

المقطوعات الموسفيقية، بعضفها ف  قلب السفماع ، وبعضها اآلخر 

مقطوعفففات منوعفففة، منهفففا تفففانغو لزكيفففة( ومقطوعفففة لسففففففلو ( 

ومقطوعة لتحية موسفففففيقار( أهداها إلى أم كلثوم بمناسفففففبة زيارتها 

 ، ومقطوعة لدموع الحنان( الخاصة بالناي.0390إلى حلب عام 
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هففذا غيك من فيك عطففا ات أحمففد األوبري الكثيرة ف  جميع 

المجاالت الموسفيقية الت  استمرت حتى رحيلد ف  التاسع عشر من 

 .0319نيسان 

 مراجع مساعدة :

 ـــ كتاب لالسماع عند العرب( ــ مجدي العقيل . 0

م األدب والفن( ـفـفـف أدهم آل الجندي ـــ دمشق ـفـفـف موسوعة لأعال 9

0311. 

ـفففـفففـففف مجلة لالحديث( الحلبية لصاحبها سام  الكيال  ـفففـفففـففف أعداد  9

   الثالثينيات من القرن العشرين.

 

 

 

 عازف البيانو المنفرد

 والعزف اإلفرادي« السوليست»عن 

 

 

 أ. د. غزوان الزركل 

 

لن أبدأ بكلمات يمكن ألي قار  اسففففففتخالصففففففها من  مرجع أو 

قامو، موسفيق . ومن نافل القول إن العازف المنفرد هو الموسيق  

تد  الفذي يؤدي وحدح على آلتد لأو بالمقابل المغن  الذي يعتمد حنجرل

موسففففففيقيففة( عمال  فنيففا  محففددا . أمففا حينمففا ال يكون العففازف « لففة  آ»

منفردا ، فهو يتحرا  ففففففمن مجموعة تتراود ما بين عازفلي ن اثنين 

يقا موس»إلى نحو عشفرين عازفا  و فمن تشفكيالت مختلفة لتسفمى 
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ومن ثم يصففففففبح هففذا المؤّدي منفردا  مرة أخر  حينمففا «(. الحجرة

 يقية كثيرة العدد نسففبيا / تتسففامى ف أوركسففترا /فرقة موسفف« يجابد»

 الكبر لتضم جميع اآلالت الموسيقية السينفونية المعروفة.

يجري الحديث هنا تحديدا  عن الموسففففيقا الكالسففففيكية األوربية، 

ونختفار مثفاال  ل دا  المنفرد عازف آلة البيانو، هذح اآللة الت  لعبت 

وا ففففففع القدرات دورا  مهمفا  عبر قرون، تطورت فيها من جهاز مت

إلى آلفة تثبفت نفسففففففهفا ف  أعام الصففففففاالت عبر إمكفانات فيزيائية 

وتعبيرية تستطيع إصدار أو ح األصوات بأده التفاصيل األدائية، 

إ ففففففاففة إلى مجفاراتهفا ل وركسففففففترا ف  األعمفال المسففففففمفاة بفالـ 

، الت  تكون مكتوبفففة آللفففة منفردة بمصفففففففففاحبفففة «كونشففففففيرتو»

 .(لاألوركسترا

ا تقفففاليففف د العزف المنفرد فه  موجودة ف  جميع الثقفففاففففات أمفففّ

الموسففففففيقية ف  العالم. ه  تعبير عن الذات يقوم بد شففففففخص واحد 

األشفففففخاص المنفردين، كلَّ واحد لذاتد. وكلُّ واحد « جموع»ممثِّال  

من هؤال  هو ف  الوقت نفسد أيضا  نواة العائلة والجماعة والمجتمع 

تها. كلٌّ لذاتد وكل الذوات ف  آن والشفففففعب واألّمة واإلنسفففففانية برمّ 

معا  موجهة إلى جميع األفراد خارج وجودها الشفخص . وإن فّكرنا 

م « العزلة»قليال  نصففففففل إلى نتيجفة مففادهفا أن هفذا النوع من  يلسففففففي

 «.الفراد »بالدرجة األولى مجتمع 

                                                           

 أن يتضففمن أدوارا  ألكثر من آلة « الكونشففرتو»لنوع  ـففففففـفففففف يمكن

منفردة واحفدة، كما أن و يفة األوركسففففففترا تطورت من مجرد 

المرافقفة والمصففففففاحبة إلى التفاعل الدرام  المتبادل بينها وبين 

ركسففففففترا مع الوقت باتجاح اآللة المنفردة. لقد تغيّر تشففففففكيل األو

تكثيف العدد وإ ففافة اآلالت الموسففيقية األوركسففترالية المختلفة 

وباتجاح درامية الّدور السفففينفون  واسفففتقالليتد النسفففبية تجاح دور 

 المؤّدي المنفرد.
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ثابت منذ األزل وسفففففيبقى إلى األبد ما دام « الفراد »إن معنى 

ل هو عالقففة الفرد بففالجمففاعففة لالبيففانو بففاآلالت اإلنسفففففففان. المتحوّ 

المتفرقّة األخر  وباألوركسفففففترا السفففففينفونية(، مثال  حين تصفففففبح 

الجمفاعفة ه  اللبنفة الت  يُبنى بهفا المجتمع وليس الفرد الواحد الذي 

ـففـفف كما  كرنا ـففـفف ال ولن يفقد أهميتد المستقلة بعك النار عن البنية 

 عيش فيد.االجتماعية وعن العصر الذي ي

ومن هنا نسففتطيع أن نتوقف عند  اهرة أوربية فنتفّكر الدور 

المحدلث لتشففففكيلة فنية موسففففيقية تضففففم الذات والمجتمع ف  نفس 

الوقت ممثللي ن بعازف منفرد وفرقة سففينفونية أصففبحت مع مرور 

الزمن لنحو أربعة قرون( بالغة الضففخامة. أقول بالغة الضففخامة 

لى أكثر من مئة، أي أنها مثال  تتخطى ألن عدد عازفيها قد يصل إ

الففذي يحففاور المغن  المنفرد ف  ثقففافتنففا « التخففت»بكثير حففدود 

التراثية الموسفيقية. إن الفرقة السينفونية تمثل عددا  بقدر ما تمثل 

ُعّدة واختالفات /منسفففجمة بعضفففها مع البعك اآلخر/ تحك  عن 

ية وارها الموسففيقنفسففها بوسففاطة اآلالت المتعددة والمتباينة ف  أد

وتنسففففف أفكارا  فنية متناقضففففة ومتصففففارعة  ومتصففففالحة، و لم 

بحسفففففففب المفدار، الموسفففففففيقيفة الت  تنتم  إليها والت  ه  نتاج 

فكري أيضا  لحقب التاريخ االقتصادي األوربية عبر تاريخ أوربة 

حديث من جهة، ومن جهة أخر  نتاج فن  إنسففففان  مسففففتمر ما ال

 استمرت الحياة، ينقل المعلومة اإلنسانية فنيا  من جيل إلى آخر.

هفذا مفا أريفد بشففففففكفل خفاص أن ألففت إليد نار القار  الكريم، 

ليات التربية الثقافية /الموسففففيقية. إند  الذي ال شفففم يمتلم ناصفففية أوَّ

اروف االجتمففاعيففة لمنطقففة جغرافيففة العالقففة الموجودة مففا بين ال

وبين نتاجها الثقاف / الموسيق . إن آلة البيانو الحالية ــ الت  وصلت 

إلى مسففتواها الصففناع  األدائ  الفائق منذ ما يقرب القرن ونصففف 

القرن ــ ه  نتاج  لم المجتمع األورب  الذي يريد الفرد فيد الحفا  

ز األوركسففففترال  العماله على اسففففتقالليتد لإنسففففانيتد(. وإن الجها

الذي وصفففل ف  زمن المؤلف الموسفففيق  األلمان  ريتشففففارد فاغنر 
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( تقريبا  إلى حدودح القصو  هو أيضا  نتاج  لم 3881ـفففففـففففف3831ل

 ما بين هذا و اا.« الصراع»المجتمع، ينضوي تحت  لم 

ونعود لنقول بفأن شففففففكفل التعبير اإلفرادي لعفازف منفرد، مغن : 

ل  باهع ما بق  اإلنسان من ناحية، كما أن شكل سفولو( هو مو فوع أز

التعبير الجمفاع  لفرقة: أوركسففففففترا( باهع ما بقيت الجماعة من ناحية 

أخر . ونقول بأن الفن قد اخترع أنواعا  فنية لالكونشرتو( ـفففففـففففف و لم 

ف  حقبة تاريخية معينة وف  مجتمعات محددة ـفففففـففففف ما زالت تمّكن من 

ماعة عن طريق المعالجة الفكرية / طرد مو ففففففوع عالقة الفرد بالج

 الفلسفية لد ـــ ولَّدت أعماال  فنية رائعة الجمال واالتقان.

هو « بالذات»المنفرد « المنفرد بف لفة واحفدة»إن مجفال العزف 

فرصة نادرة ــ تتسلح بأدوات االحتراف وبقوانين الجمال ــ للحديث 

وع ية عبر نوإليصففال المعلومة البشففرية لتجربة إنسففان« اآلخر»مع 

لشفففففكل( فن  محدد يتنقّل ف  تبسفففففيطد وتركيبد وف  تخصفففففيصفففففد 

وتعميمد ما بين مختلف األحاسيس والمشاعر ـففففففـفففففف فرحة وحزينة، 

متفائلة ومتشائمة، ُمق دمة ومتريثّة، جريئة وخائفة ـففـفف المؤلِّفة ألفكار 

موسفيقية يسفاعد تذوقها اإلنسفانل ف  حياتد المؤقّتة العابرة بشد أزرح 

وتقوية وعيد، بصففففففقل روحد  حاجهفة األحفداث، بشففففففحذ فكرف  مو

 وتهذيب نفسد.

الحيففاة عبر الفن الموسفففففففيق  اآلل  خصفففففففوصفففففففا  ه  حيففاة 

بأحداث افترا ففية تدخل ف  خبايا النفس اإلنسففانية « افترا ففية»

لتلف إلى قضفاياها النفسانية العالقة. وه  حياة حقيقية توصل إلى 

ر»نتائف حقيقية حينما  اإلنسفففان عبر تصففففية أغوارح  داخل« تحرِّ

وعبر مصففففففالحتد مع  اتد بعد خو ففففففد تلم التجربة اإلنسففففففانية 

االفترا فففففففيففة لوالواقعيففة ف  آنع معففا (. إن هففذح التجربففة الفنيففة 

الموسففففيقية توصففففل المعلومة الذاتية لاالنفرادية( للبشففففر جميعهم 

لفراد  ومجموعات( وقبل كل شفففففف   تحاول حفاها لتتمكن من 

بعفد غيفاب موصفففففففلها وانتها  فترة إقامتد على هذح الوجود حتى 

 األرض.
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 من قصص

 اتــــاليهـــالب

   

 

 غالديس دافيدسون

 ترجمة: محمد حنانا

 

 األميرة النائمة أو الجمال النائم

باليد للمؤلف بيتر إيليتش تشفففففايكوفسفففففك . صفففففمم الرقصفففففات 

ماريو، بيتيبا. و ع الليبريتو، المبن  على قصة من قصص الجن 

بورغ عام سلـفف بيرو، بيتيبا وفسفولوجسك . قدمت أول مرة ف  بطر

0131. 

 حيحي  الملم فلورسفففتان حفلة عايمة ف  قصفففر قصفففة الباليد:

احتفاال  بمناسبة تعميد ابنتد الر يعة األميرة أورورا. وقد دع  إلى 

هففذح الحفلففة جميع الشففففففخصففففففيففات الهففامففة المحليين ومن البلففدات 

المجاورة. وكان رئيس التشفففريفات يسففففتقبل المدعوين ويقودهم إلى 

لمزينفة بحبفال من األزهفار. وف  فسففففففحفة مرتفعة قفاعفة القصففففففر ا

يتمو ففففع مهد  هب  تنام فيد الطفلة الملكية، وإلى جانبد يقف الخدم 

 وجنود الحراسة.

يتفقد رئيس التشففففريفات جميع من حضففففر من المدعوين ليتأكد 

من وصففففففول الجميع. وكفان قفد حفدد أمفاكن الزوار، حتى إ ا أخطأ 

مكففانففد. وحين وصفففففففل جميع أحففدهم مكففانففد، هرع إليففد ودلففد على 

الضفففففيوف واتخذوا أمكنتهم، صفففففدحت أصفففففوات آالت الترومبيت 
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معلنفة وصففففففول الملفم فلورسففففففتفان وملكتفد. يفدخالن القفاعفة وهما 

يرتديان األلبسفففة الملكية الفاخرة وعلى رأسفففيهما تاجين مرصفففعين 

بالجواهر، يتبعهما اللوردات والسفففففيدات والخدم. ينحن  الضفففففيوف 

لتحيففة بففاالنحنففا  ويجلسفففففففان على عرشففففففيهمففا. أمففامهمففا، فيردان ا

وبجلوسهما يدخل القاعة الضيوف األهم ـففففـفففف مجموعة من الجنيات 

الباهرات اللوات  دعين خصفيصا  ليهبن الطفلة األميرة هدايا خاصة 

 بالجن.

تفدخفل الجنيفات بفابتهفاج، وكفل جنيفة  ات شففففففأن يرافقهفا فار، 

األحراج وجنية  وعدد من الجنيات. ووسففففففه تلم الجنيات هناا جنية

الينابيع الكريسففففتالية وجنية فتات الخبز وجنية الكاميليا وجنية الحديقة 

السففففففاحرة وجنيفة الكرمفة الفذهبيفة وجنيفة أغنية الطيور وجنية الليلم 

وغيرهن. وتضففففففمنففت الهففدايففا الت  وهبنهففا للطفلففة الملكيففة، الجمففال 

ل الواقع كوالرقة والذكا  والرشاقة والعذوبة والحكمة واللطف ـفـ ف  

 مزية يمكن أن تجعلها تكبر وه  تنعم بالسعادة وبمحبة اآلخرين.

ومن بين تلم الجنيات كانت جنية الليلم ه  األقو ، كما كانت 

أكثرهن جففا بيففة. وكففان من الطبيع  أن تكون هففديتهففا ه  األخيرة. 

وحين همففت بففالتوجففد نحو األميرة الطفلففة حففدثففت مقففاطعففة غير 

أ لمت القاعة، تبع  لم وميك بره تبعد متوقعة. سففففحابة سففففودا  

رعد عنيف، ثم  هر شفخص غريب وشنيع يجلس ف  عربة تجرها 

جر ان وخفففافيش عمالقففة. إنهففا كففارابو، الجنيففة الشففففففريرة أقبلففت 

غا ففففبة ألن أحدا  لم يوجد إليها الدعوة لحضففففور حفلة التعميد. لقد 

  أغفل رئيس التشفففففريفات تضفففففمين اسفففففمها ف  الئحة الدعوات الت

 وجهت إلى الجنيات.

قدمت اآلن إلى الحفل وبدأت تسفففلم سفففلوكا  بشفففعا . وف  الوقت 

الففذي تراجع فيففد الملففم والملكففة و ففففففيوفهمففا ف   عر، راحففت 

كارابو، تصففففففب جام غضففففففبها على الجميع بسففففففبب عدم دعوتها 

لحضففففففور الحففل. وكلمفا خبطفت األرض بقفدميها ورفعت  راعيها 
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ففافيشففففففها تخبه األرض، أو صففففففارخفة مهفددة، تبعهفا جر انهفا وخ

 أت  بحركات مهددة.تترفرف بأجنحتها، أو تصدر صريرا ، أو 

تهرع كارابو، الغا ففففبة نحو المهد الملك  ثم ترفع عصففففاها 

عاليا  وتصر  قائلة: سأهب الطفلة األميرة هدية  حين تبل  السادسة 

 عشرة تخز إصبعها بمغزل وتموت 

قاعة، كان الهلع وحين عادت السففففففاحرة العجوز إلى وسففففففه ال

والخوف يعتريان الملم والملكة و ففففيوفهما بسففففبب سففففماعهم هذح 

النبو ة المخيفففة، وراحوا يتوسففففففلون إلى الجنيففة طففالبين الرحمففة 

باألميرة البريئة. لكن كارابو، سفففففخرت منهم جميعا . ثم  فففففحكت 

 فففحكة مكبوتة حين وبخ الملم رئيس التشفففريفات وتوعدح بالعقاب 

 اإلهمال المميت.بسبب اقترافد  لم 

ولمففا همففت كففارابو، المنتصففففففرة بففالعودة إلى المهففد الملك  

إللحاه األ   الجسففففففدي بالطفلة الملكية، اعتر ففففففتها جنية الليلم، 

عنفدئفذع تراجعفت إلى الورا  إدراكفا  منها لقوة تلم الجنية الت  تعادل 

قوتها، ثم رفعت عصففففاها ورحلت مع جر انها وخفافيشففففها. رحلت 

 ابة مالمة وبره ورعد. فجأة وسه سح

الجميع اآلن مرتبم وهلع. الملكة وصففففديقاتها ينشففففجن ويفركن 

أيديهن ألما ، الملم ولورداتد يوبخون رئيس التشففريفات لتسففببد بهذح 

الكففارثففة. لكن جنيففة الليلففم الخيرة تتقففدم معلنففة أنهففا لم تهففب الطفلففة 

طقت ن الملكية هديتها، إنها على األقل تسففففففتطيع تخفيف الحكم الذي

بد الشريرة كارابو، ـففففففـفففففف على الرغم من أنها ال تستطيع الحؤول 

دون وقوع الجز  األول من النبو ة. عنفدئفذع تعلن بأن وخزة المغزل 

لن تكون مميتة، وبدال  من  لم سففتنام األميرة نوما  عميقا  حتى يأتيها 

أمير شفففففاب ووسفففففيم فيوقاها بقبلة ويزول السفففففحر. ثم تتوجد جنية 

و المهد وتحرا عصفففففاها فوه األميرة الطفلة. يتقدم الملم الليلم نح

ي ن صنيعها، وتعم الفرحة من جديد.  والملكة نحو الجنية شاكرل

كبرت األميرة وغفدت األكثر جماال  وموهبة ف  المملكة. وحين 

بلغت السففادسففة عشففرة من عمرها تقدم أربعة أمرا  لخطبتها. ومرة 
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د ميالدها السففاد، عشففر. وجر  ثانية أقيم احتفال كبير بمناسففبة عي

ف  هذح المناسفففبة لهو ورقص ف  حدائق القصفففر المت لئة باألنوار. 

العروض األولى قففدمتهففا مجموعففة من شفففففففابففات القريففة المجففاورة 

 وشبانها، استعر وا فيها فنون الرقص.

وسففففففرعان ما  هرت األميرة المحبوبة أورورا ف  المشففففففهد، 

ت مع كل أمير من األمرا  رقصفت برشاقة أمام الضيوف. ثم رقص

األربعفففة الفففذين تقفففدموا لخطبتهفففا. كفففان األمرا  معجبين بجمفففالهفففا 

ورشففففففاقتهفا، وكل منهم قدم لها وردة رمزا  للحب. ومع  لم لم تكن 

األميرة أورورا تواقففة إلى قبول أي منهم كعريس المسففففففتقبففل. وقففد 

شففففففعروا بالخيبة حين أعطت باسففففففتخفاف ورودهم ألمها الملكة. ثم 

بعت رقصففها ثانية. وهكذا اسفففتمرت االحتفاالت طافحة بالسفففرور تا

 والفرد.

ف  هذح األثنا  تقترب من األميرة سففففففيدة عجوز ترتدي معطفا  

أسففود وتتوسففل إليها أن تقبل هديتها المتوا ففعة. تأخذ أورورا، الت  

اعتادت أن تكون ودودة مع كبار السفففن، الهدية شفففاكرة. وحين تفتح 

غزال  ـففففففففـفففففففف لم تكن السفففيدة العجوز  ات العبا ة الرزمة تجد فيها م

 السودا  سو  الجنية الشريرة كارابو،.

لم يسبق أن رأت األميرة شيئا  غريبا  كهذا ـففففـفففف فقد أُتلفت جميع 

المغففازل ف  المملكففة تنفيففذا  ألوامر الملففم الففذي رغففب ف  الحؤول 

دون تحقق مفا أرادتفد الجنية الشففففففريرة البنتد. ومن دون وع  بأي 

طر راحففت األميرة تعبففث بففالمغزل، تقففذفففد ف  الهوا  ثم تلتقطففد. خ

لكن كففان الملففم والملكففة وحففاشففففففيتهمففا ف  حففالففة رعففب وهلع ألنهم 

يفدركون تماما  خطورة هذح الهدية المميتة، فراحوا يتوسففففففلون إليها 

لك  تتخلص منها ـففففـفففف خصوصا  عندما أدركوا أن الغريبة المتشحة 

 كارابو،.بالسواد ما ه  إال الحاقدة 

لكن األميرة الغففافلففة عن تحففذيراتهم تففابعففت اللعففب بهففديتهففا 

الغريبففة. وأخيرا  رمففت األميرة المغزل بعيففدا  عنهففا، ولكن بعففد أن 
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وخز إصفبعها ونالها ألم كبير. وبعد وقت قصفير تسقه األميرة على 

 األرض وكأنها فارقت الحياة.

عجوز يعم الفزع والخوف، ويففأمر الملففم بمالحقففة الجنيففة ال

وقتلها، لكنها سفرعان ما تختف  وسففه سفحابة مرعدة و ففحكاتها 

تعربد ف  الفضففففففا . لكن  ففففففحيتها لم تكن بعد ميتة. فحين يعود 

الضو  بعد اختفا  الجنية الشريرة، تاهر جنية الليلم ف  المشهد 

وتصفففففففدر أوامرهففا. تُحمففل األميرة إلى القصفففففففر بهففدو  وحزن 

لفم والملكفة ومن معهمفا وتو فففففففع فوه أريكفة  هبيفة، ويتخفذ الم

 أماكنهم حولها.

اآلن تلود جنيففة الليلففم بعصفففففففاهففا السففففففحريففة فوه الجميع، 

وسفففففرعان ما يسفففففتسفففففلمون لنوم عميق. بعد  لم تلق  تعويذة فوه 

القصفففففر وما يحيه بد. فص ا بأشفففففجار طويلة تحيه بد، وتنمو نباتات 

زاحفة ف  كل مكان، وتعلو كل شففف   سفففتارة من شفففبكات العناكب 

السففففحابة. هنا ف  هذح البقعة المنعزلة وغير القابلة لالختراه  تشففففبد

سففوف تسففتلق  األميرة الجميلة أورورا. وهكذا حكم عليها بالنوم مع 

أبويها وحاشفيتهما سنوات عديدة، وستغدو قصتها الغريبة أسطورة، 

 ومكان وجودها لغز محير ال يُحل.

ناا أمير شففاب وف  يوم من األيام، وبعد مئة عام تقريبا ، كان ه

ووسفففففيم يدعى فلوريموند يصفففففطاد مع ثلة من أصفففففدقائد ف  الغابة 

الكثيفة المحيطة بالقصر الذي تنام فيد األميرة المسحورة مع والديها 

وحفاشففففففيتهفا. وعلى الرغم من الرود العفالية الت  يتمتع بها مرافقو 

 األمير، لم يكن هو نفسففد سففعيدا ، كان يسففتشففعر دائما  بأن هناا أمرا  

غريبا  سففففيحدث لد. كان يشففففعر بأند بعيد كل البعد عن أن يسففففتمتع 

برحلفة الصففففففيد هذح الت  نامت لتسففففففليتد. كذلم لم يكن ليسففففففتمتع 

بالرقصات الت  قدمتها حاشيتد المرافقة بغية إسعادح. ف  الواقع كان 

 ففففففجرا  ألن مزاجفد الحالم لم يسففففففتجب لهذح العروض. وقد أملت 

ا  بالصففففبا والفتنة أن تلفت نارح بالبقصفففيادة من أصفففل نبيل تتمتع 

إلى جفانبفد، إال أن فلوريمونفد انحنى لهفا بفأدب وراد يتجول وحيدا . 
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كان لديد إحسففا، بأن شففيئا  غير عادي سففيحدث لد. إند لم يسففبق لد 

أن رأ  مثفل تلفم الغفابفة الغريبفة، الت  أصففففففبحفت اآلن أكثر كثافة 

د كثيرا  عن مرافقيد، وغمو ففا . ومع أند أوغل ف  التقدم وحدح، وبعُ 

لم تراودح الرغبة ف  العودة خشفففية أن يضفففل طريقد. كان ثمة دافع 

ال يقفاوم يفدفعفد إلى التقفدم، وكفأن أيفديفا  غير مرئية تحثد على التقدم 

 بسرعة.

عندئذع بدا الجو وكأند مفعم بالموسفيقا وبأصففوات بشرية فضية. 

وفجأة الحح تر  هفل ه  أصففففففوات جنيات؟ بالتأكيد إنها لمغامرة. 

األمير لمعفانفا  وسففففففه األشففففففجفار، ورأ  زورقفا  لؤلؤيفا  طافيا  على 

صفففففحة مياح تجرح فراشففففات زاهيات األلوان فيد تجلس جنية الليلم 

مرتدية أردية شفففففففافة وعلى رأسففففففها تاج من النجوم، وتحمل بيدها 

عصفففففففا المعففة. وحين تنزل الجنيففة من الزوره ينحن  لهففا األمير 

جنيففة نحوح وترود تقص عليففد حكففايففة األميرة بففصعجففاب، تتقففدم ال

أورورا الت  تنتار، بعفد أن نفامفت طوال مئفة عفام، أن توقاها قبلة 

 من أمير ملك .

وبينمفا كفان فلوريمونفد يصففففففغ  إليها بحماسففففففة، كانت الجنية 

لم، األميرة النائمة نفسففها مسففتلقية تحرا عصفففاها وتريد، كما ف  الح

ها مة، وما تزال شفففابة وفاتنة كما لو أنبسفففالم فوه أريكتها، تتنفس بنعو

 ُسحرت اآلن، ال منذ مئة عام.

وقبفل أن تزول الر يفة تفدريجيا  يكون األمير قد وقع ف  حبها. إند 

يتوسفففل اآلن إلى جنية الليلم لتقودح حاال  إلى العذرا  الرائعة، معلنا  أند 

لم يعد يمكند العيش لحاة أخر  من دونها. تسففتجيب صففديقتد الجديدة 

وتففدعوح للجلو، إلى جففانبهففا ف  الزوره اللؤلؤي. ثم ينطلق االثنففان 

سففففحب زورقهما فراشففففات ترفرف بأجنحتها. وبعد أن يقطعا مسففففافة ت

طويلة ينزالن من الزوره ليجدا نفسففففيهما ف  غابة كثيفة منارها غير 

 مألوف والت  من خاللها سيشق األمير الشاب طريقد.

عندئذع تقود جنية الليلم الشففاب ف  رقصففة جميلة تشففير من خاللها 

أن يتبعهففا، وف  اللحاففة التففاليففة  إلى ممرات الغففابففة، وفجففأة تومت إليففد
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تختف ، ثم تاهر ثفففانيفففة ف  اتجفففاح آخر. لكن كفففان على فلوريمونفففد، 

الممتلت حماسفففة إليجاد األميرة النائمة، أن يتبع جنيتد سفففاعات طويلة. 

وعلى الرغم من أن الجنيفة أدركفت مد  تلهف العاشففففففق للقا  األميرة 

وأخيرا  انطلقففا بففاتجففاح النففائمففة، إال أنهففا أكثرت من اللعففب بعواطفففد. 

 القصر المسحور.

دهشففففففة األمير الشففففففاب حين الحح تلم الكتل من  ازدادت اآلن

النباتات الزاحفة، وتلم السفففتائر المصفففنوعة من شفففبكات العنكبوت 

الت  تحيه بفالحديقة. وعلى الرغم من أند كان يتبع بحماسففففففة دليلتد 

متشفففابكة. الجنية، إال أند صفففمم على أن يسفففلم طريقد عبر ممرات 

وأخيرا  يصففففففل إلى مدخل القصففففففر. ومن دون أن يلق  نارة على 

الحرا، النففائمين، يهرع إلى مففدخففل القففاعففة الكبيرة حيففث مففازال 

الملم والملكة وحاشففيتهما يغطون ف  نوم عميق. وف  وسففه القاعة 

كفانت األريكة الذهبية الت  تتمدد فوقها األميرة الفاتنة أورورا نائمة 

 صغير. بسالم نوم طفل

يجثو األمير، وقففد أُخففذ بهففذح الصففففففورة، على ركبتيففد بجففانففب 

األريكفة، وبنعومفة يقبفل شفففففففت  العفذرا  النفائمفة، وبقبلة الحب هذح 

 يزول السحر وتستيقح األميرة ويتعانق االثنان وهما منتشيان فرحا .

