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)أصللل الكلمة واقللتقاقها غير معروفط مصللطلح  Jazzالجاز 

، ليدل على نمط من الموسيقا 91ـلللللـللللل9191استخدامه نحو عام  عم  

 الواليات المتحدة ف من ظهر وتطور بين زنوج الواليلات الجنوبية 

نهاية القرن التاسلع عشر. وقد اكتسب هذا النمط من الموسيقا أهمية 

بوالية نيو أورليانز وسلللللط الموسللللليقيين ف  أوائل القرن العشلللللرين 

الزنوج. أما العناصلللر الت  سلللاهمت ف  تكوين موسللليقا الجاز فه  

إيقاعات غرب إفريقيا والهارمون  األورب  وأسلللللوب ال نا  الدين  

 لزنوج أمريكا.

هو  Ragtimeجاز كان الراجتايم القبل اسللللللتخدام مصللللللطلح 

اسلللتمر الراجتايم منذ االسلللم الشلللعب  لذلع النوع من الموسللليقا. وقد 

من الموسلللليقا اآللية نوعاً تقريباً. وكان  9191حتى عام  9911عام 

يكثر فيها اسللتخدام السللينكوب، وتلعب فيها آلة البيانو الدور األبرز. 

وقللد دونللت بعط مقطوعللات الراجتللايم، إال أن أغلبيللة المقطوعللات 

 ظلت من دون تدوين، يرتجلها العازفون.

. وهو نوع Bluse البلوز فورةأيضللللللاً  تبدأ 9111نحو عام 

ط   والحزين الذي يحتاج ف  أدائه إلى صللوت يعكس بمن ال نا  ال

مزاجلاً حزينلاً وكئيباً. وقد اسللللللتمد هذا األسلللللللوب طابعه من ال نا  

، وي لللب عليلله طللابع المللاجور ولكن مع Spiritual الللدين  الزنج 

 م.ط من السلنين الزرقاويخفط الن مة الثالثة والسابعة )الن مت

وقد تضلللللمن تاريخ الجاز الالحق أسلللللاليب متنوعة منها، على 

الذي اسلللتعار  Dixieland سللبيل المثال، أسلللوب الـلللللللل ديكسلليالند
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عناصللرم من الراجتايم والبلوز. وتقوم بادا  هذا النوع مجموعة من 

 العازفين، يقودها عازف ترومبيت، يعزفون بطريقة االرتجال.

ات القرن العشلرين أصلبح الجاز أكثر صقالً وامتد يف  عشلرين

قبللال الجمللاهير. وقللد تللا ر إإلى نيويورك وبللاريس ولنللدن وحظ  بلل

بعط مؤلف  الموسللللليقا الكالسللللليكية بموسللللليقا الجاز، فاسلللللتخدموا 

. نللذكر منهم: ديبوسلللللل  ورافيللل علدد من مقطوعلاتهمأسللللللاليبله ف  

 ع وفايل وبيرغ..إلخ.نوسترافنسك  وبوال

الموسلللللليقللا الكالسلللللليكيللة ف  الواليللات المتحللدة فقللد  أمللا مؤلفو

اعتمدوا الجاز عنصللراً أسللاسللياً ف  موسلليقاهم، وبذلع ردموا الهوة 

صللل بين الجاز واألقللكال الموسلليقية السلليمفونية. من هؤال  فالت  ت

  رودنوريتشلللللارد نذكر: جورج غيرقللللوين وليونارد بيرنشللللتاين 

 بينيت وآرون كوبالند...إلخ.

رغبة منا ف  تعريف محب  « الحياة الموسللللليقية»ة إننا ف  مجل

الموسللللليقا بعالم الجاز، تاريخه وأقلللللكاله وتقنياته وأعالمه، نرحب 

بدراسلللللات الكتاب الموسللللليقيين الت  تتناول موضلللللوعات موسللللليقا 

لعديد من إلى اهذم الموضللللللوعات من أهمية بالنسللللللبة لالجلاز، لملا 

 متذوق  الموسيقا ف  الوطن العرب .

 ريررئيس التح

 
 اليـافعـــون

 وُصنّاعه نظّارة حدث فن  

 عشرحادية الحلقة ال

 

 

 د. نبيل اللّو 

                                                           
  أستاذ ف  جامعة دمشقــ 
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تتطلب النهضلللللة الموسللللليقية ف  البالد، ومعها النهضلللللة الفنية 

العامة الشللللاملة، تضللللافر جهود مؤسللللسللللات حكومية متخصللللصللللة 

ومؤسلللسلللات المجتمع المدن . ولو أحببنا اسلللتعراض أسلللمائها لقلنا 

ووزارة الثقللافللة، ووزارة التعليم العللال ، ووزارة وزارة التربيللة، 

الشللللللؤون االجتمللاعيللة والعمللل، ووزارة اإلدارة المحليللة، ووزارة 

السلللياحة، والجمعيات الفنية الخاصلللة، والمشلللاريع التنموية الوطنية 

ذات الطابع الثقاف . وتبقى الدائرة مفتوحة لمن يريد أن يسلللاهم فعالً 

اً ف  هذم النهضللللة الفنية الشللللاملة. وبما ودعماً مادياً ومعنوياً طوعي

 أننا بدأنا حديثنا الطويل بالموسيقا، فال بد أن نتابع فيه.

المؤسلسلات عاّمها وخاّصها معنية بتسهيل تنفيذ براما النهضة 

الموسلللليقية الشللللاملة، كّل حسللللب اختصللللاصلللله وإمكاناته. الجمهور 

ري المسلللتهدف: أكبر قلللريحة اجتماعية من قلللرائح المجتمع السلللو

سللللللنة إلى  16سللللللنة كمرحلة أولى، ومن  16إلى  8الشللللللاب: من 

 الثال ين كمرحلة  انية.

أحد هذم البراما يتصلللل بإقلللراك اليافعين ف  حضلللور مراحل 

عمل موسلليق  تُشللرم لهم تفاصلليله على الخشللبة، ويتابعون مرحلة 

أو أكثر من مراحلل تنفيلذم. ينسللللللحلب األمر طبعاً على المسللللللرم، 

لتشللللكيل  من رسللللم وتصللللوير ونحت وحفر وعلى ورقللللات الفن ا

وتصوير ضوئ ، وورقات الرقص التقليدي والمعاصر.. وسنذهب 

ف  برنللامجنللا العمل  المقترم هللذا إلى أبعللد من ذلللع لنقول إن على 

البرنلاما أن يُطلع جمهورم من اليلافعين على التقنيات المسللللللتخدمة 

عمل جام العلى الخشللبة الت  تُعّد اليوم عنصللراً خطير الشللان ف  إن

الفن  عموماً. تُشللللللرم لهم بعط التفاصلللللليل عن أنظمة اإلضللللللا ة 

المسلللللرحية وكيفية تصلللللميم إضلللللا ة العمل، وتفاصللللليل عن أنظمة 

الصللللوت، وعن أنظمة ميكانيكا الخشللللبة المسللللرحية، وكيفية إدارة 

المنصللللة ف  عمل من األعمال الفنية، وه  اختصللللاصللللات ال تقوم 
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ر ة ومسرحية واستعراضية، وتفتقدونها حركة فنية موسليقية وغنائي

 بالدنا إليها وإلى أهلها وصنّاعها كثيراً.

وإطالع األوالد على مثلل هلذم الخفلايلا الت  ال ينتبه إليها الناس 

عموماً، ليس بالمعنى البصللري، فهم يشللاهدونها تصللاحب مجريات 

العمل الفن ، وإنما بالمعنى التصللللللميم . وهذا من قللللللانه أن يحفّز 

لتفكير بامتهان مهنة من مهن صللنع العمل الفن  هذم، بعضللهم على ا

وما أحوجنا إلى أكفا  ف  هذم االختصللاصللات، إذ ال يكف  أن يكون 

لدينا موسللليق  جيد، وممثل جيد، وراقص جيد على المسلللرم، دون 

أن يكون للدينلا طلاقم تقن  تشلللللل يل  جيلد. لكننلا غلالباً ما نبخس هذم 

ى هذم االختصلللللاصلللللات ف  األقللللليا  حقها. وال يكف  أن نشلللللير إل

معرض حديثنا دون أن نقول: إن النهضة الفنية الشاملة الت  تعيشها 

البالد تتطلب إحداث معهٍد متوسلللط لتقنيات الخشلللبة يتعلم فيه الطلبة 

على مللدى  الث سللللللنوات مللا أسلللللللفنللا من تقنيللات علومللاً نظريللةً 

وتطبيقيةً، ويتخرج بمشلللروع عمل  ف  اختصلللاصللله يقدمه ف  آخر 

م الدراسللل  الثالث مع مجموعة من زمالئه ف  الدراسلللة كّلً ف  العا

اختصللللاصلللله. كان تصللللمم مجموعة من طلبة سللللنوات التخرج ف  

المعهد العال  للفنون المسللرحية، والمعهد العال  للموسلليقا، والمعهد 

المتوسلللط لتقنيات الخشلللبة، يتوزعون ضلللمن مجموعات ليصلللنعوا 

قام فيه طلبة التمثيل، ويؤلف موسللليعمالً فنياً من ألفه إلى يائه: يمثل 

ويعزفها طلبة المعهد الموسلليق ، ويرقص فيه طلبة مدرسللة الباليه، 

أو مدرسلة الرقص الكالسليك  والتعبيري الحديث، ويصمم إضا ته 

وصلللوته ومالبسللله وأكسلللسلللواراته طلبة المعهد المتوسلللط لتقنيات 

 ةالخشللبة، ويخرجه أحد طلبة المعهد المسللرح . ورقللة عمل حقيقي

تضلللع الشلللباب ف  حماة العمل وبوتقته تزّجهم ف  العملية اإلبداعية 

تمتحن معللارفهم النظريللة الت  تلقوهللا ومهللاراتهم التطبيقيللة العمليللة 

الت  اكتسللللللبوهلا. إن تطبيق براما طموحلة جريئلة كهلذم كفيللة بان 

تجعللل من البالد منللارة اإلبللداع. حركللة كفيلللة بت يير وجلله البالد 



 

 9 

اصلللللل  والدان ، وه  مؤهلة لذلع. برناما كهذا وسللللللمعتها عند الق

 يحتاج إلى اتفاق بين وزارات التربية والتعليم العال  والثقافة.

يجب أن تلحظ براما التعليم األسللاسلل  مسللالة الحصللة الثقافية 

ف  التعليم خللارج المللدرسلللللللة وبللإقللللللراف المللدرسلللللللة. فكثيرة ه  

وغنللا  العروض الثقللافيللة الت  تقللدم على المسلللللللارم من موسلللللليقللا 

ورقص تعبيري ومسللللللرم، إلى جللانللب معللارض الفن التشللللللكيل  

والمتللاحف. وليس من الصللللللعللب على إدارة المللدرسلللللللة أن تلحظ 

نشللللاطات كهذم ضللللمن برامجها السللللنوية وأن تجد الطريقة المثلى 

الصللللللطحاب التالميذ على مراحل إن كان عددهم كبيراً. الرحالت 

ليداً راسللللخاً عمرم المدرسللللية ف  الربيع وجدت لها ف  مدارسللللنا تق

عقود. فكرة النشللللللاط المدرسلللللل  خارج المدرسللللللة موجودة فلنعدد 

وجهللاتهللا إذن. مرة أخرى تظهر فكرة تضللللللللافر جهود الوزارات 

والمؤسللللسللللات المعنية بهذم النشللللاطات لتؤمن للوالد الزاد الثقاف  

الفن  الضللروري لنموهم العقل  والنفسلل  السللليم. والنشللاطات الت  

رم، أو تُنظم ف  القاعات وف  الهوا  الطلق ه  من تقدم على المسا

خيارات مؤسلللسلللات هدفها تقديم الفن األصللليل والتجارب اإلبداعية 

الجديدة الواعدة، مصلللللللحتها ومصلللللللحة الفنانين الذين تحتضللللللنهم 

تقضلل  حتماً باسللتهداف ذواق  المسللتقبل الذين لو تربوا تربية ذوقية 

ائقة عميق اإلدراك، وهذا بحد فنية سلللللليمة لكّونوا جمهوراً عال  الذ

ذاته كسللللب كبير للفنان الحقيق  وللحركة الفنية عموماً ف  البالد. إذ 

إن جمهوراً كهللذا هو القللادر على الوقوف أمللام هجمللات الثقللافللة 

الضحلة السهلة المبهرجة الكاذبة المتصنّعة، وهو الذي يجعل الفنان 

 . اسللللللت بلللا  يتلللانى كثيراً قبلللل أن يطلع على الجمهور بعملللل فن

الجمهور بعمل فن  يفترض وجود طرٍف ُمرسلللٍل ضلللعيف الموهبة 

واإلمكانات "يجّمل" األقللللليا ، ويحسلللللن التّزلف فيقدم ما "يعجب" 

الجمهور ليحقق قللهرةً ومجداً زائالً. النهضللة الفنية الشللاملة عمادها 

جمهور ذّواق مثقف واٍع عميق. هذا الجمهور يُصلنع، و مار ُصنعه 

، على الدولة بمؤسللللللسللللللاتها أن تضللللللطلع بمهمته ألن طويلة األجل
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القطلاعات األخرى بالالتها الجهنمية بدأت منذ زمن زحفها الجرادي 

 الطويل.

قبل حضور النشاط الثقاف  خارج المدرسة، على المعلم أن يُعّد 

تالمذته لهذا الحدث. يشللرم لهم تفاصلليل العمل الذي سلليحضللرونه، 

هامة عن تقاليد حضلللور عمل  وتفاصللليل أخرى عن المكان، و الثة

 قاف . فلالسللتماع والمشللاهدة آداب تقتضلل  النظام ف  دخول المكان 

والجلوس فيله والصللللللملت والمتابعة. بعد حضللللللور العرض يطلب 

المعلم من تالمذته أن يكتبوا انطباعاتهم ومالحظاتهم عن النشللللللاط، 

ويخصللللللص لهلذا حصللللللة يلدور فيها الحوار واألفكار. من هنا تبدأ 

ألف ميل نقّاد الفن األصال  عماد تقويم الحركة الثقافية الفنية مسيرة 

 ف  البالد وضامن تطورها.

طالئع النقللاد هؤال ، وبحسللللللب أعمللارهم، يمكن توجيههم قبللل 

حضللللور العرض ليتتبعوا بانتباٍم قللللديد تفاصلللليله. الطفل يتكلم عن 

اإلحسللاس الذي قللعر به، وعن االنفعاالت الت  تكونت لديه، ورأيه 

ا قللاهد وسللمع، واألقلليا  الت  لم تعجبه. أي باختصللار العمل مع بم

التالميذ على بد  تشكيل حسهم وذوقهم النقدييَـْن. األوالد األكبر سناً 

يّوجهون لتتبع مسلائل تصلميم اإلضلا ة والصلوت والخدع البصرية 

والديكور واسلللتخدام فضلللا  خشلللبة المسلللرم وتصلللميم الرقصلللات 

 واألزيا .