وف   ات اللحاففة يسففففففتيقح اآلخرون، ويوافق الملففم والملكففة 

 الجميلة بمنقذها الملك . فرحين على زواج ابنتهما

أقيم احتفففال عايم بمنففاسففففففبففة زواج األميرة أورورا بففاألمير 

فلوريموند. وحضففففففرت الحفلة الراقصففففففة جنية الليلم مع مرافقاتها 

الجنيات، جنيات من أرض حكايا الجن أتين للرقص وللهو والمرد. 

كذلم حضففر راقصففون وراقصففات من روسففيا والصففين ومن بلدان 

 أخر .
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 ر لالراقصة الهندية(بايادي

La Bayadere 

باليد من أربعة فصول للمؤلف ليون مينكو،. صمم الرقصات 

ماريو، بيتيبا. و ففففففع الليبريتو ،.ن. خوديكوف. قُدمت أول مرة 

 .0100ف  مسرد مارينسك  ببطرسبورغ عام 

ف  الهند القديمة كان ثمة محارب شففففففاب يدعى  قصففففففة الباليد:

شفففاب عدة أسفففابيع ف  رحلة صفففيد سفففولور. وبعد أن قضفففى هذا ال

نفاجحة، قرر أن يرسففففففل إلى سففففففيدح الراجا دوغمانتا هدية صففففففيد 

تذكارية تعبيرا  عن إخالصفففففد ووالئد. وهذح الهدية كانت عبارة عن 

نمر رائع اصففطادح ف  رحلتد تلم. وبعد أن أرسففل تلم الهدية توجد 

نحو المعبففد بخطففا حثيثففة ليقففابفل راقصففففففة جميلففة تففدعى نيكيففا، تلففم 

 الراقصة الت  يحبها بشغف ويأمل ف  النهاية أن يتخذها زوجة لد.

ولد  وصفففففولد، قابلد خارج المعبد، الناسفففففم الهندي ماغدافييا 

الففذي أخبرح أن نيكيففا كففانففت منهمكففة ف  محففادثففة مع كففاهن براهم  

يحاول جاهدا  أن يحاى بحبها. غير أن نيكيا كانت ترفك عرو د 

تفكر بهففذح العالقففة المحرمففة،  المتكررة، ويصففففففيبهففا الرعففب حين

فالكهان البراهميون ال يسفففففمح لهم بالزواج، زد على  لم أنها تحب 

 المحارب الشجاع سولور حبا  حقيقيا ، وتأمل أن يكون زوجها.

ف  هذح األثنا  يدخل الناسففففففم ويخبرها أن المحارب الشففففففهير 

سففففففولور  ينتار ف  الخففارج، ويرغففب ف  ر يتهففا. تسففففففرع نيكيففا 

د والفرد يم  قلبهففا. يففدرا الكففاهن البراهم  اآلن، بعففد أن لمالقففاتفف

الحح سفعادتها عندما  كر اسففم سففولور، مد  حبها لسففولور وتعلقها 

بد، فتتملكد مشففاعر الغيرة، ويقسففم على الثأر من العاشففقلي ن ف  أول 

 فرصة.

ف  غضون  لم تلتق  نيكيا بـفففففف سولور خارج المعبد. وعلى 

ة بالخدمة ف  المعبد بصفففففففة راقصففففففة، الرغم من أن نيكيا ملتزم
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وباالشفتراا ف  حفالت القصر الصاخبة حين تؤمر بذلم، إال أن 

سففففولور يتوسففففل إليها بحدة لك  تتخلى عن منصففففبها، بصففففففتها 

 راقصة أولى، بأسرع وقت، وتذهب معد لتغدو عروسد.

لم يكن  لم هدفا  سففهال  يمكن الوصففول إليد، إ  من الضففروري 

عبد والراجا قبل الشروع بصتخا  القرار. لكن نيكيا موافقة سلطات الم

كانت تحب سففففففولور بصخالص، وكانت على اسففففففتعداد للتضففففففحية 

بمسفففتقبلها من أجلد. ومع  لم كانت تود أن تتأكد من موقفد تجاهها. 

إنها سفففتسفففتجيب لطلبد فقه حين يقسفففم على إخالصفففد لها أمام النار 

 ور على  لم، ويذهبالمقدسفففة الت  تشفففتعل ف  المعبد. يوافق سفففول

االثنان بصتجاح النار المقدسففففففة ليؤديا القسففففففم. أثنا   لم كان الكاهن 

البرهم  الغيور يالحقهما من دون أن يلحااح، فيسمع مادار بينهما، 

 فيجدد قسمد على الثأر منهما.

ر الراجا دوغمانتا سففففرورا  بالغا  بهدية المحارب سففففولور،  سففففُ

  طلبد ف  الحال. وحين مثل وقرر أن يكافئد بسففففففخا ، فأرسففففففل ف

سففولور بين يدي سففيدح، وجدح ف  أبهى حلة، وحاشففيتد جالسففة على 

يميند ويسففارح. ووسففه اإلما  جلسففت غامسففات  ابنة الراجا الجميلة. 

وحين تقع ناراتهففا على المحففارب الوسففففففيم تقع ف  حبففد. وكففانففت 

سفعادتها غامرة حين نهك والدها وو فع يدها ف  يد سولور معلنا  

 جائزة سولور الت  يستحقها ه  يد األميرة غامسات . أن

رت بفد ابنفة الراجا أربم الشففففففاب  لكن هفذا اإلعالن الفذي سففففففُ

المحارب بسبب القسم الذي أقسمد لـففففففنيكيا. ومع  لم، كان يعلم أند 

سفففيكون خطرا  عليد إن هو رفك هذا الشفففرف العايم الذي أُسففففب  

غامسفففات  حين وقع عليها عليد. واألكثر من  لم هو أند فُتن بجمال 

بصففرح. وللحاة نسفف  كل شفف   حول القسففم الذي أقسففمد، وتالشففى 

من قلبد حبد السفابق. وها هو  ا اآلن يقبل بحماسة هذح الجائزة غير 

المتوقعفة الت  هبطفت عليفد. وكفان الراجفا سففففففعيفدا  حين أعلن ابنتد 

خطيبة لـفففففففف سفففولور، وأمر بصعداد مهرجان النار ف  هذح المناسفففبة 

 عايمة.ال
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ف  هذا االحتفال الرسففم  توجب على راقصففات المعبد وفتيات 

القصففففففر تقففديم رقصفففففففات رائعففة ومعقففدة. ومن بين الراقصفففففففات 

األسفففففاسفففففيات اللوات  قدن موكب عبدة النار، كانت نيكيا راقصفففففة 

المعبد الرئيسفية، وآيا األمة المفضفلة لد  األميرة غامسات . لم تكن 

تداد حبيبها، لكنها سفففوف تعرف  لم نيكيا بعد تعرف شفففيئا  حول ار

 ف  غضون الرقص االحتفال .

كان الكاهن البرهم  الغيور حا را  أيضا  ف  المهرجان، ليس 

فقه لعلو منصبد، بل ألند  يف الراجا الشرف  ـفففـففف  لم أن الكاهن 

كان يتمتع حينئذع بسففلطة قوية. وعلى الرغم من الشففرف الذي أُسففب  

إال أند مازال مصفففمما  على االنتقام من على منافسفففد ف  حب نيكيا، 

سففففففولور ومن نيكيففا الت  رفضفففففففت حبففد المحرم. لففذا، وف  لحاففة 

مناسفففبة، تقدم من الراجا وأخبرح بصفففوت خفيك بعالقة سفففولور بـ 

 نيكيا، ثم قص عليد قصة حبهما السري الذي كان شاهدا  عليد.

تسففففففمع األميرة غامسففففففات  الجالسففففففة بجوارهما هذح المحادثة 

ر، وه  ف  حالة غضفب شديد، أن تُجلب نيكيا إلى جوارها، ثم فتأم

تعلمهفا بفأنهفا خطيبفة المحفارب سففففففولور. ف  البد  ترفك نيكيا أن 

تصففده أن سففولور حنث ف  قسففمد الذي أقسففمد أمام النار المقدسففة، 

أو أنففد لم يعففد يحبهففا. ولكن حين تففدرا الحقيقففة يتحطم قلبهففا. ومع 

أخذ منها وعدا  بأال تر  سفففففولور من  لم، حين تحاول األميرة أن ت

 جديد، ترفك نيكيا االستجابة لطلبها آملة أن يعود إليها.

ينشفب اآلن نزاع حاد بين المتنافستين، فتستل نيكيا، الت  فقدت 

السفففيطرة على نفسفففها، خنجرا  لتطعن بد غامسفففات ، لكن تتدخل آيا 

يدتها ا سففففففوتنتزع منها الخنجر. وحين تعود نيكيا إلى الرقص تعد آي

 غامسات  بأنها ستجد وسيلة تبعد بها نيكيا من طريقها.

بعد  لم، وف  حفل زفاف غامسات  وسولور ـفـ الذي حدث من 

دون تأخير، كانت راقصففات المعبد وراقصففات القصففر هن اللوات  

يؤدين األدوار لتسفلية المدعوين. ووسه الراقصات كانت نيكيا الت  
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الراقص. وأثنا  عر ففففها المميز تقدم أمرها الراجا بأن تقود الحفل 

لها األمة آيا سفففلة أزهار أنيقة. لكن الموت كان يقبع ف  تلم السفففلة. 

فقد أخفت آيا الماكرة تحت الورود أفعى صففغيرة سففامة. وف  الحال 

تلدغ األفعى نيكيا الت  تُسفففففقه السفففففلة وه  تصفففففر  ألما . كان من 

ائقها األخيرة باتت الوا فففح أن جرحها المسفففموم كان قاتال ، وأن دق

معفدودة. لكن الكاهن البرهم  كان خبيرا  ف  تلم المسففففففائل، وأراد 

أن يسفففتغل هذا الو فففع للتقرب من نيكيا بعدما تخلى عنها سفففولور، 

فيهرع إليها ويعلمها بأند يحمل ترياقا  سفففينقذها من الموت، وسفففوف 

 يعطيفد لها إن ه  وعدت بأن تكون لد. إال أن نيكيا تشففففففيح بوجهها

عند باشففمئزاز وتتابع الرقص. لكن سففرعان ما تشففعر بأن قواها قد 

ت نحو سففولور وتتنبأ لد بكارثة سففتحمل لد الموت ألند فتوهنت، فتل

حنفث ف  يمينفد أمفام النفار المقدسففففففة، ثم، بعد قيامها بعدة خطوات، 

 تسقه على األرض فاقدة الحياة.

، سففففففىبعفد موت نيكيا يعيش سففففففولور أياما  تطفح بالحزن واأل

وتتسله عليد مشاعر الندم، وينسى لبعك الوقت األميرة غامسات ، 

ينسففففففى جمفالهفا وفتنتهفا ومقفامهفا الرفيع. وتبفدو لد الحياة وقد فقدت 

 معناها، وليس ثمة من يوقاد من ال مباالتد ويأسد األسود.

يحاول الناسفففم إعادتد، بوسفففاطة رقية، إلى و ففففعد الطبيع ، 

، والزمتفد آالم تبكيفت الضففففففمير لكن دون جفدو  فقفد تفأ ت روحفد

المبرحة. ودفعتد العزلة الت  ارتضففففاها لنفسففففد إلى تعاط  األفيون 

كعزا  وحيد لديد. وأخيرا  يجد السففلوان ف  األحالم الت  تأخذح بعيدا  

إلى وسففففففه السففففففحففب، ثم إلى أرض الاالل، يتوح فيهففا بففاحثففا  عن 

موعة ه مجمحبوبتد نيكيا. وبعد طول بحث يجد معبودتد نيكيا وسفففففف

من أرواد الراقصففات، فيتوسففل إليها ناشففدا  المغفرة، ومجددا  قسففمد 

ف  البقا  على حبها. عندئذع يعود السفالم إلى روحد، السالم الذي لن 

 يفارقد ثانية حتى الموت.

حين يسففتيقح سففولور من حلمد الممتع، يفارقد األلم، معتقدا  أند 

 سيلقى ثانية حبد الحقيق  الذي لن يفارقد.
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تعود بسففففرعة األوقات السففففعيدة الت  انتارها. لكن نبو ة نيكيا 

سففففرعان ما تتحقق. فحين يعود سفففففولور إلى القاعة الملكية ويجلس 

بجانب عروسفد األميرة غامسفات ، تهب عاصففة هوجا ، وتضرب 

 كرة عايمة من النار المبنى وتدمرح بمن فيد.

 

 

 

 أساتذة الغنا  ف  نورنبرغ

Die Meistersinger von Nürnberg  

  

  

 ميلتون كرو،

 ترجمة : ديالى حنانا

 

أوبرا للمؤلف ريتشفففففارد فاغنر، و فففففع نصفففففها، المبن َّ على 

أحداث وقعت ف  تاريخ أسففففففاتذة الغنا  بألمانيا ف  القرن السففففففاد، 

 عشر، المؤلف نفسد.

 الشخصيات

 سوبرانو غنرإيفا، ابنة فايت بو

 تينور فالتر فون ستولزين ، فار، شاب من فرانكونيا

ميتسفففففو ـفففففففففففـ  ماغدالينا، مربية إيفا

 سوبرانو

 تينور دافيد، تلميذ صنعة يعمل عند هانس ساكس
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 باص هانس ساكس، حذَّا 

 باص فايت بوغنر، حداد

 باص سكستو، بيكميسر، مو ف لد  الحكومة

 تينور كونز فوغيلغيسان ، فرا 

 باص يتس كوثنر، خبازفر

 باص هيرمان أورتيل، يعمل ف  صناعة الصابون

 تينور بالثازار زورن، صانع أوان  معدنية

 باص كونراد ناخيتغال، صانع بكالت

 تينور أوغستين موزر، خياط

 تينور أولريش آيسلينغر، بقال

 باص هانس فولتز، نحا،

 باص هانس شفارتز، حائم جوارب

 باص حار، ليل 

 اومون، تالميذ صنعة، سكان بلدة، موسيقيون، أطفالعمال مي

 المكان: نورنبرغ بألمانيا

 الزمن: منتصف القرن الساد، عشر

 .0111حزيران  90التقديم األول: ميونيخ، 

 اللغة األصلية: األلمانية.

تتمحور قصفففة أسفففاتذة الغنا  حول المسفففابقات التقليدية ل غنية 

ة بألمانيا ف  القرون الوسففففففطى. الت  كانت تجريها الجمعيات المهني

فقد شفففكل الحرفيون  وو الميول الفنية ف  المدن الرئيسفففية جمعيات 

للمغنين، واشففففففترطوا على أولئفففم الفففذين يودَّون االنتسففففففففاب إلى 

عضففففففويتهفا أن يجتفازوا بنجفاد اختبفار األغنية الجيدة الت  تحكمها 

 قواعد صففففففارمة تتعلق باإليقاع واللحن والمو ففففففوع. وكان هانس

سفففاكس هو األكثر تميزا  بين أسفففاتذة الغنا . وقد عا  ف  نورنبرغ 

ف  القرن السففففاد، عشففففر. كان حّذا   وشففففاعرا   ائع الصففففيت. أما 

أساتذة 
 الغنا 

أساتذة 
 الغنا 
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أسففففففما  أسففففففاتذة الغنا  اآلخرين ف  األوبرا فقد أُخذت أيضففففففا  من 

 التاريخ.

تتضفمن االفتتاحية الرائعة، الت  ه  أشبد بمقطوعة سيمفونية، 

ة ف  األوبرا ـفففـففف الكرامة وسلطة أساتذة الغنا  الت  الثيمات األساسي

 يمثلها هانس ساكس، وحب إيفا وفالتر.

ف  كنيسففففففة سففففففانت كاترين ف  نورنبرغ. إلى  الفصففففففل األول:

الجانب، خلف حاجز مخرم  ي فتحات، يمكن ر ية قسففففففم من مقاعد 

الكنيسفة وعدد من المصلين الواقفين وهم ينشدون المقطع النهائ  من 

،. ويمثل المشففهد األمام  فضففا   مفتوحا  أمام الكور،. ثمة بين القدا

المتعبفدين إيففا ومفاغفدالينفا. ويقف إلى جفانفب أحفد األعمدة فالتر فون 

سففتولزين . إند يراقب بتركيز إيفا الت  ترمقد أحيانا  وه  تغن . تنار 

 إليها ماغدالينا، الت  الحات ما يجري، وتعنفها بصرامة.

ومربيتهففا إثر انتهففا  القففدا،، يقترب فففالتر حين تغففادر إيفففا 

ويطلب من إيفا بجدية أن تعطيد ردا  على التماسففد طلب يدها. تجيبد 

إيففا قفائلفة: إنفد مقفدَّر عليهفا أن تكون عرو، الرجفل الفذي يفوز ف  

مسابقة أساتذة الغنا  الت  ستجري ف  اليوم التال . وأثنا  محادثتهما 

 ا  بذلم بقية الكنيسفففة. وحين يشفففيحيدخل دافيد ويسفففحب سفففتارة خافي

فالتر بوجهد قلقا  من رد إيفا، ترجو إيفا من ماغدالينا أن تسففففففاعدها 

للفوز بعشففففيقها الذي تشففففبهد بلوحة الرسففففام ألبرشففففت دورر لداود 

 التورات (.

يقترب دافيد، تلميذ الصفنعة، ويتسا ل عمن استدعاح. إند يحمل 

ية خيه. وف  اندفاع مسففففطرة وقطعة من الطبشففففور تتأرجح ف  نها

العاشفففق الولهان ينار إلى ماغدالينا بلهفة أثنا  جوابد على أسفففئلتها 

حول الترتيبات الت  يجريها. يخبرها أند يعمل على تأمين مسففففففاكن 

من أجل األسفففففاتذة الذين سفففففيجرون مسفففففابقة األغنية التمهيدية الت  

سففيشففترا فيها تالميذ الصففنعة، ف  محاولة للحصففول على عضففوية 

لجمعية. تنصفففح ماغدالينا فالتر باقتناص هذح الفرصفففة ويقدم نفسفففد ا

مرشفففحا  محتمال  من أجل المسفففابقة النهائية، فربما يسفففتطع أن يفوز 
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بمحبوبتد إيفا عروسفففففا  لد. يتفق العاشفففففقان إيفا وفالتر على أن يلتقيا 

 ف  المسا .

يدخل عدد من تالميذ الصفففنعة ويبد ون العمل بصشفففراف دافيد. 

المقاعد ويضفعون كرسففيا  خاصففا  للمتنافس ثم يبنون منصففة.  يرتبون

ف  غضفون  لم يشفرد دافيد لفالتر تفاصفيل مسابقة األغنية. وأثنا  

 لفم يجلس الففار، لففالتر( على كرسفففففف  التنفافس وهو غاره ف  

تفكير عميق. إند يصففففغ  بانتباح لـفففففففففف دافيد الذي يخبرح أن عليد أن 

الغنا ، ويضففففيف قائال : على يتعلم من هانس سففففاكس نام الشففففعر و

المر ، لك  يصففففففبح أسففففففتفا ا ، أال يكتف  بكونفد مغنيا ، بل أن يكون 

شففاعرا  أيضففا . يقرر فالتر دخول المسففابقة، ويعود دافيد إلى مراقبة 

التالميذ الذين بنوا منصففففة واسففففعة جدا ، فيأمرهم دافيد بصعادة بنائها 

عدا  ها كرسيا  ومقبحجم أصفغر. وحين ينتهون من بنائها يضعون فوق

صفففغيرا  وسفففبورة، ثم يغلقونها بسفففتارة سفففودا . بعد  لم يرقصفففون 

 حول المنصة ويغنون راجين لفالتر النجاد ف  مغامرتد.

وحين يدخل أسفاتذة الغنا  ينسحبون إلى الخلف ويجلسون على 

مقعد. يجلس فالتر على كرسففففف  ُو فففففع ف  مكان بارز. ياهر أوال  

 لذي يرهقد بتوسفففالتد لك  يكون إلى جانبدبوغنر يرافقد بيكميسفففر ا

ف  قضفففففيتد مع إيفا. يقاطعد فالتر مرحبا  بـففففففففففف بوغنر، فيتطلع إليد 

بيكميسفففر بشففف   من الشفففم مدمدما  بكلمات حول فرص منافس ف  

هففذح اللحاففة الحففاسففففففمففة. يرحففب بوغنر بفففالتر ويقففدمففد ل خرين، 

 ويسمح لد بالغنا  ف  االختبار التمهيدي.

سفاتذة تقرأ أسما  الحا رين. ولكن قبل الشروع بعد جلو، األ

ف  عمفففل اليوم يتحفففدث إليهم بوغنر من خالل مونولوغ طويفففل 

يقول ف  ختامد «. Das schöne Fest»يُعرف بـففففف خطاب بوغنر 

إند سفففيقدم ابنتد إيفا عروسفففا  للشفففخص الذي يفوز بمسفففابقة األغنية 

هانس  السففففففنويفة هفذح. تطري أغلبيفة الحضففففففور هفذح البفادرة، لكن

سففففاكس يعترض قائال ، بكل طالوة، إند يجب إعطا  العرو، الحق 

ف  أن تختار الزوج الذي تراح مناسفبا  لها، وأ اف قائال : إن النا، 
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أيضففا  لهم الحق ف  التعبير عن رأيهم، خاصففة فيما يتعلق بمؤهالت 

المغن . وحين يعبِّر بعك األسففففاتذة عن شففففكوكهم فيما يتعلق بحكم 

موا ففففففيع الفن، يقترد بوغنر، كتسففففففويففة، أن تتففاد الجمهور ف  

الفرصفففة أمام إيفا لرفك الفائز ف  المسفففابقة شفففرط أن يُعد أسفففتا  

الغنفا  الوحيفد المؤهفل ليكون زوج المسففففففتقبفل. وبعفد مجفادلة هامة 

 يجري تبنِّ  خطة بوغنر.

اآلن يقدم بوغنر، بصففففففة رسفففففمية، فالتر كمتسفففففابق. فيسفففففألد 

غنا ؟ فيجيب، ف  آريا شففجية، إند در، الفن األسففاتذة أين تعلم فن ال

من كتفاب المغن  القفديم فالتر فون دير فولغلفايد ومن الطبيعة. يعبر 

سفاكس عن استحساند، لكن اآلخرين يبدون شكوكهم حول األسلوب 

غير العادي للتدريب، يسففألون الفار، عن المو ففوع الذي سففوف 

لى يمتد، ويجلس عتتخفذح أغنيتد، فيجيب قائال : إن الحب سففففففيكون ث

الكرسفففف  المخصففففص للمغن . يتخذ بيكميسففففر مكاند على المنصففففة 

بصففففتد مسفففجل العالمات، ويحذر فالتر قائال  بحقد: إند سفففيسفففمح لد 

 بسبعة أخطا  فقه.

تكسففففر أغنية الحب الت  غناها فالتر، والت  كانت تعبيرا  عفويا  

 الذيعن عواطففد، القواعفد التقليفديفة، وعلى الرغم من التشففففففويش 

أحدثد بيكميسر وهو يضع العالمات على اللود، إال أن فالتر استمر 

ف  الغنا  من دون خوف إلى أن أزاد بيكميسر الستارة ورفع اللود 

 المغطى بالعالمات.

يحصفففف  بيكميسففففر باسففففتهزا  عيوب األغنية، ويضففففيف عدة 

أسففاتذة انتقاداتهم. يشففير كوثنر إلى واحدة من المخالفات ف  القواعد 

يمكن تبريرهفففا. يحتف هفففانس سففففففففاكس على حكم األسففففففففاتفففذة  ال

االعتباط ، لكن بيكميسفففر يسفففكتد بصفففياحد، ثم يجمع زمال ح حولد 

ويحصفف  أخطا  المغن . وباسففتثنا  سففاكس وبوغنر يرفك الجميع 
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ت قواعدهم،  ما قدمد فالتر. يعبر فالتر بغضب عن  يق أفقهم وتزمُّ

لما يمليد عليد قلبد، ثم  معلنفا  أنفد سففففففيغن  من اآلن فصففففففاعدا  طبقا  

 يغادر الكنيسة غا با .

يصفففففوت سفففففاكس، الذي كان يصفففففغ  بانتباح إلى أغنية فالتر، 

لصفففففالح الفار، ويثن  على موهبتد وشفففففجاعتد. يطالب بيكميسفففففر 

بقرار رسففم ، فيعلن األسففاتذة رفضففهم للمتسففابق، ويغادرون وسففه 

حون مجادلة صففففففاخبة، بينما يفم تالميذ الصففففففنعة المنصففففففة ويزي

المقاعد جانبا . تمتزج أصففففوات الرجال واألوالد ف  كور، حيوي. 

 يقف هانس ساكس جانبا  ويعلن استقالتد.

شففارع ف  نورنبرغ ترتفع المنازل على جانبيد.  الفصففل الثان :

على أحفد الجفانبين يقع منزل بوغنر. وف  الجهفة المقففابلفة تقع دكففان 

ن ميذ الصففنعة آتيا  مهانس سففاكس. إنها ليلة صففيفية. يسففمع غنا  تال

 األماكن الت  يعملون فيها. يبدو دافيد من خالل نوافذ دكان ساكس. 

تخرج ماغدالينا من منزل بوغنر وتنادي دافيد ثم تسففففففألد حول 

اختبفار األغنيفة. يجيبهفا قفائال  إن ففالتر ُرفك. تهرع المربيفة عفائدة 

 إلى المنزل. يغدو الشارع هادئا  تماما .

افقد إيفا وهما يتحدثان حول مسفففففابقة األغنية. يقترب بوغنر تر

يجلس االثنفان على مقعد حجري تحت شففففففجرة أمام منزلهما، وبعد 

وقت قصفففير تناديهما ماغدالينا من أجل تناول طعام العشفففا . وحين 

يفدخفل بوغنر تسففففففتوقف مفاغدالينا إيفا وتهمس ف  أ نها أنبا   حول 

جأ إلى هانس سففففاكس من فالتر. تقرر إيفا، وقد أصففففابها الغم، أن تل

 أجل المشورة.
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ف  غضون  لم كان الحذَّا  جالسا  إلى نضد عملد الذي و عد 

ا  النصفففففف السففففففل  للباب ويطلب من دافيد قرب الباب. يغلق الحذَّ 

دافيففد الففذهففاب إلى النوم، ويتهيففأ للعمففل. وف  منففاجففاة طويلففة يفكر 

هام.  وسففففففيق بفأغنيفة ففالتر. تقطع إيففا تفأمالتفد، ويتبع  لفم حوار م

يُاهر سفاكس تعاطفد مع إيفا الت  تشفير إلى أنها ستكون را ية إن 

فاز اإلسففكاف  نفسففد ف  المسففابقة وطالبها بأن تكون عروسففد، فه  

ترفك بازدرا  بيكميسفففففر كخطيب لها. يتأثر سفففففاكس بحماسفففففتها 

ويخبرها قائال  بلطف: إند عجوز بالنسفففبة إليها. وحين يدور الحديث 

دث عنففد الحفذَّا  على نحو يحه من قيمتفد. تبففدو إيفففا حول ففالتر يتحفف

منزعجة من مالحااتد، وبانزعاجها تكشففففف أخيرا  عن مشففففاعرها 

الحقيقية. وحين تغادر اسففففففتجابة  لندا  ماغدالينا، يتيقن سففففففاكس من 

تخميناتد حول قصففة الحب الت  تربه إيفا بفالتر. ينسففحب إلى داخل 

 اب مفتوحا  جزئيا .الدكان تاركا  النصف األعلى من الب

تُعلم ماغدالينا إيفا أن بيكميسففففففر يخطه ليغن  لها هذا المسففففففا  

تحت نافذتها أغنية كتبها من أجل المسففففففابقة. ف  تلم اللحاة ياهر 

ر األساتذة ن قرافالتر فتهرع إيفا نحوح بلهفة. يخبرها فالتر بحرارة أ

و ففففففع حدا  لطموحاتد وآمالد. ثم ينفجر ف  غضففففففب ونفاد صففففففبر 

مشففففففيرا  إلى عماهم وعنادهم، ويتوسففففففل إلى إيفا أن تفر معد. فجأة 

تسفمع صافرة الحار، الليل ، فتطلب إيفا من فالتر أن يختبت ريثما 

يمر الحار، وتهرع نحو المنزل. ينار سفففاكس، الذي سفففمع حديث 

يا ، ويشففير إلى أند ينبغ  منع االثنين من ارتكاب هفوة العاشففقلي ن، مل

 غير محمودة.

تنسففففففلُّ إيففا من المنزل مرتفديفة ألبسففففففة ماغدالينا وترتم  بين 

 راع  ففالتر. وبينمفا همفا يسففففففيران يفتح سففففففاكس بفابفد ويباغتهما 

بمصففففباحد. وبسففففرعة يتجنب االثنان الضففففو  ويقبعان ف  الاالل. 

 ا . يصففففغ  إليها فالتربغ  أن يراهما الحذَّ تقول إيفا محذرة إند ال ين

ا  هو سفففففففاكس وأنففد بعيففد عن أن يكون بهلع حين تخبرح أن الحففذَّ 

صديقد إ  وقف إلى جانب األساتذة  د القادم الجديد لفالتر(. وحين 
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يهم ففالتر بفاالنفدففاع نحو الدكان لالسففففففتفسففففففار عما يجري، ياهر 

 بيكميسر متجها  نحو منزل بوغنر.

ر أمفام منزل بوغنر ويبفدأ بدوزنة عودح، ثم ينار يقف بيكميسفففففف

إلى األعلى نحو نفاففذة إيففا حيفث تجلس مفاغفدالينفا مرتفديفة ثياب إيفا. 

وف  غضففففففون  لم يُخرج سففففففاكس نضففففففد العمل إلى خارج الدكان 

ويضففففع حذا   داخل القالب. وحين يبدأ بيكميسففففر بالغنا  يبدأ سففففاكس 

ة على نفسفففففد، من بالطره. يطلب بيكميسفففففر، وهو يحاول السفففففيطر

سففاكس الهدو ، لكن الحذا  يجيب قائال : ينبغ  عليد إنها  عملد. وف  

محاولة يائسففففة يقترد بيكميسففففر على سففففاكس أن يطره حين يسففففمع 

خطأ ف  الغنا . وما أن يغن  بيكميسفففففر بضفففففعة ميزورات حتى يبدأ 

الطره مجددا ، وكلما غنى بصففففففوت أعلى ازدادت طرقات سففففففاكس 

ذا  من القالب، ثم يغن  مطريا  عملد عنففا . أخيرا  يُ  خرج سففففففاكس الحي

 ألند أنجزح على إيقاع أخطا  بيكميسر.

تسففمع  ففو ففا  آتية من النوافذ، وف  كور، غا ففب يطلب 

الجيران الهففدو . يتطلع دافيففد من نففافففذتففد فير  بيكميسففففففر ينففاج  

محبوبتد فيهرع إليد وبيدح هراوة ويبدأ بضففففربد ودفعد. ومع ارتفاع 

ياهر فالتر وإيفا من مخبئهما. يحاول الفار،، شففففففاهرا  الصففففففخب 

سفففيفد، شفففقَّ طريقع وسفففه الحشفففد. يخرج سفففاكس من دكاند ويوقف 

فالتر ثم يدفع إيفا باتجاح منزلها. يبحث سففاكس، وهو مايزال ممسففكا  

بفالتر، عن دافيد، وحين يجدح يسففففففحب االثنين ويدخلهما إلى دكاند. 

يعرج. يُقفير الشففففارع تماما  ويعود أما بيكميسففففر فيعود أدراجد وهو 

الهدو . يغمر  ففففو  القمر أسففففطحة المنازل، تعزف األوركسففففترا 

 ثيمة الشجار وثيمة سيريناد بيكميسر. وتسدل الستارة.

داخففل دكففان هففانس سفففففففاكس. تهيمن على  الفصفففففففل الثففالففث:

االستهالل ثيمات مرتبطة بـفففففف هانس ساكس. الوقت صباد. الشمس 

اكس على كنبة عريضفففة غارقا  ف  القرا ة. تغمر الغرفة. يجلس سففف

يدخل دافيد يحمل سففففلة. وحين ال يالحاد سفففففاكس يأخذ من السفففففلة 

فطيرة وقطعة نقانق ويبدأ بأكلهما. يضفففع دافيد الطعام جانبا  ويجلس 
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ي ن لـففففففف بيكميسففر ثم  باحترام أمام سففاكس. يخبرح بأند أوصففل الحذا ل

ان  لم ك دالفائتة، فق يحاول أن يكفِّر عن سفففففلوكد الخشفففففن ف  الليلة

كلفد من أجفل مفاغفدالينفا الت  كفانت دائما  لطيفة جدا  معد. فجأة يغلق 

سفاكس الكتاب بغضب، فيرتعد دافيد ويجثو على ركبتيد. لكن أفكار 

ساكس كانت ف  مكان آخر. يسامح دافيد ثم يطلب مند ببرود تكرار 

 بعك األشعار.

 !Wahn! Wahn»حين يغادر دافيد يغن  سففاكس آريا رائعة 

Überall Wahn! »  يتأمل فيها الكراهية والنزاعات المتفشففففية ف

العالم ـففففففـفففففف حتى هنا ف  نورنبرغ الوادعة المسالمة. يفكر بالحجف 

والذرائع الواهية الت  تدفع جيراند األفا ففففل للصففففدام ف  غضففففب 

أعمى وكفأنهم تحفت تأثير رقية ماكرة. لقد عقد العزم على أن يحول 

 ير.الحماقة إلى خ

حين يتوقف عن الغنففا  يففدخففل فففالتر قففادمففا  من غرفففة أخر . 

 ,Grüss Gott»يحييد سفففففاكس بحرارة، ويتبع  لم حوار شفففففج  

mein Junker .»  يخبرح ففالتر بفأنفد حلم حلمفا  رائعفا  بفالكفاد يجر

على الحديث عند خشفففية زوال سفففحرح. يحثد سفففاكس على البود بد 

تولد األحالم. يصف فالتر حلمد، قائال : إن إلهامات اإلنسفان الرائعة 

ف  حين يصففففغ  سففففاكس بلهفة ويسففففجل الكلمات الت  يغنيها فالتر، 

يتوقف فالتر أحيانا  ليتحاور مع سففففففاكس حول معنى األغنية. يقترد 

الحذَّا ، مدركا  أن هذح األغنية مقدر لها أن تفوز بالجائزة، بضففففففعة 

تعلق فيما ي اقتراحفات تتعلق بفاإليقاع وبالشففففففكل الموسففففففيق ، كذلم

باألسفففاتذة المحكمين. ثم يطلب المقطع الشفففعري الثان  فيجيب فالتر 

مرددا  الالزمفة الت  يصففففففف فيهففا ر   حبيبتففد الت  أتتففد ف  نهففايففة 

اليوم. حينذاا سففففففمع أغنية سففففففحرية، تلم األغنية الت  تلهمد اآلن. 

ينصففففحد سففففاكس بمحاولة الفوز بالجائزة، ثم يغادر االثنان من أجل 

 فال.االحت

يفدخفل اآلن بيكميسففففففر. إنفد يرتفدي بفدلفة االحتففال، لكند يعرج 

قليال . ينار هنففا وهنففاا، وأخيرا  تقع عينففاح على الورقففة الت  كتففب 
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عليهفا سففففففاكس أغنيفة ففالتر. يتمتم وهو يتفحصففففففها قائال : لقد باتت 

مقاصفففد الوغد سفففاكس وا فففحة، وإن هذح تثبت بأند يخطه لدخول 

ت فتح الباب، يد، الورقة ف  جيبد ف  المسفابقة. ولد  سماعد صو

 اللحاة الت  يدخل فيها ساكس.

يحييد الحذَّا ، لكن بيكميسفففر الغا ففففب يتهمد بمحاولة إخراجد 

من المسفففابقة عن طريق زجد ف  شفففجار الشفففارع، ويتهمد بمحاولة 

إخال  السفاحة من المتنافسفين لك  يسفتطيع الفوز بيد إيفا. ثم يسحب 

ا أمام وجد سففففففاكس قائال : إن هذح دليل على الورقة من جيبد ويهزه

خداعد. عندئذع يرد سففاكس قائال  إند يقدم لد هذح األغنية هدية. وحين 

يقتنع أخيرا  أن سفففففففاكس ال يتحففايففل عليففد، يخرج من الففدكففان وهو 

 يعرج.

تفدخفل إيففا ويتبع دخولهفا ثنائ  غنائ . تخبرح إيفا بارتباا قائلة 

نحن  سفففففاكس، وقد أدرا السفففففبب إن حذا ها الجديد  فففففيق جدا . ي

الحقيق  لمجيئها، ويتفحص الحذا . ف  تلم اللحاة يفتح فالتر الباب 

ويقف ف  المدخل. إند يرتدي بذلة فار، رائعة. يأخذ ساكس الحذا  

 إلى نضدح ويبدأ العمل.

يحفده ففالتر إلى إيففا بنشففففففوة، ثم فجأة يأخذ بغنا  أغنية حلمد، 

سففاكس حامال  الحذا  ويقف منتارا  فتصففغ  إيفا كالمسففحورة. يعود 

انتهففا  الغنففا . تنفجر إيفففا، وقففد غلبهففا التففأثر، بففالبكففا ، وترتم  بين 

  راع  ساكس. يحرر نفسد بلطف وتأثُّر ويدفعها نحو فالتر.

تدخل ماغدالينا ودافيد فيتغير مزاج المشفففهد. يعلمد سفففاكس بعد 

ن وينبغ  أ أن يرحفب بهما بوالدة أغنية جديدة وتحتاج إلى تسففففففمية

يكون هو وإيفففا عرابيهفا، ف  حين ينبغ  أن تكون مففاغفدالينففا ودافيففد 

ي ن. يتبع  لم خماسفف  غنائ  يختم المشففهد. تغن  إيفا قائلة: إن  شففاهدل

أغنية فالتر السفففففحرية أبعدت حزنها، ف  حين يهتف فالتر قائال : إن 

حبها هو ملهمد. وعلى الرغم من ابتهاج سففففاكس فهو يعترف بوخز 

سفففف ألن حبها يخص شفففخصفففا  آخر غيرح. تعبر ماغدالينا ودافيد األ
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عن سفففففعادتهما ألنهما يسفففففتطيعان اآلن الزواج. يطلب سفففففاكس من 

الجميع اإلسففففراع للحاه باالحتفال. تسففففدل السففففتارة، بينما تسففففتمر 

الموسففففيقا. وحين تبل  الذروة ترتفع السففففتارة على مشففففهد مسففففابقة 

 األغنية.

ير  ف  الخلف نهر بيغنيتز. إلى مرج واسفففع خارج نورنبرغ. 

جانب ترتفع منصفة ألصفحاب المراكز وحكام المسابقة. ف  الجانب 

اآلخر خيم مزركشففففة وحجرات. حشففففد من سففففكان البلدة. أعضففففا  

الجمعيففات الحرفيففة المختلفففة يغنون وهم يحملون رايففاتهم. يففدخففل 

األسففاتذة ويجلسففون ف  أماكنهم فوه المنصففة. وحين يسففتقر الجميع 

لب تالميذ الصنعة الحشد بالهدو ، ثم يتقدم هانس ساكس ويفتتح تطا

المسففابقة الرسففمية. ف  البداية يسففتدع  بيكميسففر الذي يتفر، بيأ، 

بأغنية فالتر الذي يبذل جهدا  حتى اللحاة األخيرة ف  محاولة لتذكر 

كلماتها. يقودح تالميذ الصففنعة إلى المكان المخصففص للمغن . يتعثر 

هتياجد، ويتذمر من التلة الصففغيرة الوعرة الت  ينبغ  قليال  بسففبب ا

أن يقف فوقها. وبانحنا ة متطرفة لـ إيفا يشرع بيكميسر بالغنا ، إند 

يحاول أن يالئم كلمات قصففيدة فالتر مع لحن المناجاة الذي سففبق أن 

غناح تحت شفففرفة إيفا، لكن تأت  النتيجة سفففخيفة. ونتيجة ا فففطرابد 

من الحشفففد ينسفففى الكلمات ويتابع الغنا   بسففبب الضفففحكات المنبعثة

بهلع وتخبه. وحين ينته  ينفجر الحشفففد بالضفففجم. وبسفففرعة ينزل 

عن المنصففففة ويقذف الورقة ف  وجد سففففاكس صففففارخا  بأن الحذَّا  

 خدعد ليغن  هذح األغنية البسيطة، ثم يزعق وسه الحشد ويختف .

  ه  لتيعلن ساكس قائال  بهدو : إند كتب فقه كلمات األغنية ا

ثمرة إلهام الزائر فالتر المتميز الذي يسفففتطيع غنا ها بالطريقة الت  

ينبغ  أن تغنى بهفا. وبفأمر منفد يتقفدم فالتر إلى األمام ويغن  أغنيتد 

لأغنيفة الجفائزة( الرائعفة الت  تشففففففكل  روة األوبرا. إنها وصففففففف 

شففففففاعري للمعجزة الت  ألهمتد أغنيتد. إند يغن  تجوالد ف  الحديقة 
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لسففحرية حيث رأ  تحت شففجرة مسففحورة العذرا  الرائعة. وحين ا

وقف بجوارهففا عرف أن هففذح العففذرا  الجميلففة ه  ملهمتففد. يغن  

بفابتهفاج قائال : إن ملهمتد ه  إيفا، وإن الموسففففففيقا الت  ألهمتد إياها 

وإلى  را الفردو،. يعبر  (لسففففففوف تنقلهما إلى  را البارناسففففففو،

رافق العبارات األخيرة من األغنية األسففففففاتفذة والنفا، ف  كور، ي

عن دهشففففففتهم وإعجفابهم بجمفال األغنيفة األخفا . وهكفذا يمنح فالتر 

 الجائزة باإلجماع.

تضفففع إيفا على رأ، فالتر إكليل النصفففر،ثم ينحن  االثنان أمام 

بوغنر ليمنحهما بركتد. ومع  لم، حين يقدم للفار، سففلسففلة رابطة 

عند  لم يتقدم سففاكس وينصففحد  األسففاتذة الذهبية يرفضففها بحرارة.

بفأال يزدري جفائزة األسففففففاتفذة، إ  مع أن قواعففدهم صففففففارمفة، فهم 

يقدسففون معايير الفن األلمان . وإن أولئم الذي يقدسففون الفن ينبغ  

عليهم أن يحموح من تهفديفد شففففففر قفد يفأت  من الخارج. يكرر النا، 

لتر اكلماتد ف  كور،  افر. تأخذ إيفا إكليل النصر من على رأ، ف

وتضفعد على رأ، سفاكس. ويأخذ ساكس أيضا  السلسلة الذهبية من 

بوغنر ويقدمها لـففففف فالتر. ينحن  بوغنر أمام ساكس، ف  حين يومت 

األسفاتذة لـفففففف ساكس بصجالل. وف  كور، مدهش يهلل النا، لحذا  

 «.!Heil sachs»نورنبرغ المبجل 
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  ،ـفففـففف بارناسوParnassusيعد ف   ، جبل ف  أواسه اليونان كان

 التاريخ مقدسا  لد  ربات الفنون. المعجم المحيه.
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 ا ل. سانداريتحدث إلى بارب ما يوــ يو 

 

 

 ترجمة: أبية الحمزاوي

 

يعن   «Pushing the envelope» اإلنكليزي مصففطلحالإن 

وقد أصففبح هذا المصففطلح  نجاز أكثر مما هو ممكن ناريا .إمحاولة 

 ف  كتابد Tom wolfeعليد بعد أن اسففففتخدمد توم وولف  متعارفا  

فت ف  بدايات الوهو بحث  ،«The right stuff صحيحالش   ال»

أشفففار المصففففطلح فيد إلى رود  .خوض اإلنسفففان لمجاهل الفضفففا 

الجرأة والشففففجاعة والتفان  الت  أبداها رجال الفضففففا  األمريكيون 

   .ف  استكشافهم لحدود العالم الممتدة والت  لم تستكشف بعد

 يدفع بشكل «يو ـففففـفففف يو ما» ولسنوات مضت كان عازف التشيلّ 

 نحو خلق شفف   جديد بهدف «pushing the envelope»متزايد 

 «يو ـففففففـففففففف يو ما» وجعلد متاحا  للجميع. يهتم سففيقاتوسففيع عالم المو

 ،وأشففكال الفن األخر  سففيقابالوصففول إلى التالق  بين الموبحرارة 

إن  .وإعطا  هذا التالق  تعبيرا  فنيا   ،إ ففففافة إلى الفلسفففففة والتاريخ

تبقى ال ناير لها. بذخائر األعمال سففجيالتد لما يسفففمى وتعرو ففد 

جائزة غرام  العاشرة لتسجيالتد الت  قام  «يو ـففففـفففف يو ما»حاز لقد 

ت لكالرينولثالثيَّ   ا ،ارت، وبيتهوفنتسفففألعمال مو 0331بها عام 

وعفازف الكالرينت  Axمع آكس لـفففففففففففف براهمز اللفذين سففففففجلهمفا 

 0331وف  بداية عام  .Richard Stolzmanريتشارد ستولزمان 

. وقد شوبرتلـفففففف  Troutتراوت  لخماسية أصفدرت سون  تسجيال  

وعازفة  ، Emanuel Axيمانويل آكسسففففففجلد مع عازف البيانو إ

وعففازفففة الفيوال ريبيكففا  ،Pamela Frankالكمففان بففاميال فرانففم 
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 Edgar يراوعازف الباص إدغار م ، Rebecca Youngيون  

Meyerأن العمل الجماع  الذي قام بد حفديثتبين خالل ال . ولكن 

الكالسيكية  سفيقاعالم المو مع فنانين من خارج حدود مناومة «ما»

 ه  الت  أثرت عليد بشكل أعمق. 

إن عملد الجماع  األكثر شهرة اليوم هو العمل الفن  الذي خلقد 

وهو  ،0339خفارج بيئتفد الطبيعيفة الفنيفة واكتسففففففب شففففففعبيفة عام 

 Bobbyم بها مع المغن  بوب  ماا فيرين تسفففجيالت ها  الت  قا

McFerrin  .ثنان قد التقيا ف  كواليس االحتفال بعيد مولد وكان اال

عام  Tanglewoodرنشففففففتاين السففففففبعين ف  تانغلوود يبليونارلد 

ن ف  الحفففل. وقففد عثرا على الفور على ي  كففانففا مشفففففففاركل  إ  0311

ال ماا أر فففية مشفففتركة بينهما. تضفففمن عملهما مجموعة من أعم

 Bach-Gounodغونو -با  مثل يو ـفففـففف يو ماـففف حرا  ل فيرين وأدا   

لريمسففك  كورسففاكوف.  وطيران النحلة Ave Maria آف  مارياو

 091و ل على جداول لوحات اإلعالنات  0339صفففدر ها  عام 

وأعلنت  .منها ا  أسففففففبوع 99واحتل المرتبة األولى خالل  أسففففففبوعا  

أند حصففففل على التسففففجيل  يةجمعية صففففناعة التسففففجيالت األمريك

 الذهب  وال تزال شعبيتد تتزايد.

فالس بعنوان أصفففففدرت سفففففون  قرصفففففا  مدمجا  من المنحى  اتد كما 

كتسفففب شفففعبيتد اوهو إبداع عمل فن   ،Appalachia Waltz أباالشفففيا

وهفذح المرة بفالتعفاون مع عفازف الكمان مارا خفارج بيئتفد األصففففففليفة، 

 Edgarير االبفاص إدغفار م. وعفازف Mark O`Connorوكونور أ

Meyer. ير وتوزيعففا  جففديففدا  اوكونور ومففويتضففففففمن أعمففاال  جففديففدة أل

 لموسيقا جبال األباالشيا الت  كانت قد انتشرت ف  تكسا،. 

والذي  باالشففففففياأوباسففففففتثنا  فالس  قطعة 01 من العمليتكون 

زعيم يجلس تحت » يحمل العمل اسففففمد كعنوان، هناا قطعة باسففففم

وقد  .«شففففففريه الرقص الجميل»، و«Druid Fluid»و  ،«المطر

 «ما» وكونور فريقا  قويا  ويقولأير واوم يو ـففففـفففف يو ماشكل كل من 
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أكون  أحب أن» كما ف  اسم األغنية« فرقة»ند ال ينفم يفكر بكلمة إ

 .«ف  هذح الفرقة

عن هففذح التجربففة وعن غيرهففا ف  مطعم يففابففان  « مففا»يتحففدث 

الخالص بأن يبقيد مفتوحا  بعد ساعات  كان قد أقنع مالكد بقوة سحرح

الغفدا  االعتيفادية. وكان قد انتهى للتو من التدرب على كونشففففففرتو 

وركسففففففترا الفيلهارمونية بقيادة شففففففارل و لدفورجاا مع األالتشففففففيلّ 

لما ا أعزف دفورجاا ثانية »دوتوا، والذي سيقدمد ف  هذا المسا . 

دة أثنا  سي  َّ جا ت إل»سأل بشكل متكلف بعد قليل ثم قال : « اليوم؟

 TWAلها كان على متن الطائرة  التدريبات وأخبرتن  أن صففففففديقا  

وأنها قررت حضففففففور أكثر ما يمكن من  0331الت  سففففففقطت عام 

األحداث الفنية كجز  من حزنها عليد. هذا سبب أكثر من كاف. هذا 

هو المنبع المجفدد، الفذي يفدفعنفا إلى اختيفار تلم الطريقة ف  الر ية 

لتفكير. إ ا نارت إلى عمفل موسففففففيق  بمفا يكف  من العمق، فصند وا

يعطيففم مفففاتيح عن كيفيففة فهم العففالم، ولكنففم إ ا عبرت أمففام الفن 

 سريعا  فصنم لن تحصل على ش  .

 «ما» ربيع آباالشففيا هو تجربة فنية مختلفة تماما  بالنسففبة ل  قال

 ولكن أتعرفين ما ا؟ ةبحماس

بأن » وبوب  ماا فيرين وأنا نؤمن يراوكونور وإدغار مأمارا 

زف ع بتتبع تقاليد «ما»ويبدأ  «.يجب أن تعبر كل الحدود سفففيقاالمو

الكمان الفولكلوري ف  تكسففففففا، والذي انتقل عبر األجيال وتجاوز 

معام  .دايرلنإقيود األسفلوب والجغرافيا من اسفكندنافيا وسكوتلندا و

ت على ربيع األبففاالتشفففففف  تطورت من رقصففففففففات عزفففالألحففان 

 country الكففانتري سففففففيقففاالمزامير مضفففففففافففا  إليهففا تففأثيرات مو

خذت شففففففكلها النهائ  تحديدا  ف   ل أولقد انتشففففففرت و ،األمريكيفة

 .عادات العزف المرتجل 

 ،دغففار الكثير عن االسففففففتمففاع وعن معنى الزمنإلقففد علمن  

ده أ ــ. إند زمن دقيق سيقاوالذي يختلف ف  مثل هذا النوع من المو
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 إند حس .هفايدن على سففففففبيل المثال سففففففيقفار ممفا نفعلفد ف  موبكثي

 أن أتعلمد. مختلف بالنبك وكان عل َّ 

وهو أكثر قربا  من أسلوب  ،شفكل آخر من تقنيات القو،وهناا 

من االستماع إلى ف .أقرب إلى مدرسة الباروا ـفففففـفففففأقدم ف  العزف 

اكتسففبت دقة أعام بكثير ف   ،مارا ومحاولة الوصففول إلى العزف

وإ ا كان القو،  ـفففففففـفففففففإ ا رفعت يدا  .توقيت الضففربات المنفصففلة

أليس  .فصنم ف  الواقع تستطيع أن تعزف بشكل أو ح ،أقصر بقليل

 هذا غريبا ؟ غزوت  ف  هذا العالم قادت إلى تبدل كامل ف  اسففتخدام

 .القو، ومن ثم إلى عالقة أكثر قربا  مع مرحلة أبكر ف  حيات 

إثر هذح المالحاة ثم تناول قطعة سفففففوشففففف  « ما»أ فففففا  وجد 

بعصففففففيفات األكفل. أصففففففابعد نحيلة جدا  وطويلة. ربما كان عليم أن 

نعم أجاب  ففاحكا .  ؟Itzhak Perlmanسففحاه بيرلمان إتتبادل مع 

و، ألن لديد أصففابع سففمينة سففحاه يعزف بشففكل مدهش على التشففيلّ إ

الية، ت العبشففكل رائع. عندما تراقبد وهو يعزف الكمان ف  الو ففعيا

 ال يمكنم أن تر  أصابعد لشدة سرعتها وهو يبدل مواقعها. 

قد انغمس فيد منذ  «ما»اتجفد الحفديفث إلى مشففففففروع كبير كان 

 بضففع سففنوات مضففت، مشففروع يتضففمن متتاليات با  المنفردة. بدأ

منهفا عنفدما كان ف  الرابعة من عمرح،  ميزورينيعلمفد  «مفا»والفد 

 أول حفل لد عندما كان ف  الخامسففففففة. وعزف المتتفاليفة الثفانيفة ف 

ز وأنا بعمر صفففففغير، كان والداي كنت أتدرب بشفففففكل كثيف ومركَّ 

أنا أقدر  ،فعال   لقد قسا عل َّ  ـففـففألعزف ف  الحفالت  ن  بقسوةنيدفعا

لك  أ هفب إلى الجفامعة لتخرج  لهمفا هفذا ألنفد أتفاد ل  الفرصففففففة

ف  مواجهة  من جفامعفة هارفارد( وكانت تلم تجربت  األولى «امف»

جمهورا من زمالئم  يكون ،ف  المعهد .بشفففكل حقيق  مجتمع يهتم

وهذا أمر مختلف تماما ، هنا تعزف لجمهور يهتم بكثير من األشيا ، 

إن عدم انتما  متتاليات با  إلى  «مفا»ويمثفل جمهورا  حقيقيفا . يقول 

إنها ليست مجرد تعبير  ـفـفأي زمن أو عصر هو ما يراح خاصا  جدا  
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إنها أعمال تخاطب القوة األسففففاسففففية ف   ،محددين زمن ومكانعن 

 والت  تبقى عبر األجيال. سيقاالمو

هو سفلسلة  «با  ملهمنا» إن مشفروع با  الذي أطلقنا عليد اسفم

ن مع فنانين م «ما»يتعاون  إ فيلم لكل متتالية.  ـففففففـففففففمن ستة أفالم 

 .Rombus Media Incمجفاالت أخر . قفامففت رومبو، ميفديفا 

 لسلة:نتاج السفصبالتعاون مع معهد بركشفاير لالهوت والفن ب كنداف  

 ،«ما»يقول  «.لم يعد الحديث عن الدين ف  عالم الفن مقبوال  اليوم»

ا مفف ولكن كيف يمكنففم أن تعزف بيتهوفن دون أن تفهم»ثم يتففابع: 

عن و ـففـه  الفكرة الت  كانت ف  القرن الثامن عشر ؟ عن اإلنسان 

 .«تصبح التقاليد حقيقية وقابلة للتجديد سلطة اإللد؟ هكذا

عن بعك الفنانين الذين سففففففوف يتعاون معهم ف   «ما»يتحدث 

المتتالية السففادسففة على سففبيل المثال سففوف تتضففمن  .مشففروع با 

 Jayne Torvillولففمفبفيفيفن جفيفن تفورفففيفففلمفتفزلفجف  الفجفلفيفففد األ

مع زوجتد  اللذين رآهما Christopher Deanوكريسفففففتوفر دين 

ف  كل مرة أر  فيها أناسفففففا  من مجاالت فنية أخر  . »فازعلى التل

ما  .«أكاد أصاب بالجنون ـفففـفففتتمتع بخيال عايم ومؤثر أنفعل بقوة. 