فال واليافعين تحتاج إلى تشللللللكيل، فإن أعفت إن "عجينة" األط

المؤسلللللسلللللة التعليمية الجادة نفسلللللها من هذم المهمة فسللللليتكفل بها 

"آخرون" جللاهزون مسللللللتعللدون طللامعون يقولبون "مسللللللتهلك " 

المسللتقبل. البعد الثقاف  االجتماع  العام حصللانة للبالد، إذ ال قلل   

صللللللرعات أخطر عليهلا من أن تُ زى عقول أطفلالهلا وقللللللبابها بال

 المجلوبة فتبدو كمن يلبس قرواالً ويعتمر قبعة رعاة البقر!

ترّكز حللديثنللا حتى اآلن على الحركللة الت  تجمع بين األوالد 

وما يجري على خشللللبة المسللللرم. ولم نتكلم عن عالقة األوالد فيما 
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بينهم وهم يمارسللون هذم األفعال الثقافية. فالرفاقية الت  تجمعهم ف  

ف  الفن  "رفاقية سلللالم" حقيقية، تصلللنع صلللداقات تلق  األ ر الثقا

حقيقية عميقة، سلللليكون لها أكبر األ ر ف  حياة أوالد تشللللاركوا فعل 

متعللة الروم والعقللل، وهللذا بحللّد ذاتلله كسلللللللب اجتمللاع  كبير  على 

المسللتوى الفردي، وعلى مسللتوى الجماعة، إذ إنه يؤسللس لعالقات 

 سليمة بين يافعين هم صنّاع ال د.

قد يكون التفكير ف  جمع األوالد، ضمن ورقات عمل صناعة 

عمل فن  متكامل، ضلرباً من الخيال بسلبب ُعسر تحقيقه مادياً. لكن 

الفكرة يجلب أن تكون حاضللللللرةً دوماً كبرناما تثقيف  وطن  كبير، 

والسللللللع  لتحقيق خطوات منله بلدايةً. إذ من المهم أن يطلع األوالد 

بداع . وقد نصللل، وهذم أيضللاً أمنية ويُشللركوا ف  صللنع العمل اإل

مؤّجللة، إلى أن نرى األوالد قادرين على صللللللنع عمل فن  إبداع  

أملام جمهور من زمالئهم وأسللللللاتذتهم وأهليهم، يصللللللممون ديكور 

العملل وإضللللللا تله، ويهندسللللللون صللللللوته، ويختارون موسلللللليقام، 

ويصللللممون ملصللللقه اإلعالن ، ويمثلون فيه وي نون ويرقصللللون، 

كرة طموحللة مؤّجلللة يمكن أن تصللللللبح معّجلللة ولو ويخرجونلله.. ف

جزئيلاً لو بلدأنلا مثالً بلإدخلالهم "مطابخ" ما يُعد من أعمال فنية آنية، 

وهللذا أضللللللعف اإليمللان. إن هللذم العنللاوين الكبيرة ه  بحللد ذاتهللا 

عناوين براما يمكن توسليعها والدخول ف  تفاصليلها التنفيذية، سقنا 

ل على أن التوعيللة هنللا فكرتهللا إلى جللانللب أفكللار كثير ة أخرى لنللدلللّ

الفنيللة والموسلللللليقيللة تحللديللداً يمكن أن تكون برنللامجللاً وطنيللاً رائللداً 

 لصناعة صنّاع المستقبل.

قلد يظّن الظلان أننا بهذا نؤهّل جيالً باكمله لمهن اإلبداع الثقاف  

والفن . وجوابنللا بللالطبع ال، فللالبالد سلللللليكون لهللا دومللاً كفللايتهللا من 

ن يخرجون من صللفوف األوالد الذين نتحدث عنهم، المبدعين الفناني

وهللذا فرض كفللايللة. أمللا اطالع األوالد جميعهم على عوالم اإلبللداع 

الفنيلللة فهو فرض عين ألنللله جز  ال يتجزأ من تكوينهم النفسلللللل  

والفكري، إذ كيف نرفع سللللللقف المواطنللة إذا لم يكن لللدينللا مواطن 
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عد كافياً للنهوض، ولم ت مهّذب العقل والنفس، إذ لم يعد التعليم وحدم

األمية جهل الفرد القرا ة والكتابة. واألمية الحسللليّة أقلللد خطراً من 

هن  األمية األلفبائية، فكم من أمهات أميّات ف  الماضلللل  ربّين بحسللللّ

 الفطري المرهف عظاماً، واألمثلة ف  هذا أكثر من أن تُحصى.

 ا مكانالمسرم، أو الخشبة كما نعرفها، مكان م لق، بمعنى أنه

يصللللللمم فيله ولله عرض يُقدم أمام النظّارة. وأمثلة المسللللللارم الت  

نعرفهللا جميعللاً وارتللدنللاهللا تتفللاوت حظوظهللا من التقللانللة والحللدا للة 

بحسلب إمكاناتها المكانية وحدا تها. وهذا لن نخوض فيه فه  مسالة 

يمكن دراسللللللتهللا لمن يريللد البحللث ف  أدوات الصللللللنللاعللة الثقللافيللة 

ة وفنونها الملحقة. ما أردنا قوله بعد فتح هذم المسلللرحية والموسللليقي

المعترضللللللة هو أن إعللداد خشللللللبللة تجريبيللة مزودة ببنللاهللا التحتيللة 

الخدمية التقنية األسللاسللية البسلليطة، ه  ف  مجمل تفاصلليلها أدوات 

تعليمية لتحقيق ما أسلللللمينام الحلم المؤّجل ف  التربية اإلبداعية. مثل 

صللللللرف فريق عمل من هذم الفضللللللا ات يجب أن توضللللللع تحت ت

األوالد ليصللللللنعوا أعمللالهم ويعرضللللللوهللا. ليس على المسلللللللارم 

االحترافية، لشللدة تعقيد بناها، والرتفاع كلفها التشلل يلية، أن توضللع 

تحت تصللللللرف األوالد يتدربون فيها ويصللللللقلون ملكاتهم. مثل هذم 

الفضلللللللا ات موجودة ف  مراكزنللا الثقللافيللة الت  تُعللد بللالمئللات على 

يمكن تخصلللللليص واحلد منها لكل دائرة ج رافية مسللللللتوى القطر، 

يُحدد قطرها بعناية لتصبح مش الً يصلح لتعليم األوالد مهن اإلبداع 

على الخشللللبة. معامل اإلبداع هذم تقطف البالد  مارها ف  سللللنواٍت 

معلدودات. هلذا هو الفضللللللا  اإلبداع  المفتوم الذي تهّب فيه ومنه 
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ماع : عناصللللللر النهضللللللة ريلام التجلديلد الثقلاف  والفكري واالجت

 الشاملة.

مع األوالد سلللللليتعلم اآلبللا  عللاداٍت جللديللدٍة مفيللدة لهم ولحركللة 

المجتمع العامة. فقد ال يقصد األبوان مسرحاً لحضور حفٍل موسيق  

أو مشللاهدة عمل مسللرح  النشلل الهما، أو ببسللاطة لعدم اطالعهما، 

األمر  أو لعلدم اعتيلادهملا على ارتيلاد المسللللللارم. لكن عندما يتعلّق

برؤيللة أوالدهم يعزفون وي نون ويمثلون ويرقصللللللون، فسللللللتظهر 

قلللريحة اجتماعية جديدة ف  قاعات المسلللارم لم تعهدها المسلللارم 

من قبللل وال هم اعتللادوا دخولهللا، وهللذا نصللللللر للثقللافللة واالنفتللام 

االجتماع  والفكري عظيم الشللللللان ينسللللللحب عليه القول: "أعطن  

 لثقافية الفنية الشاملة.مسرحاً أصنع لع  ورة": الثورة ا

الحفل الموسلللللليق  رهن بمكاٍن وزمان. واألمر ينطبق على من 

يحضللللللر الحفلللل وعلى من يعزف فيللله. والحلللدث يفترض عالئق 

مختلفلة داخليلة وخلارجيلة تواصلللللللية داخلية على مسللللللتوى طرفَْ  

لة، وبين  الحلدث: أي بين الموسلللللليقيين أنفسللللللهم كمجموعلة ُمرسلللللل 

سللللللهم كمجموعللة مسللللللتقب لللة،  م بين المشللللللاهللدين المسللللللتمعين أنف

لة ومستقب  لة تواصلياً لتسلم الرسالة.ـ  المجموعتين مرس 

فتنظيم حفل موسليق  واإلعداد له رهن نشاط مجموعة منظّمة، 

صللللللاحبلة مكلان العرض، والمجموعلة صللللللانعة الحدث، مجموعة 

الموسلللليقيين والمنشللللدين..، ومجموعة  الثة كرسللللت وقتها وبعط 

ة الحفل موسلللللليقياً باهتمام ومتعة. هذم العالئق مالها السللللللتقبال ماد

الثالث محكومللة بللاالحترام، كللل طرف من األطراف يحترم اآلخر 

 لضمان حسن سير النشاط باوجهه كافةً.

يتضلللللمن حدث حضلللللور الحفل الموسللللليق  مراحل  الث: قبل 

الحفللة، وأ نا ها، وبعدها، حدث خط  زمان  ال رجعة فيه. وإذا ما 

ن الحفلل الموسلللللليق  حصللللللةً تربويلةً فنيلةً ذوقيةً أردنلا أن نجعلل م

للوالد واليافعين فعلينا أن نشللللللركهم ف  مراحل الحفل الموسلللللليق  
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الثالث. إن جمهور النظّلارة معن  عموملاً بللالمرحللة الوسللللللطى من 

تقسللليمنا. والمراحل الثالث هذم يمكن التطرق إليها ف  الصلللف قبل 

يمهللد لتالمللذتلله كيفيللة االنخراط فيهللا، والمعلم طبعللاً هو الللذي سلللللل

المشللللللاركلة ف  مراحلل الحفلل الثالث، مع تلاكيلد النواح  التربوية 

الكثيرة المقصللللودة من المشللللاركة ف  الحدث. إن تكرار الحدث هو 

خ جذور الذائقة السلللللمعية الموسللللليقية عند األوالد، وهو  الذي يرسلللللّ

اللذي يؤصلللللللهلا، ويجعلها ف  كل مرة أغنى وأعمق وأدق، ويراكم 

الميللذ معللارف مبنيللة على المالحظللة واالنخراط ف  طقس لللدى الت

 تلق  الموسيقا واالنتشا  بها.

مرحلة ما قبل الحفل وأ نا م وبعدم، مراحل اسلللتعرضللللناها ف  

غير موضللع من حديثنا فرادى ومجتمعةً، ونؤكد هنا أهمية مرحلتَْ  

مللا قبللل الحفللل وبعللدم، إذ إنهمللا مرحلتللان نللادراً جللداً مللا تؤخللذان 

ان، اللهم إالّ على الصللللللعيللد الفردي المحلدود، كلان يهي  بلالحسللللللبلل

عارف  أوالدم لحضلللور حفل،  م يتحاور وإياهم ف  مضلللمونه. لكن 

هذم الظاهرة ال تشلللللكل قاعدة يُبنى عليها، وذكرناها من قبيل المثال 

ليس غير، إذ ال يعّول عليها على مسلتوى العائلة "المثقفة" الواحدة، 

و الللذي سللللللقنللام أكثر من مرات معللدودات فلن يتم األمر على النح

متفرقات وه  ال تشللللللكل أ راً عاماً، وإنما يقتصللللللر األمر على أ ٍر 

 عائل  محدود.

ملا ذكرنلام عن الحفل الموسلللللليق  ينسللللللحب بالطبع على فنون 

أخرى كالمسلرم والرقص. وحضور األوالد عروضاً متنوعة على 

ه. كان وإقلل الالخشللبة نفسللها يمّكنهم من اكتشللاف مسللالة توظيف الم

كيف كللان الموسلللللليقيون يتوضللللللعون على الخشللللللبللة أ نللا  الحفللل 

الموسلللللليق ، وكيف يتوضللللللع الممثلون على الخشللللللبللة ف  عرٍض 

مسللللللرح ، كيف كانت إضللللللا ة الحفل الموسلللللليق ، وكيف وظّفت 

اإلضلللللا ة ف  العمل المسلللللرح .. مقارنات تعتمل ف  رأس األوالد 

ها قائق ال حصللر لوتجعلهم يكتشللفون بحسللهم وفضللولهم المعرف  د
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تصللللللب كلهلا ف  خانة  قافتهم المعرفية الفنية، تراكمها وحدم يجعل 

 منهم نظّارة خطيري الشان.

وعندما ينتقل األوالد من القاعة كنظّارة، إلى الخشلللبة كصلللنّاع 

للعرض يجللدون متعللة أخرى مختلفللة، فيهللا من اإل للارة والتحفيز مللا 

سللللللى من العمر. لذا من فيهلا، تجعلل من هلذم التجربة ذكريات ال تُن

الضلروري إقراك األوالد ف  نشاطات فنية على الخشبة كل حسب 

إمكاناته من عزف وغنا  وتمثيل ورقص. فضالً عن هذم النشاطات 

تشلللللليع روم البهجللة والتعللاون بينهم وتعلمهم أن العمللل الجمللاع  

تكامل  ومتعة  ونجام، فه  ترفع مسلللللتوى اإلحسلللللاس بالمسلللللؤولية 

ما يقدمونه ولمن يقدمونه، فضللللللالً عن االنضللللللباط  عندهم باحترام

 والدقة والمثابرة: عنوان نجام العمل الفن .

 

 

ــل م الموسيق    نظرية السُّ

 لدى الشيخ                                

 عل  الدرويش الحلب                                                      

 

 

 محمد األسعد قريعة 

 
منذ ظهرت أول الكتابات المتصلللللة بالنظام الموسلللليق  العرب ، 

كانة األسلللللاسلللللية، وكان المنظ رون كان النظام الن م  يحتل فيها الم

القللدامى يحللاولون بكللل مللا أوتوا من جهللد تفسللللللير الواقع العمل  

للصلناعة الموسيقية وفق مباد  نظرية متماسكة تعلموا أصولها من 

خالل اتصللالهم بالحضللارات السللابقة، لكنهم اعتمدوا على آلة العود 

ن نشللات ع العربية دون غيرها لشللرم نظرية السللل م الموسلليق . وقد



 

 16 

ذلع تقاليد علمية اسللللتمرت قروناً عديدة، وأنتجت كتابات موسلللليقية 

 ظلت إلى اليوم نماذج يُعتّد بها.