وندفعلوح هو أنهم حولوا التزلف على الجليد الذي يع  ريا فففففة، إلى دُّ

 ف  مشفففروعد هم« ما»آخرون ممن سفففيتعاونون مع . نوع من الفن

المخرج  ، Francois Gerard رالكاتب والمخرج فرنسففففوا جيرا

والمصففففففممة جول موار  الكفاتبفة ،Atom Egoyanآتوم إيغويفان 

الممثل تاماسففففابورو باندو ، Julie Moir Messervy ميسففففيرف 

Tamasaburo Bando، ومصمم الرقص مارا موريس Mark 

Morris .مع فرقتد للرقص 

تفففال ، وهمففا اح1والمتتففاليففة رقم  9، المتتففاليففة رقم لمففانيأُنجز ف

السففففففقوط عن »هو  9ممتع للعين واأل ن. عنوان فيلم المتتففاليففة رقم 

وياهر فيد  0331دنبرح عفام أ، قفدم ألول مرة ف  مهرجفان «السففففففلم

مع موريس وأعضفففففا  من فرقة مارا موريس للرقص، وفيلم « ما»

 مع باندو. « صراع من أجل األمل»هو  1المتتالية رقم 
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اميرا تتابع الك .ملية الخلقأول نصففف سففاعة من كل فيلم تهتم بع

 بروهو يخت الفنففان منففذ اللحاففة األولى أثنففا  تشففففففكيففل مفهوم الفيلم

 نواة ما والفلسففففففة، ويصفففففنع النكات أثنا  صفففففراعد ليخلق ،الجدل

يد يغن ،الجز  الثان  عن األدا  بحد  اتد .صففففبح ر ية مشففففتركةتسفففف

 .ضرآح من آالم المخاأن سبق  بالنسبة للمشاهد ما

داية ف  الب»محاوالت األولى ف  التعاون مع باندو سففففهلة. لم تكن ال

القيفام بهفا. لكنفد ما لبث أن اهتم باألمر ف  لم تعجبفد الفكرة ولم يرغفب 

ووجفد طريقفد إلى العمفل. عليفم أن تبدأ من الداخل. أعتمد ف  طريقت  

د ف  لقد تأثرت بطريقت ـففففـففففف  عزف تلم المتتالية على ما سيفعلد هو 

   .«بالموسيقا كان هو متأثرا   قدر مافهم األمور ب

  الفيلم ف ــبالمتتالية الخامسة  شخصيا  قويا   يرتبه ارتباطا   «ما»

يصفففها بأنها عمل يعبر عن الفقدان والحزن والمواسففاة ويضففيف أن 

 الساراباند كانت القطعة األخيرة الت  عزفها لوالدح قبل وفاتد. 

 «ما»قال  .«ر كذلمتصففففبح األفالم عبارة عن تعاون مع المدي»

ال . »و ويتجد نحو البابوهو ينهك عن الطاولة ويمسفففففم بالتشفففففيلّ 

يمكنم الحصفففول على مدير يأت  ويصفففر  دون أن يكون ملما  بكل 

ل شففففف   فعل كيفكر بقوة بتلم القطعة الموسففففيقية ويكلنا  .ما يجري

كن حتما  لن يكون السففبب ول ،فشففليقد  .على شفف   ما حصففليلك  

 .«يا  الصحيحة معا  األش عدم و ع

ن المشفففروع أتاد لد فرصفففة مدهشفففة ونادرة ليعيد إ« ما»يقول 

اكتشفاف الموسفيقا من وجهة نار جديدة. يصعب أن نتخيل أي فنان 

ف  سففففففبر « ما»آخر جفاهز لخوض مثل هذح المغامرة الت  قام بها 

واحد من قد، أقدا، الموسفيقا. هناا طبعا  موسيقيون كبار آخرون 

اللففذين خففا فففففففا  Perlmanو بيرلمففان  Menuhin نمثففل مينوهي

مغامراتهما خلف حدود التقاليد الكالسفففففيكية الصفففففارمة، ولكنهما لم 

م يهت« با  ملهمنا»يصفال أبدا  إلى هذا العمق واالتساع. مع مشروع 

 Pushing the»بجففذور اإلبففداع اإلنسففففففان  ولقففد نجح ف  « مفا»
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envelope »، ون، و لففم بينمففا كففان من الممكن أن يفشفففففففل آخر

إيماند بأن الموسففيقا يجب أن تتجاوز وإن  بسففبب عبقريتد اإلبداعية.

 كل الحدود، يتحقق. 

 

 ةـــيـة تاريخــدراس

 ليةاألوركستراآالت اإليقاع ف  تطور 

 

 

 ترجمة وإعداد : رام  درويش

 

 مقدمة تاريخية

أقففدم اآلالت الموسففففففيقيففة الت  وكبر أاآلالت اإليقففاعيففة من  دتعفف

والطبول  ه لالجلففد(رفففت اآلالت  ات الرِّ عُ إ   .عرفهففا اإلنسفففففففان

 تدفرعل فقد  ،القديمةقية الشفففففرالصفففففغيرة والكبيرة منذ عهد الممالم 

جرة فخارية ملونة باللون القرمزي وجدت  إ  ،بين النهرين بالد مفا

نُقش عليها  ،م.ه 9111 يعود تاريخها إلى عام (اورووركا  آلف  

وكان  .طة العصففاانسففوة ينقرن على دف دائري بوسفف ثالثلمشففهد 

طقوسففففففد كما وهذح الطبول  ففففففمن احتفاالتد يسففففففتخدم اإلنسففففففان 

رفع الرود وف  قلوب المحاربين  ةالحماسففففف ا بهدف دلبِّ اسفففففتخدمه

القصفففففور لخدمة وف  البالطات  أيضفففففا  اسفففففتخدمت كما  ،المعنوية

 .التعايم للملواومااهر التكريم 

لت قد انتقو ،على آالت اإليقاع اسم النقاريات أطلق العرب قديما  

ف  القرن الثففالففث عشففففففر عن طريق  أوربففاالتسففففففميففة العربيففة إلى 

وانتشفففرت إنتشفففارا  واسفففعا  ف  أوربا ف  القرن  الصفففليبية، الحروب

  ففالخامس عشفففففر، وبقيت تسفففففمياتها قريبة من األصفففففل العرب . 

ف  فرنسفففففففا و (Nakersلبـفففففففففففف  ميففت التيمبففان  قففديمففا  نكلترا سففففففُ إ
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منذ القرن الخامس  أورباقد انتشرت هذح الطبول ف  و .(Nacaireل

 اعة طبول التيمبان كملت صففنواسففتُ  ،البالطاتوعشففر ف  الجيو  

 .حتى وصلت إلى شكلها الحال  أورباف  

أول من  (0119ـفففـففف0110ليطال  مونتيفيردي الموسيقار اإل ديع

  ف  لمن ثم الموسففففيقار لولو ،األوركسففففترااسففففتعمل التيمبان  ف  

ارت سففففففموتوهفاندل ومن ثم بفا  و ،نهفايفة القرن السففففففابع عشففففففر

من فيعفففد كفففارل أورف المؤلف األلمفففان   . أمفففابرليوزوبيتهوفن و

ن أهم يبف نَّ صففففل كما يُ  ،أشففففهر المؤلفين العالميين الذين كتبوا لإليقاع

كارمينا لمن أشففففففهر مؤلفاتد و ،العالموأسففففففاتفذة اإليقفاع ف  ألمانيا 

 (.بورانا

على مجموعة  (Percussionل طلق اسففففففم البركاشففففففن حديثا  يُ 

لى عع اآلالت اإليقاعية الت  تصففدر فيها األصففوات عن طريق القر

عصا أو باليد مباشرة لك الت اإليقاع الشرقية(، أو سطحها بمطرقة 

دم بعك أجزائها ببعك لالسففمبال(، وتتعدد نما ج المطاره  أو بصففل

أو العصفففففف  بحسففففففب طبيعفة لون النبرات اإليقاعية المبتغاة، ومن 

 أشهر أنواعها:

 Hardــ المطرقة  ات الرأ، القاس  لخشب  أو بالستيك ( ل 0

Sticksواختصارا  ل )H.S.) 

ـففففففففففـفففففففففف المطرقة  ات الرأ، المتوسففففه القسففففاوة لمطاط (  9

 (.M.S( واختصارا  لMediom Sticksل

 Softـففففففـفففففف المطرقة  ات الرأ، الطري لقطن أو صوف( ل 9

Sticksواختصارا  ل )S.S.) 

 (.Metal Sticksــ المطرقة  ات الرأ، المعدن  ل 1

 (.Wire Brushل معدنية ةمطرقة رأسها على شكل فرشاــ  1

مختلفة ها الأحجامو هاأشفففكالب تُصفففنف اآلالت اإليقاعية عموما  و

 :ف  صنفين
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وه   (:Membranophonesله اآلالت اإليقاعية  ات الرِّ ـفـ  0

أو ( Membraneلد عليها غشفففففا  من الجلد شفففففل صفففففناديق يُ 

يقع الضففففففرب على سففففففطح هفذا الجلد المشففففففدود  إ  ،الفيبر

 .لالطبول(

 (:Idiophonesلا ـففة بذاتهـففة المصوتـففـففـففـففـففيقاعياآلالت اإلـففـفف  9

ال تحتوي على و ةمباشففرعلى أجسففامها ه  آالت يضففرب و

 .الماريمبا...( ،المثلثلجلد مشدود 

 تفففد،تقوياإليقفففاع و ه  تنايم  إن و يفة آالت النقر عموما

وتقفديم الدعم للتصففففففاعد الصففففففوت  التدريج  أو المفاجت ف  بلوغ 

يع ف  التوز تلوينيففا   كمففا تلعففب دورا  ترا، الففذروة اللحنيففة ل وركسفففففف

. (سفففففولوليندر اسففففتخدامها بالو ائف الميلودية و األوركسففففترال ،

وكثيرا  ما يُخطت طاُلب التوزيع ف  بداية دراسففتهم عند اإلفراط ف  

اسففففففتخفدام آالت اإليقفاع اعتقفادا  منهم بفأهميفة  لفم ف  تفعيل العمل 

تخدامها لالعتدال الموسففففففيق  وإغنفائفد، إ  يجفب أن يخضففففففع اسفففففف

 والمنطق.

 ف  أربع آالت اإليقاع عند اسففففتخدامها األوركسففففترال صففففنف تُ 

 :مجموعات

 دطوتنشي دوتستخدم لتقوية اإليقاع و بط مجموعة الطبول:ـفففـففف  0

قراري الطبل الكبير ال ــالتم تم  ـفـف السنير ـفـفلالتيمبان   وتضم:

 التامبورين(. ــ

 (:Definite Pitchلسلمية الاآلالت اإليقاعية المنغمة ـففففففـفففففف  9

  إ ،موسيقيةآالت تصفدر نبضفات إيقاعية  ات نغمات ه  و

 بعكوبالتال  عزف  ،السففففلم الموسففففيق  عليدمكن عزف يُ 

 ــففففففاألكسيليفون وفصيلتد لتضم و ،فقرات السولوواأللحان 

 (.الفيبرافون ــاألجرا، المعلقة  ــ الغلوكنشبيل

 ــففالكاستانيت  ـففـففثلث الم:لتضمو :المخشخشاتوالطارقات ـففـفف  9

 .(...الغون  ــالصنف 
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ضم تو :اآلالت اإليقاعية الغريبة وآالت المؤثرات الصوتيةـففـفف  1

إلعطفا  لونها اآلالت الت  تسففففففتخفدم ف  موسففففففيقفا بلفدانهفا 

 ـفففـويند ماشين  ـفففـفففالسالي بيل ل :من أشهرهاوالفولكلوري 

انب  لجالطبل ا ــالبنغز  ــالغويرو  ــالكالفيس  ــالماراكا، 

.. .الكاو بيل ــالبلوا  ـفـفالطبل الهندي  ـفـفالتم تم الصين   ـفـف

 (.وغيرها

سفففففوم رلحدثين إلى اسفففففتخدام األيقونات لجأ بعك المؤلفين المُ يل 

 للداللة على اآللة الموسففيقية ف  بداية المدرج بدال   (صففغرةمرمزية 

 لطريقة كارل أورف(.من كتابة اسمها 

 

 مجموعة الطبول :أوال  

 (Kettle Drums) :التيمبان  ختاري

أما  ،ممالم الشفففره القديمةويرجع تاريخ التيمبان  إلى شفففعوب 

إلى  تدخلفففقفففد و ،فقفففد عرفتهفففا ف  القرن الثفففالفففث عشففففففر أوربفففا

 ـففففففففـ0110ليفيردي تيطال  مونالموسفففيقار اإلعلى يد  األوركسفففترا

نصففففف كروية ف  أسفففففلها نحاسففففية آنية بارة عن عه  و (،0119

 بين داخففل جسففففففم اآللففةتوازن  ففففففغه الهوا  ح هففدفهففا حففتحففة 

وهناا  .غشا  من جلد السمم أو الفيبر هاعشفد على مقطيُ  وخارجد،

خمسففففففة قياسففففففات لطبول التيمبان  تتراود أقطارها من الكبير إلى 

 سم 11ــ سم  10 ــسم  11 ــسم  00 ـفـفسم  01ل كما يل :الصغير 

لقطر بين كل سففففففم ف  طول ا 0بفاره ، أي (قليل االسففففففتخداموهو 

ين وطة عصففففاسففففبو، يضفففرب عليها مباشففففرةصفففغرح الذي يوطبل 

 ،من الكاوتشففوا أو الصففوف أو اللباد ينسففأر   واتثقيلتين نسففبيا ، 

 التيمبان  عن سفففواها من تنفردو. أثنا  العزف يكون العازف واقفا  و

(، Definite Pitchلالدوزان وخفاصففففففية النغم امتالكهفا بفالطبول 

ة أو طة سفتاسفبو، تُضفبله نغمتها األسفاسفية نغمةمإيقاعية  فه  آالت

بسفففففهولة عن طريق بيدال ثم يُعدَّل الدوزان  ،دثمانية مسفففففامير شفففففل 
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هو تصفففففميم تم تطويرح ف  و ،ف  أسففففففل التيمبان تُثبت  (دواسفففففةل

-C.Pittrichلين مل مي صففففففل الفقفرن الفتفففاسففففففع عشففففففر على يفففد المُ 

E.Queisser)  عملية ن البيدال مع سففففففرَّ ول سففففففهَّ  إ  (0109لعام

   .تتعد  العشر ثوانع  العديل النغم فأصبحت ت

ف  مقطوعتد قدا،  ا  وا ففح اسففتخداما  التيمبان   يدناسففتخدم ها

كمففا اسففففففتخففدمهففا ف  سففففففيمفونيتففد رقم  .(Drum Massالطبول ل

دمها . وقد اسففففففتختبفدأ افتتفاحيتها بضففففففربات التيمبان الت   (019ل

ة( ادسففففففة لالريفيبيتهوفن ف  الحركة الرابعة من سففففففيمفونيتد السفففففف

واج ثمانية أزفقد اسفففتخدم بيرليوز لتصفففوير العاصففففة الهوجا . أما 

كحففالففة فريففدة  (ازالجنففّ ل عملففد ففففففمن  (طبال   01لمن التيمبففان  

جملة لحصففففففول على كل زوج بهدف العازفا  واحدا   ا  صففففففخصففففففِّ م

 تخداما  اساستخدمها بارتوا و .تيمبان النغمات من  ةسريعموسفيقية 

بول طه  الالتيمبان  . واألوركسففترا(كونشففيرتو لد عملف   ا  وا ففح

ج زوتحتاج األوركسفففترا إلى عادة ما األسفففاسفففية ف  األوركسفففترا، ف

ى شففكل عللبالتصففاغر( التوال  ب عموما  فصنها تُرتبو ،من التيمبان 

ضفففبه أحدهما على أسفففا، يُ  إ  ،من يسفففار العازف إلى يميند هالل

 .الثان  على خامستدوالسلم 

الت   ،(الزحلقةلالغليسفففاندو كانية أدا  مإللتيمبان  يدال البعطى أ

 على بعففد عمليففة الطره أو هبوطففا   صففففففعودا  تُنفففذ بتحريففم البيففدال 

 لم و ،إلى كتم أصفففوات التيمبان  يُلجأ أحيانا  كما قد  غشفففا  الطبل.

أول من  (رامول دعففيُّو. بففالفرنسففففففيففةو عن طريق غطففا  قمففاشفففففف 

 ميقع صففوت مدوع بلتيمبان  ف ا. وتتصففف  األوركسففترا اهاسففتخدم

سففففففتخدم هذا عادة ما يُ والغشففففففا  الجلفدي،  ره ف  وسففففففهعنفد الطل 

السففففيمبال والنحاسففففيات ُمشففففاركة األسففففلوب ف  مقاطع الذروة مع 

...، ويوقف امتداد الصففففوت عن طريق لمس العازف الطبل الكبيرو

اإلطار لحافة أما عند الطره بالقرب من براحة يدح،  الغشا  الجلدي

لة آفصن الصوت الصادر يشبد نبك البيزيكاتو الصادر عن غشا ( ال

تيمبان  كما تشتهر ال .الستاكاتو ف  آلة التوبانغمات و أالكونترباص 
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خاصففة مع الكريشففيندو لدعم فقرات و ،(الرعشففةلبعزف التريمولو 

ن أن الذي يمك (كاملة األوركسففففتراكريشففففيندو لالكريشففففيندو الكبير 

 د أو على طبلين لكل مطرقة على طبل(.يُنفَّذ على طبل واح

   (Snare Drum) :السنيرتاريخ 

كما اسفففتخدمها اإلغريق ف   ،ه  آلة قديمة من أصفففل صفففين و

  ف األوركسفففتراإلى  ادخلهأول من أغلوا  كانو ،احتفاالتهم الدينية

 . 0003عام  (ف  توريد يايفغينإلأوبرا 

مة من أكثر الطبول السففففففنير هو  إن ف   سففففففتخداما  اغير المنغِّ

صففففففوت  و ، ويتميز ب و وجهين من الجلفففداألوركسففففففترا، وهو 

ى عل شدودة نسبيا  م حلزنةمخشفخشفة يعود إلى وجود أسالا معدنية 

األسفففالا د منها. تقوم هذح مأخذ اسففف إ  . السففففل الجلد  سففطح غشفففا

ها مع الجلد المهتز أثنا  اصطدامنتيجة ا صفوت الخشفخشفةبصصفدار 

صففففوتد الحماسفففف  الذي يميزح عن باق   العزف مما يعط  السففففنير

 .طة زوج من العص  الرفيعةاسطره عليد بويُ و ،الطبول

الطبل  :دون أسففففالا منهاطبول فصففففيلة السففففنير  ف كما يوجد 

تعود تسفففميتد هو  و وجهين من الجلد، وو (Side Drumالجانب  ل

 أثنففا من الجلففد طففة سففففففير اتعليقففد على جففانففب العففازف بوسففففففإلى 

 ااألوركسففترأما ف  ة. العسففكريره االسففتعرا ففات اسففتخدامد ف  ف

م آلة التم ت من فصفففففيلة السفففففنير أيضفففففا  و. على حامل معدن ثبت في

  ومن دون أسالا.واحد جلدي هو طبل  و وجد و (Tom Tomل

 اسففيقف  الموفصفيلتد من الطبول والسففنير طبل سفتخدم عادة ما يُ 

هذح  تتميزو ،(المارشففففففاتل ات الطابع الحماسفففففف  أو العسففففففكري 

زخرفيففة صففففففغيرة لوه  نوتففات الفالم والطبول بعزف التريمولو 

 ةآل باعتبارحيدون لد على خه مفرد و، (تسففففبق النوطة األسففففاسففففية

من أشففهر المقطوعات و (.Indefinite Pitchل مةإيقاعية غير منغِّ 

تين السيمفونيولرافيل لـفففففف  (بوليرولالـفففففف  مقطوعة فيها خدمالت  استُ 

 .شوستاكوفيتشل (السابعةالخامسة و
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 (Bass Drumل :الطبل القراريتاريخ 

ديهم لأسففففففالف السففففففومريين والبابليين ف  بيوت الحكمة  درفعل 

كان صففففففوت الطبل العبادات المعروفة آنذاا. وقد  طقو،  فففففمن

د فرض هيبتيل  صفففوتد أنإ  كان يُالن  ،الكبير يرمز إلى دعوة اآللهة

وكانوا  ،اترّ ـفففففففففي بلمُ أعمال الخير واالنا، بهدف إلهامهم لفعل على 

 فاره الهيكل حارسفففا  الذي ال يُ  (،دَّ قل المُ ليخصفففصفففون للطبل الكبير 

من  هو (حففار، الطبففل المقففد،لن لقففب إحتى  ،برتبففة كففاهن عايم

أما أكبر الطبول القديمة فهو  الفدينيفة والفدنيويفة عنفدهم.أهم األلقفاب 

 ،نتريإلى م قد يصل قطرح أحيانا  و، (آالليسميد السومريون  ما كان

 عصا  وسفاطة بعليد قرع ويُ  ،منصفة علىثلبَّت ق بعمود أو يُ لَّ عل وكان يُ 

ت النففايوعففازف البوه عنففد اآلدا   ويرافقففدغلياففة،  فففل شففففففل . وقففد كل

 (جرابلس السففوريةل أي (كركميشلف  بقايا مدينة التنقيبات األثرية 

شفففففد وهو طبل يُ ، (ليليسليسفففففمى كان  ،ن أهم أنواع الطبولطبال  م

ت دل ـففففففي ت اللوحات الت  وجفل صل ول . كما جهة واحدة د ثور منعليد جل

البرونزي  ف  العراه طريقة صفففنع هذا الطبل (وركا  آوروالف  

يشفففففترطون ف  هذا الثور أن يكون ال إ  كانوا  ،وتغطيتد بجلد الثور

 بفالدقيقيُعفالف الجلفد كفان و قه.نير على رقبتفد  علقعيفب فيفد ولم يُ 

قرع الطبل االحتفال ويُ  ماقي عد أسففففبوعينوب .الناعم والدهن والطيب

كما نشففففففاهد ف  أغلب  لبيت الحكمة(.للمرة األولى ف  هيكل اآللهة 

فريقيفا أن الطبفل يشففففففكفل األداة الموسففففففيقيففة األكثر أهميففة إمنفاطق 

االجتماعية حتى الطقو،  جميعيسففففففتخدم ف  مازال و ،انتشففففففارا  و

 .كما استخدم ف  الحروباآلن، 

 وهو هو أكبر طبول األوركسففففترا،ا الحديث فأما طبل األوركسففففتر

يشففففففد عليد الجلد من الجهتين، ويثبت على و ،غير المنغمةمن الطبول 

ليد الضفففففرب ععملية لتسفففففهيل قليال   مائال  على أن يبقى قاعدة معدنية 

 كبيرة لمطرقة(طة عصفففا اضفففرب عليد بوسفففتم الوي .بالقوة المناسفففبة

ادة ع. وللباد أو الكاوتشففوامن الصففوف أو ا وأحيانا  عصففوين برأسففين

 إ  ،طبل قراري واحدوحتى الكبيرة لاألوركسففففففترا التقليدية حتفاج مفا ت
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ما قد ك الكريشففيندو الكبير،تصففاعد أو ف   يةذروة اللحنلدعم اليسففتخدم 

ة عام كما ف  لافتتاحي ف  تقليد صفففففوت الرعد والمدافع يسفففففتخدم لونيا  

ر ارح آلة إيقاعية غيوفسفففففك ، يدون لد على خه باعتبك( لتشفففففاي0109

  ات نغم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Tambourineل األوركسترا(:ره لالتامبورين تاريخ 

ا ما نهإسبان  إ  إوه  من أصل  ،آلة شديدة الشبد بالره العرب 

 سمى أحيانا  لذلم تُ لزالت تستخدم ف  الموسيقا الشعبية إلقليم الباسم 

حد أ جلد علىالدائري يُشد خشب  إطار ويتكون من  (،بطبل الباسفم

كما تتو ففففع على هذا اإلطار صففففاجات نحاسففففية صففففغيرة  ،وجهيد

 عددهان أإال  ،المميزالصففففليل مزدوجة تعط  للتامبورين صففففوت 

قل أو صغر حجما  أأكبر من الصفاجات النحاسفية للره العرب  لكنها 

ازف الع ديمسففك ،ف  القرن الرابع عشففر أوربا عرفتد ،وزنا  وكثافة 

على عكس الره لسففففففر  يعليففد بففاليففد ال يضففففففربوبيففدح اليمنى 

لو المميز للتففامبورين عن وميكمففا يمكن اسففففففتخراج التر (،العرب 

غشفففا  بهام على صفففبع اإلإق ل  زل عن طريق و أطريق هزح بسفففرعة 

سفففتخدم يو .فيبروعلى يد بيرليوز  األوركسفففترالى إ دخلوقد  .الجلد
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انية سفففففبالموسفففففيقا اإلوالغجر  اموسفففففيق تأثيراتإلحداث التامبورين 

  .الشرقيةوالعربية  وألوان الموسيقا

 

 

 

 

 

 

 

 مةيقاعية المنغ  : مجموعة اآلالت اإلثانيا  

 (Xylophoneل: األكسيلوفونتاريخ 

 ،(سففياموبورما والهند والصففين لأصففل شففره آسففيوي آلة من 

 نصفففنوعة ممجدا  قديمة أكسفففيلوفون الصفففين تحتفح ب لة وما زالت 

 أورباى لاألكسففيلوفون إانتقلت قد و ،الحجارة ف  معبد كونفوشففيو،

 .منذ العصور الوسطى

 

 

 

 

 

معناح و (Xyloلمن مقطعين مركبة تتألف كلمة واألكسففيلوفون 

اها معنيكون وبالتال   ،(صففففففوتلمعناح و (Phoneول (الخشففففففبل

تتألف من شففرائح  ،مية منغمةلَّ يقاعية سففُ إه  آلة و ،صففوت الخشففب

مرتبة  19 و 91طوال يتراود عددها مابين خشففففففبيفة متفدرجفة األ
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امل قضففيبين فوه حبحسففب السففلم الكرومات  المعدل على بالتدريف 

العقد  ف  موقعأن يكون التثبيت القطع  ركيبتراعى عند يو معدن .

 رنين الصففففففوت الحتى ال يتأثر لنقاط عديمة االهتزاز( الصففففففوتية 

ل قطعة لكالمناسففففبة قع عقدة التثبيت وت ل لة للمنع كتم أصففففواتها(.

ويتصففففففف  .من نهاية كل طرف للقطعة( 0/1لعلى بعد السففففففد، 

 صفد ، و لم بسففبب خامتدعديم الوجاف بأند األكسفيلوفون  صفوت

عدم وجود صفففندوه والمصفففنوعة من األخشفففاب الصفففلبة من جهة 

عزف عليها يُ  ،حجامأعدة صنع بتُ و .ف  جسمها من جهة أخر  رنان

صنع من تُ  نيكروي ينسأر  تاين  ين خشبيتين خفيفتوطة عصابوسف

وأحيانا  تُستخدم لعزف  ،خامات متعددة حسفب نوع الرنين المطلوب

الفقرات الهارمونية لالرباعية األصفففوات( أربع عصففف  لعصفففوين 

 ف  كل يد(.

ف  قصيدتد السيمفونية األكسفيلوفون  زسفانـففففففـفففففف سفان  سفتخدما

ثم شفففففففاع  ،0101عففام  (Danse Macabre) (وترقصفففففففة المل

 يوجدو .لية كما ف  أعمال ماهلراألوركسترادامها ف  األعمال استخ

الففمفففاريففمففبفففا  فصفففففففيففلفففة األكسفففففففيففلففوفففون عفففدة آالت مففنففهفففا ففف 

تصفنع من الخشب و ،فريق إصفل أمن وه   (Marimbaphoneل

كثر امتال  بسفففبب أرنين وكبر أ ات مسفففاحة صفففوتية  لكنها ،يضفففا  أ

لت  تلعب اسفل الشرائح الخشبية ف  ألصوت لنابيب تضخيم أجود و

الماريمبا الصففففوتية فه   أما مسففففاحة .دور الصففففندوه الرنان ل لة

كامل عن مسففففففاحة  ه  أخفك بأوكتافو ،كتفاففات تقريبا  ثالثفة أو

كتفففب لهفففا ميلو  .يفففدون لهفففا على مفتفففاد صففففففولوكسففففففيلوفون األ

عففام  واألوركسففففففتراكونشففففففيرتو مع آلففة الفيبرافون  (Milhaudل

ريسفففففففتفففالففوفففون آلفففة الففكفففصفففففففيففلففتففهفففا أيضفففففففففا  ومففن .0313

الت  تصفففففنع رقائقها من  (صفففففوت الزجاجل (Crystallophoneل

 .ه   ات رنين براه ممتففدو ،قطعففة 91عففددهففا بحففدود والزجففاج 

كما  .الكسرومن سفلبيات الكريسفتالوفون سفرعة تعر فها للعطب و

عدد و (Metallophoneل (صوت المعدنلنعت آلة الميتالوفون صُ 
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 لصففففففوتية بحدود األوكتافينمسففففففاحتها او ،قطعة 91قطعها بحدود 

 متدادا  اكثر أا هصففففواتلكن أ ،الطبقة العليا من األكسففففيلوفونوتعادل 

ون الميتالوفويراعى عنفد الكتفابفة للكريسففففففتالوفون و ،دمنف لمعفانفا  و

و لففم لمنع التنففافر  ،ن تكون النوطففات متوافقففة هففارمونيففا  تحففديففدا ، أ

 امهيصفففففوتمتداد صففففوات مع بعضفففففها نتيجة الألتداخل االناتف عن 

زف عتسفففففتخدم آلة األكسفففففيليفون ف  عزف فقرات ال. ولفترة طويلة

فقرات الوالكبيرة القفزات اللحنية السففففففريعة حتى منها  ات  المنفرد

اسففففففتخدمها تشففففففايكوفسففففففك   األكروبفاتيفة لالبهلوانيفة(،يقفاعيفة اإل

 ا  ف  أعمالهم.يرثديبوس  كو

 (Glockenspielل الغلوكنشبيل:تاريخ 

كما لمية منغمة بحسففب السففلم الكرومات  المعدل لَّ يقاعية سففُ إآلة 

تألف من شففرائح معدنية من السففتانلس شففبيهة بشففرائح هو البيانو(، ت

يهفففا يعزف علو لالنواقيس(، صففففففوت األجرا،لهفففا  ،الميتفففالوفون

عزف لكما يُ ر و، كروية ب ين خشففففبيتين خفيفتينوطة عصففففابوسفففف

لرنين تختلف مففادة صففففففنعهففا حسفففففففب نوع اعلى األكسففففففيلوفون(. 

تبل  المسففففففاحة الصففففففوتية للغلوكنشففففففبيل الكبير ثالثة و ،المطلوب

غير  ا  رنينيعط  ن ازدياد مداها علما  أ .بعفد ثالثة كبيرةووكتفاففات أ

طة لوحة سففففففاف عليد بوعزل يُ  و ج جديدممم نقد صففففففُ . ومرغوب فيد

لكن مازال  ،كورداتعزف األ يضففففا  أصففففبح من الممكن أ إ مفاتيح 

حتى  تاألوركستراف   ليدي هو األكثر اسفتخداما  النمو ج األول التق

 .ديبوس  ف  بعك أعمالهموتشايكوفسك  واستخدمها فاغنر  ،اآلن

 ) Vibraphoneل :رافونالفيب  تاريخ 

تعن  تردد و (Vibraلالفيبرافون كلمفففة مكونفففة من مقطعين 

معناها صففففففبح يُ بالتال  وتعن  صففففففوت و (Phoneول لصففففففد (،

نغمة ممية لَّ يقاعية سففففُ إه  آلة و ،(متذبذبةصففففوات المترددة أو الاألل

رائح تتألف من شفف .كسففيلوفون تُسففتخدم ف  الفره الراقصففةتشففبد األ

 ،طوال مرتبة بحسفففففب السفففففلم الكرومات  المعدلمعدنية متدرجة األ
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  د و صو ،ممتلتيتصف صوتها بأند  و رنين و. على حاملمثبتة 

رائح أسفل الش نابيب مغلقةأجود و لم بسبب و ،تردد وا فحوكبير 

 عطا  التردد المطلوبإلتُسففففتخدم  (بيداللولها دعاسففففة  ،الخشففففبية

 ،أمفا مسففففففاحتهفا الصففففففوتيفة فه  ثالثة أوكتافات تقريبا   للصففففففوت.

  تسففففتخدم الفيبرافون فو (،لولول حاسففففتخدمها ألبان بيرغ ف  أوبرا

 اما  ه تلعب دورا  ورحة يقاعية المل الفقرات اإلوأدا  الفقرات الخيفاليفة 

 .ل األوركستراالتلوين  ف 

 (Tabular Bellsل :األجرا، المعلقةتاريخ 

ه  و ،ف  العصور الوسطى أوربالى إآلة مصرية قديمة انتقلت 

، لمتدرجة األطواابيب معلقة أنُسلَّمية منغمة، تتكون من يقاعية إآلة 

من أربعة  أطوالهاتتراود  ،سففففففلمفتوحة من األومغلقة من األعلى 

يطره على ومسفففففاحتها الصفففففوتية أوكتاف تقريبا ، ،إلى سفففففتة أقدام

 ينسأر  على شكل شاكو   ات طة مطرقتين خشبيتيناعالها بوسفأ

بد تشفففف تعط  أصففففواتا  ف ،من الخشففففب أو البالسففففتيم القاسفففف  ينجاف

ف  واحدة من  أول من استخدمهاكان با   .أصوات أجرا، الكنائس

 .(0109ة افتتاحيلف   (تشايكوفسك لكما استخدمها  كانتاتاتد

  أنففابيففب، لبعففدد نغمففات السففففففلم ثمففانيففة ديففاتونيففة: وتتففألف من

الدياتون ( تكون مرتبة بحسفففب السفففلم الدياتون  لال يمكن أدا  المقاطع 

 الكروماتيكية بوساطتها(.

  أنبوبا  لبعدد النغمات ثالثة عشففففففر كرومفاتيكيفة: وتتفألف من

ون مرتبففة الكرومففاتيكيففة ف  السففففففلم الكففامففل مع نغمففة الجواب( تك

بحسففففففب السففففففلم الكروماتيك  ويمكن اسففففففتخدامها ف  أدا  المقاطع 

 الدياتونية والكروماتيكية.
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 : الطارقاتثالثا  

 (Triangle) :المثلثتاريخ 

ف   أورباعرفتها و ،10كرت ف  المزمور رقم  ُ  آلة قديمة جدا  

عبارة عن  هوو ،ةممنغ غيرالمثلث آلة و .القرن السفففففاد، عشفففففر

من  يعلقوف  إحد  زواياح  ، مفتودمعدن  على شكل مثلثقضفيب 

كد بخيه يمسففففففلبموقع العقدة الصففففففوتية( إحفد  زاويتيفد المغلقتين 

طة سفففففيخ من االعازف بيدح اليسفففففر  ويطره عليد من داخلد بوسففففف

 يشففتهر بأدا  التريمولو بالطره عليد سففريعا  و ،زصففوتد مميَّ  .جنسففد

من اسفففتخدمد ف  افتتاحية . كان موتسفففارت أول ف  داخلد باتجاهين

 .0019عام  أوبرا لاالختطاف من السراي(

 (Cymbals) :السمبالتاريخ 

يقففاعيففة غير منغمففة  هرت ف  ممففالففم الشففففففره القففديمففة إآلففة 

د فق أورباأما  .عرفتهفا مصففففففر الفرعونيفة ف  عهد الدولة الحديثةو

بالسففففمبال الترك   حيانا  أتسففففمى و ،ف  العصففففور الوسففففطىعرفتها 

ن يعبارة عن قصففعت وه  .صففنع ف  تركياينواعها أجود أن أل نارا  

ن أحد أإال  سم،11و 91يتراود قطراهما بين ن ين متنا رتينحاسفيت

العفازف بقطعة  مُ يمسففففففي  .اآلخر قليال   نل مي  دُّ أحفل قفد يكون القرصففففففين 

رباط جلدي يمر من خالل ثقب ف  مركز بوسففففففاطة واحفدة بكفل يد 

عن طريق صففففففدمهما  يتم اسففففففتصففففففدار الصففففففوت منهاو .القرص

ببعضفهما بحركة متعاكسة أو عن طريق االحتكاا مع طره خفيف 

 ،األوركسترايستخدم زوج واحد منها ف   .بحركة متعاكسفة عمودية

حين  لىإوتتميز بدويها الذي يشففبد صففوت تحطم الزجاج الذي يمتد 
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عادة ما و .(Etouffeلصطالد باال (تمإلى الـ لكيشار و. تمكإ ا لم يُ 

قد و. (نوطات ستكاتوممتدة والعكس للسفمبال نوطات طويلة يكتب ل

 Epitaph For carciaلاسففففففتخدمها نونو ف  مؤلفد رثا  للوركا 

Lorca،) م سفففففمباال   ويُذكر أن نغمة  ا  خاصفففففا   ديبوسففففف  قد صفففففمَّ

مم بنا  على طلبد( مضففبوطا  ل  دتسففتخدامد ف  مقطوعال توناليا  وصففُ

 (أصيل إلد الحقولل

 (Tam Tamأو  Gongل الغون :تاريخ 

عبارة عن طبق  ،آلة طره غير منغمة أصفففلها من شفففره آسفففيا

طرح ، يتراود قمسففتدير كبير من النحا، أو البرونز على شففكل آنية

 حاملمتدليين من طة حبلين اسفففبو يعلق عموديا   سفففم.091و 31بين 

طة مطرقة ايطره عليها العازف بقوة ف  وسفففففطها بوسفففففو ،معدن 

لهففا عففدة أحجففام  ،و اللبففادأو المطففاط أمففا  كبيرة  ات رأ، من الق

أول ما اسففففففتخدمت مع الفره  .ممتفدوصففففففوتهفا  و دوي شففففففديفد و

ت ثم دخلاألصففففلية، بيئتها من مشففففاهد الالمسففففرحية لتناسففففب بعك 

 (،Gossecلوسفففيم غعلى يد المؤلف  0030ف  عام  األوركسفففترا

اسفففففتخدم بوتشفففففين  أحدها مضفففففبوط النغمة فقد  ،كحالة خاصفففففةو

مم بنففا  على طلبففد( مضففففففبوطففا  ل خيرة ف  أوبراح األ تونففاليففا  وصففففففُ

الت  تتحفففدث عن األميرة الصففففففينيفففة  0391عفففام  (تورنفففادوتل

 حيانا  أوواحدة إلى آلة منها تحتاج األوركسترا عادة ما و ،تورنادوت

 .كثرأ

 Tom( وهو غير التم تم لTam Tamيُدعى أحيانا  بالتم تم ل

Tom .من فصيلة السنير ) 

 (Castanets) ستانيت:الكاتاريخ 

صوتها عبارة عن  ،سبانية األصلإآلة طره إيقاعية غير منغمة 

 :جا نم ةلها ثالثو ،طقطقة خشبية

عبارة عن قطعتين من خشب األبنو،  :األولـففففففـفففففف النمو ج  0

شكل و بكراقصات الفالمين هاتسفتخدم ،الصفلب مجوفتين من الداخل
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لثفانيفة باإلصففففففبع او ،بفصصففففففبع اإلبهفاماألولى حيفث تعلق ب ،أزواج

ويتم  ،طففة ربففاط رفيع يمر من مركز كففل قطعففةابوسفففففف ،الوسففففففطى

 1إلى  9لتتراود أقطارها بين  ،ببعضفففهما عند االسفففتخدام اهمطرق

 (.سم

مقبك واحد وهو عبارة عن قطعتين لهما  :الثان   جومالنـففـفف  9

يد كف الراحة على القطعتان ضفففففرب تُ  ثم ،مسفففففم بد باليد اليمنىيُ 

لذلم عادة ما يُسففففتخدم ف   ،وع أسففففهل لالسففففتخدامنو هو .اليسففففر 

 الفره المدرسية.

 أو كاستانيت األوركستراكاستانيت وهو  :الثالث ـففففـفففف النمو ج 9

ابك تُرفعان بنوتُثبت القطعتان على لوحة خشففففبية الكونسففففرت، إ  

ع مرن، و  أصففابع كلتا اليدينوسففاطة ببخفة عليها ضففرب يتم الُمرجي

إلى األعلى سفريعا  بوساطة النابك، وقد إ  تصفطدم باللوحة وتعود 

 فاياي خاصفففففة دوسفففففبان كثر اسفففففتخدامها ف  موسفففففيقا المؤلفين اإل

 ، كما استخدمها العديد من مؤلف  أمريكا الالتينية.رودريغوو

 

 

 

 

 

 

 (Chinese Blockأو  Wood Blockل :وود بلواتاريخ ال

قطعة مسففففففتطيلة من وه  آلة من أصففففففل صففففففين ، عبارة عن 

 .زيادة الرنينإعطا  الصفففد  وهدفد  ، ات تجويف داخل الخشفففب 

دمها سفففففتخا ،ين رفيعتين وخفيفتينوطة عصفففففايعزف عليها بوسفففففو

 (.The Rio Grandeلف  مؤلفد  (Lambertل تالمبير
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 يقاعية الغريبة وآالت المؤثرات الصوتية: اآلالت اإلرابعا  

 

 

 

 

وه  عبففففارة عن مجموعففففة كبيرة من الطبول واألجرا، 

مخشفففففخشفففففات والقطع الخشفففففبية، كثر اسفففففتخدامها ف  القرن وال

يقاعية جديدة إ ألوركسفففففترا ألوانا  إلى االعشفففففرين، وقد أ فففففافت 

نها تضفف  على األوركسترا مؤثرات جديدة متعددة إ إ  لغريبة(،

 شهرها:أوخاصة طابع موسيقا بلدانها األصلية، ومن 

 (Shakersلأو  (Maracasل :الماراكا،

 ،تسففففتخدم عادة ف  فره الرقص ،أصففففل كوب  يقاعية  اتإآلة 

حبوب صففففففغيرة ب انعبفففارة عن قطعتين كرويتين مجوفتين تم 

ه  آلة إيقاعية غير والمميز، خشفففخشفففة التعط  عند هزها صفففوت 

 ،منغمففة تسففففففتخففدم ف  المقطوعففات الحففديثففة  ات الطففابع الراقص

 ـففففففففففففـ خريطة  البروجلف  موسففففففيقفا باليد  تاسففففففتخفدمهفا المبير

Horoscopes.) 

 (Clavesل :الكالفيس

عن عبارة  ،يقفاعية غير منغمة  ات أصففففففل أمريك  التين إآلفة 

 انتضففففرب ،بنو، الصففففلب الرنانن من خشففففب األين متماثليقضففففيب

 .الصوت إلصدار باألخر حداهما إ

 (Bongosل :البنغز

عبارة عن طبلتين صففففففغيرتين  ،مريك  التين أأصففففففل آلفة من 

 حدأشففففففد الجلد على يُ بقليل،   متجفاورتين إحفداهما أكبر من األخر

 .ضرب عليهما مباشرة باليديُ وجهيها و
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 (Temple Blockل :البلوا

ه  عبارة عن علب خشففففبية صففففغيرة على شففففكل رأ، آدم  و

ؤها شففففففره أسففففففيوي، منشفففففف ،غة من الداخلمفرَّ ومتدرجة األحجام 

ن يوضففففففرب عليها بعصففففففيُ  ،بطبلة المعبد الكورية تسففففففمى أحيانا  و

 .Mلغولففد مورتون ا المؤلف األمريك  اسففففففتخففدمهفف ،صففففففغيرتين

Could) ف  مؤلفففد فففالسففففففففات فيلهففارمونيففم Philharmonic 

Waltzes.)) 

 (Cow Bellل :الكاوبيل 

 طة عصففااطره عليد بوسففوهو جر، يُ  ،(جر، البقرلمعناها و

ُعرف ف  موسففففيقا الجاز وموسففففيقا رعاة البقر ف  صففففغيرة خفيفة 

 .(Western Musicالغرب األمريك  ل

 (Whistleل :افراتالص

بة قص ات ولها مبسفم شفبيد بمبسفم الريكوردر وه  بعدة نما ج 

 .تعمل كمزالج الترومبون لتغيير الطبقة

 (Wind Machineل :آلة الريح

استخدمها ريتشارد  ،تُصدر أصوات الريادهكذا ألنها  وسفميت 

 (Don Quixote دون كيخوتدلشففتراو، ف  قصففيدتد السففيمفونية 

كما اسفففتخدمها كل من رافيل ف   ،طواحين الهوا إلعطا  أصفففوات 

فون ويليامز ف  و (Daphnis et Chloé دكلويفو نيسدافلبفاليفد 

 .(Sinfonia Antartica  جنوبسيمفونية القطب ال

 ة جففدا  كثير  الت المؤثرات الصففففففوتيففةسفففففففابقففا  ففف كمففا  كرنففاو

 Templeل (،= الشففخاليل Sistrumل :نذكر منها أيضففا   ،متعددةو

block ل (،= الجمففاجمGuiro ل (،= السففففففنففانففةConga،  طبلتين

 (،العربفففة ،= أجرا Sleigh Bellsل (،متطفففاولتين متجفففاورتين

 (،= السففففففوط أو الكربففاج whipل (،= المخشففففففخشفففففففة Rattleل
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=  Indian Drumل (،= الطبل الصفففين  Chinese Tom tomل

 .... وغيرها(.الطبل الهندي
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لهيئة ا ـففـففتأليف الدكتور محمود أحمد الحفن  . علم اآلالت الموسيقية

. تأليف د. (لى الموسففففففيقاإ عوة. د3980المصففففففرية العامة للكتاب 

 .43الكويتية العدد  (عالم المعرفةلمجلة  ــيوسف السيس  

 

 

 

 د رــــــمس

 «الحياة الموسيقية»بمحتويات مجلة 

 

 2229حتى نهاية عام  3991منذ عام 

 

 

 

 

 دراسات وأبحاث 

  :الفدور الكبير لمحمفد القصففففففبج  ف  تجديد الموسففففففيقا العربية

 .3/3991صميم الشريف  العدد 
 عازف بيانو رغما  عند: سفففففينثيا الوادي، … سففففيرغ  رخمانينوف

 .4/3991و 1إيلو   العدد ترجمة سوزان 

  كارل أورف واالتجاهات الحديثة ف  التربية الموسففففففيقية: إلهام

 .4/3991و 1أبو السعود  العدد 

  4/3991و  1ليست والبيانو: آن  سيراداريان  العدد. 

 شمس الدين الصيداوي  ـففففـففففيقا ـففففـففففمخطوط عرب  ف  تدوين الموس

 .5/3994بشير العضيم   العدد  الدمشق : د.

  3/3994التجديد: نبيلة أبو الشامات  العدد  ــجمال عبد الرحيم. 
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   سيميا  سماوية: باتريم تشيرنوفيتش،  ـففففـففففموتسارت ودابونت

 .9/3995ترجمة يمام بشور  العدد 

  33/3993الكندي والموسيقا: عدنان بن  ريل  العدد. 

   جان روي، ترجمة مفيدومغامرة العشففففرينات، ميلو وهونيجر 

 .32/3993عرنوه  العدد 

 ونتون دين، ترجمفففة نيران 3شففففففكسففففففبير ف  دار األوبرا ل :)

 .35/3990العدد  اسماعيل ناج  

 ونتون دين، ترجمفففة نيران 2شففففففكسففففففبير ف  دار األوبرا ل :)

 .33/3990اسماعيل ناج   العدد

 هم ـففـففـففـففر أنفاسـففـففـففة وآخـففـففـففيقا العالميـففـففـففـففرة الموسـففـففمحن عباق

 .30/3998ير نطفج   العدد ـــــ: بشةــــــالزكي

 تاريخ الموسفففيقا العربية حتى مؤتمر 3إحيا  العود الشفففرق ل  ،)

ل ـفففـفففدر، جميـفففـفففـفففريف مح  الدين حيـفففـفففـففف: الش3912القاهرة 

 .35/3990و  العدد ـل اللّ ـــير:  د. نبيـــــير بشــير، منـــــبش

 الدين (، مدرسفففة بغداد، الشفففريف مح  2إحيا  العود الشفففرق ل

حيففدر، تجربففة معهففد الموسففففففيقففا ببغففداد:  د. نبيففل اللّو  العففدد 

33/3990. 

 عائلة بشففير لعبد العزيز، جميل، منير(:  1إحيا  العود الشففرق ل ،)

 .30/3998د. نبيل اللّو  العدد 

 جميفل بشففففففير:  د. نبيل اللّو  العدد 4إحيفا  العود الشففففففرق ل ،)

38/3998. 

 د. نبيل اللّو  العدد ـففـفف3ـففـففمنير بشير (، 5إحيا  العود الشرق ل  :

39/3999. 

 د. نبيل اللّو  العدد ـففـفف2ـففـفف(، منير بشير 3إحيا  العود الشرق ل  :

22/3999. 

 د. نبيل اللّو  العدد ـففـفف1ـففـفف(، منير بشير 0إحيا  العود الشرق ل  :

23/3999. 

 النهضفففة الغنائية المصفففرية:  د. نبيل 8إحيا  العود الشفففرق ل ،)

 .21/2222 و  العدداللّ 
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  المدرسففففة الرحبانية: رأي من الداخل باسففففل ديب داوود  العدد

23/3999. 

  كيف تُحلل الموسففيقا: سففيغموند سففبيث، ترجمة الرا بنيان  العدد

31/3993. 

  المتنب  ومنصففور الرحبان   إعداد سففلمى قصففاب حسففن، العدد

25 ،2223. 

 33/3993هدي  العدد عالمية الموسيقا العربية: د. صالح الم. 

   الموسففففففيقفا العربية ف  المغرب واألندلس: د. صففففففالح المهدي

 .35/3990العدد 

  العبثية والروحانية ف  موسفففيقا إريم سفففات ، زينة العامة العدد

28  /2221. 

  ، الغنـفـفـفا  والموسـفــيقا عنـــد العرب بـين الجاهليـــة واإلسالم

 . 2221/  29د. سهيل المال ي، العدد 

  2221/  29ف  الموسيقا العربية، د. نبيل اللو، العدد.  

  الموشفففففحات األندلسفففففية ف  األندلس، د. سفففففهيل المال ي، العدد

13/2224 

  ، الموسيقا ه  الرود، هذا ما يقولد لنا بلزاا، فريدريم آيت ــ توات

 13/2224ترجمة آن  سيراداريان، العدد 

 12/2224ة العامة، العدد الموسيقا كأداة سياسية، زين 

  بيتهوفن ف  حيفففاتفففد العفففاطفيفففة، ترجمفففة وإعفففداد كمفففال فوزي

 12/2224الشراب ، العدد 

  ،راهن الموسففففيقا العربية وتحديات العصففففر، أ.د. محمود قطاط

 11/2224العدد 

  التأليف الموسفففيق  العرب  المعاصفففر، د. محمد الماجري، العدد

11/2224 

 ية بالبيئة المحلية، أ.د. نبيل شففففففورح، العدد تأثر الموسففففففيقا العرب

11/2224 

  الفيفففديو كليفففب وتكنولوجيفففا األغنيفففة ، يفففاسففففففر المفففالح، العفففدد

11/2224 
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  11/2224العالج بالموسيقا، د. نبيلة ميخائيل يوسف، العدد 

  14/2225نزار قبان  واألغنية العربية : ياسر المالح، العدد 
   13/2225الخميس ، العدد موسيقا إخوان الصفا: فتح 
  13/2225السبب الخفيف لفع(: إدوار شمعون، العدد 
  ،أثر الموسففيقا اإلسففبانية ف  اللحن والغنا  العرب : ياسففر المالح

 13/2225العدد 
  :موقـــع التراث المحـــل  واإلقليم  ف  التربيـــة الموســــــيقية

 10/2225د. رتيبـــة الحفن ، العدد 

 ف األلحان الشففففففعبية ف  أغنية الطفل: إلهام أبو السففففففعود، تو ي

 10/2225العدد 

  الغنففا  العرب  المتقن وأعالمففد لالحلقففة الثففانيففة( : د. سففففففهيففل

 10/2225المال ي، العدد 

  كيف تسففتمتع بأوبرا: ميلتون كرو،، ترجمة محمد حنانا، العدد

10/2225 

 وزيكمال ف مـفففففففففن قتل ريتشففففارد فاغنر: جورج ليبيرت، ترجمة 

 10/2225راب ، العدد الش

  18/2223أغان  األطفال عند العرب، ياسر المالح، العدد. 

  ثنففائيففة العقففل الموسففففففيق  العرب ، د. فتح  الخميسفففففف ، العففدد

19/2223. 

  ، دور الكمففان ف  تطوير الموسففففففيقففا العربيففة، د. محمففد القرف

 .19/2223العدد 

  اللبنانية والعربية، األب يوسف آلة الكمان ودورها ف  الموسفيقا

 .19/2223طنو،، العدد 

   سففففففقوط المفردات الموسففففففيقيففة العربيففة لالمقففامففات(، د. فتح

 .42/2223الخميس ، العدد 

  قرا ة غنفائيفة ف  مقفدمة ابن خلدون، د. سففففففهيل المال ي، العدد

42/2223. 

  التثاقف الموسففففففيق  العرب  الترك ، د. فيكتور سففففففحاب، العدد

42/2223. 



 

 333 

  أطفوار الفغفنفففا  الفريففف  الفعفراقف ، يفحفيى الجفففابري، العفففدد

43/2223. 

 يحيى الجفففابري، العفففدد 2أطفوار الفغنفففا  الريف  العراق ل ،)

42/2220. 

  42/2220التانجو والغنا  العرب  ياسر المالح، العدد.  

 يحيى الجفففابري، العفففدد 1أطفوار الفغنفففا  الريف  العراق ل ،)

42/2220. 

 41/2220لغنا  العرب ، ياسر المالح، العدد الفالس وا. 

  األغنيفة العربيففة الحففديثفة بين العولمففة وفقففدان الهويفة، يوسففففففف

 .41/2220طنو،، العدد 

  أغنيففة الطفففل العربيففة، د. عبففد العزيز بن عبففد الجليففل، العففدد

44/2220. 

  النواح  الموسففففففيقية والغنائية ف  الشففففففعر العرب ، د. سففففففهيل

 .44/2220د المال ي، العد

 يحيى الجفففابري، العفففدد 4أطفوار الفغنفففا  الريف  العراق ل ،)

44/2220. 

  ،رحلففة األغنيففة العربيففة من التقليففد إلى التجففديففد، خليففل البيطففار

 .44/2220العدد 

 نسففففية البيزنطية، إليا، سففففمعان مختصففففر تاريخ الموسففففيقيا الك

 .45/2220ورام  فيتال ، العدد 

 االسففتعراب واالسففتغراب، د. عبد العزيز  اآلالت الموسففيقية بين

 .45/2220بن عبد الجليل، العدد 

  أثر التكنولوجيففا ف  األغنيففة العربيففة، يففاسففففففر المففالح، العففدد

45/2220. 

  .بين النقد والموسيقا ـففـفف طريق إدوارد سعيد إلى القرا ة الطباقية، د

 .45/2220عبد النب  اصطيف، العدد 

 ى الموسيقا الصامتة، د. يوحنا الالط ، من الموسيقا الصاخبة إل

 .45/2220العدد 
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 يحيى الجفففابري، العفففدد 5أطفوار الفغنفففا  الريف  العراق ل ،)

45/2220. 

 ،العدد المصففففطلحات ف  الموسففففيقا العربية، د. يوسففففف طنو ،

43/2228. 