القرن التاسع عشر، بدأت تتشكل معالم مدرسة نظرية  ابتدا  من

جديدة تا رت إلى حد كبير بمباد  النظرية السللللللمية ال ربية القائمة 

ن الداعين إلى قسللمة الديوان على التعديل المتسللاوي، وقام الجدل بي

ربع طنين، وبين المنتصرين إلى إيجاد  42إلى الموسيق  بالتساوي 

المبدأ  من ولكن انطالقاً  .م موسلليق  من خالل القياسللات التطبيقيةسللل  

ربع طنين، فظهرت محاوالت عديدة  42القائل بقسللللمة الديوان إلى 

عقللاد مؤتمر م موسلللللليق  و فق هللذين المنطلقين قبللل انإليجللاد سللللللل  

 العربية وبعدم. سيقاالمو

بحث الشيخ عل  الدرويش الحلب  ف  إطار محاولة إيجاد ات  وي

من جهللة، م  متمللاسللللللع يجمع بين الصللللللرامللة العلميللة ل  نظللاٍم سللللللُ 

، ولكنه لم من جهة أخرى واالسللللتجابة لمتطلبات الصلللللناعة العملية

 بياً سلللللللتا يراً مع ذلع من بعط الهنات الحسللللللابية الت  أ رت  يخلُ 

 .على نتائجه النهائية

 نبذة تاريخيةـــ  1

عرفها العرب منذ عصللللللر الت   ط1)سللللللاللم العودإن الناظر ف  

إلى عصر صف  الدين األرموي   طم 911ـلـ161)إسحاق الموصل  

                                                           


العود على امتداد التاريخ العرب  مكانة بارزة سللوا  ف  الممارسللة العملية   تبوأ ـلللللللـللللللل 

تمدم وقد اع .أو ف  وضللع النظريات الخاصللة بعلم الموسلليقا ط،التعليمو مراسلللة ال نا )

ين ضللع الدسلللاتامو باعتبار األبعادحتى عصللر متاخر ف  تجزئة كل المنظرين العرب 

تان   ىه  عالمات توضللللع عل»من السلللاعد.  والدسللللاتين أو الدسللللتانات ومفردها َدسللللْ

 ) «سللللللواعلد اآلالت ذوات األوتلار ليُسللللللتلدل بها على مخارج الن م من أجزا  الوتر

 .ط45 : 1982األرموي، 
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يالحظ اقللتراكها ف  العديد من مكوناتها  ،ط2)طم9412ـلللللللـللللللل9496)

م السللللاللم على  ر الذي عرفته هذاألسللللاسللللية، مما يدل على أن الت يُّ

ية العرب سلللللليقابين المو مر العصللللللور كان نتيجة التمازج والتالقح

ون أن يمس وخاصللة الفارسللية، من د، غيرها من الثقافات سلليقاومو

ير من تللع المكونات األسللللللاسللللللية، وإنما أتى ف  كل مرة ذللع الت 

 .إلضافة حلقة جديدة إلى حلقات التطور الذي عرفته هذم الساللم

أن نثبت جداول بهذم السلللللللاللم، مترجمة بحسلللللللاب وقد رأينا 

ومرتبة  بحسلللب التتابع التاريخ  الذي ظهرت فيه،  م ط 3)السلللنت

 ط 5)واألبعللاد اللحنيللةط4)ألبعللاد المتفقللةا كللل جللدول نسلللللللتخرج من

ف واالختال التما لالوقوف على أوجه  المسللتعملة، حتى يُسللتطاع

                                                           

 علمين ألن إسحاق الموصل  يمثل  قمة المدرسة حصرنا هذم النبذة فيما بين هذين ال ـلللـلللل

ان ،  م ألن للتا ير اليون و نظرياً ، أللتا ير الفارسلللل  العربية القديمة ولم يسللللتجب عملياً 

م بقيت متداولة بعدم، ولم تُعرف نظريات أخرى متميزة نظرية صلللللف  الدين ف  السلللللل  

 حتى أبواب العصر الحديث.

 السلنت ـللللللـلللللل  the cent   من  من مئة لقياس األبعاد الموسليقية ويساوي جز اً هو وحدة

، متساوٍ  قسم 1222إلى  الموسيق  نصف البعد المعدل. ويتاتى السنت من قسمة الديوان

1200حسب المتوالية الهندسيةب 2. 

 ف األرموي البعَد المتفق بانه البعد الذي إذا ُجسلل   ـللللللـلللللل ية اكانتا ف  غ ت ن متام معاً يُعر 

ط ...)كللانهمللا ن مللة واحللدة وقللام كللل منهمللا مقللام األخرى ف  التللاليف اللحن  » االتفللاق

مقام  وال تقوم إحداهما تتفقان معاً [ أوط ]...)كالن متين اللتين على طرف  بعد ذي الكل، 

، 1982 األرموي،) «ةوالبعد الذي باألربع ةالبعد الذي بالخمسللل : األخرى وهما بعدان

 ط.55ــ54

 ذا إان وال تتفق ،إحداهما األخرى تإذا اتبع اإما أن تتفق» البعد اللحن  هو الذي ن متام  ــ

. وتنقسللللم األبعاد اللحنية إلى ُعظمى وُوسللللطى ط55 : 1982األرموي، ) «ُجسللللتا معاً 

 هذم النبذة. وص رى، والص رى ه  الت  تعنينا ف 
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ألبعاد دون هذين النوعين من ا واقتصللللرنا على اسللللتخراج .بينها

كالذي بالكل مرتين والذي ـللللللـلللللل ا ألن بقية األبعاد المتفقة مغيره

ـلللل  بإضافة إنما تحصُ  ة ـلللـلللوالذي بالكل واألربع ةبالكل والخمس

األبعللاد  وألن بقيللة ؛أحللد األبعللاد المتفقللة الثال للة إلى ذي الكللل

عد البُ ك، تحصلُلـلللللللل إما بإضللافة األبعاد اللحنية بعضللها إلى بعط

 ، أو بإضللللافة أحد األبعاد اللحنية أو بعضللللها إلى أحدلث مثالً االث

 .وغيرها والسابع البعد السادساألبعاد المتفقة ك

 ط6)دساتين العود لدى الكندي وابن المنجمأط 

على  طم194)؟ ـلللـللل وابن المنجم  طم912ـلللـللل  116)اتفق الكندي 

عدد الدسلللاتين ومواضلللعها  على ربع سلللاعد العود من جهة األنف، 

 .لى عدد األوتاروكذلع  ع

 : 9162 المنجم،ابن )فقللد ذكر ابن المنجم للعود أربعللة أوتللار 

 وهذم ط.941، 911 : 9164 الكندي،)فعل الكندي   ، وكلذللعط41

أعالهللا وأغلظهللا، ويليلله المثلللث فللالمثنى  وهو، مّ تللار ه  البَ واأل

على أسلللللاس هذم األوتار وتُصلللللطَحب  .هاوهو أدناها وأحدُّ  ،فالزير

عود السفلى ف  ال كما هو الشان ف  األوتار األربعة ،ابعاتتوال  الر

أسلللفَل  خامسلللاً  وتراً  وقد أضلللاف الكندي نظرياً   .شلللرق  الحال الم

 الكندي،) الحادّ  اسلللللمين:منه، وذكر له  ةذي األربع الزير على بعد

                                                           

  طلمراجعالمصادر وا ف  قائمة انظر تفصيلها)تُعتبر رسائل الكندي الموسيقية الست ـللـلل 

أقدم ما وصلللنا من المؤلفات النظرية العربية. ولرسللالة ابن المنجم ف  الموسلليقا  أهمية 

ة ف  يخاصلللة لسلللببين ا نين، أولهما احتواؤها على نظرية المدرسلللة العربية الكالسللليك

وعرفت قمة  ،الن م، وه  المدرسللللللة الت  ترجع أصللللللولها األولى إلى عرب الجاهلية

وابنه إسلللحاق، و انيهما اعتماد  إبراهيمن يْ وهجها ف  العصلللر  العباسللل  مع الموصللللي  ت

مؤلفها ف  أكثر من موضللع على كتاب الن م إلسللحاق الموصللل  وهو كتاب ضللائع لم 

 يصلنا منه سوى بعط الشذرات المتفرقة هنا وهناك.
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وليسلللت لهذم  ط.21 :9164 الكندي،)الثان   والزير  ط19 : 9164

وإنما افترضها الكندي  ،آنذاكالعملية ة اإلضلافة أي عالقة بالصلناع

 le)الجمع األعظم  إلىه  الوصللللللول بالعود  ،ل لايلة نظريلة بحتلة

système parfait اإلغريقية القديمة المؤلفاتكما ُوصللللللف ف  ط 

 .ف  ديوانين ا نين، دون الحاجة إلى النُقلة على األوتار

ع  إلصللبوالدسللاتين أربعة  كذلع، ويُسللمى كلُّ دسللتان منها باسللم ا

قع  عليه أ نا  العزف، وه  دسلتان السلبابة ودسلتان الوسطى ت  تال

وهذم صللللورة أوتار العود  .البنصللللر ودسللللتان الخنصللللر ودسللللتان

 الن مات الحاد ة منه، األربعة ودساتينه األربعة، ُمثبَـللللت فيها أسما 

ف  العود    البم تما ل ن مة العشلللللليران  بلافتراض أن  ن مة

 .الحال 

 

 

 

 

كما  صورة أوتار العود األربعة ودساتينه األربعةط 9)لشكال

 ط7)وصفها الكندي وابن المنجم

 :وع  الن مات الحاد ة من العود  موهذا تدوين مج

 

 

 

                                                           

 للديوان  2والرقم  لديوان األول،إلى ا يسار اسم الن مة ىالواقع عل 1يرمز الرقم  ـللللللـلللللل

وروع  ف  الرسللم الن سللُب  مسلل 48 الثان . وتجدر المالحظة أنه وقع اعتبار وتر طوله

 الحقيقية بين الدساتين.
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مجموع الن مات الحاد ة من الدساتين األربعة على  ط 4)شكللا

 أوتار العود األربعة

 : اتبالسنت مقاديرهاوهذا جدول بهذم الن مات و

         
 األوتار

 الدساتني 
 الزير املثىن املثلث البم

 294 996 498 2 املطلق
 498 1222 222 224 السبابة

 588 92 292 294 الوسطى
 222 224 926 428 البنصر
 292 294 996 498 اخلنصر

جدول الن مات الحاد ة من الدساتين األربعة على ط  1)شكل ال

 اتتبالسن وأعدادها أوتار العود األربعة

ومن خالل وصللللف أصللللابع ال نا  يُسللللتخلص من هذا الجدول 

  : األبعاد المتفقة التاليةالمستعملة ف  ذلع العصر وجود 

 ط8)بعد ذي الكل،  ونسبته

1

  ؛سنت 9411ومقدارم  2

ه  ، ونسبتةبعد ذي الخمس
2

  ؛سنت 114ومقدارم  3

ه  نسبت، وةبعد ذي األربع
3

 ؛سنت 219ومقدارم  4

  :واألبعاد اللحنية التالية

ه  الطنين ، ونسبتبعد 
8

  ات؛سنت 412ومقدارم   9

ه بعد الفضلة أو البقية، ونسبت
243

 اً.سنت 11ومقدارم  256

                                                           

 أي نسبة ارتفاع ن مته الواقعة ف  طرفه األحّد إلى ن مة مطلق الوتر. ــ 
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دساتين العود لدى الفاراب  طب

 ط9)بالدسللاتين العشللرة جدوالً  طم111ـلللللللـللللللل  )؟الفاراب  وضللع 

ها    ط192 : 9161الفاراب ، )المعروفلة ف  أيلامه بنسللللللبها وأعداد 

 ط2شكل )ال : كاآلت 

 العدد النسبة الدستان

 المطلق
1

1 22.216 

مجنب السبابة بتنكيس ذي 

 المدتين
243

256 19.681 

 يفمجنب السبابة بتنص

17 الطنين  األول

18 19.584 

مجنب السبابة بوسطى 

149 الفرس

162 19.222 

 مجنب السبابة بوسطى زلزل
49

54 18.816 

 السبابة
8

9 18.412 

 مجنب الوسطى
27

32 12.496 

 وسطى الفرس
68

81 12.428 

 وسطى زلزل
22

27 16.896 
                                                           

 األول.  طنين ذكر فارمر تسعة منها فقط، وأغفل ذكر دستان مجنب السبابة بتنصيف ال ـللللـلللل

وأطلق اسللللللم  مجنلب قديم  على ما سللللللمام الفاراب   مجنب السللللللبابة بتنكيس ذي المدتين ، 

 1911انظر  فارمر، )وأطلق اسلم  وسلطى قديمة على ما سمام الفاراب   مجنب الوسطى . 

 ط.511ــ528 : 1962والفاراب ،  ،182 :
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 البنصر
64

81 16.184 

 الخنصر
3

4 15.552 
 جدول الدساتين العشرة وأعدادها حسب الفاراب  ط 4)شكلال

 ت:ابالسنت وأعدادهاوهذا جدول بالن مات الحاد ة من أوتار العود األربعة 

  ط1شكل)ال

 
                               

 األوتار

 الدساتين     
 الزير المثنى المثلث البم

 294 996 498 2 المطلق
مجنلللب السللللللبلللابلللة 

 بتنكيس ذي المدتين

92 588 1286 184 

مللجللنلللب السلللللللبلللابلللة 

بلتلنصللللليلف اللطلنلين  

 األول

99 592 1295 191 

مجنلللب السللللللبلللابلللة 

 بوسطى الفرس

145 641 1164 462 

مجنلللب السللللللبلللابلللة 

 بوسطى زلزل

168 666 1164 462 

 498 1222 222 224 السبابة
 588 92 292 294 مجنب الوسطى
 592 99 821 121 وسطى الفرس
 649 151 851 155 وسطى زلزل
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 222 224 926 428 البنصر
 292 294 996 498 الخنصر

وقيمتها بالسنت  جدول الن مات الحاد ة من العود  ط5) شكلال

 حسب الفاراب 

  :وه  بنسبها، يالحظ ف  هذا الجدول بقا  األبعاد المتفقة  ابتةً 

: كلــــبعد ذي ال      
1

2
  س9411،  

 ة :بعد ذي الخمس      
2

3
  س 114، 

 ة:األربعبعد ذي       
3

4
  س 219، 

ها » :راب  اقول الفي عمل أن تُست [أي الدساتين]وليس قلاُن جميع 

 ،ولكن منها دسلاتين يستعملها الجميع وال يل ى واحد منها ،مجموعةً 

وه  السلبابة والبنصلر، ودسلتان واحد بين السلبابة والبنصلر يسميه 

فبعط  يجعل ذلع الواحد وسللللطى زلزل،  ،الوسللللطى كلهم دسللللتانَ 

 «الذي سلللمينام مجنب الوسلللطى تانَ وبعضلللهم يجعل الوسلللطى الدسللل

أربعة أنواع  وجود يعن هذا و ط.141ـلللـللل  142 : 9161 ، الفاراب)

  :وإن كانت ال تُستعمل مجتمعة، وه  ،من األبعاد اللحنية

 ةنسبب :البعد الطنين   ـــ 
8

9
 ؛س 412ر مقدابو 

ين السبابة الزلزل ، وهو البعد الواقع ب ط10)البعد المتوسطـلللـلللـللل 

 ةنسلللببووسلللطى زلزل، 
11

12
وال يخفى  سلللنتاً. 919مقدار بو 

آخر من  أن اسلللللتعمال البعد المتوسلللللط الزلزل  يُحدث نوعاً 

                                                           

 ة.ن البعد الطنين  وبعد البقيبي ألن مقدارم يقع ف  الوسط تقريباً  سميته متوسطاً  ــ 
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)البعد المتوسللللط تُسللللتكمل به الثالثة الفيثاغورية 
27

32
 ،412 

 متوسطما يمكن تسلميته بالبعد ال وهو عليهما، المشلتملة سط

ل  )المكم 
81

88
 سط. 921، 

، وهو الواقع بين السبابة ووسطى ط11)الفارس  نصف البعد ـللـللـلل

ةنسببالفرس 
17

18
 س؛ 11مقدار ب، و

ةنسبببعد البقية،  ـــ
 243

256
 ؛ س 11مقدار بو 

األخيرين ال  وكمللا هو واضللللللح، فللإن الفللارق بين هللذين البعللدين

يتجلاوز التسللللللع السللللللنتلات، ومع ذلع فقد ميّز بينهما الفاراب  تمييزاً 

واضللللللحلاً جلياً، وهو ما من قللللللانه أن يفيدنا بان بعط القدما  ربما 

كللانوا يميزون بين نوعين من أنصلللللللاف األبعللاد، تمللامللاً مثللل بعط 

لمسللللللتعمل ف  جنسلللللل  االمحلد ين الذين يميزون بين نصللللللف البعد 

 هاوند، ونصف البعد المستعمل ف  جنس الحجاز.الكردي والن

ج  دساتين العود لدى ابن سينا

سللللللينا فارمر عن السلللللللم ف  عصللللللر ابن  حديثيُسللللللتنتا من 

دستان ن أ ط،191 : 9111فارمر، ) طم9129)وابن زيلة  طم9111)

قد ت سلللللنتا 111الوسلللللطى الفارسلللللية الت  ذكرها الفاراب  بقيمتها 

 ن يُسمى الوسطى القديمة أو الوسطىوُعوضلت بدستا اختفت تماماً 

دسللتان زلزل ُوضلللع ف  الوسلللط أن و ،سللنتاً  412 بمقدارالفارسللية 

مع أن بعط سلللللنتاً،  119 أي علىبين السلللللبابة والخنصلللللر  تقريباً 

 .   سنتا 121و 121الناس كانوا يضعونه على 

                                                           

 الفيثاغورية بين هذا البعد وبعد  البقية سنتات  9 كاد يكون فارقي ـللـللل(
243

256
 غير سط92 ،

 .مليمتراً  995طوله متر ون مة وتر طوله  وترٍ ِ   الفارق بين ن مة يعادلوهو  ،محسوس
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ويسللللتخلص من هذا وجود خمسللللة أنواع من األبعاد اللحنية،   

  :وه 

طنين ، ونـسـبـتـه  البعد الـــ 
8

9
  سنتات؛ 412ومقدارم   

بر، ونسبته ــــالبعد المتوسط الزلزل  األكـــ 
45

49
 921ومقدارم  

 سنتاً؛

البعد المتوسط الزلزل  األوسط، ونسبته ـلــ 
81

88
 921ومقدارم  

 سنتاً؛

زلزل  األص ر، ونسبته البعد المتوسط الـلــ 
12

13
 919ومقدارم  

 سنتاً؛

بعد البقية، ونسبته ـــ 
243

256
 .سنتاً  11ومقدارم  

وقلد يكون من المفيلد هنا مالحظة أن بعط المحد ين من أرباب 

الصناعة العملية يؤكدون وجود اختالفات ف  البعد المتوسط بحسب 

هبون إلى أن درجللة السلللللليكللام تكون عللاليللة ف  مقللام المقللامللات، فيللذ

السللليكام، وتنخفط قليالً ف  مقام الراسلللت، وتنخفط أكثر ف  مقام 

البيلات . ويوافق هلذا الرأي ملا ذهلب إليه ابن سللللللينا عندما ميز بين 

  ال ة أنواع من البعد المتوسط.

 طم1294ـــ  1216) دساتين العود لدى صف  الدين األرموي ـــج 

ن يعتمد على ترتيب سبعة دساتي مياً ل  سُ  صف  الدين نظاماً وصف 

ـ ـلللل ليماـللللـلللل  على الربع األول من أوتار العود بحسب المتوالية ليما

 ط 6كوما، كما هو مبين ف  الشكل التال : )الشكل 
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 ط مواضع دساتين صف  الدين السبعة على الوتر6الشكل )

ن السللبعة تحت أوتار وهذا رسللم آخر ُوضللعت فيه هذم الّدسللاتي

 الُمسللّواة ببعد الّرباعيّة الصللاعدة. وف  الّرسللم أيضللاً الخمسللة العود 

أسللللللملا  النّ ملات بلاألحرف األبجلديّلة ومقادير األبعاد الحاد ة منها 

 ط1بوحدة الّسنت : )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ط جدول العود لدى صف  الدين2الشكل )

دودة ن السبعة المشدساتين صف  الديالن مات الحاد ة من تُترجم 

 :على الربع األول من سلللللاعد العود إلى حسلللللاب السلللللنت كما يل  

 ط9شكل )ال
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 ارــاألوت
 الحاد   الزير المثنى المثلث البم   الدساتين

 292 294 996 498 2 مطلق
 882 184 1286 588 92 زائد
 922 424 1126 628 182 جمنب
 996 498 1222 222 224 السبابة

 1286 588 92 292 294 وسطى الفرس
 1126 628 182 882 184 وسطى زلزل

 1222 222 224 926 428 البنصر
 92 292 294 996 498 اخلنصر

جدول الن مات الحاد ة من عود صف  الدين وقيمتها  ط8) شكلال

 بالسنت

   كذلع :يُستنتا من هذا الجدول أن األبعاد المتفقة ه  

بعد ذي الكل،  ـــ 
1

2
 سنت 9411،  

، ةبعد ذي الخمس ـــ
3

2
 سنت 114،  

، ةبعد ذي األربعـــ 
3

4
 اً سنت 219، 

 :واألبعاد اللحنية ه 

ه  ونسبت البعد الطنين  ـــ 
8

9
 ؛ تسنتا 412ومقدارم  
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ط13)تهالزلزل ، ونسب ط12)البعد المتوسطـللللـللللـلللل 

59049

65536
ومقدارم   

  .سنتاً  991

 ،  ونسبتهط14)البعد  المتوسط الزلزل  المكملـــ 
2048

2187
 ومقدارم 

 .سنتاً  992

بعد البقية أو الليما، ونسبته ـــ 
243

256
 .سنتاً  11ومقدارم  

ة "الرسلللللللالوالواقع أن صلللللللف  اللدين تخلى ف  كتابه الثان  

الشرفية ف  النسب التاليفية" عن هذا النظام النظري الذي وصفه 

ف  "األدوار" وأعاد وصلللللللفه ف  "الشلللللللرفية"، فتملص ف  أول 

األمر من هذا الموقع العال  جداً لدسلللتان وسلللطى زلزل الُمحدث 

 ّم نجد دسللتان )جط ف  أكثر األمر يُشلَلّد وسللطاً »لبعد "ج" فقال: 

أي وسلللللللطلا بين دسلللللللتلانْ  الّزائد  ط15)ط،184)ص  «بين ]ب د[

                                                           

 بين أرباب هذم الصللناعة اسللماً م أجد له "ل ط58 : 1982 )يقول عنه صللف  الدين  ـللللللـلللللل "

 . "ب"وبعد البقية بعد   "ط"، ف  حين سمى البعد الطنين  بعد  "ج"وسمام بُعد 

 نسبة هذا البعد  أن ط52ص )ورد ف  تحقيق الحاج هاقم محمد الرجب لكتاب األدوار  ـلللـللل

ه 
 9

ال تعط  فكرة صللحيحة عن هذا . غير أن هذم القيمة التقريبية سللنتاً  182، ومقدارم 10

ري الذي اعتمدم صللللللف  الدين ف  وضللللللع نظامه ومن النظام الفيثاغ إنها تنتقل بناالبعد، بل 

على المواف قات الطبيعية.  المبن  Système d'Aristoxèneكسللانس الخاص إلى نظام أرسللطو

على أن هللذم القيمللة  التقريبيلة
 9

10
  ton mineurرف بلالطنين  الصلللللل يلهللذا البعللد المعرو 

 ,YEKTA, 1922 : V) اعتُمدت لدى المنظرين الشللللللرقيين على حد قول رؤوف يكتا  باي

 ,Dussaut) انظر مط1592)ف  نظام اإليطال  زارلينو  االسلملبعد بهذا اكما نجد هذا  .(2294

1951 : 72) . 

 كمال بعد الثالثة الصلل يرة هو البُعد الذي يُضللاف إلى البعد المتوسللط الزلزل  السللت ـللللللـلللللل

)الفيثاغورية 
27

32
 .   apotomé، ويُسمى بعد األبوطوم سط 294، 

 عة، مراجعة ، تح وشرح: حممد األسعد قريالرسالة الشرفية ف  النسب التاليفيةاألرموي، صفي الدين،  ـــــــ
ـــــ توت ، نصدارا  الن مة ا ــ ــــ . وقد جتاهلت 168، ص 2229لزهراء، وتصدير: حممود قطاط، سيدي بوسعيد ـ
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والسبّابة . وبإجرا  العمليّة الحسابيّة الالزمة لتحديد موقع الوسط 

بين هذين الدستانين، يتبيّن أّن ن مة دستان )جط ـللللـللللـلللل أي دستان 

الُمجنّب ـلـلـ تقع على نسبة 
4235
من ن مة مطلق الوتر)اط، وه   4608

نسللللبة قريبة من 
34
سللللنتاً. ومعنى هذا أّن ن مة  146ومقدارها   37

دسللتان )جط ه  ف  التطبيق أخفط من ن مة الّدسللتان النّظرّي بـ 

سلللنتاً، وهو مقدار محسلللوس ويُ يّر من طبيعة السللللّم بشلللكل  34

 واضح.

وف  مرحللة  لانيلة، بعد أن حاول صللللللف  الدين وصللللللف  ال ة 

م يُوفّق ف  تحلديد نسللللللبها دسللللللاتين جلديلدة ف  السلللللللم التطبيق  ول

بلالتلدقيق، التجلا إلى نظلام الفلاراب  وتبنلام بلالكامل ونقل عنه جدوله 

   ط16) كما هو مبيّن أعالم.

 خالصة النبذة التاريخية

هذم إذن أهم األنظمة الصللللوتية الت  وصلللللنا وصللللفُها ف   كانت

د، لقرن الثالث عشللر للميالالموسلليقية العربية إلى أواخر ا المؤلفات

  :من خاللها الخلوص إلى نتيجتين هامتين كنويم

وه   ،رين العرب على األبعللاد المتفقللةنظ  ماالتفللاق بين ال طأوالً 

) بعلد ذي  الكل
1

2
) ةوبعد ذي الخمسلللللل، ط9411،

2

3
وبعد  ط،114،

                                                           

 لّنلرياجّل الّدراســــــــــا  الن اه ّمت بنلاّ صــــــــــفّي الّدين هيت  العبارض ا اّمة الن تبنّي بو ــــــــــوح تراجع   ن تلام  
نا ة العملّية    صـــــــــــر . ومن أهّم الب و  الن مّيز   لفائدض تلاٍّ آخر أكثر واقعّية، وأكثر اقرتاباً من واقع الصـــــــــــّ

اريخ تّي الّدين الّنلرّي وتلام  الّ طبيقي الب ث القّيم لشــــــــــــــعين املعلون  املعلون، شــــــــــــــعين، بني تلـاّ صــــــــــــــف

ــــ نظرية الموسيقا العربية ــ ــــ القسلي  كلية املوسيقا، 6، سلسلة دراسا  ــــ ــ ــــ، بعو ، جامعة الروح القدس ــــ ــ ــــ
 (.222ــ221، ص 2222

 ــــ ـــــ ــــسالرسالة الشر،يةس، حممد األسع حتقيقراجع ملزيد ال عمق   هيت  املسألة  ـ ، رجع السابقالمد قريعة لـ
 .194ــ186ص 
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) ةذي األربع
3

4
ألبعاد اللحنية ه  البعد نوعين من ا وعلى ط،219 ،

)الطنين  
8

9
)وبعد البقية أو الليما  ط،412 ،

243

256
 ط.11، 

رغم  ف الواضللللللح بين الفللاراب  وابن سللللللينللااالختالط،  للانيللاً 

ف  تحديد مقدار البعد المتوسط،  ميةإلى نفس المدرسة السل   انتمائهما

بل إن االختالف ذهب  .الدين األرموي وكذلع بينهما وبين صللللللف 

:  علمواقعلى الدسللللاتين المختلفة ا هنفسلللل االسللللمإلى حد إطالق  بهم

فنسلبة البعد الحاصل بين دستان السبابة ودستان وسطى الفرس ه  

)الفلاراب  عنلد
17

18
ين نجدها لدى ابن سللللللينا على ف  ح ط ،س 11، 

) نسلللللبة
243

256
الليما الفيثاغورية ؛ وه  عينُها نسلللللبة بعد ط س 11، 

)ونسللللبة البعد المتوسللللط الزلزل  عند الفاراب  ه 
11

12
، سط 919، 

) :عند ابن سلللللينا على  الث نسللللللب  وه 
45

49
)و سط 921، 

81

88
 ،

)و سط 921
12

13
ف  نظامه ، وتوجد لدى صللللللف  الدين سط 991، 

) على نسبةالنظري 
59049

65536
 سط. 991، 

وال يفوتنا هنا اإلقارة إلى أن الفاراب  انفرد بوصف بعد لحن  

جديد يحدث من دسللتان وسللطى الفرس بنسللبة )
17

18
سط، وهو  11، 

 أعلى بتسع سنتات من بعد الليما.