  الجاهل ، د. عبد الحميد المعين العصففر شففعر الغنا  ف  آالت، 
 .43/2228العدد 

 العففدد وسففففففيقففا بين الجففامع والكنيسفففففففة، د. يوحنففا الالط الم ،
43/2228. 
 د العد ترجمة أمل خضففرك ، ،الباحثون عن المتعة، مارتن بويد

43/2228. 
 ،اللحن العرب  المعاصففر بين اإلبداع والنقل، د. يوسففف طنو، 

 .40/2228العدد 
  العففدد ، يففاسففففففر المففالح«أوبريففت مجنون ليلى»محكمففة الفن ،

40/2228. 
 العففدد شفففففففادي منير أحمففد، ، الموال عنففد محمففد عبففد الوهففاب

40/2228. 
  ،جان سففيبيليو، ـفففففففـففففففف ف  نشففوة الهاوية، باتريم تشففيرنوفيتش

 .40/2228، العدد ترجمة أبان زركل 
 د. يوحنا الالطمقارنة بين موسفيقا الكنيسفة وموسيقا الشعب ،  ،

 .48/2228العدد 
 العدد عربية، ياسففففففر المالحالمعار ففففففة الشففففففعرية واألغنية ال ،

48/2228. 
 العففدد البففارون ردولف ديرالنج ، د. محمففد األسففففففعففد قريعففة ،

49/2228. 
 ،العفففدد آالت النفخ التراثيفففة ف  لبنفففان، د. يوسففففففف طنو ،

49/2228. 
 العدداللمسفففة المصفففرية ف  المدرسفففة الرحبانية، ياسفففر المالح ، 

49/2228. 
 العدد رجمفة محمفد حنفانفا، شفففففف   مفا يقفال، ل. بيرنشففففففتفاين، ت
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49/2228. 
  ،52/2229العدد البرون ديرالنج ، محمد األسعد قريعة.  
  ، لعدد االشففففففعر القديم وآالت النفخ التراثية، عبد الحميد المعين

52/2229. 
  ،العففدد الموسففففففيقففا ف  العصففففففر األموي، صففففففميم الشففففففريف

52/2229. 
  ،53/2229لعدد ااإلبداع واألغنية العربية، صميم الشريف. 
  الموال تراث وارتجففال: وديع الصفففففففاف  نمو جففا ، د. يوسففففففف

 .53/2229العدد طنو،، 
  ،53/2229العدد الفلسفة واألغنية العربية، ياسر المالح. 
 ،العدد المسففففففتمع الموهوب، آ. كوبالنفد، ترجمفة أبية الحمزاوي

53/2229. 
  ،52/2229العدد األغنية ودور المسرد، صميم الشريف. 
  ،52/2229العدد الطقطوقة، ياسر المالح. 
  ، تفأمالت ف  غير وقتهفا، إدوارد سففففففعيد، ترجمة أبان الزركل

 .52/2229العدد 
  ،العففدد نففدوة حول الشففففففيخ على الففدرويش، د. محمود قطففاط

51/2229. 
   بيتهوفن وشفففففوبرت وشفففففوبان...إلخ وتشفففففويد حياة األعالم ف

 .51/2229العدد السينما، صميم الشريف، 
  الموسفيقا تريح الرود وتساعد ف  شفا  أمراض الجسد، ترجمة

 .51/2229العدد وإعداد أمل خضرك ، 
  ،51/2229العدد أغان  الغربة والعودة، ياسر المالح. 

 المــــأع 

 و  0العدد  ،رفعت بنيان ،فرنساـفـ  بيير مونتو ف   كراح الثالثين

8/3994. 

 32/3995العدد  ،داريانآن  سيرا ،هنري بورسيل. 

  العدد  ،أنس الجاجة ،جازـففففففففـفففففففف أشفففهر عازف  اآلالت النافخة

32/3993. 

 أحمد بوبس ،رحيل المؤلف وعازف العود الكبير منير بشففففففير، 
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 .30/3998العدد 

 لعدد ا ،آن  سففيراداريان ،محور العبقرية :سفففياتوسففالف ريختر

30/3998. 

  حسان موازين ، العدد  ،ووداعا  يا مايسفتر :سفير جورج شفولت

30/3998. 

 عمالد أعل  الدرويش المصفففري من خالل مؤلفاتد الموسفففيقية و

 .38/3998العدد  ،الفنية: م. إبراهيم الدرويش المصري

 العففدد  ،ف   كر  المعلم هنري شففففففيرين : ترجمففة ديففالى حنففانففا

39/3999. 

 22/3999العدد  ،مذكرات جورج شولت : آن  سيراداريان. 

 3999 عام مشفففففهود يصفففففد  كر  اثنين من أعالم الموسفففففيقا ،

العدد  ،العالمية: ريتشفففففارد ويوهان شفففففتراو،:  بشفففففير نطفج 

23/3999. 

  الراهب الفرنسففففففيسففففففكان  الشففففففيطان  لجوسففففففيبد تارتين (  روا

 .23/2222كلوبشيش، ترجمة ديالى حنانا، العدد 

  2221/  28ابن سريف، خليل البيطار، العدد. 

 ترجمة  محمد حنانا،  «أوتاكار سففيفتشففيم»ف التمارين رجل خل

  .28/2221العدد 

  29، خليل البيطار، العدد «صففففففناج الحوا ففففففر»ابن محرز  /

2221. 

  2221/  12الغريك فاتن اإلنس والجن، خليل البيطار، العدد. 

  12عبد الرحمن الباشففا، ترجمة وإعداد سففهير األتاسفف ، العدد  /

2221. 

 الفرنسفففففف  هيكتور بيرليوز، ترجمفة وإعداد كمال  الموسففففففيقفار

 .2221/  12فوزي الشراب ، العدد 

  عمر البطش، عبقري الموشففففففحففات، د. محمود كحيففل، العففدد

13/2224 

  13/2224معبد صاحب الحصون، خليل البيطار، العدد 

  13/2224سيد درويش لحن ال ينته ، ياسر المالح، العدد 
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 13/2224، العدد ألبينيث، د. نبيل اللو 

  12/2224مالم بن أب  السمح الطائ ، خليل البيطار العدد 

  المسفففففرد الغنائ  وأحمد أبو خليل القبان ، ياسفففففر المالح، العدد

12/2224 

  المؤلف الموسففففففيق  المصففففففري جمففال عبففد الرحيم، د. غزوان

 12/2224الزركل ، العدد

 11/2224لعدد جميلة سيدة مغنيات المدينة، خليل البيطار، ا 

  11/2224فانسان داندي، د. نبيل اللو، العدد  

  14/2225إبراهيم الموصل : خليل البيطار ، العدد 

  الموسففففففيقيفان الكبيران غلينكفا ودفوجفاا: ترجمفة وإعفداد كمال

 14/2225فوزي الشراب ، العدد 

  15/2225اسحاه الموصل : خليل البيطار، العدد 

 15/2225، العدد أسمهان: ياسر المالح 

  نيكولو بفاغفانين : ترجمة وإعداد كمال فوزي الشففففففراب ، العدد

15/2225 

  13/2225زرياب: خليل البيطار، العدد 

  إبفراهيم بن المهفففدي األمير المغن : خليفففل البيطفففار، العفففدد

10/2225 

  المؤلف الموسيق  جمال عبد الرحيم: د. غزوان الزركل ، العدد

10/2225 

 مع صففففففاحب الصففففففوت الشففففففج ، خليل البيطار، العدد ابن جا

18/2223. 

  18/2223الموسيقار توفيق الباشا، رام  درويش، العدد. 
  لويج  بوكيرين ، ترجمة وإعداد كمال فوزي الشففففففراب ، العدد

18/2223. 
  جورج إنيسففففففكو، ترجمفففة وإعفففداد فوزي الشففففففراب ، العفففدد

18/2223. 
 19/2223البيطار، العدد  سالمة القس عاشقة الغنا ، خليل. 
  أرتور هونيغر، ترجمففة وإعففداد كمففال فوزي الشففففففراب ، العففدد
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19/2223. 

  أنفدريفد جوليفيفد، ترجمفة وإعداد كمال فوزي الشففففففراب ، العدد

19/2223. 

  علويففة المغن  الحففا ه والعففازف المتقففدم، خليففل البيطففار، العففدد

42/2223. 

 لقرن العشففففففرين، ياسففففففر محمفد عبفد الوهفاب رائد الحداثة ف  ا

 .42/2223المالح، العدد 

  مخففاره نجم المجففالس وعففاطف الابففا ، خليففل البيطففار، العففدد

43/2223. 

  43/2223محمد محسن، إعداد إلهام أبو السعود، العدد.  

  من أعالم الغنفففا  العرب ، يحيى الملك  وحكم الوادي، خليفففل

 .42/2220البيطار، العدد 

 ن العرب، نجيففب السففففففراج، د. كمففال فوزي من أعالم الملحني

 .42/2220الشراب ، العدد 

  من أعالم الغنففا  العرب ، فليح وعطرد، خليففل البيطففار، العففدد

41/2220. 

 الروم ، د. نبيففل اللو، العففدد  ممن أعالم الملحنين العرب، حلي

41/2220. 

  41/2220إدوارد غري ، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد. 

 41/2220ارد غري  واألغنية، أبان الزركل ، العدد إدو. 

  44/2220محمد عبد الكريم أمير البزه، أحمد بوبس، العدد. 

  44/2220يحيى السعودي، حسين نازا، العدد. 

  45/2220محمد القصبج ، خليل البيطار، العدد. 

  45/2220جان سيبيليو،، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد. 

 بيليو، المعجزة الفنلنفدية، د. واه  سفففففففريان، العدد جفان سففففففي

45/2220. 

  45/2220محمد محسن، أحمد بوبس، العدد. 

 43/2228، أحمد بوبس، العدد كميل شامبير. 

  43/2228، خليل البيطار، العدد رياض السنباط. 
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 ترجمة وإعداد ديالى حنانا، نيقوالي ريمسك  ـفففـففف كورساكوف ،

 .40/2228العدد 

 40/2228، أحمد بوبس، العدد سام  الشوا ... أمير الكمان. 

  العدد رام  درويش، فيروز درة الغنفا  والمسففففففرد الرحبفان ،

48/2228. 

 48/2228، أحمد بوبس، العدد عل  الدرويش. 

  48/2228، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد ج. بوتشين. 

  د. كمال فوزي ادترجمة وإعد،الموسففيقار اإليطال  ج. بوتشففين 
 .48/2228الشراب ، العدد 

 العدد رواد الموسففففففيقا التراثية الدمشففففففقية، إلهام أبو السففففففعود ،
49/2228. 
 49/2228، خليل البيطار، العدد ابن عائشة. 
  د. كمال فوزي الشففراب ، العدد  ترجمة وإعداد ،وداعا  بافاروت

49/2228. 
 ترجمة ريما سفففكر،موتسفففارت الذي ال يشفففيخ، ل. بيرنشفففتاين، 

 .49/2228العدد 
  ،52/2229العدد توفيع الصباغ، أحمد بوبس. 

  ،53/2229العدد رودولف ديرالنج ، أحمد بوبس. 

  ،51/2229العدد أسمهان ف  مراحلها الفنية، أحمد بوبس. 

  ،51/2229العدد فيليكس مندلسون، محمد حنانا. 

 اتـــــملف 

  3/3991سيد درويش، العدد. 

  3/3991فولغفان  أماديو، موتسارت، العدد. 

  2/3991بيتر ايليتش تشايكوفسك ، العدد. 

  4/3994 ــ 1البيانو، العدد. 

  5/3994موسيقا السينما، العدد. 

  3/3994قيادة األوركسترا،العدد. 

  8/3994 ــ 0ريتشارد شتراو،، العدد. 
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 يففدو واينيففا،، حول العرض األوبرال  األول ف  سففففففوريففا : دا

 .32/3995العدد 

  33/3993فرانز شوبرت، العدد. 

  34/3993مانويل دي فايا، العدد. 
  33/3990 ــ 35أوبرات ريتشارد فاغنر، العدد. 
 ،33/3990العدد  يوهان براهمز. 
  22/3999كلود ديبوس ، العدد. 
  22/2222فريدريم شوبان، العدد. 
  21/2222ي . مينهوهين، العدد. 
  24/2223يوهان سيباستيان با ، العدد. 
  25/2223موسيقا الفترة السوفيتية ف  روسيا، العدد. 
  23/2222جوسيبد فيردي، العدد. 
  20/2222ايغور سترافينسك ، العدد. 
  2221/  28لودفي  فان بيتهوفن، العدد. 
  2221/  29سيرغيد بروكوفييف، العدد. 
  2221/  12ياشا هايفتس، العدد. 
  14/2225ديمتري شوستاكوفيتش: العدد 

  المغنون المخصفيون(Castrati) ترجمة سهير األتاس ، العدد :

15/2225 

  13/2225ريتشارد فاغنر ، العدد 

  بابلـفـفو كازالس، جــان ــ ميشـــيل مولكو، ريم  لويس، ترجمة

 10/2225آن  سيراداريان، العدد 

  18/2223بيال بارتوا، العدد. 

  19/2223جولة موسيقية حول العالم بأقالم أوربية، العدد. 

  43/2223فولفغان  أماديو، موتسارت، العدد. 

 40/2228، العدد صلح  الوادي. 

 مـــــالأع 

  أوبرا كارمن لبيزيد، شففففابة عمرها عشففففرون بعد المئة  بشففففير
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 .31/3993نطفج   العدد 

 35/3990بشير نطفج   العدد  (:3ريتشارد فاغنر واألوبرا ل. 

 33/3990(: بشففير نطفج   العدد 2ريتشففارد فاغنر واألوبرا ل 

. 

 تشففايكوفسففك   مباهف جسففدية محضففة 3كونشففيرتات الكمان ل :)

 .39/3999آن صوف  موتر، ترجمة حسان موازين   العدد 

 بيتهوفن  األكثر نقا   آن صفففففوف  موتر، 2كونشفففففيرتات الكمان ل :)

 .22/3999ان موازين   العدد ترجمة حس

 سفففيبيليو،  األكثر تحليقا  آن صفففوف  1كونشفففيرتات الكمان ل :)

 .23/3999حسان موازين   العدد   موتر، ترجمة 

 بيال بارتوا  األكثر صفدقا  آن صوف  4كونشفيرتات الكمان ل :)

 .21/2222موتر، ترجمة حسان موازين   العدد 

 21/2222نطفج   العدد  أوبرا فيديليو لبيتهوفن: بشير. 

  أسفففطورة مخلوقات بروميثيو، لبيتهوفن: بشفففير نطفج   العدد

21/2222. 

  : أوبرا "بيلل  بفففاد" لبينجفففامين بريتن ف  دار أوبرا نفففانسفففففف

فرانسففوا الفون وباسففكال بريسففو، ترجمة آن  سففراداريان  العدد 

 . 4/3991و  1

  ل اللو  ـففـففد. نبي متتالية سيمفونية لغوستاف هولست: ـففـففالكواكب

 .4/3991 و 1العدد 

  يد  ؟: خضففر جن« السففيمفونية العاشففرة إيينا» هل ألف بيتهوفن

 .4/3991و  1العدد 

  موسففففففيقفا أفالم والفت ديزن : ن. سففففففيمسففففففولو، ترجمفة مففازن

 .5/3994المغرب   العدد 

   أوبرا دون جيوفان : نذير جزمات    ـففففففـففففففموتسارت ودابونت

 .9/3995العدد 

 برا دايفدو دراسففففففة درامية وتحليلية: عماد مصففففففطفى  العدد أو

32/3995. 



 

 302 

 ية، تحليل سفففوناتا فالدشفففتاين ـففففففففاألشفففكال الموسفففيقية األسفففاسففف

 .32/3993لبيتهوفن  آ. كوبالند، ترجمة محمد حنانا  العدد 

  كففانتففاتففا كففارمينففا بورانففا لكففارل أورف: محمففد حنففانففا  العففدد

22/3999. 

 22/3999لة: د. نبيل اللو  العدد ديبوس   األعمال الكام. 

 التمهيد والفصففففل 3أوبرا بوريس غودونوف لموسففففورسففففك  ل )

 .22/3999األول من النص الكامل: ترجمة ديالى حنانا  العدد 

 النص الكففامففل 2أوبرا بوريس غودونوف لموسففففففورسففففففك  ل )

 .23/3999للفصلين الثان  والثالث: ترجمة ديالى حنانا  العدد 

 النص الكففامففل 1ريس غودونوف لموسففففففورسففففففك  لأوبرا بو )

 .22/2222للفصل الرابع واألخير: ترجمة ديالى حنانا  العدد 

  أوبرا عففايففدة تففأليف غوسففففففيب  فيردي: بشففففففير نطفج   العففدد

23/3999. 

  21/2222أوبرا فيديليو لبيتهوفن: بشير نطفج   العدد. 

   لعدد ا أسفففطورة مخلوقات بروميثيو، لبيتهوفن: بشفففير نطفج

21/2222. 

 آن صفففففوف  مورتر، ترجمة حسفففففان 5كونشفففففرتات الكمان ل  )

 .2223 /25موازين ، العدد 

  25أوبرا البوهيمية لـفففففففف بوتشففين   إعداد نذير جزمات ، العدد ،

2223. 

  كارمينا بورانا لـففففف كارل اورف، النص الكامل  ترجمة موريس

 2223، 25جالل، العدد 

 ن صفففففوف  مورتر، ترجمة حسفففففان (  آ3كونشفففففرتات الكمان ل

 .2222، 23موازين ، العدد 

  23أوبرا ال ترافياتا لـففففففففف فيردي  ترجمة نذير جزمات ، العدد ،

2222. 

  20ثالث أوبرات لـفففف سترافينسك   إعداد نذير جزمات ، العدد ،

2222. 

  أوبرا حفب البرتقفاالت الثالث لـفففففففففففف بروكوفييف، ترجمفة نففذير
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 .2221/ 29جزمات ، العدد 

  12أوبرا الطرواديون لـ بيرليوز، ترجمة نذير جزمات ، العدد /

2221. 

  ، أوبرا بينفينوتو تشففففيللين  لـفففففففففف بيرليوز، ترجمة نذير جزمات

 . 12/2221العدد 

  أوبرا الناي السفففحري لـفففففففف موتسفففارت، ميلتون كرو،، ترجمة

 13/2224نذير جزمات ، العدد 

 ترجمة نذير جزمات أوبرا توسكا لـففف بوتشين ، ميلتون كرو ،، 

 12/2224العدد 

  أوبرا ففاوسففففففت، ميلتون كرو،، ترجمفة نفذير جزمفات ، العفدد

11/2224 

  .أوبرا كاتيرينا إيزمايلوفا، للمؤلف شفففففوسفففففتاكوفيتش، ترجمة د

 15/2225واه  سفريان، العدد 

  أوبرا إليكترا، للمؤلف ريتشففففففففارد شففففففتراو،، ترجمفففة نفففذير
 15/2225جزمات ، العدد 

  ،أوبرا سالوم ، للمؤلف ريتشارد شتراو،، ترجمة ديالى حنانا
 15/2225العدد 

  أوبرا تريسففففففتففان وإيزولففدح، إعففداد د. واه  سفففففففريففان، العففدد
13/2225 
  أوبرا  هففب الراين، للمؤلف ريتشفففففففارد فففاغنر، ترجمففة محمففد

 13/2225حنانا، العدد 
 انا، د حنأوبرا الفالكيري، للمؤلف ريتشففففارد فاغنر، ترجمة محم

 13/2225العدد 
  ،أوبرا زيغفريد، للمؤلف ريتشففففففارد فاغنر، ترجمة محمد حنانا

 13/2225العدد 
  أوبرا غروب اآللهفة، للمؤلف ريتشففففففارد ففاغنر، ترجمفة محمد

 13/2225حنانا، العدد 

  ،،أوبرا حفلفففة رقص تنكريفففة للمؤلف ج. فيردي، ميلتون كرو

 10/2225ترجمة ديالى حنانا، العدد 
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   أوبرا قلعة  ي اللحية الزرقا  للمؤلف ب. بارتوا، إعداد واه

 18/2223سفريان، العدد 

  ،باليد األمير الخشفب  للمؤلف ب. بارتوا، إعداد واه  سفريان

 18/2223العدد 

  ،المنفدرين العجيب لتمثيلية إيمائية راقصففففففة( للمؤلف ب. بارتوا

 18/2223إعداد واه  سفريان، العدد 

  للمؤلف غ. دونيزيت ، ميلتون كرو،،  لوتشففففيا دي الميرمورأوبرا

 .19/2223ترجمة ديالى حنانا، العدد 

  صففففففور من معرض للمؤلف م. موسففففففورسففففففك ، د. غزوان

 .42/2223الزركل ، العدد 

  أوبرا عطيففل للمؤلف ج. فيردي، ميلتون كرو،، ترجمففة ريمففا

 .42/2223سكر، العدد 

  ؤلف بيتروماسفففففكان ، ميلتون كرو،، الفروسفففففية الريفية، للمأوبرا

 .42/2220ترجمة ديالى حنانا  العدد 

  ترجمفففة . ففففاغنر، ميلتون كرو،، رلوهنغرين، للمؤلف أوبرا

 .45/2220ديالى حنانا  العدد 

 يالى ترجمة دميلتون كرو،، فيردي،  جوسففيب، أوبرا ريغوليتو

 .43/2228حنانا  العدد 

  ميلتون كرو،، وتشففففففين مفففدام بترفالي، جيفففاكومو بأوبرا ،

 .48/2228ترجمة ديالى حنانا  العدد 

  ميلتون كرو،، بوريس غودونوف، موديسففت موسففورسففك أوبرا ،

 .49/2228ترجمة ديالى حنانا  العدد 

 ي كمال فوزترجمة  ،ا افات تفسيرية لـففففف نيتشد حول أوبرا كارمن

 .52/2229العدد  شراب ،

 العففدد   محمففد حنففانففا،وإعففداد  ترجمففة، من قصففففففص البففاليهففات

52/2229. 

 العففدد   وإعففداد محمففد حنففانففا، ترجمففة، من قصففففففص البففاليهففات

53/2229. 

 العففدد   وإعففداد محمففد حنففانففا، ترجمففة، من قصففففففص البففاليهففات
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52/2229. 

 52/2229العدد   أمل خضرك ، ترجمة، لماهلر أنشودة األرض. 

 د العففد  وإعففداد محمففد حنففانففا، ترجمففة، من قصففففففص البففاليهففات

51/2229. 

 أبية  ترجمة، السففففيمفونية الخيالية وهارولد ف  إيطاليا لـففففففففف بيرليوز

 .51/2229العدد   الحمزاوي،

 العدد   ديالى حنانا، ترجمة، أوبرا تريسففففففتان وإيزولدح لـففففففففففف فاغنر

52/2229. 

 العدد   ريما سففففففكر، ترجمة، أوبرا المهرجون لـففففففففففف ر. ليونكفا فالو

53/2229. 

 العدد  ديالى حنانا، ترجمة، ك  لـفففففففففف بوتشفففففين أوبرا جيان  سفففففكي 

52/2229. 

 51/2229العدد   ديالى حنانا، ترجمة، لـ فيردي أوبرا قوة القدر. 

 

  كتب 

  :ترجمة يابانية لكتاب الموسففففففيقا العربية للدكتور صففففففالح المهدي

 .39/3999سلمى قصاب حسن  العدد 

 11/2224 كتاب ينتار الترجمة، د. غزوان الزركل ، العدد 

  اليفاقوتفة الثفانيفة ف  الغنا  واأللحان، د. سففففففهيل المال ي، العدد

18/2223. 

  19/2223األغان  ف  األغان ، د. سهيل المال ي، العدد. 

  عالقة الموسفففففيقار فرانز ليسفففففت بالكونتيسفففففة ماري داغو، ترجمة

 .42/2223وإعداد كمال فوزي الشراب ، العدد 

 وارد هانسفليم، ترجمة وتقديم د. غزوان الجميل ف  فن النغم، إد

 41/2220الزركل ، العدد 

  .الجميل ف  فن النغم، إدوارد هانسففففليم، الفصففففل الثان ، ترجمة د

 44/2220غزوان الزركل ، العدد 
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  .الجميل ف  فن النغم، إدوارد هانسففففليم، الفصففففل الثالث، ترجمة د

 45/2220غزوان الزركل ، العدد 

 د.  ، ترجمةالرابعنغم، إدوارد هانسففففليم، الفصففففل الجميل ف  فن ال

 43/2228غزوان الزركل ، العدد 

  د.  ، ترجمةالخامسالجميل ف  فن النغم، إدوارد هانسففليم، الفصففل

 40/2228غزوان الزركل ، العدد 

  ة د. ، ترجمالساد،الجميل ف  فن النغم، إدوارد هانسفليم، الفصفل

 48/2228غزوان الزركل ، العدد 

 مة د. ، ترجالسفففابعلجميل ف  فن النغم، إدوارد هانسففليم، الفصففل ا

 49/2228غزوان الزركل ، العدد 

 عدد ، الالموسيقا على الحدود ـفـ إدوار سعيد، د. عبد النب  اصطيف

49/2228 

  موتسففففففارت ف  كتفاب سففففففولومون، إدوار سففففففعيفد، ترجمفة أبففان

 53/2229، العدد الزركل 

  52/2229، العدد الزركل الصوت والزمن، د. غزوان 

  51/2229، العدد الصوت والزمن، د. غزوان الزركل 

 قــــوالب 

  الموشففففففحففات ومصففففففطلحففاتهففا الفنيففة: عففدنففان بن  ريففل  العففدد

3/3991. 

  2/3991السيمفونية: محمد حنانا  العدد. 

   دراسة مقارنة: عل  هيثم  ـفففـفففالموشح األندلس  والموشح المشرق

 .5/3994العدد مصري الدرويش  

  و  0البنفا  الموسففففففيق : آ. كوبالنفد، ترجمفة محمفد حنفانا  العدد

8/3994. 

  الشكل المقطع : آ. كوبالند،  ـففففففـففففففـففففففاألشكال الموسيقية األساسية

 .9/3995ترجمة محمد حنانا  العدد 

   األغنية العربية بين اإلقليمية واأللحان البيئية: صففميم الشففريف
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 .9/3995العدد 

 نية اسففتخدام القوالب العربية ف  الموسففيقا السففودانية: د. عبا، إمكا

 .9/3995سليمان السباع   العدد 

  شكل التنويع: آ. كوبالند،  ـففففففـففففففـففففففاألشكال الموسيقية األساسية

 .32/3995ة محمد حنانا  العدد ـترجم

  32/3995أغان  األطفال: حسين نازا  العدد. 

  32/3995األوبرا: نذير جزمات   العدد. 

  األشففكال الموسففيقية األسففاسففية، الشففكل الفوغ : آ. كوبالند، ترجمة

 .33/3993محمد حنانا  العدد 

  األشفكال الموسيقية األساسية، شكل السوناتا: آ. كوبالند، ترجمة

 .32/3993محمد حنانا  العدد 

  األشفففففكال الموسفففففيقية األسفففففاسفففففية، شفففففكل البريلود والقصفففففيدة

 .31/3993ند، ترجمة محمد حنانا  العدد السيمفونية: آ. كوبال

   األوبرا والفدرامفا الموسففففففيقيفة: آ. كوبالنفد، ترجمة محمد حنانا

 .34/3993العدد 

  كيف تُحلل الموسففيقا: سففيغموند سففبيث، ترجمة الرا بنيان  العدد

31/3993. 

  لُعفففب وأغفففان  األطففففال العراقيفففة: حسففففففين قفففدوري  العفففدد

34/3993. 

 األدا  د. وليد غلمية  العدد ــ  الموسيقاــ  ية: الكلمةاألغنية العرب

39/3999. 

   الموسففيقا اآللية الفرنسففية ف  القرن التاسففع عشففر: د. نبيل اللو

 .39/3999العدد 

  22/3999األغنية العربية: هاشم قاسم  العدد. 

 إحيا  العود الشفففففرق   تجربة معهد … رد وتعقيب وتصفففففويب

 .22/3999سم حنا بطر،  العدد الموسيقا ببغداد:  با

  با   مؤلفات اآلالم والتوكاتا والفوغا، إعداد خضففر جنيد، العدد

24 ،2223. 

  الثففارثويال، بففابلوغففالونس، ترجمففة آن  سففففففيراداريففان، العففدد
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11/2224 

  19/2223الموال، ياسر المالح، العدد. 

 ل ، زركليالع ف  حدائق اسففبانيا للمؤلف م. دي فايا، د. غزوان ال

 .19/2223العدد 

 ارات ـــــتي 

  ،التيارات الموسفيقية األوروبية ف  العشرينات: باتريم تشيرنوفيتش

   .3/3991ترجمة مفيد عرنوه  العدد 

 رن ن القـانو مـفـير والبيـفزف على آالت الكالفـفمدار، تعليم الع

و  1ر إلى بداية العشرين: د. سحر ملحم :العدد ـفففففاد، عشـفففففالس

4/3991. 

   الكمبيوتر أخيرا  الكمبيوتر أوال : المهنففد، رشفففففففاد أنور كففامففل

 .4/3991و1العدد 

  فيروز والرحابنة ف  سفففاحة الشفففهدا  ببيروت: سفففلمى قصفففاب

 .8/3994و0حسن  العدد 

  ،البحفث عن الهويفة القوميفة ف  الموسففففففيقفا اإلسففففففبانية: بيل كراو

 .8/3994و  0،ترجمة سوزان إيلو   العدد 

 9/3995قا العربية والهارمونيا: سليم سحاب  العدد الموسي. 