أسللللللبلاب هلذا االختالف بينهم ف  تحلديلد مقدار البعد  وال تخرج

 :الزلزل  ف  رأينا عن أحد سببين ا نين المتوسط

إمللا أن يكونوا قللد انطلقوا ف  محللاوالت نظريللة بحتللة إلعطللا   

واقع  ف  رياضلية لهذا البعد بصرف النظر عما كان عليه فعالً  قيمة
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 ERLANGER, 1939)جيهنالصللناعة، وهذا ما ذهب إليه ديرال

: III, 591) ؛ 

ن م وإما أن تكون القيمة الفعلية لهذا البعد المتوسلللط تختلف فعالً 

 .أخرىإلى آخر ومن مدرسة إلى آخر ومن مكان إلى عصر 

 فلو كان كذلع، لما تكلف ابن سلللينا مثالً  ،واالحتمال األول مسلللتبعد

إعطا    الث نسللللب مختلفة للبعد المتوسللللط الزلزل ، والكتفى بمقدار 

فت للنظر هو أن االختالف اللوا .يتفق مع معلادالته وحسللللللاباته واحلد

ا، العرب إلى يومنا هذ المنظرينف  تحديد مقدار هذا البعد اسللللتمر بين 

 البعد نصللللللفبل وتعدام إلى االختالف ف  تحديد مقدار البعد الطنين  و

 الحقاً. األبعاد المتفقة كما سنرى وحتى

 العصر الحديثم العرب  ف  أهم أبحاث السل  ـــ  2

العربية على خلو الفترة الت   سلللللليقاع كلل اللذين أرخوا للموجم  يُ 

وحتى أبواب  الثالث عشللر للميالدط القرن)تلت عصللر صللف  الدين 

ومسللللللتقل خاص بنظريات   العصللللللر الحلديلث من كل بحث جديد

من  وذلع على الرغم ومن بينها السلم الموسيق ، ،العربية سليقاالمو

 منة العربية ف  هذم الحقب سلللليقاالت  عرفتها الموالتا يرات الجديدة 

 واضلللحةالتا ير الترك  الذي ال تزال مالمحه  خصلللوصلللاً تاريخها، 

 ف  أو ،وخاصلللللة ف  تونس  ،إلى اليوم سلللللوا  ف  الم رب العرب 

 .المشرق العرب 

وقد برز تا ير من نوع آخر على الموسلللللليقا العربية ف  بداية 

عل  ر األورب ، فانشلللللا محمد القرن التاسلللللع عشلللللر، وهو التا ي

سنة مصلر مدرسلة الموسيقا العسكرية  ف ط 9921ـلللللللـللللللل9911)

قواعد الموسللللليقا األوربية، ل التعليم فيها خاضلللللعاً  وجعل ،9942

 وجللب لهلذا ال رض علديلد األسلللللللاتذة والموسللللللليقيين من أوربا،

ة بل ومتعارض ،فادخلوا آالت جديدة غريبة عن الموسليقا العربية

ط. JARGY, 1977: 72-73) األحيللللان من ملعلهللللا فل  كثير

وسللرعان ما تعدت هذم الموسللليقا اإلطار العسلللكري وانتقلت إلى 
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م مع من واستمر هذا الوضع وتدع   .الشوارع والساحات العمومية

الذي ط 9911ـلللـللل9961)إسماعيل جا  بعد محمد عل  كالخديوي 

أحد أعمال  9961فيها سللللللنة  أنشللللللا دار األوبرا بالقاهرة، وقُدم

،  "Rigoletto"وه  أوبرا  ط9119ـلـلـ9991)ردي ييطال  فاإل

 .ط17)9919 وقُدمت لنفس المؤلف أوبرا  عايدة  سنة

سيق  م المووكان للتا ير األورب  أ ر واضح ف  نظريات السل  

العرب  اللذي كان محل بحث واهتمام قلللللللديدين منذ مطلع القرن 

ف  مسلللللالة قسلللللمة الديوان  قبله، خصلللللوصلللللاً  العشلللللرين وحتى

 طنين.عة وعشرين ربع بلموسيق  إلى أرا

 قسمة الديوان الموسيق  لدى قهاب الدينـــ 1. 2

إن » ط:9911ـلللللـللللل9111)الدين يقول محمد بن إسماعيل قهاب 

دة المقللامللا  [الحللاصلللللللللة ف  الللديوان ،يعن  مجموع الن مللاتت، ]علل 

أما . وع، وه  تنقسللللللم إلى أصللللللول وفر ملانيلة وعشللللللرون مقاماً 

و الثها  ،و انيها دوكام ،يكام أولهلا ،فقط األصللللللول فعلدتهلا سللللللبعلة

 ،وسلللادسلللها قلللشلللكام ،وخامسلللها بنجكام ،ورابعها جهاركام ،سللليكام

 وأما الفروع فعدتها واحد وعشلللللرون فرعاً )...ط.  وسلللللابعها هفتكام

 ط18)[اكذ]مات عربات بنوه  تنقسللم بالقسللمة الثال ية إلى عربات و

 ط.94ــ99:  9962هاب الدين، ق) «تيكات عربات

بدرجة من  ع مبتدئاً فإذا رفْعَت صللللوتَ »ويقول ف  موضللللع آخر 

الت  ه  األصللللللول وانتقلَت منها، فإما أن تقطَع  لسللللللبعاللدرجات ا

مسللللللافة البعد بينها وبين الدرجة الت  تليها، وإما أن تقطع نصللللللف 

الدين، قللهاب ) «قف  مةَ أو ربعها أو  ال ة أرباعها فقط وت المسللافة

 ط.92:  9962

                                                           

   ـلللـلللSHILOAH, Amnon, «Musique de l'Islam», in : Encyclopaedia Universalis, XI, 

Paris, 1979, p. 463 

 سالبنما سولي     ستيمسمجع     سالنيما سال ش  أن املقصود هنا هي   ــ. 
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 :  ين الفقرتين ما يل اته ويُستخلص من

دة الن مات الت  ينقسلللللم إليها الديوان  مان وعشلللللرون    إن ع 

 ، وه  سلللبعطدون احتسلللاب ن مة جواب اليكام الت  يتم بها الديوان)

وإحدى وعشلللرون ن مة فرعية تتواتر بمعدل  الث  ،ن مات أصللللية

   : أصليتين على هذا النحو ن مات بين كل ن متين

 

 
 ط9الشكل )

تضلللح من فحص الفقرة الثانية الت  أوردناها أعالم أن قلللهاب ي

يم قياسية بين الن مة األصلية ون وحدةً  الطنينالدين اتخذ مسلافة ربع 

الت  تليهللا، وبين نيم العربللة والعربللة، وبين العربللة وتيللع  العربللة

ابية وبعملية حس .وبين تيع العربة والن مة األصللية الموالية العربة،

 ع األبعلاد الحلاصلللللللة بين ن مات الديوان التسللللللع  لمجمو بسلللللليطلة

×49باحتسلاب الن مة المكملة للديوان، نحصل على  ،والعشلرين
4

1
 

غير أن الديوان الموسلليق  يشللتمل ف  الواقع على سللتة  .أبعاد  1 =

لذلع، يمكن أن نخلُص إلى أن نظرية قللللهاب و .وليس سللللبعة أبعاد

تسلللتند إلى أسلللاس علم ، وليس فيها ما يمكن أن  ال مالدين ف  السلللل  

يفيلدنلا ف  معرفلة طبيعلة األبعلاد الموسلللللليقية المسللللللتعملة ف  واقع 

غير أن النتيجة الهامة الت  يمكننا االحتفاظ  .الصللللناعة ف  عصللللرم

بتقسللليم الديوان الموسللليق  إلى  اإلحسلللاسبها من كل هذا ه  بداية 

لذي سلللليُؤخذ فيما بعد ماخذ أرباع األبعاد، وهو االفتراض النظري ا

 .التسليم الذي ال نقاش فيه وال جدال

 مشاقة لميخائيالسلم  الموسيق  لدى ـــ 2. 2

بانه  مط9999سلللنة ى متوف  )مشلللاقة  لميخائياللبنان  اقلللتهر 

ربع بعللد  42إلى  العرب مخترع قسلللللللمللة الللديوان الموسللللللليق  



 

 14 

لم ا السلللوالواقع أنه انطلق ف  الحسلللابات النظرية لهذمتسللاوية، 

رداً على رأي كان ينشللللللرم أسللللللتاذم الشلللللليخ محمد العطار ف  

مجالسلله الدمشللقية مفادم أنه للحصللول على األربعة والعشللرين 

ربعاً الت  ينقسلللللم بها الديوان الموسللللليق  العرب ، يكف  قسلللللمة 

النصف األول من الوتر إلى أربعة وعشرين قسماً متساوياً. وقد 

ْي البعد أ بت مشللللاقة خطا هذا اإلقرار مؤ كداً أن المجال بين حد 

يضللللللليق كلما تقدمنا نحو نهاية الوتر. ويمكن مالحظة ذلع بكل 

يسللللر على آلة العود مثالً، وذلع بقياس المسللللافة الفاصلللللة بين 

 66.61األنف ف  وتر النوا وموضلع اسلتخراج ن مة الحسين  )

ممط،  م قيلللاس المسلللللللللافلللة الالزملللة  611مم على وتر بطول 

س الطنين على وتر الكردان انطالقللاً من درجللة السلللللللتخراج نف

ممط. فيتضللح من هذا المثال أن طول الجز  من  22.22السللهم )

الوتر الالزم السلللللللتخراج ربع الطنين األول يفوق بكثير طول 

الجز  الالزم السلللللللتخراج ربع الطنين األخير ف  اللديوان. وقد 

 ةخصلص مشلاقة النصليب األوفر من رسلالته "الرسلالة الشللهابي

ف  الصللللللناعة الموسلللللليقية" للقيام بالحسللللللابات واإليضللللللاحات 

ربع طنين،  42الرياضية الت  تمكن من تقسيم نصف الوتر إلى 

وذلع من دون أن يكون متبنياً لهذا المنهاج، بل على العكس من 

األرباع  وإّن الخطا إنما هو من تقسلليم»ذلع، فقد قال بالحرف : 

  .ط19)«يونانعند العرب وإن الصحيح هو تقسيم ال

وتتمثلل أيسللللللُر الطرق الت  اقترحهلا مشللللللاقة ف  افتراض وتٍر 

ط ن مة قسماً  9149منتصلفه ) ، تحدث ف  قسلماً  1216مقسلوٍم بـلللللل 

النوى، أي جواب اليكلام اللذي يمثل أول ن مة ف  النظام. وبعد ذلع، 

إلخ... وذلللع  ،11 م  11 م  19 م  21بـلللللللللللل  9149العللدد يرفع 

                                                           

 لموضوع، انظر :لمزيد التفاصيل حول هذا ا ــ 
  ِ(Epître à  mûsîqâ»-ihâbiyya fî sinâ`at alsh-Risâla al-«al â'îl,,khAQQA, MiSHUM

Dîn sur l'art musical), Beyrouth, imp. des Pères jésuites, 1899; texte arabe et -ihâb alSh

traduction intégrale en français par RONZEVALLE (P.L.), in : Mélanges de la Faculté 

Orientale de Beyrouth, IV, Beyrouth, 1913, pp. 1-120. 



 

 15 

 الت  تحدد األبعادَ  جات الخمس والعشللرينللحصللول على باق  الدر

وفيمللا يل  جللدول الللدرجللات  والعشللللللرين للللديوان األول. ةاألربعلل

شللكل )ال ربع طنين : 42بالتسللاوي إلى الحاصلللة من قسللمة الديوان 

 ط91
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 إدريس راغب بعقياس السلم الموسيق  عند ـــ  1. 2

مؤلفه المشللهور  9112سللنة  أصللدر األسللتاذ محمد كامل الخلع 

وكان من بين المسلللللائل الت  تناولها  ".يق  الشلللللرق سلللللكتاب المو"

رصد "  هبذلع عنوان مسلالة قياس األبعاد الموسليقية، فوضلع جدوالً 

بفرض أن طول  الصللللللونمترالمقامات واألنصللللللاف واألرباع على 

أفنلدم إدريس راغلب بع األفخم  مليمتر لعطوفتلو 9111وتر اليكلام 

 إلى هذاأضلللللفنا  وقدط. 14 : 9111الخلع ، ) "عدة المؤلفبمسلللللا

الجللدول مقللادير األبعللاد الواقعللة بين  ن مللة اليكللام وبللاق  الن مللات 

 ط.99)الشكل  بحساب السنت

 

 الن مة 
طول الوتر 

 )ممط

المقدار 

 بالسنت

 1222 522 نوى 1
ــ  تيع حجاز 24

 صبا
522 1112 

 1226 512 حجاز 21
 1218 549 نيم حجاز 22
 995 561 جهاركام 21
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ــ  ط20)بوسليع 22

 عشاق
521 922 

 942 581 نيم بوسليع 19
 821 624.5 سيكام 18
 828 622 كردي 12
ــ  نيم كردي 16

 نهاوند
642 262 

 224 666 دوكام 15
 652 686 تيع زيركوالم 14
 625 225 زيركوالم 11

                                                           

 لقد جرت العادة ف  تسلمية ن مات السللم الموسيق  العرب  أن تُخص الن مات   ـللللللـلللللل

فيما تُضاف لفظة  تيع السم  باسلما  مميزة، األصللية وكذلع الن مات األكثر اسلتعماالً 

لت  تليها من جهة الحدة، وتُضللللللاف لفظة  نيم  ا إحدى هذم الن مات للداللة على الن مة

 تليها من جهة الثقل. وف  مثل هذم الجداول الت  تقسم الديوان الت  للداللة على الن مة

، تتخذ ف  العادة  ال ةُ أصللللناف من الن مات أسللللماَ  جز اً  42الموسلللليق  العرب  إلى 

   :مميزةً، وه 

ران والكوقللللللت والراسللللللت والدوكام والبوسلللللللع اليكام والعشللللللي :الن ملات الطبيعية وه  ط  أ 

 ى؛والجهاركام والنو

قرار الحصلللار وعجم العشللليران والزيركوالم  :الن مات الموسلللومة بخافط أو رافع وه   طب 

  ؛والكردي والحجاز

 العراق والسيكام. :الن مات الرئيسيــة المؤلفة للبعد المتوسط، وه  نـ متان  طج 

ر النيم حصلللار وقرار التيع حصلللار ونيم العجم عشللليران أما باق  الن مات، فه  قرا

وتيع الكوقلللللت ونيم الزيركوالم وتيع الزيركوالم ونيم الكردي وتيع البوسلللللليع ونيم 

آخر لما أطلق  هذا ما جرت به العادة. أما الخلع  فقد رأى رأياً ز، الحجلاز وتيع الحجا

على  "البوسليع" سلماوأطلق  على الن مة الموالية لن مة السليكام، "النيم بوسلليعاسلم "

ب الثانوي المرك االسلللمأطلق  الن مة الت  تسللبق ن مة الجهاركام. وبعبارة أخرى،  فقد

 باالسللللللمالت  ال تُسللللللتعمل إال فيما ندر  وخص الن مة على الن ملة األكثر اسللللللتعملاالً 

 الرئيس .
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 554 226 نيم زيركوالم 12
 498 252 راست 11
 464 265 ط21)كوقت 12
ــ  نيم كوقت 9

 رهاوي
229 412 

 169 828 عراق 8
 122 842 عجم عشيران 2
نيم عجم  6

 عشيران
862 252 

 226 888 عشيران 5
ـ ـ تيع قبا حصار 4

 قوري
928 162 

 124 911 قبا حصار 1
 55 969 نيم قبا حصار 2
 2 1222 يكام 1

 ط11)شكل ال

 عب من خالل قياسات إدريس راغبجدول السلم الموسيق  العرب  

  ط1924)وكامل الخلع 

اتخذنا و ـللـلل آلة بيانو مثالً ـللـلل لنفترض اآلن أننا صنعنا آلة  ابتة 

وعشللللللرين ن مة بين طرف  أبعاد ذي الكل فيها وسللللللويناها   أربعة

 :يُستنتا المالحظات التالية .ف  الجدول المذكور حسب مقاديرها

                                                           

 قد أطلق ف  "،البوسليع"و  "النيم بوسليع"مثلما فعل الخلع  من قبل مع ن مت    ـللللـللللل

وخص الن مة  ،اسللللتعماالً  على الن مة األكثر" النيم كوقللللت"الثانوي المركب  االسللللم

 .تالكوق :الرئيس  باالسمالت  ال تُستعمل إال فيما ندر 
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)نسللبته الفيثاغورية الصللحيحة يوجد البعُد الذي بالَخمس ب اط
2

3
 ،

بين ن مت  الراسلللت والنوى، وبنسلللبة قريبة من ذلع بين  سط 114

)ن مت  اليكلام والدوكام  
666

1000
وف  مواضللللللع أخرى،  سط. 112، 

 : نجد لهذا البعد مقادير أخرى بعيدة كل البعد عن قيمته الصلللللحيحة

)العجم عشلللللليران والجهاركام بنسللللللبة فهو بين ن مت  
563

840
 ،611 

)، وبين ن مت  القبا حصلللار والكردي بنسلللبة سط
627

931
، طس 641، 

)وبين ن مت  العشلليران والنيم بوسللليع بنسللبة 
581

888
 .لخإ طس 112، 

د الطبيعية المتفقة من األبعاالذي هو  ةوهذا يعن  أن بعد ذي الخمسللل

على البيانو االفتراض   بصلورة خاطئة ف  أكثر من موضلع نّ ر  يَ سلَ 

 .الذي تحد نا عنه آنفاً 

)بنسبته الفيثاغورية الصحيحة  ةيوجد البعُد الذي باألربع طب
3

4

وبين ن مت  العشلللللليران  ،بين ن مت  اليكام والراسللللللت سط 219، 

)بة من ذلع بين ن مت  الدوكام والنوى والدوكام، وبنسلللبة قري
500

666
 ،

) الراسللللللت والجهلاركام ، وبين ن مت سط 216
563

750
 سط. 211 ،

 بنسلللللبٍ  ةالبعد الذي باألربع وف  مواضلللللع أخرى من الجدول، نجد

الم ن مت  الزيركو فهو بين. بعيلدة عن قيمتله الطبيعيلة الصللللللحيحة

)بنسللللبة  الً والحجاز مث
537

705
القبا حصللللار  ، وبين ن مت طس 219 ،

)كوالم بنسبة والزير
705

931
هو الشان بالنسبة لما ومث .، إلخسط 299، 

الطبيعية  الذي هو من األبعاد ة، فإن بعد ذي األربعةلبعد ذي الخمس

 لبيانون بصلللللورة خاطئة ف  أكثر من موضلللللع على االمتفقة سلللللير

ويجرنا هذا إلى االعتقاد بان إدريس راغب بع ومحمد  .االفتراض 

كامل الخلع  لم يراجعا جدولهما وفق األصول الفيزيائية الت  تحكم 
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الن م، واكتفيلا بقيلاس األبعاد اللحنية من حيث تتاليها ف  المنظومات 

ولهذا السلللبب ضلللاعت النسلللب الصلللحيحة  عليها. المتعارفلحنية ال

 .ف  بعط المواضع من الجدول ةوذي األربعة ذي الخمس يْ لبعدَ 

 المسالة أكثر عندما نحاول استقرا  مقادير األبعاد اللحنية وتتعقد

صللل بالبعد ففيما يت .البعد الطنين  والبعد المتوسللط والبعد الصلل ير :

)الطنين ، ياُلَحظ من خالل الجلدول وجود هلذا البعد بنوعيه الكبير 

8

9
)والص ير  طس 412، 

9

10
فالبعد الطنين  الكبير . ط22)طس 994 ،

)بين ن مت  اليكام والعشلللليران، وبين الدوكام والراسللللت  يوجد مثالً 

111

125
)وكذلع بين الجهاركام والنوى  ط،س 416، 

500

563
 ط.س 411، 

ن مت   ينب ،وبصورة تقربية ، ير فيوجد مثالً أما البعد الطنين  الصل

)العجم عشلللللليران والقبللا حصلللللللار 
840

931
ين ن مت  بو، سط 919، 

)ونليم الزيركوالم  اللعلراق
363

404
وبين ن مت  الكردي  طس 991، 

)والجهلاركام 
563

627
أخرى ال كما توجد أبعاد طنينية  ط23)ط.س 991، 

                                                           

 أما البعد ط » 41 : 9161)يذهب يوسللف قللوق  إلى غير ما ذهبنا إليه فيقول  ـلللللللـللللللل

كامل أي من نسبت  البعد ال فق  معالكامل  أي الطنين   ف  حسابات الخلع ، فهو ال يت

9

أو  10
8

، إذ ه  عندم 9
88

100

 
أي 

22

ومن الواضلللح أن قلللوق  وقع ف  خطا [«. هكذا] 25

حسللاب  عندما اختزل الكسللر
 888

إلى ن مة اليكام، إلى  وهو نسللبة ن مة العشلليران ،1000

الكسر
22

نسبة البعد كما وردت ف  الجدول ه . ف25
888

وتُختزل إل، 1000
111ى

ذا ه ، ومقدار125

)وهو بعينه البعد الطنين  الكبير  ت،سلللنتا 416 البعد هو
8

9
 ْينبفارق سلللنتسط  412 ،

 ط وهو فارق غير محسوس.فق

 انظر الهامش السابق  من أن البعد  ،مع ما ذهب إليه يوسف قوق  ال نتفق هنا أيضاً  ـلللللـللللل

)الكلاملل ف  حسللللللابلات الخلع  ال يتفق مع البعد الطنين  الصلللللل ير
9

، وهذم سط 994، 10

 األمثلة الثال ة تؤيد ذلع.
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من هللذين البعللدين كللالللذي بين ن مت  الُعشلللللليران ونيم  تتفق مع أي  

)الكوقللللت 
779

888
)وبين ن مت  الدوكام ونيم البوسللللليع  ط،س 446، 

581

666
)، وبين ن مت  نيم البوسلللليع والحجاز طس 416، 

537

581
 ،916 

 ط؟س

وسللط، فنجدم بنسللب معقولة ومتقاربة ف  المواضللع أما البعد المت

الت  يكثر فيها اسلللتعماله، مثل موضلللعه بين ن مت  اليكام وتيع القبا 

) حصلللار
250

227
)، وبين ن مت  العشللليران والعراق سط 961، 

101

111
، 

)، وبين ن مت  الدوكام والسلللللليكام سط 961
5,604

666
أما  ط.س 961، 

الت  يندر  فيها اسللتعماله، فنجدم بنسللب متفاوتة، مثل  ف  المواضللع

)موضللللللعله بين ن مت  نيم الكوقللللللت ونيم الزيركوالم 
726

779
 ،944 

)نيم البوسلللليع ونيم الحجاز   ؟ وموضلللعه بين ن مت سط
549

581
 ،19 

 ط؟س

نينيللة ف  جللدول الخلع  تقترب ولمللا كللانللت بعط األبعللاد الط

)من الطنينين الكبير  كثيراً 
8

9
)والصلللللل ير    طس 412، 

9

10
 ،994 

)من بعد الليما  عندم يقترب أيضاً  ، فإن البعد الصل يرطس
243

256
،11 

) ومن بعلللد األبوطوم  سط،
2048

2187
مع وجودم على   ،سط 299، 

 البعدين، مثل النسبة الت  بين الدوكام نسلب ال تتفق مع أي من هذين
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)والكردي 
627

666
النسللللللبللة الت  بين النيم بوسللللللليللع  ، أوطس 912، 

)والجهاركام 
563

581
   .طس 11، 

 إن ما يمكن أن يقال ف  قسلللمة إدريس راغب بع وكامل الخلع 

وال يمكن قبول  ،نهللا قسللللللمللة ال تخضللللللع ألي مبللدأ علم إللللديوان 

دأ قسللللللمة فالخلع  أقر بمب .نتائجها من الناحيتين النظرية والتطبيقية

بصللللرف النظر عن   طنين ربع 42إلى الديوان الموسلللليق  العرب  

ولكن ما  .عدمه، وانطلق ف  قياسللللللاته على هذا المبدأ أوتسللللللاويها 

حاجات عملية تفرضللللللها لال يسللللللتجيب  كانفلائلدة هلذا اإلقرار إذا 

 ل طبقةتحويولعل أقلها  .العربية سيقاالممارسة الفعلية لمقامات المو

حتى تالئم  ،أقللل كلهللا  ولم  ،المقللامللات على بعط ن مللات السلللللللم

آلة  ُعدنا إلى فلو؟ مختلف طبقلات ال نلا  لدى المطربين والمطربات

صوير وحاولنا ت خلع البيانو الت  افترضلنا تسلويتها حسب جدول ال

على بعط ن ملات هذا الجدول، لوقفنا على   جنس الراسللللللت  مثالً 

د جنس الراسللللللت تترتب بحسللللللاب فابعا .مدى الخلط الذي وقع فيه

 : على ن مة اليكام على النحو التال  السنت

 

 

 

  : وتترتب على ن مة الراست على هذا النحو

 

  : وتترتب على ن مة الدوكام هكذا

من خالل مقارنة مقادير األبعاد ف  هذم النماذج أن  نَ بيـلللللللللللل  تو

 .طبقةر فيها ال يّ تتجنس الراسللللت  يرن بطريقة مختلفة ف  كل مرة 

وه  أن النظللام  ،نتيجللة بللديهيللة إلىمن كللل هللذا  ويمكن الخلوص



 

 41 

أن يكون  لخلع  ال يمكنإلدريس راغب بع بمسللللللاعدة ام  السللللللل  

 .يةعن واقع الصناعة العمل صحيحاً  مترجماً 

  1929  الشرق بحث معهد  الموسيقا ـــ  4. 2

ن عشللللريالم الموسللليق  ذي األربعة والسلللل  رغبة ف  تدوين ... »

و وف  مقدمتها البيان ،على أساسه صنع اآلالت الثابتة ليتسنى صلوتاً 

م كما هو رأى المعهد ضللللللرورة تحقيق وإ بات السللللللل   وآالت النفخ،

ضللللللمت من لجنة  9141فالف ف  عام  ف  مصللللللر، متداول عمالً 

المشت لين ببحوث الموسيقا العربية من يمثلون جميع وجهات النظر 

وقد جرى عمل ط. 29ـلللـللل  21 : 9161قوق ، )« السائدة ف  مصر

 ة بان سلللّوى كل من األسلللتاذين مصلللطفى رضلللا ومحمدجنهذم الل

 الصللللونمترعزلة عن اآلخر،  م قيسللللت أطوال آلة  العقاد قانونه ف 

وبعللد المقللارنللة  .ات التسللللللويللة ف  آلت  القللانونلكللل ن مللة من ن ملل

وقعللت المصلللللللادقللة على نتللائا هللذم التجربللة المثبتللة ف   والتثبللت،

 ط94شكل )ال : الجدول التال 

 

 الن مة 
الجز  المهتز من 

 الوتر
المقدار 

 السنتب

 2 12222 راست  دو( 1
 48 9224 تيم زيركوال  2
 92 9492 زيركوال  1
 151 9166 تي  زيركوال  4
 224 8889 دوكا   ري( 5
 242 8222 تيم كردي 6
 294 8412 كردي 2
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 155 8148 ( سيقا   مي  8
 186 8222 بوسلي  9
 415 2222 تي  بوسلي  12
 498 2522 جهاركا   ،ا( 11
 542 2291 تيم ح از 12
 588 2119 ح از 11
 619 6911 تي  ح از 14
 222 6666 توا  صول( 15
 218 6512 تيم حصار 16
 292 6128 حصار 12
 851 6111 تي  حصار 18
 926 5925 حسيين  ال( 19
 952 5269 تيم   م 22
 1218 5555   م 21
 1248 5454 أوج  سي  ( 22
 1288 5111 ماهور 21
 1152 5141 تي  ماهور 24
 1222 5222 كردان 1

من خالل بحث  م الموسيق  العرب جدول السل ـللللللـلللللل94شكل ال

 9141معهد الموسيقا العرب  سنة 

  : يالحظ ف  هذا الجدول ما يل 
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)بنسلبته الفيثاغورية الصحيحة  ةيوجد البعُد الذي بالَخمسل طأ
2