  الشففروط المو ففوعية لنجاعة النشففاط الموسففيق  على مشفففارف

 .9/3995القرن الواحد والعشرين: أحمد عيدون  العدد 

  تصفففور مسففففتقبل  لتطور الموسفففيقا الشففففرقية نحو مفهوم شففففامل

 .9/3995وموحد للمقامات الشرقية: د. فتح  صالح  العدد 

  مسففتقبل الموسففيقا العربية ف  القرن الحادي والعشففرين: د. حمد

 .9/3995عبد هللا الهباد  العدد 

  مسفتقبل الموسفيقا العربية ف  القرن الحادي والعشرين: د. حسن

 .9/3995عريب   العدد 

  السفيمفونية ف  القرن العشفرين: ستيفان والش، ترجمة باسل ديب

 .32/3995و 9داوود  العددين 

  اإلبفداع العرب  ف  الموسففففففيقفا العفالميفة: توفيق البفاشففففففا  العدد
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32/3995. 

  33/3993عالمية الموسيقا العربية: د. صالح المهدي  العدد. 

   شفففوبرت، التجديد ف  سفففوناتات البيانو: سفففلمى قصفففاب حسفففن

 .33/3993العدد 

  32/3993التراث عقدة العجز اإلبداع : محمد الفرق   العدد. 
 اث المصفففري بين الما ففف  والحا فففر: رشفففا عل  طموم  التر

 .32/3993العدد 
  موسفيقانا: مانويل دي فايا، ترجمة د. حنان قصفاب حسن  العدد

34/3993.  
 يالى د، ترجمة الرومانتيكية ف  الموسفففففيقا، ليونارد بيرنشفففففتاين

 .44/2220العدد  حنانا،
 العدد  ،الموسففففففيقفا المعفاصففففففرة والجمهور، ترجمفة زينفة العامفة

40/2228 

 اتـــناري 

   واقع سفاللم الموسيقا العربية وآفاقها المستقبلية: حميد البصري

 .2/3991العدد 

  السلم البابل : راوول فيتال    ـفففـفففأقدم موسيقا معروفة ف  العالم

 .2/3991العدد 

  ناريففة األجنففا، المتففداخلففة: الففدكتور المهنففد، سففففففعففد هللا آغففا

 .4/3991و1القلعة  العدد 

 مس الدين الصيداوي ــش ــيقا ـفـمخطوط عرب  ف  تدوين الموس

 .5/3994الدمشق : د. بشير العضيم ، العدد 

  التبففاين ف  تففأثيرات البنيففة المقففاميففة: د. هنري غونففارد، ترجمففة

 .5/3994سلمى قصاب حسن  العدد 

 ن التدويـفففـففف  المرحلة األوغاريتيةـفففـففف  أقدم موسيقا معروفة ف  العالم

 .3/3994الموسيق : راوول فيتال   العدد 

  مفهوم المقام لد  الموسففيقيين البدو لغنا  "أياي": د. عبد الحميد

 .8/3994و0بن موسى  العدد 
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  9/3995الموسيقا العربية والهارمونيا: سليم سحاب  العدد. 

  تصفففور مسفففتقبل  لتطور الموسفففيقا الشفففرقية نحو مفهوم شفففامل

 .9/3995قية: د. فتح  صالح  العدد وموحد للمقامات الشر

  ،إمكانية استخدام القوالب العربية ف  الموسيقا السودانية: د. عبا

 .9/3995سليمان السباع   العدد 

  33/3993عالمية الموسيقا العربية: د. صالح المهدي  العدد. 

  33/3993الكندي والموسيقا: عدنان بن  ريل  العدد. 

 بية ومناهف لتطوير دراسففففففة الموسففففففيقا  ففففففوابه ل غنية العر

 .38/3998العربية المعاصرة: توفيق الباشا  العدد 

 آالت 

  : صففففففنفاعفة اآلالت الوتريفة ف  فترة مفا قبل العهد الكالسففففففيك

ففيكتور إيففففانوفيتش نيكيفوروف، ترجمفففة نفففديم خلف  العفففدد 

2/3991. 

 مفففدار، تعليم العزف على آالت الكالفير والبيفففانو من القرن 

و  1السفففاد، عشفففر إلى بداية العشفففرين: د. سفففحر ملحم  العدد 

4/3991. 

  4/3991و  1البيانو الشرق : صميم الشريف  العدد. 

  أدبد: د. واه  سفريان  العدد  ـففـففتطورح  ـففـففرحلة البيانو: نشأتد

 . 4/3991و1

  رية الوتصناعة اآلالت  ــبحث ف  مجال تصنيع اآلالت الوترية

، فيكتور إيففففانوفيتش نيكيفوروف :الكالسففففففيك  ف  فترة العهفففد

 .4/3991و1ترجمة نديم خلف  العدد 

  أنطونيو ستراديفاري ـففـففبحث ف  مجال تصنيع اآلالت الوترية :

و  1فيكتور إيفففانوفيتش نيكيفوروف، ترجمففة نففديم خلف  العففدد 

4/3991. 

  صنَّاع اآلالت الوترية األوروبيون والرو،: فيكتور إيفانوفيتش

 .3/3994يكيفوروف، ترجمة نديم خلف  العدد ن
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   وجهات نار أولية ف  تدوين مؤلفات  ـفففففففـفففففففاإلعداد الموسففيق

 .3/3994الكمان: رعد خلف  العدد 

  مشففففففاكل تصففففففنيع اآلالت الوترية ف  سففففففوريا: فيكتور إيفانوفيتش

 .8/3994و  0نيكيفوروف ونديم خلف  العدد 

  صرنا؟: فيليب بوسان، ترجمة ب الت زماند أم ب الت ع ـففـففالباروا

 .8/3994و  0آن  سراداريان  العدد 

  9/3995الجنم والجنكية: د. عبد الحميد حمام  العدد. 

  تحليل عملية تشفكيل الصوت والتصنيف العام ل الت الموسيقية

 النافخة: مومتشفففيل جيورجييف، ترجمة د. سفففليمان زيدية  العدد

 .32/3993و  33

 31/3993يد البصري  العدد آلة القانون: حم. 

 الترومبون: وولتر بيسففففففتون  ترجمففة معن أحمففد خليفففة  العففدد

38/3998. 

   الموسففيقا اآللية الفرنسففية ف  القرن التاسففع عشففر: د. نبيل اللو

 .39/3999العدد 

  األسفففففلوب الحديث ف  العزف على آلة الناي ف  مصفففففر خالل

إمام فهم   العدد  النصففف الثان  من القرن العشففرين: د. عاطف

22/3999. 

  تقرير عن الدراسفففففة الت  قام بها فريق مشفففففروع دراسفففففة آالت

النفففاي الفرعونيفففة بفففالمتحف المصففففففري للتعرف على السففففففلم 

الموسففففففيق  الفرعون : أ. محمود عفففت، أ. د. فتح  صففففففففالح، 

 .21/2222روبرت كريبس  العدد 

 د.  تفففاريخ تطور آلفففة الترومبيفففت: ففففاليري لوبفففانوف، ترجمفففة

 . 21/2222سليمان زيدية  العدد 

  ، بففا   األورغن آلففة القففدر، جورج غييففار، ترجمففة كنففدة مفت

 .2223 /24العدد 

 48، العففدد آالت النفخ التراثيففة لآلففة النففاي( د. نبيففل عبففد موالح/ 
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2228. 

 ،49، العففدد آالت النفخ التراثيففة ف  لبنففان، د. يوسففففففف طنو/ 

2228. 

 األوركسففترا السففيمفونية، ترجمة وإعداد  دراسففة ف  تطور آالت

 .2229 /53، العدد رام  درويش

  دراسفففة ف  تطور آالت النفخ الخشفففبية األوركسفففترالية، ترجمة

 .2229 /52، العدد وإعداد رام  درويش

  دراسفففة ف  تطور آالت النفخ النحاسفففية األوركسفففترالية، ترجمة

 .2229 /51، العدد وإعداد رام  درويش

  ةــــتربي 

   حول التربية الموسففففيقية: صففففلح  الوادي، ترجمة محمد حنانا

 . 3/3991العدد 

  :متطلبات الو ففع الموسففيق  ف  سففوريا والمعوقات المحيطة بد

 .3/3991خضر جنيد  العدد 

  كارل أورف واالتجاهات الحديثة ف  التربية الموسففففففيقية: إلهام

 .1،4/3991أبو السعود  العدد 

  لتعليم الموسفففففيقا العربية ف  مختلف مراحلها: إلهام ر ية جديدة

 .3/3994أبو السعود  العدد 

  مشفففففاكل التعليم الموسفففففيق  ف  العالم العرب : د. لويس إبسفففففن

 .9/3995الفاروق   العدد 

  علم النفس ومبففاد  علم االجتمففاع الموسففففففيق  ف  خففدمففة تعليم

  العدد (: محمد كامل القدسفففففف 3الموسففففففيقا العربية وتطويرها ل

 .31/3995و 32و  33و 32

   الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك

 .34/3993(: نورث نابوت   العدد 3ل

   الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك

 .35/3990(: نورث نابوت   العدد 2ل
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 ،دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين  

 .33/3990(: نورث نابوت   العدد 1ل

   الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك

 .30/3998(: نورث نابوت   العدد 4ل

   الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك

 .38/3998(: نورث نابوت   العدد 5ل

  أغنيففة الطفففل ف  وسفففففففائففل اإلعالم: إلهففام أبو السففففففعود  العففدد

39/3999. 

   الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك

 .39/3999(: نورث نابوت   العدد 3ل

   الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك

 .22/3999(: نورث نابوت   العدد 0ل

   الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك

 .23/3999(: نورث نابوت   العدد 8ل

   الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسفة تحليلية بأسلوب سوزوك

 .21/2222(: نورث نابوت   العدد 9ل

 نورث نابوت ، العدد 32الموسففففففيقا وبنا  األطفال المبدعين ل  )

25 ،2223. 

  تعليم الموسففففففيقففا ف  المففدار، العففامففة ف  اليففابففان والواليففات

 .2222، 23المتحدة  نورث نابوت ، العدد 

  .إشففففففكفاليفة العالقة بين المنهف والمصففففففطلح ف  عملية التدريس  د

 .2222 /20محمد عزيز شاكر  ا ا، العدد 

 الموسفيقا وبنا  األطفال المبدعين، حول تعلم القرا ة الموسيقية، 

 .2221/  28نورث نابوت ، العدد 

  الموسففففففيقففا وبنففا  األطفففال المبففدعين، حول تحفيز القففدرات عنففد

 .2221/  29األطفال، نورث نابوت ، العدد 

 د. ولىالحلقة األأهمية التربية الموسيقية ف  العملية التربوية ل ،)
 .2221/  12نبيل اللو، العدد 

 د. (انيةالحلقة الثلية التربوية أهمية التربية الموسفففيقية ف  العمل ،
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 12/2224نبيل اللو، العدد 
  حففالم وآلففة كمففان ، وليففام سففففففتففار، ترجمففة هنففا نور هللا، العففدد

12/2224 
  14/2225الطفل والغنا :  د. رتيبة الحفن ، العدد 
  تنميفة المواهفب الغنفائية عند األطفال: ألهام أبو السففففففعود، العدد

14/2225 
  الشفففففعب  ف  غنا  الطفولة: د. عل  عبد هللا، العدد و يفة اللحن

15/2225 
 د. ، (ةلثاالحلقة الثل ة الموسفففيقية ف  العملية التربويةأهمية التربي

 .18/2223نبيل اللو، العدد 
  اللو نبيلد. حديث ف  التربية الموسيقية ـففففـفففف الحلقة الثالثة ـففففـفففف، 

 .42/2220العدد 
 نبيل . د لالحلقة األولى(، وسفففففيقيةمقدمة تاريخية ف  التربية الم

 .43/2228العدد  ،اللو
   م مناهف أهة نيالحلقة الثالالتربية الموسفففففيقية مقدمة تاريخية ف

 .40/2228العدد  ،نبيل اللود. التربية(،
   هم مناهف أة لثالحلقة الثالالتربية الموسففففففيقية مقدمة تاريخية ف

 .48/2228العدد  ،نبيل اللود. التربية(،
  العدد  ،ونبيل اللد.  رابعة(الحلقة اللحديث ف  التربية الموسففيقية

49/2228. 
  ونبيل اللد.  (الخامسففففففةالحلقة لحديث ف  التربية الموسففففففيقية، 

 .52/2229العدد 
  لونبيل الد.  (السففففادسففففةالحلقة لحديث ف  التربية الموسففففيقية، 

 .53/2229العدد 
  د.  (ةالسفففابعالحلقة لسفففيقية ف  التربية المو االسفففتماع اإلبداع

 .52/2229العدد  ،نبيل اللو
  نبيل د.  (الثامنةالحلقة لعند اليافعينالتربيفة الموسففففففيقية مفهوم

 .51/2229العدد  ،اللو
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 خــــتاري 

   التراث الموسفففيق  وروائع اآلثار الموسفففيقية ف  المتحف الوطن

 .3/3991بدمشق: بشير زهدي  العدد 

 ة والمتوسففففطية عبر العصففففور: توفيق الباشففففا  الموسففففيقا العربي

 .2/3991العدد 

  و  1زريففاب من بغففداد إلى األنففدلس: خير هللا سففففففعيففد  العففدد

4/3991. 

  و  0ف  تففاريخ الموسففففففيقففا العربيففة: جبرائيففل سففففففعففادة  العففدد

8/3994 . 

  و  0الموسففففففيقففا عنففد إخوان الصفففففففففا: عففدنففان بن  ريففل  العففدد

8/3994. 

 والغنا  عند التوحيدي: عزت السيد أحمد  العدد  فلسففة الموسفيقا

30/3998 . 

 اي ف  مصر ـففففـففففة النـففففلوب الحديث ف  العزف على آلـففففـففففاألس

ان  من القرن العشرين: د. عاطف إمام ـففففـففففالل النصف الثـففففـففففخ

 .22/3999فهم   العدد 

  المؤسسة الموسيقية الرسمية لد  عرب اإلسالم األول: د. عادل

 .22/3999بالكحلة  العدد 

  تقرير عن الدراسففة الت  قام بها فريق مشففروع دراسففة آالت الناي

الفرعونيفة بالمتحف المصففففففري للتعرف على السففففففلم الموسففففففيق  

الفرعون : أ. محمود عففت، أ. د. فتح  صففففففالح، روبرت كريبس  

   .21/2222العدد 

  ،عفائلفة بفا  الموسففففففيقيفة  مفارا فينيفال، ترجمفة ديانا جيرودي

 .2223، 24العدد 

  بفففا  تواريخ كبيرة وأحفففداث  جورج غفففاد، ترجمفففة عبفففد هللا

 .24/2223موازين ، العدد 

  كتاب األغان  ألب  الفرج األصففففهان   محمود كامل وايزيس فتح

 .2223، 25هللا جبراوي، العدد 

   موسفففيقا الفترة السفففوفييتية ف  روسفففيا  نبيلة أبو الشفففامات، آن
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 .2223، 25أبو عابد، العدد  سيراداريان، مازن مغرب ، هبة

  20المالمح العلمية للموسففيقا العربية  باسففم حنا بطر،، العدد ،
2222. 

  لمحففة عن تففاريخ الرقص ل مففدخففل إلى فن البففاليففد ( د. غزوان
 .2221/  12الزركل ، العدد 

  تالميذ الشفففففيطان، جورج غاد، ترجمة آن  سفففففيراداريان، العدد
12/2224 
 موسيقار ريتشارد فاغنر، ترجمة وإعداد كمال كوزيما ليست وال

 11/2224فوزي الشراب ، العدد 
  ،موجز تففاريخ األوبرا، ميلتون كرو،، ترجمففة ديففالى حنففانففا

 .42/2223العدد 
  ،أندية دمشففق الموسففيقية ف  النصففف األول من القرن العشففرين

 .48/2228، العدد صميم الشريف

 يقا و..ـــالموس 

 ل ألنتون  سفتور: ترجمة مجيب اسطوان   العدد الموسفيقا والعق
 .4/3991و1
   الكمبيوتر أخيرا  الكمبيوتر أوال : المهنففد، رشفففففففاد أنور كففامففل

 .4/3991و1العدد 
  5/3994علم الجمال ف  الموسيقا: عماد مصطفى  العدد. 
  موسففففففيقففا الفيلم: آ. كوبالنففد، ترجمففة سففففففوزان إيلو   العففدد
5/3994. 
 5/3994سينما: محمد حنانا  العدد الموسيقا وال. 
  علم النفس ومبففاد  علم االجتمففاع الموسففففففيق  ف  خففدمففة تعليم

 32(: محمد كامل القدس   العدد 3الموسفيقا العربية وتطويرها ل
 .31/3995و 32و  33و 
  31/3993اللون والموسيقا: باسل ديب داوود  العدد. 

  .23مها بياري، العدد ما ا عن الموسففففيقا ف  رواية الغثيان  د ،

2222. 



 

 385 

 13، العدد نبيلة أبو الشفففففامات  أنطون تشفففففيخوف والموسفففففيقا ،

2225. 

 از ــــج 

  3/3991موسيقا الجاز: ا. هولر، ترجمة يمام بشور  العدد. 

  موسففففففيقفففا الزنوج وأغفففانيهم الحزينفففة: نورث نفففابوت   العفففدد

2/3991. 

 تاين، ترجمة ـففـففرد بيرنشادة: ليوناـففـففيقا الجـففـففـففاز ف  الموسـففـففالج

 .4/3991و 1سوزان إيلو   العدد 

  9/3995البيانو والجاز: أنس الجاجة  العدد. 

  جاز: أنس الجاجة  العدد  ـففففففففـففففففففأشفففهر عازف  اآلالت النافخة

32/3993. 

  موسففففففيقا الجاز والحداثة: زيغموند سففففففبيث، ترجمة محمد أنس

 .30/3998حمادة  العدد 

 قا الكالســــيكية ليونارد بيرنشــتاين، ترجمة الجـفــاز والموســـي

 .29/2221محمد حنانا، العدد 

 اجمــــمع 

  حرف  ـففففففففـففففففففمعجم الموسفففيقا الغربيةA فر قسفففوات  العدد  :

3/3991  . 

  حرف  ـفففففـفففففمعجم الموسيقا الغربيةB (1 فر قسوات  العدد  :)

2/3991  . 

 حرف  ـفففففـفففففجم الموسيقا الغربية عمB (2فر قسوا  :) ت  العدد

 . 4/3991و1

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةC و  1: محمد حنانا  العدد

4/3991. 

  حرف  ـففففففففففـففففففففففمعجم الموسففففيقا الغربيةD محمد حنانا  العدد :

5/3994. 
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  حرف  ـففففففففففـففففففففففمعجم الموسففففيقا الغربيةE محمد حنانا  العدد :

3/3994. 

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةF و  0: محمد حنانا  العدد

8/3994. 

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةG و  0: محمد حنانا  العدد

8/3994. 

  حرف  ـففففففففففـففففففففففمعجم الموسففففيقا الغربيةH محمد حنانا  العدد :

9/3995. 

  حرف  ـففففففففففـففففففففففمعجم الموسفففففيقا الغربيةI  محمد حنانا  العدد :

32/3995. 

  حرف  ـفففففففففففـفففففففففففمعجم الموسفففففيقا الغربيةJ محمد حنانا  العدد :

33/3993. 

  حرف  ـفففففففففـفففففففففمعجم الموسففففيقا الغربيةK  محمد حنانا  العدد :

32/3993. 

  حرف  ـففففففففففـففففففففففمعجم الموسففففيقا الغربيةL محمد حنانا  العدد :

31/3993. 

  حرف  ـفففففـفففففمعجم الموسيقا الغربيةM (1 محمد حنانا  العدد :)

34/3993. 

  حرف  ـفففففـفففففمعجم الموسيقا الغربيةM (2 محمد حنانا  العدد :)

35/3990. 

 حرف   ـفففففففففـفففففففففجم الموسففففيقا الغربية عمN محمد حنانا  العدد :

33/3990. 

  حرف   ـفففففففففـفففففففففمعجم الموسففففيقا الغربيةO محمد حنانا  العدد :

30/3998. 

  حرف   ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةP(1 محمد حنانا  العدد :)

38/3998. 

  حرف   ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةP(2 محمد حنانا  العدد :)

39/3999. 

  حرف  ـفففففففففـفففففففففمعجم الموسففففيقا الغربيةQ  محمد حنانا  العدد :
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22/3999. 

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةR (1 محمد حنانا  العدد :)

23/3999. 

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةR (2 محمد حنانا  العدد :)

22/2222. 

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةS (1 محمد حنانا  العدد : )

21/2222. 

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةS (2 محمد حنانا، العدد  )

24 ،2223. 

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةS (3 محمد حنانا، العدد  )

25 ،2223. 

  حرف  ـففففففـففففففمعجم الموسيقا الغربيةT 23  محمد حنانا، العدد ،

2222. 

  حرف  ـفففففـفففففمعجم الموسيقا الغربيةU 20  محمد حنانا، العدد ،

2222. 

  حرف  ـفففففـفففففمعجم الموسيقا الغربيةV 20  محمد حنانا، العدد ،

2222. 

  حرف  ـففففـففففمعجم الموسيقا الغربيةW 28  محمد حنانا، العدد  /

2221. 

  حرف  ـففففـففففمعجم الموسيقا الغربيةX,Y,Z محمد حنانا، العدد  

29 /2221. 

  معجم أوبرا حرفA, B 12/2221  محمد حنانا، العدد. 

 ف  معجم أوبرا حرC     13/2224محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفE, D   12/2224محمد حنانا، العدد. 

   معجم أوبرا حرفF     11/2224محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرفG     14/2225محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرفH, I     15/2225محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرفJ     13/2225محمد حنانا، العدد. 
  ،  معجم أوبرا حرفK - L    10/2225محمد حنانا، العدد. 
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  معجم أوبرا حرفM 18/2223، محمد حنانا، العدد. 
  معجم أوبرا حرفN 19/2223، محمد حنانا، العدد. 
  معجم أوبرا حرفO 42/2223، محمد حنانا، العدد. 
  معجم أوبرا حرفP43/2223نا، العدد ، محمد حنا. 
  معجم أوبرا حرفR & Q 42/2220، محمد حنانا، العدد.  
  معجم أوبرا حرفS 41/2220، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفT 44/2220، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفU 45/2220، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفV 43/2220، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفW 40/2220، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفX,Y,Z 48/2220، محمد حنانا، العدد. 

 تذوه 

  3/3991ف  التذوه الموسيق ، ترجمة محمد خليفة  العدد. 

  عمليففة اإلبففداع ف  الموسففففففيقففا، ترجمففة محمففد خليفففة  العففدد

2/3991 . 

  قاع، ترجمة محمد حنانا  العدد اإلي ـففـففعناصر الموسيقا األربعة

 .4/3991و1

  اللحن، ترجمة محمد حنانا  العدد  ـففففـففففعناصر الموسيقا األربعة

 .4/3991و1

  الهارمون ، ترجمة محمد حنانا   ـفففففـفففففعناصر الموسيقا األربعة

 .5/3994العدد 

  اللون الصففوت ، ترجمة محمد  ـففففففـففففففعناصففر الموسففيقا األربعة

 .3/3994حنانا  العدد 

 8/3994و  0لنسيف الموسيق ، ترجمة محمد حنانا  العدد ا. 

  8/3994و  0البنا  الموسيق ، ترجمة محمد حنانا  العدد. 

  35/3990الموسيقا الحديثة: ترجمة محمد حنانا  العدد. 

  من المؤلف إلى المؤدي إلى المستمع: ترجمة محمد حنانا  العدد

33/3990. 
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  32/3993الوادي  العدد  انطباعات عن اليابان: صلح. 

  كتفاب إغفال الوصففففففايا لميالن كونديرا: ريم كوزورو   العدد

32/3993. 

  31/3993اللون والموسيقا: باسل ديب داوود  العدد. 

  كيف تحلل الموسففيقا: سففيغموند سففبيث  ترجمة الرا بنيان  العدد

31/3993. 

 : وزان ترجمة سليونارد بيرنشتاين،  التنوع الالمحدود للموسفيقا

 .35/3990إيلو   العدد 

  الصففورة الصففوتية: آ. كوبالند، ترجمة محمد أنس حمادة  العدد

22/3999. 

  الموسففففففيقا كعالج: فيشففففففاردا داياراتند راناتونغا، ترجمة ديالى

 .21/2222حنانا  العدد 

  24بففا   الموسففففففيقففا الغنففائيففة والكوراليففة  د. نبيففل اللو، العففدد ،

2223. 

    24البارحة واليوم وغدا ، إعداد حسففففففان موازين ، العدد با ،

2223. 

 مول ، باتريم تشيرنوفيتش، ترجمة آن  ـففففففلوب الشـففففففبا   األس

 .2223، 24سيراداريان، العدد 

  2222، 24قيل ف  با   إعداد مازن مغرب ، العدد. 

  بيكاسفو والموسيقا  اوليفيين بيرتاجيد، ترجمة فادية مراد، العدد

25/2223. 

  2223، 25إعادة إحيا  الموسيقا العربية  د. نبيل اللو، العدد. 

  2222، 23إحيا  العود الشرق   د. نبيل اللو، العدد. 

  2222، 20ف  الموسيقا العربية  د. نبيل اللو، العدد. 

  ، أدا  أعمال سفففففترافينسفففففك   بيير باربييد، ترجمة أبان زركل

 .20/2222العدد 

 2221/  28ا العربية، د. نبيل اللو، العدد ف  الموسيق. 

  للمؤلف الموسففيق   «آللة البيانو 2دراسففة رقم»تحليل المقطوعة

 .  2221/ 29العدد  وليد الحجار، د. غزوان الزركل  
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 2228/  43، العدد محكمة الفن، ياسر المالح. 

 49، العدد محمفد عبفد الوهاب: االتقان، نصففففففر الدين البحرة  /

2228. 

 2229/ 52، العدد األناشيد الوطنية، ياسر المالح. 

 العدد  ،تحليل السيمفونية التاسعة لـ دفورجاا، ترجمة ريما سكر

52 /2229. 

 53العففدد  ، د. غزوان الزركل  خواطر عن األغنيففة الوطنيففة /

2229 . 

 العففدد  نصففففففر الففدين البحرة،، األغنيففة العربيففة.... أمس واليوم

51/2229.   

  تقنيات 

   مالمح من التجربة الرحبانية ف  األدا : سفففلمى قصفففاب حسفففن

 .3/3991العدد 

  3/3991حول األدا  الغنائ : سلمى قصاب حسن  العدد . 

  3/3991تقنية الغنا  الغرب : سلمى قصاب حسن  العدد . 

  3/3991تقنية الغنا  العرب : سلمى قصاب حسن  العدد . 

 غن  باريتون القرن العشففرين: فرانسففوا ديتريخ فيشففر ديسففكاو م

 .2/3991الفونوباتريس بييون، ترجمة رفعت بنيان  العدد 

  وجهة نار لسففيتالنا نافاسفارتيان: سفلمى قصاب حسن وميساا

 .4/3991و  1باغبودريان  العدد 

 رن ــن القــانو مـفـمدار، تعليم العزف على آالت الكالفير والبي

و  1اية العشرين: د. سحر ملحم: العدد ر إلى بدـفـفـاد، عشـفـفالس

4/3991. 

   الكمبيوتر أخيرا  الكمبيوتر أوال : المهنففد، رشفففففففاد أنور كففامففل

 .4/3991و1العدد 

  التينور الشاعري: جورج جاد، ترجمة رفعت  ـففـففروبرتو آالجنا

 .5/3994بنيان  العدد 
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  رود أوروبا: ريم  لويس، ترجمة رفعت ـففففـففففـفففف كالوديو أبادو

 .3/3994ن  العدد بنيا

  موقع ومهام: د. واه  سفريان  العدد  ـففففففـففففففـففففففقائد األوركسترا

3/3994. 