3
 ،

بين ن مت  الراسلللللت  :ف  أكثر من موضلللللع من الجدول  طس 114

 .ين الجهاركام والكردان، إلخالدوكام والحسللللللين  وب والنوى، وبين

وف  موضللللللعلله بين ن مت  الكردي والعجم،  يوجللد هللذا البعللد على 

)نسللللللبلة 
37

84
نسللللللبلة بعيللدة كلل البعللد عن قيمتلله  وه  ط،س 142، 

من األبعاد الذي هو  ةوهذا يعن  أن بعد ذي الخمسلللللل  .الصللللللحيحة

يانو وضع من البن بصلورة خاطئة ف  هذا  المالطبيعية المتفقة سلير

 .هذا العمل األولى من أو آالت النفخ الت  كان صنُعها غايةَ المعهد

)بنسبته الفيثاغورية   ةيوجـلد البعـلُد الذي باألربـع طب
3

4
 ،219 

بين ن مت  الراسللللللللت  :ف  أكثر من موضللللللع من الجلللدول  سط

 إال .كردان، إلخوالجهلاركلام، وبين اللدوكام والنوى، وبين النوى وال

)بين ن مت  الجهاركام والعجم على نسلللللبة  هأنه يوجد ف  موضلللللع

5555

7500
  .بعيدة كل البعد عن قيمته الصللحيحة وه  نسللبة ط،س 141، 

الذي هو من األبعاد الطبيعية المتفقة  ةوهلذا يعن  أن بعلد ذي األربع

  هذا ة فن بصورة خاطئوسيرة عد ذي الخمسبسليلقى نفس مصلير 

 .الموضع من البيانو أو آالت النفخ

)يوجد البعد الطنين  الكبير بنسلللبته الطبيعية الصلللحيحة  طج
8

9
 ،

بين ن مت  الراسللللللت  :واضللللللع عديدة من الجدول م ف ط س 412

ما ك .وبين النوى والحسين ، إلخ ،الجهاركام والنوى وبين ،والدوكام

)سلبته الطبيعية الصحيحة  يوجد الطنين  الصل ير بن
9

10
سط  994، 

وبين الحسللللللين   ،بين اللدوكلام والبوسللللللليع :ف  مواضللللللع أخرى 

من  كمللا توجللد أبعللاد طنينيللة أخرى ال تتفق مع أي   .والمللاهور، إلخ
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)والعجم  هلذين البعدين، كالذي بين ن مت  الحصللللللار
5555

6328
 ،446 

)كام والنيم حجاز أو بين السي ط،س
7291

8148
   ط.س 914، 

) بنسللللللبة تارة فهو ،أما  البعد  المتوسللللللط  طد
11

12
 طس 919، 

 أو بين ن مت  النوى والتيع ،كلاللذي بين  ن مت  اللدوكام والسلللللليكام

) بنسبة وتارة حصار،
5454

5925
 كالذي بين ن مت  الحسين  سط 924، 

يعن  أن أبعللاد جنس وهللذا . واألوج أو بين الجهللاركللام والنيم نوى

  : هذا النحو تابع على ن مة الراست علىت الراست مثالً 

 
  :تابع على ن مة النوى على هذا النحووت

 
 : وتتابع على ن مة الجهاركام هكذا

 

وهذا يعن  أننا سلنحصلل على قكل جديد لجنس الراست ف   

تلله من ن مللة إلى أخرى، ممللا يتنللافى مع أبسللللللط ل طبقكللل مرة نحو  

وعندما نحاول تحويل طبقة نفس الجنس على  .المبلاد  الموسلللللليقية

نالحظ اسللللللتحللالللة ذلللع لعللدم وجود بعللد طنين  كبير بين  الللدوكللام،

 994الجدول هو مقدار البعد المثبت ف   ألن ،اللدوكام والبوسللللللليع

 : وهو مقدار البعد الطنين  الص ير ،سنتاً 

 

تى نقف على الحقيقة السللللللمعية للفروق بين األبعاد المكّونة وح

لمقام الراسللت ف  مختلف الطبقات، قمنا بمزج راسللت الراسللت مع 

راسللللللت اللدوكام )بعد تحويل طبقته على درجة الراسللللللتط، فظهر 
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الفرق جليللاً ف  المسللللللموع بين مختلف الللدرجللات المكونللة لجنس 

 الراست ف  الطبقتين.

كما هو متداول  هوإ بات اللجنة تحقيق السللللمولما كان من أهداف 

ف  مصللللر ليتسللللنى على أسللللاسلللله صللللنع اآلالت الثابتة وف   عمالً 

مقللدمتهللا البيللانو وآالت النفخ، يمكن القول بللان بلوغ هللذم ال للايللة 

بصللللرف و .بالنظر إلى النتائا الت  توصللللت إليها اللجنة مسلللتحيالً 

عله ها، فإن أول ما سيفـا بعضالنظر عن األخطا  الموسيقية الت  بين  

على هللذا الجللدول هو القضللللللا  على  عتمللاداً اصللللللنع  بيللانو عرب  

إمكلانلات تحويلل طبقلة المقلاملات والتقوقع بها ف  طبقات صللللللوتية 

محلدودة، فيكون بلذلع القضللللللا  على أحد أهم عناصللللللر الثرا  ف  

 .المصرية والعربية عموماً  سيقاالمو

 األول للموسيقا العربيةف  المؤتمر  بحوث السلم الموسيق  ـللللـللللـلللل1

 1912المنعقد بالقاهرة سنة 

العربيللة األول  سلللللليقللاكللان من بين أغراض انعقللاد مؤتمر المو

ُكونت لجنة لهذا ال رض، ف ط24)،م الموسلللللليق إقرار السللللللل   بالقاهرة

  :ها ف  النقاط األربعة التاليةعمل وُحدد برناما

ة د السللللللبعبحلث التجلارب الت  أُجريت إل بات مقادير األبعاط 9

 األسلللاسللل  وإل بات قيمة األربعة والعشلللرين صلللوتاً  للسللللم

 .العربية سيقاالمتكون منها السلم العام للمو

لوجود  متسللللاوياً  إذا قُسللللم الديوان إلى أربعة وعشللللرين بعداً ط 4

 ابتة بينها، فهل تت ير أصوات المقامات لدرجة تُفقدها  عالقة

 صفتَها المميزة لها ؟

                                                           

 كتاب مؤتمر الموسيقا العربية المنعقد  ية،وزارة المعارف العمومية المصر ــ

.  يُشلللار 21، ص 1911، القاهرة، المطبعة األميرية، 1912بالقاهرة سللنة 

 .طم م ع) بوساطة المختَصرة :ه بالمتن يلإ
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تسللمية األصللوات الت  يتالف منها الديوان هل يمكن تسللهيل ط 1

 العرب ؟

العربية مع مراعاة أن أهم  سلللللليقاما خير طريقة لتدوين الموط 2

 عناصرها اإليقاع ؟

م الموسلليق  وإذا كان هذا هو المبدأ الذي انطلقت منه لجنة السللل  

عن الفصللللل بينها وبين لجنة المقامات واإليقاع  ف  أعمالها، فضلللالً 

الطبيع  إذن أن يشوب أعمالها بعط القصور سوا   والتاليف، فمن

 .ف  النتائا الُمتوصل إليها مف  المنها المتبع أ

 مالحظات حول المنها المتـبع

من قبل لجنة  اً صللللللريح اً يبلدو ألول وهللة أن هنالع إقرار طأوالً 

وهذا يعن   .صللوتاً  42الموسلليق  إلى تنظيم المؤتمر بقسللمة الديوان 

م الموسيق  ستكون على هذا األساس، وسيقتصر السلل   أن عمل لجنة

،  م النظر ف  على إ بللات قيمللة هللذم األربعللة والعشللللللرين صللللللوتللاً 

العربية ف  صللورة اعتبارها متسللاوية  سلليقامقامات المو تالؤمها مع

ذا العربيللة تنف  هلل سلللللليقللاغير أن الحقيقللة العمليللة للمو .فيمللا بينهللا

بع الن م  للربعللة اإلقرار لسللللللبللب بسلللللليط هو أنلله ليس لهللذا التتللا

تدركها األذن وتؤديها  ةالمفترضلللة أية قيمة لحني رين صلللوتاً والعشللل

اث بل نا بالتواتر من تر األذن البشرية، والدليل على ذلع خلو كل ما

م  أو تسلللسللل ن م  ألربعة وعشللرين غنائ  وآل  من أي تتابع سللل  

ى لأن تجزئة الديوان إ وحتى لو افترضلللللنا جدالً  .ف  ديوان صلللللوتاً 

تقتضلللليه ضللللرورة تصللللوير المقامات على  اً أربعة وعشللللرين ربع

إال ف  صلللللورة تسلللللاوي  مختلف الن مات، فإن ذلع لن يكون ممكناً 

لوضلع السلؤال األول  وف  هذم الحالة ال يوجد أي داع .هذم األرباع

كم هو عدد  :على اللجنلة، أو على األقلل صللللللياغته على هذا النحو 

 العربية،  وما ه  سلللللليقاالن مات الت  ينقسللللللم إليها الديوان ف  المو

ان الديو مقادير األبعاد المحصللورة بينها؟ فلو وضللعت مسللالة قسللمة

محل مسللللا لة على هذا النحو، ألمكن  إلى أربعة وعشللللرين صللللوتاً 
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دون قيود مفروضللللللة عليها بصللللللي ة من للجنلة العمل بكل حرية و

مكن لها ربح الجهد والوقت والخروج ف  اآلن وأل السللللؤال نفسلللله،

 .نفسه بنتائا مرضية

إن أقلل ملا يمكن أن يقلال ف  الوسللللللائل المسللللللتخدمة ف   ط لانيلاً 

ت  ال الصللللللونمترفاللة  .نها بدائيةإم الموسلللللليق  تجارب لجنة السللللللل  

قياس الجز  المتردد من الوتر على اعتبار أن الطول  استُخدمت ف 

ال تف  بمتطلبات القياس الدقيق ألن  ترنتيمس 911الجمل  للوتر هو 

، أي ملا يقارب سللللللنتين واحلداً  فيهلا تسللللللاوي مليمتراً  احتملاالت الخطلا

ى لالنتقال بنا من نظام صلللوت  إل يكف ، وهو خطا  على بسلللاطته ينتا ن

 م إن اسلتخدام حاسلة السلمع البشرية دون غيرها ف   .نظام صلوت  آخر

شهادة ب ها ال يمكن أن يكون إال عقيماً تقدير األصلوات  م قبولها أو رفضل

التجربة  وقد دلت» : يقول التقرير .م الموسللليق التقرير العام للجنة السلللل  

على أن قوة التقدير لدى الموسلليقيين تكون ف  أحسللن حاالت اإلحسللاس 

مقدارها  السلللمع  عن مسلللافة
200

1
م م ) «من طول الوتر الكامل تقريباً  

 ط.114 : 9111ع، 

 1إلى ويعن  هذا أن احتمال الخطا يصللللل ف  أحسللللن الحاالت 

بلالنسللللللبة لقياس ارتفاع الن مات  وهو مقلدار مرتفع جلداً  ،تسللللللنتلا

 ىكما أن قصور األذن البشرية عن التقدير الصحيح تجل   .الموسليقية

 ـلللللـ  سلم مقام الراستـلللللـللللل ف  مقارنة السلم األساس  المعتدل  مثالً 

اللجنللة على زيللادة صللللللوت  فقللد أجمع أعضلللللللا  :بنظيرم الطبيع 

ه، والحال أن .الجهاركام ف  السللللللم الطبيع  عنه ف  السللللللم المعتدل

من خالل الجدول المرافق لمحضلللر جلسلللات اللجنة الفرعية للسللللم 

 لسلم ا فهو يقع  ف : ، يتضلح نقص هذا الصلوت ال زيادته الموسليق

) مسافةعلى  المعتدل
7492

10000
من صوت الراست، وعلى ط س 111 ،

)مسافة 
3

4
 .ف  السلم الطبيع سط  219، 
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إن اقتصللار تجارب اللجنة الفرعية للسلللم الموسلليق  على   ط الثاً 

و بع رضا لقانونه يدع ىبحث ف  السللم من خالل تصلليح مصلطفال

رافق مالنتائا المتحصل عليها والت  أ بتت ف  الجدول ال إلى اعتبار

، خاصة ط116: 9111م م ع، )للتقرير العام للجنة السللم الموسيق  

ن دو بع رضلللا ىلم المتداول ف  مصلللر وبرواية مصلللطففقط بالسللل

الجدول المذكور وف  نص  وهذا ما جا  صلللراحة ف  عنوان غيرم.

 : 9111م م ع، ) محضللر جلسللات اللجنة الفرعية للسلللم الموسلليق 

 ط.111

معنى انعقاد مؤتمر للبحث ف  مختلف عن  يتسللللا لأن  ولسللللائلٍ 

لم، ، ومن بينها مسالة السالعربية عموماً  سيقاالمسلائل المتصلة بالمو

بالبحث إال ف  السلم المصري؟ ولماذا يقع االعتماد على  وال تشت ل

 المحترفينبع رضلللا دون غيرم من كبار عازف  القانون  ىمصلللطف

ي يثبت أن محملد عبلدم صللللللالح وغيرم؟  م ملا الذ مثللف  مصللللللر 

الساللم الموسيقية ف  بقية البالد العربية تتحد ف  ن ماتها مع ن مات 

السللللم المصلللري؟ وهل يمكن بعد هذا الحديث بجدية عن أية مقارنة 

 ،العربية نادبقية البلت مصللللللرية وغيرها من مقامابين المقلامات ال

ما أ»  : الموسللليق   خاصلللة وقد جا  ف  التقرير العام للجنة السللللم

ما يختص بمقامات كل من السللللللم الترك  والسلللللوري والعراق ، في

م م ) « المرتفعين [كذا]فيجب بقاؤها على حالها بسلللليكاها وأوجيها 

 ط؟114 : 9111ع، 

 مالحظات حول نتائا البحوث

يتضلللح من خالل محاضلللر جلسلللات اللجنة الفرعية للسللللم  طأوالً 

ياس على ق أن العمل ط111ـللللللللـلللللللل119 : 9111م م ع، ) الموسللليق 

المؤلفة للسلللللم المصللللري، اقتصللللر على  األربعة والعشللللرين صللللوتاً 

وه  مقللامللات الراسللللللت والنهونللد  ،اعتمللاد  ال للة مقللامللات فحسللللللب

رضلللللا لقانونه بموافقة بقية ى مصلللللطف تصلللللليح والحجاز، وحسلللللب

فتبين من خالل قياس األبعاد الخاصة  ،أعضا  اللجنة من الموسيقيين
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الكرد والحصلللللللار ف  ن مللة أن صللللللوت   زبمقللام  النهونللد والحجللا

ة وتُعتبر هذم النتيج. والحصللللللار العاديين ن الكردالحجلاز يختلفان ع

ف  العمود األول من الجللدول المرافق للتقرير العللام  الت  وقع تثبيتهللا

ألنها  هامة جداً ط  116:  9111م م ع، )للجنة السلللللللم الموسلللللليق  

للمؤتمر الذي وضللللللعته اللجنة المنظمة  تبرهن على خطا االفتراض

 .إلى أربعة وعشرين صوتاً  والقائل بقسمة الديوان العرب 

بعد قياس األصللوات الخاصللة بالمقامات المذكورة، اسللتقر  ط انياً 

على إيجاد بقية األصلللللوات المتكون منها السللللللم المصلللللري  الرأي

 :بمقتضى أن رياضياً 

البعد بين النيم زيركوالم والدوكام يساوي البعد بين الدوكام  ـلللـلللـللل

 ،السيكامو

البعد بين الراست والزيركوالم يساوي البعد بين الدوكام وكرد ـلــ 

 ،ونداالنه

البعد بين الراست والتيع زيركوالم يساوي البعد بين الدوكام ـللـللـلل 

 ،والسيكام

البعد بين النيم كرد والزيركوالم يساوي البعد بين الدوكام ـلللـلللـللل 

 ،والسيكام

كام ه لع يساوي البعد بين الدوالبعد بين النيم كرد والنيم بوسـللـللـلل 

 ،والسيكام

البعد بين الكرد والبوسه لع يساوي البعد بين الدوكام ـلللللـلللللـللللل و

 ،والسيكام

البعد بين النيم بوسه لع والنيم حجاز يساوي البعد بين الدوكام ـلللـلللـللل 

 ،والسيكام

البعد بين الدوكام والحجاز يساوي البعد بين النوا والنيم ـلللللـلللللـللللل 

 ،ماهور
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ين الجهاركام والتيع حجاز يساوي البعد بين الدوكام البعد بـللـللـلل 