  ليونارد برنشتاين، ترجمة مازن  ـففففففـففففففأسفرار قائد األوركسترا

 .3/3994المغرب   العدد 

   وجهات نار أولية ف  تدوين مؤلفات  ـفففففففـفففففففاإلعداد الموسففيق

 .3/3994الكمان: رعد خلف  العدد 

 قائد أوركسترا القرن العشرين: آن   ـفففففـفففففكارايان  هربرت فون

 .3/3994سيراداريان  العدد 

  فيروز والرحابنة ف  سفففاحة الشفففهدا  ببيروت: سفففلمى قصفففاب

 .8/3994و0حسن  العدد 

 الكمان الدافت: جان ميشففيل مولخو  ـفففففففـففففففف فرانم بيتر زيمرمان

 .9/3995وجيرارد مانون ، ترجمة رفعت بنيان  العدد 

  قيصففر مسففرد كيروف: ريم  لويس،  ـففففففـففففففجيرجييف فاليري

 .9/3995ترجمة رفعت بنيان  العدد 

 كمان  هو أنا: باسكال بريسو، ترجمة رفعت  ـفففـففف جيدون كريمر

 .32/3995بنيان  العدد 

  تحليل عملية تشفكيل الصوت والتصنيف العام ل الت الموسيقية

عدد ال النافخة: مومتشفففيل جيورجييف، ترجمة د. سفففليمان زيدية 

33/3993. 

  31/3993كالوديو أبادو، ترجمة يمام بشور  العدد. 

 د ـففففرق  ف  باريس: أوليفييـففففـففففـففففاألخت ماري كيروز، غنا  ش

 .34/3993بيلالم ، ترجمة سلمى قصاب حسن  العدد 

 ـفففففففـفففففففـ  ( الوتريات: ريمسففك 3مباد  التوزيع األوركسففترال  ل

 .34/3993كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود  العدد 

 ـففففففففـ  ( آالت النفخ: ريمسفففك 2مباد  التوزيع األوركسفففترال  ل

 .35/3990كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود  العدد 
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 اآلالت  ات القدرة الصففوتية 1مباد  التوزيع األوركسففترال  ل )

كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود  ـففففـفففف  المحدودة: ريمسك 

 .33/3990العدد 

 اللحن ف  اآلالت الوترية: 4ركسففففففترال  لمباد  التوزيع األو )

كورسففاكوف، ترجمة باسففل ديب داوود  العدد ـفففففففـففففففف  ريمسففك 

30/3998. 

 اللحن ف  اآلالت الوتريففة 5مبففاد  التوزيع األوركسففففففترال  ل )
كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود  ـفـفـ  باألوكتاف: ريمسك 

 .38/3998العدد 
 لحن ف  آالت النفخ الخشبية ( ال3مباد  التوزيع األوركسترال  ل

كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود  ـفففـففف  والنحاسية: ريمسك 
 .39/3999العدد 

 اللحن ف  مجموعات مختلفة 0مباد  التوزيع األوركسففترال  ل )
كورسففففاكوف، ترجمة باسففففل -من اآلالت تجتمع معا : ريمسففففك 

 .22/3999ديب داوود  العدد 
   الهارمون  ف  الوتريات: 8لمبفاد  التوزيع األوركسففففففترال )

كورسففاكوف، ترجمة باسففل ديب داوود  العدد ـفففففففـففففففف  ريمسففك 
23/3999. 
 الهارمون  ف  الخشففففبيات: 9مباد  التوزيع األوركسففففترال  ل )

كورسففاكوف، ترجمة باسففل ديب داوود  العدد ـفففففففـففففففف  ريمسففك 
21/2222. 
  غال، ومففانوري: تففألف أوبرا اليوم هو التحففدي الحقيق : حوار
ن فيليفب غال، وفيليفب مفانوري، ترجمفة يمام بشففففففور  العدد بي
33/3990. 
  الصففورة الصففوتية: آ. كوبالند، ترجمة محمد أنس حمادة  العدد

22/3999. 

  األسفففففلوب الحديث ف  العزف على آلة الناي ف  مصفففففر خالل

النصففف الثان  من القرن العشففرين: د. عاطف إمام فهم   العدد 

22/3999. 
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 ا  البيانو الموهوب: أوليفييد بيلالم ، ترجمة آن  شففففوبان  أسففففت

 .22/2222سيراداريان  العدد 

  هل يمكن للهاوي عزف مقطوعات شفففففوبان على البيانو: ليونيد

 .22/2222غافريلوف، ترجمة مازن مغرب   العدد 

  تقرير عن الدراسفففففة الت  قام بها فريق مشفففففروع دراسفففففة آالت

ي للتعرف على السففففففلم النفففاي الفرعونيفففة بفففالمتحف المصففففففر

الموسففففففيق  الفرعون : أ. محمود عفففت، أ. د. فتح  صففففففففالح، 

 . 21/2222روبرت كريبس  العدد 

 ـففففففـك  ـفففففف(  ريمس32ترال  لـففففففـففففففاد  التوزيع األوركسـففففففمب 

 25/2223ة باسل داوود، العدد ــــاكوف، ترجمــكورس

  23/2222نهاية التسلسلية  زينة العامة، العدد. 
 اإلبفففداع واالرتجففال، د. نبيفففل شففففففورة، العفففدد  التقففاسففففففيم بين

20/2222. 
  لدين أمل جمال ا، د. آلة القانون بين التقليدي والمستحدثتقاسفيم

 .15/2225، العدد محمد عياد
  م  را وإعدادالتوزيع األوركسفففترال ، وولتر بيسفففتون، ترجمة

 .42/2220، العدد درويش
 م  را وإعدادجمة التوزيع األوركسفففترال ، وولتر بيسفففتون، تر

 .41/2220، العدد درويش
  م  را وإعدادالتوزيع األوركسفففترال ، وولتر بيسفففتون، ترجمة

 .2220 /44، العدد درويش
  م  را وإعدادالتوزيع األوركسفففترال ، وولتر بيسفففتون، ترجمة

 .2220 /45، العدد درويش
   التوزيع األوركسفففترال ، وولتر بيسفففتون، ترجمة وإعداد رام

 .2228 /40، العدد شدروي
  ،العدد ترجمة وإعداد رام  درويشاألوركسففففترا السففففيمفونية ،

52/2229. 
  ،العفففدد أبيفففة الحمزاويترجمفففة كفلفيفففورد كورزون يروي ،

52/2229. 
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  مقابالت 

 3/3991وزا: سلمى قصاب حسن  العدد ـرنـفيتالنا كاتـــس . 
  3/3991الدكتورة رتيبة الحفن : سلمى قصاب حسن  العدد. 
   مقابلة مع منصفففور  ـففففففففـففففففففمالمح من التجربة الرحبانية ف  األدا

 .3/3991الرحبان : سلمى قصاب حسن  العدد 
  ،مقابلة مع آن صففففوف  موتر: جورج جاد وباتريم زيرسففففونوفيتش

 .2/3991ترجمة رفعت بنيان  العدد 
  ديتريخ فيشففر ديسففكاو مغن  باريتون القرن العشففرين: فرانسففوا

 .2/3991وباتريس بييون، ترجمة رفعت بنيان  العدد الفون 
 ة مع ـففـففـففمقابل ـففـففام ـففـففـففوريا يحاى باالهتمـففـففن ف  سـففـففاألورغ

و  1تيان كوهن ومارتن النغر  إلهام أبو السعود  العدد ـففـففـففكريس

4/3991. 

  وجهة نار لسففيتالنا نافاسفارتيان: سفلمى قصاب حسن وميساا

 .4/3991و  1باغبودريان  العدد 

  التينور الشاعري: جورج جاد، ترجمة رفعت  ـففـففروبرتو آالجنا

 .5/3994بنيان  العدد 

  رود أوروبا: ريم  لويس، ترجمة رفعت  ـفففففففـفففففففكالوديو أبادو

 .3/3994بنيان  العدد 

 التحدي الكبير: باتريس بييون ـففففـففففا وبيتهوفن ـففففعبد الرحمن الباش ،

 .3/3994ترجمة رفعت بنيان  العدد 

 مقابلة مع  ـففـففهدا  ببيروت ـففـففاحة الشـففـففابنة ف  سـففلرحفيروز وا

و  0رياض سففففكر وجهاد سففففكر: سففففلمى قصففففاب حسففففن  العدد 

8/3994. 

  عقود من المساهمات: محمد حنانا  العدد  ـففففففـففففففصلح  الوادي

9/3995 . 

 مقابلة بين جان ميشيل ـفـ الكمان الدافت ـفـف فرانم بيتر زيمرمان 

 .9/3995فعت بنيان  العدد مولخو وجيرارد مانون ، ترجمة ر

  قيصففر مسففرد كيروف: ريم  لويس،  ـففففففـفففففففاليري جيرجييف
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 .9/3995ترجمة رفعت بنيان  العدد 

   علم وخبرة: نبيلة أبو الشففامات  العدد  ـفففففففـفففففففد. سففمحة الخول

32/3995. 

 كمان  هو أنا: باسكال بريسو، ترجمة رفعت  ـفففـففف جيدون كريمر

 .32/3995بنيان  العدد 

 33/3993شوات : محمد حنانا  العدد بسام ن. 

  ،ميشففففففيففل دالبيرتو، عففازف البيففانو الففذي ال يخطت: بففاتريس بييون

 .33/3993ترجمة حسان موازين   العدد 

  مينوهين، عزف الكمفان بالحد،: جان ميشففففففيل مولكو، ترجمة

 .32/3993رفعت بنيان  العدد 

 ن ، ينتوريجفففان بيير رامبفففال، فن العزف على الفلوت: فيليفففب ف

 .31/3993ترجمة مازن المغرب   العدد 

 دي الحقيق : ـففـففوم هو التحـففف أوبرا الييوري: تألـففال، ومانـففغ

ين فيليب غال، وفيليب مانوري، ترجمة يمام بشور  ـففوار بـففـففح

 .33/3990العدد 

  المدرسففففة الرحبانية: رأي من الداخل باسففففل ديب داوود  العدد

23/3999. 

 24/2223وبمان  ترجمة هبة أبو عابد، العدد مقابلة مع تون ك. 

  ،مقابلة مع المغنية رينيد فليمن   جورج غاد، ترجمة يمام بشور

 .25/2223العدد 

  ،نوري رحيبان  ف  دمشففففق، أجرت المقابلة نبيلة أبو الشففففامات

 .23/2222العدد 

 مع عففازف البيففانو غزوان ، مقففابلففة حفففل سففففففيبقى ف  الففذاكرة

 .15/2225د ، العدالزركل 

  48/2228، العدد حوار مع عازفة البيانو شادن الياف. 

 ) امل ترجمة يونس ك، الموسفيقا والسينما لمقابلة مع تاركوفسك

 .52/2229العدد ديب، 
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 51/2229، العدد حوار مع مغنية السوبرانو لبانة القنطار. 

 ياتــــأمس 

 العدد حول أدا  جوقة الفرد الدمشفففقية: سفففلمى قصفففاب حسفففن  

2/3991 . 

  الفرقة السففففففيمفونية الوطنية: سففففففلمى قصففففففاب حسففففففن  العدد

2/3991. 

  2/3991انطباعات عن كريمر: صلح  الوادي، العدد. 

  و  1غزوان زركل  ف  دمشففففق: سففففلمى قصففففاب حسففففن  العدد

4/3991. 

 لمى د: ســـــة األســد ف  مكتبـل بيلكونـفـفازف النرويج  جيـفالع

 .4/3991و  1ماملل   العدد قصاب حسن وطاهر 

  حول أمسفففففية همسفففففة الوادي: سفففففلمى قصفففففاب حسفففففن  العدد

5/3994. 

  نجم  السفففففكري ف  دمشفففففق: سفففففلمى قصفففففاب حسفففففن  العدد

5/3994. 

   الموسفم الثان  للفرقة السفيمفونية الوطنية: سففلمى قصاب حسن

 .3/3994العدد 

  فيروز والرحابنة ف  سفففاحة الشفففهدا  ببيروت: سفففلمى قصفففاب

 .8/3994و0حسن  العدد 

  و  0مدرسففففة الباليد ف  دمشففففق: سففففلمى قصففففاب حسففففن  العدد

8/3994. 

  المعهد الموسفففيق  الوطن  اللبنان  ف  دمشففففق: سففففلمى قصففففاب

 .8/3994و0حسن  العدد 

  موسففيقا الحجرة والفرقة السففيمفونية الوطنية: جمان عبيد  العدد

9/3995. 

 دايدو وإينيا، لهنري ـفـ  اوريـفـفرض األوبرال  األول ف  سـفالع

 .32/3995يل: سلمى قصاب حسن  العدد ـــبورس
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   الفرقة السيمفونية الوطنية، الموسم الثالث: سلمى قصاب حسن

 .33/3993العدد 

  ثالث  ففاندرر الفرنسفففففف  لموسففففففيقا الحجرة: جمان عبيد  العدد

33/3993. 

  دد العفف ديفيففد رادج والفرقففة السففففففيمفونيففة الوطنيففة: جمففان عبيففد

32/3993. 

   بيالر خواردو وسففيباسففتيان مارينييد ف  دمشففق: أيمن جرجور

 .31/3993العدد 

  أوركسفففففترا أطفال المعهد العرب  للموسفففففيقا بدمشفففففق: ميسفففففاا

 .31/3993باغبودريان  العدد 

  الفرقة السففففيمفونية الوطنية ف  قصففففر العام بدمشففففق: سففففلمى

 .31/3993قصاب حسن  العدد 

 ل أطفال أوبرا باريس ف  كنيسفة الالتين بدمشفق: سلمى فرقة كورا

 .34/3993قصاب حسن  العدد 

   فرقة موسفففيقا الحجرة ف  كنيسفففة الالتين بدمشفففق: حسفففان طد

 .35/3990العدد 

  الفرقة السفيمفونية الوطنية تختتم موسفمها الرابع: سففلمى قصاب

 .35/3990حسن  العدد 

  موسففففففيقففا الحجرة  العففدد الفرقففة السففففففيمفونيففة الوطنيففة وفرقففة

33/3990. 

  33/3990فرقة برلين لموسيقا الباروا  العدد. 

  33/3990فرقة رباع  يواخيم األلمانية  العدد. 

  33/3990فرقة جوقة أطفال التشيم سيفيراتشيم  العدد. 

  أوركسفففترا شفففباب البحر األبيك المتوسفففه: جمان عبيد  العدد
30/3998. 

 وسفففيقا العربية األندلسفففية: سفففلمى قصفففاب أمسفففيات الخريف للم
 .30/3998حسن  العدد 
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  أوركسفففترا االتحاد األورب  لموسفففيقا الباروا: سفففلمى قصفففاب
 .30/3998حسن  العدد 

  الحفن  والصففعيدي واألوركسففترا السففيمفونية الوطنية: نبيلة أبو
 .30/3998الشامات  العدد 

   العدد نجم  السفففففكري  عودة متألقة: سفففففلمى قصفففففاب حسفففففن

30/3998. 

  :الحفل السفففنوي للفرقة السفففيمفونية الوطنية ف  قصفففر األمويين

 .38/3998حسان طد  العدد 

  38/3998تجربة جديدة: سلمى قصاب حسن  العدد. 

  38/3998مجموعة وحيد القرن: نبيلة أبو الشامات، العدد. 

  األوركسففترا السففيمفونية الوطنية ف  لو، أنجلس: إعداد حسففان

 .39/3999  العدد طد

  فونا اليابانية للطبول: إعداد  ـففففـففففيو شيواوكا  ـففففـفففففرقة جوشيو

 .39/3999نورث نابوت   العدد 

  أمسففففيات الخريف للموسففففيقا العربية األندلسففففية: إعداد نبيلة أبو

 .39/3999الشامات  العدد 

  ،ملتقى معاهد الموسففففيقا لدول البحر األبيك المتوسففففه دمشففففق

 .39/3999: إعداد حسان طد  العدد 32/33/3998ــ0

  انطباعات عن ثالث  أوشفففففف  الر: إعداد وائل نابلسفففففف   العدد

39/3999. 

  :التواصفففل الوا فففح بين الفرقة السفففيمفونية الوطنية والجمهور

 .23/3999نبيلة أبو الشامات  العدد 

  لبانة قنطار تفوز ف  مسففففابقة الملكة اليزابيث: جمان عبيد العدد

21/2222. 

  أمسفيات الخريف الثالثة للموسفيقا العربية األندلسفية: طاره سيد

 .21/2222أحمد  العدد 

  جالل الفدين جوليفان ويس  فرقفة الكنفدي إلحيفا  التراث: سففففففلمى
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 .21/2222قصاب حسن  العدد 

  المجموعفة النسففففففائيفة للموسففففففيقفا العربيفة لتقاسففففففيم(: نبيلة أبو

 .21/2222الشامات  العدد 

  الخريف الرابعة للموسيقا العربية األندلسية  إعداد نبيلة أمسيات

 .2223، 25أبو الشامات، العدد 

  االسففففففتراتيجيففة الموسففففففيقيففة لفرقففة إنففانففا للرقص، د. غزوان

 .12/2221الزركل ، العدد 

  ،نادي االسففتماع الموسففيق ، تجربة تثير الفضففول، ياسففر المالح

 .12/2221العدد 

 نفففانين الفرنسففففففيين ألوبرا بيليفففا، انطبفففاعفففات حول عرض الف

 .15/2225وميليزاند، أبان الزركل ، العدد 

  انطبففاعففات حول عرض الفنففانين الفرنسففففففيين الراقص ، أبففان

 .15/2225الزركل ، العدد 

 راتــــمؤتم 

  إلهام أبو السعود  3992القاهرة  ـفففـفففـفففمؤتمر الموسيقا العربية :

 .2/3991العدد 

  3991عمان  ـففـففللمجمع العرب  للموسيقا المؤتمر الثان  عشر :

 .4/3991و  1خضر جنيد  العدد 

   3991القاهرة  ـففففففـففففففمؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الثان :

 .5/3994إلهام أبو السعود  العدد 

 ـ ـ الدورة الثالثة عشر للمجلس التنفيذي للمجمع العرب  للموسيقا

 .3/3994: خضر جنيد  العدد 3994عمان 

 القاهرة ـففففـفففف  ر ومهرجان الموسيقا العربية الثان ـففففى هامش مؤتمعل

 .8/3994و 0: إلهام أبو السعود  العدد 3991

 سلمى قصاب 3994بيروت ـفـ  األلحان السريانية حضارة حية :

 .8/3994و 0حسن  العدد 

 3994القاهرة ـفففففـففففف  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الثالث :
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 .9/3995إلهام أبو السعود  العدد 

 3995دمشق ـففففـفففف  المؤتمر الثالث عشر للمجمع العرب  للموسيقا :

 .32/3995إلهام أبو السعود  العدد 

 3995القاهرة ـفففففـفففففف  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الرابع  :

 .34/3993إلهام أبو السعود  العدد 

 القاهرة واإلسكندرية ـفففـففف  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الخامس

 .35/3990: إلهام أبو السعود  العدد 3993

  ـ ـفففففففف مؤتمر الموسففيقا التراثية الحية ف  آسففيا والعالم اإلسفففالم

 .35/3990: سلمى قصاب حسن  العدد 3990الهور/الباكستان 

 ن ـفففالقاهرة لمـفففـففف  ر ومهرجان الموسيقا العربية الساد،ـفففمؤتم

(: 34/32/3998ـفففـففف32(، اإلسكندرية لمن 32/32/3990ـفففـففف3

 .30/3998ام أبو السعود  العدد إله

 القاهرة لمن ـفففففففـففففففف  مؤتمر ومهرجان الموسففيقا العربية السففابع

(: 33/32/3998إلى  32(، اإلسكندرية لمن 32/32/3998ـففـفف3

 .39/3999إلهام أبو السعود  العدد 

   مفا الجفديفد ف  المؤتمر والمهرجفان الثفامن للموسففففففيقفا العربية ف

 .  21/2222العدد القاهرة: إلهام أبو السعود  

  إلهام إعداد ـففففـفففف عشر  مؤتمر الموسيقا العربية السابعومهرجان

 .53/2229أبو السعود  العدد 

 

 ابقاتـــمس 

 هيذر 3992أودينس ـفففـففف  مسابقة نلسن ف  العزف على الكمان :

 .3/3991كورسباور، ترجمة أبية حمزاوي  العدد 

  سلمى قصاب : 3991موسكو  ـففففففـففففففمسابقة رخمانينوف للبيانو

 .2/3991حسن  العدد 

  3994موسكو  ـفففـفففحول مسابقة تشايكوفسك  العالمية العاشرة :

 .8/3994و 0حنانا  العدد  ىديال

  مسفففففففابقففة مففارغو بففابكيففان الثففانيففة للبيففانو ف  بيروت: عففايففدة
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 .30/3998مومجيان، العدد 

 د دالموسففيقا الحديثة ومسففابقة فالنتينو بوك : إعداد اليكا بن ، الع

39/3999. 

  مسفففففابقة شفففففوبان ف  وارسفففففو: إعداد حسفففففان موازين   العدد

22/2222. 

  لبانة قنطار تفوز ف  مسففابقة الملكة اليزابيث: جمان عبيد  العدد

21/2222 . 

 مهرجانات 

  ليا إشبيـففففففـفففففف  مهرجان اكسبو الموسيق  ف  معرض إشبيليا الدول

 .3/3991: رفعت بنيان  العدد 3992

 3992يفيان السفنوي لعازف  موسيقا الحجرة: إيفيان مهرجان إ :

 .3/3991رو، تشارنوا، ترجمة منى رفقة  العدد 

   أحمد بوبس  العدد  3991الفنون الشعبية ف  مهرجان بصر :

 .4/3991و1

   ــففففففمهرجان الثقافة الموسفيقية السفاد، وأيام اإلبداع الموسيق 

 .3/3994: إلهام أبو السعود  العدد 3994حمص 

   ــفففففففمهرجان الثقافة الموسففيقية السففابع وأيام اإلبداع الموسففيق 

 33/3993: إلهام أبو السعود  العدد 3995حمص 

  إلهام 3995عمان  ـفففـفففالمهرجان األردن  الثان  ألغنية الطفل :

 .33/3993أبو السعود  العدد 

   دمشفففق وحلب  ـففففففففـففففففففمهرجان الجاز العرب  األوروب  الثان

 .31/3993ر  العدد : يمام بشو3993

  3993مهرجان الموسفففففيقا الحيّة لبلدان المتوسفففففه، اإلسفففففكندرية :

 .35/3990سلمى قصاب حسن  العدد 

  33/9/3990–2مهرجفان الجفاز العرب  األوروب  الثفالث من :

 .30/3998يمام بشور  العدد 

 القاهرة لمن  ـفففففـفففففر ومهرجان الموسيقا العربية الساد، ـفففففمؤتم
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(: 34/32/3998ـفففـففف32، اإلسكندرية لمن (32/32/3990ـفففـففف3

 .30/3998إلهام أبو السعود  العدد 

  ،قيثفارة الرود  المهرجان األول للترنيمة المسففففففيحية بدمشففففففق

 . 39/3999العدد 

  إلى  28/9المهرجففان األردن  الرابع ألغنيففة الطفففل، عمففان من

 .39/3999: إعداد الهام أبو السعود، العدد 1/32/3998

 لبنان: إعداد حسان موازين ، ـففففففـفففففف  3998يت الدين مهرجان ب

 .39/3999العدد 

   مفا الجفديفد ف  المؤتمر والمهرجفان الثفامن للموسففففففيقفا العربية ف

 .  21/2222القاهرة: إلهام أبو السعود  العدد 

  المهرجان الدول  الخامس للموسففيقا العربية األندلسففية  إعداد نبيلة

 .2222، 20أبو الشامات، العدد 

  مهرجان ومؤتمر الموسففففففيقا العربية الحادي عشففففففر ف  القاهرة ـ

 .2221/  28إعداد إلهام أبو السعود، العدد 

  ،مهرجان ومؤتمر الموسففففففيقا العربية الثان  عشففففففر ف  القاهرة

 12/2224إعداد إلهام أبو السعود، العدد 

  ،مهرجان الموسيقا العربية األندلسية الساد،، نبيلة أبو الشامات

 11/2224لعدد ا

  مهرجفان ومؤتمر الموسففففففيقفا العربيفة الثالث عشففففففر، ألهام أبو

 15/2225السعود، العدد 

  مهرجفان ومؤتمر الموسففففففيقفا العربيفة الرابع عشففففففر، إلهفام أبو

 .19/2223السعود، العدد 

  مهرجان ومؤتمر الموسففففففيقا العربية الخامس عشففففففر، إلهام أبو

 .41/2220السعود، العدد 

 عشففففر، إلهام أبو  السففففاد،مؤتمر الموسففففيقا العربية مهرجان و

 .48/2228السعود، العدد 

 ندوات 

  2نفدوة حول األغنيفة  مهرجفان المحبة العاشففففففر/الال قية لمن-
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 .38/3991(: سلمى قصاب حسن  العدد 34/8/3998

  نففدوة الحفففا  على التراث الموسففففففيق  العرب ، إعففداد إلهففام أبو

 11/2224السعود، العدد 

 مالحق 

  ،مقطوعة من موسيقا الجاز لـفففففف تشارلز هنري وه  آللة البيانو

 .3/3991العدد 

  4/3991و1مختارات من مؤلفات كارل أورف ل طفال، العدد. 

  مقطوعة آفا ماريا لـفففففففف فرانز شفففوبرت وه  آللة البيانو ، العدد

5/3994. 

  ،مقطوعات لـ ريتشارد شتراو، ودي فايا وألبينيث وغرانادو

 .8/3994و0وه  آللة البيانو، العدد 

  9/3995من مؤلفات صلح  الوادي، العدد. 

  32/3995من مؤلفات حسين نازا ل طفال، العدد. 

  33/3993سيرينادا لـ فرانز شوبرت، العدد. 

  32/3993من موسيقا الجاز لساكسوفون(، العدد. 

  31/3993من موسيقا عبد الرحمن الخطيب، العدد. 

 34/3993ع أغنيات شعبية إسبانية، العدد سب. 

  ،مقطوعة تشاردا  لـفففففف ف. مونت  وه  آللة الكمان مع البيانو

 .35/3990العدد 

  33/3990رقصات هنغارية لـ براهمز وه  آللة البيانو، العدد. 

  30/3998، العدد «آن »مقطوعات من المسرحية الغنائية. 

  39/3999من موسيقا منير بشير، العدد. 

  التمهيـفـفـد والفصــــــل األول مـــن النص الكامـــــــــــل ألوبرا

 .22/3999بوريس غــــودونوف لـ موسورسك ، العدد 

  النص الكامـفـفـفـفـفل للفصلين الثـفـفـفــــان  والثــــــــالث ألوبـــرا

 .23/3999بوريس غـــــــــــــودونوف لـ موسورسك ، العدد 

 لفصففل الرابع واألخير ألوبرا بوريس غودونوف النص الكامل ل
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 .22/2222لـ موسورسك ، العدد 

  22/2222مقطوعات لـ شوبان وه  آللة البيانو، العدد. 

  24/2223توكاتا وفوغ لـ ج.،. با ، العدد. 

  25/2223موشحات أوركسترالية لـ توفيق الباشا، العدد. 

  لف وليد حجار، العدد آللة البيانو للمؤ« 2دراسة رقم »مقطوعة

29/2221. 

  ،أغنية بال كلمات لـفففففف تشفايكوفسك  وه  آللة الكمان مع البيانو

 .12/2224العدد 

  سففت رقصففات رومانية لـفففففففف بيال بارتوا، وه  آللة الكمان مع

 11/2224البيانو، العدد 

  ،سففففيريناد للمؤلف فرانز شففففويرت، وه  آللة الكمان مع البيانو

 14/2225العدد 

 ينويت للمؤلف بوكيرين  ـفففف غافوت للمؤلف لول ، آللة الكمان م

 15/2225مع البيانو، العدد 

  شففففففاكون للمؤلف توماسففففففو فيتال  وه  آللة الكمان مع مرافقة

 10/2225البيانو، العدد   

  مرافقة البيانومع آريفا للمؤلف ج. ب. بيرغوليزي آللة الكمان ،

 2223/ 42العدد 

 2220/  42ؤلف أستور بيازوال، العدد مقطوعتا تانغو للم 

  2220/  41جدول بأعمال الفنان حليم الروم ، العدد 

 2229/  52، العدد ةمدونات بعك األناشيد الوطني 

 حتى  3991منذ عام ، مسففففرد بمحتويات مجلة الحياة الموسففففيقة

 2228عام نهاية عام 

 نشاطات 

 دد أبو الشففامات، الع مركز الموسففيقا العربية والمتوسففطية: نبيلة

14  /2225 
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