 ،والسيكام

البعد بين الحجاز والنيم حصار يساوي البعد بين الدوكام ـللللـللللـلللل 

 ، والسيكام

البعد بين النوا والتيع حصار يساوي البعد بين الدوكام ـللللـللللـلللل و

 ،والسيكام

البعد بين الحصار والنيم عجم يساوي البعد بين الدوكام ـلللللـلللللـللللل 

 ،اموالسيك

البعد بين العجم والماهور يسللاوي البعد بين الدوكام ـلللللللـلللللللـللللللل 

 .والسيكام

يراد أسلما  األصلوات برسمها وبترتيبها كما إتم هنا  : مالحظة 

 .كتاب المؤتمر جا ت ف 

لماذا لم تعتمد اللجنة ف  قياس بقية األصللللللوات  :ونتسللللللا ل هنا

 للة القللانون كمللا فعلللت ف  قيللاس أصللللللوات المقللامللات الثال على آلللة

ولو فعلت، لتوصلللللت إلى نتائا كان من الممكن أن ت ير  ؟المذكورة

تالف السلللللم المصللللري من أربعة وعشللللرين  االعتقاد السللللائد حول

، بل حول مفهوم السللللم المصلللري من أسلللاسللله، ومن خالله صلللوتاً 

 ؟السلم الموسيق  العرب 

وهللذا جللدول السلللللللم المصللللللري المثبللت ف  العمود األول من 

م م ع، )الموسلللليق  للتقرير العام للجنة السلللللم  الجدول المصللللاحب

 ط91)الشكل  ات :األبعاد بالسنت مقاديرإليه  ، ُمضافاً ط116 : 9111

 الن مة 
الجز  المهتز 

 من الوتر

المقدار 

 بالسنت
 2 12222 راست 1
 51 9212 تيم زيركوال  2
 91 9428 زيركوال  1
 149 9125 تي  زيركوال  4
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 222 8912 دوكا  5
 249 8696 تيم كورد 6
 291 8445 كورد  هنوتد( 2
 126 8182 كورد  ح از( 8
 149 8125 سيقا  9
 191 2928 تيم بوس  ل  12
 442 2248 بوسل  11
 498 2522 جهاركا  12
 542 2122 تيم ح از 11
 592 2111 ح از 14
 642 6881 تي  ح از 15
 222 6666 توا 16
 219 6524 تيم حصار 12
 292 6112 حصار  هنوتد( 18
 828 6222 حصار  ح از( 19
 851 6116 تي  حصار 22
 922 5942 حسيين 21
 946 5289 تيم   م 22
 1212 5582   م 21
 1251 5452 أويج 24
 1291 5122 تيم ماهور 25
 1159 5122 ماهور 26
 1222 5222 كردان 1

 جدول سلم الموسيق  المصرية ط91)شكلال

 مؤتمر الموسيقا العربية الفرعية للسلم ف  ث اللجنةمن خالل بح

 9114 المنعقد بالقاهرة سنة األول

 

يُسللللللتنتا من هللذا الجللدول بقللا  األبعللاد المتفقللة على نسللللللبهللا 

   الفيثاغورية

 سنت 9411بعد ذي الكل   ـــ 

 سنت 114   ةبعد ذي الخمســـ 
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 سنتاً  219   ةبعد ذي األربعـــ 

تبتعللد كثيراً أو قليالً عن مقللاديرهللا  لكن ظهرت مقللادير أخرى

سنتاً  199والحسين  )الصلحيحة، مثل بعد الرابعة بين نيم البوسليع 

سنتاً  191ط، وبُعد الخامسلة بين كرد النهاوند والعجم )219بدالً من 

 ط.114بدالً من 

 ط،سللللللنت 411) المعتدلةبنسللللللبته  أملا البعد الطنين  فهو أحياناً 

 وبين ن مت  النوى والحسلين ، ،والدوكامكالذي بين ن مت  الراسلت 

كالذي بين ن مت  ت، سللللللنتا 412بمقلدارم الفيثاغوري  وهو أحيلانلاً 

ل ونتسللا  .وبين ن مت  كرد النهاوند والجهاركام، الجهاركام والنوى

هنا كيف تتحصل اللجنة على نسبتين مختلفتين للبعد الطنين  بعد أن 

فيثاغورية؟ فنحن إذا على نسلللللبته ال ةأقرت بوجود بعد ذي الخمسللللل

ن مة النوى نحصللل على بعد الخامسللة  انتقلنا من ن مة الراسللت إلى

)الصحيحة 
2

3
انتقلنا من ن مة النوى ببعد خامسة  إذا،  م سط 114، 

) صللحيحة نحصللل على بعد التاسللعة الكبيرة
4

9
وهو  ط،س 9212، 

ن ويكف  أن نفصل م .ت  الراسلت والمحيرالبعد المحصلور بين ن م

هللذا البعللد بعللد ذي الكللل ك  نتحصلللللللل على البعللد بين الراسلللللللت 

  : والدوكام، على هذا النحو

8

9
  =

1

2
:

4

9
 تسنتا 412ومقدارم   

د  ن أن البعوتتعارض هذم النتيجة كما نرى مع ما أقرته اللجنة م

 .سنت 411والدوكام يساوي الراست  بين

األبعاد من خالل الجدول وجود نوع آخر من  ويُسللللللتنتا أيضللللللاً 

بين و ،بين ن مت  الدوكام والنيم بوسللللع سلللنتاً  919 بمقدارالطنينية 

بين ن مت  العجم  سللللللنتللاً  911 بمقللدارالحسللللللين  النيم مللاهور، و

الصلللللل ير ف  النظلللام  البعلللد من الطنين  ويقترب هلللذا .والكردان

) الصوت  الطبيع 
9

10
 سط. 994، 
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أن غير . سنتاً  921ه  البعد المتوسط، فيوجد بقيمة واحدة وأما 

بحسلللللب موقعه من السللللللم  المتوسلللللط المكمل له يت ير أحياناً  البعد

ض العمللل الللذي قللامللت بلله لجنللة قوّ العللام، فتترتللب عن ذلللع نتللائا تُ 

نعت آلة موسلليقية  ابتة  أنلنفترض  .سللهم من أسللاالسللل   تضللى بمقصللُ

القياسللللات المضلللللمنة ف  الجدول، ولناخذ على سلللللبيل المثال جنس 

  :البيات  على الدوكام، فتترتب أبعادم على النحو التال 

 

 

 

وعنلد تحويلل طبقتله على ن ملة النوى، تترتلب أبعلادم على هذا 

 :النحو

 

 

على ن مة الراست على  وكذلع جنس الراست، فإن أبعادم تترتب

  :النحو التال 

 

 : وتترتب على ن مة الدوكام على هذا الشكل

 

 

 : وعلى ن مة الجهاركام هكذا
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سللللللببه هذم الفوارق ف  مقادير أبعاد نفس الجنس توال يخفى ما 

واضللطراب، مما يؤكد مرة أخرى خطا افتراض قسللمة  ىمن فوضلل

 .أربع وعشرين صوتاً  الديوان العرب  إلى

ولعل أهم نتيجة توصللللت إليها اللجنة الفرعية للسللللم الموسللليق  

ه  إقرارها بوجود قيمتين مختلفتين لن مة الكردي، تتصللل إحداهما 

واألخرى بن ملة الكردي ف  مقام  ،بن ملة الكردي ف  مقلام النهلاونلد

وقللد تم التمييز كللذلللع بين هللذين القيمتين المختلفتين لن مللة  .الحجللاز

وبعبللارة أخرى، فقللد تم اإلقرار  .لتصللللللويرالحصلللللللار عن طريق ا

بوجود قيمتين مختلفتين لنصلللللف البعد، على عكس البعد  صلللللراحةً 

الطنين  والبعلد المتوسللللللط الللذين يوجدان على نسللللللب مختلفة كما 

قد أما و .ولكن اللجنة لم تشللللر إلى ذلع من قريب  أو من بعيد .رأينا

األمللانللة والنزاهللة   بللاب بللاللجنللة  من تم هللذا اإلقرار، ألم يكن حري  

ن كل م القيام بحساب هذين القيمتين المختلفتين لنصف البعد انطالقاً 

 ن مات السلللللم األربع والعشللللرين، أو على األقل القيام بذلع انطالقاً 

الحجاز والكردي   ْ لجنسللَ  اً أسللاسللمن الن مات الت  يكثر اسللتعمالها 

قامت لو فوالراسلللللت والجهاركام والحسلللللين ؟  العشللللليرانكن مات 

إلى نتيجة هامة وه  أن األربعة والعشللرين  تلاللجنة بذلع، لتوصلل  

 المزعومة ف  تكوين الديوان الموسللللليق  أقل بكثير من أن صلللللوتاً 

 المصللللللرية، سلللللليقاف  مقامات المو تحيط بلالن ملات المتلداولة فعالً 

عن االفتراض القاضلللللل  بقسللللللمة الديوان إلى  التخل  نهائياً  عقولو

 .أربعة وعشرين صوتاً 

 ـــ وصف الشيخ عل  الدرويش لنظام ُسل م الموسيقا ف  سورية 4

ورد ف  الجز  الخامس من كتاب "الموسللليقا العربية" للبارون  

ديرالنجيه وصللللف للنظام السلللللّم  ف  الموسلللليقا السللللورية كما قّدمه 

. ونحن ال نعلم على ط25)وقلللرحه الشللليخ عل  الدرويش الحلب  للمؤلف

                                                           

 ـــ , t. V, Paris, PaulLa musique arabe D’ERLANGER, Rodolphe,

Geuthner, 1949, p. 28-30. 
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الشللللليخ عل  الدرويش هذا السللللللم للبارون، لكن  وجه التدقيق متى قّدم

 :ر ال يخرج عن أحد احتمالين ا نيناألم

تونس سنة ـلللللـلللللـللللل إما أن يكون قد تم ذلع ف  زيارته األولى إلى 

، عندما أوفدته الحكومة المصرية لمساعدة البارون على 9119

إنجاز التقارير الت  قدمها لمؤتمر الموسللللليقا العربية الذي انعقد 

 ؛9114هرة عام بالقا

 9111وإما أن يكون تم ذلع ف  زيارته الثانية إلى تونس سنة ـلللـلللـللل 

لتلدريس الموسلللللليقلا ف  الرقلللللليلدية، أي بعد انعقاد المؤتمر ووفاة 

. وال ريب أن البارون 9114البلارون ف  قللللللهر تشللللللرين األول 

تحللدث ف  "كتللابلله" عن زيللارة عل  الللدرويش الثللانيللة إلى تونس، 

سللللنوات، وهو ما يؤكد الشللللكوك الكثيرة الت  أي بعد وفاته بسللللبع 

تحوم حول الللدور الحقيق  للبللارون ف  تللاليف كتللاب "الموسلللللليقللا 

 !العربية"

وتنبع أهميللة المعرفللة الللدقيقللة بتللاريخ تقللديم عل  الللدرويش  

لسلللم الموسلليقا السللورية من أنه قد يكون اسللتفاد من أقلل ال ونتائا 

ائها، وخصلللوصلللاً فيما لجنة السلللم ف  المؤتمر الذي كان أحد أعضللل

يتصللللللل بالتمييز بين درجت  كرد النهاوند وكرد الحجاز، وذلع ف  

ل مه  أنه كان السلللبّاق إلى تاكيد هذم  ؛ أو 9111عام صلللورة تقديم سلللُ

المسللالة الهامة، فيكون قد سللاهم ف  توجيه لجنة السلللم بالمؤتمر إلى 

 أخذ هذا المعطى بالحسبان عند نشر نتائا بحو ها.

ة حال، فإن سلللم عل  الدرويش يكتسلل  أهمية خاصللة ف  وعلى أي

تاريخ التنظير للسلللللللم الموسلللللليق  العرب  ف  العصللللللر الحديث لعديد 

ل القول فيه تباعاً.  االعتبارات الت  سنفص 

السلللوري برواية الشللليخ عل  لنبدأ بعرض جدول النظام السللللم  

   :ط26)الدرويش

                                                           

 ـــ p. 28. ., Ibid  
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السورية برواية الشيخ عل  قا سلم الموسي جدول ط14)شكلال

 الدرويش

 يظهر من تفحص الجدول المالحظات التالية :

درجة ف  الديوان، أي  19بعدا و 11على يحتوي الجلدول  أوالًط

أكثر بسللللللتللة أبعللاد من األنظمللة الت  كللانللت تُقترم ف  ذلللع الوقللت، 

ربع بعد بالتسلللاوي أو بالتقريب. وتات   42والت  تقسلللم الديوان إلى 

قوم للتمييز الذي كان يزيادة ف  عدد األبعاد ف  الديوان كنتيجة الهلذم 
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؛  "sol " و"la بله عل  الدرويش بين الدرجات المتجانسللللللة مثل "

"؛ إلخ، بلل إنه خّص كل درجة do " و"si"؛ و"la" و"si و"

منها باسللللم يدل عليها، فظهرت أسللللما  ال نجدها ف  المصللللطلحات 

 المسلللتعملة حالياً ف  نظريات الموسللليقا العربية، مثل درجة "الُكنّاز

"، ... وال قع أن العودة إلى do ـلللـللل " ودرجة "سوز د ل ré ـلللـللل

اعتماد هذم األسلللللما  سللللليجنبنا إطالق نفس االسلللللم على ُمسلللللّميين 

 مختلفين.

يظهر ف  الجدول عمود يضم عدة الكومات الخاصة بكل  انياًط 

كوما ف  الديوان. وقد وصف  11بحساب درجة من درجات السلم 

لكومللات بللانهللا كومللات "فيثللاغوريللة" البللارون ديرالنجيلله هللذم ا

. والواقع أن البارون ف  الديوان 11بحسللللاب تسللللعة ف  الطنين، و

خلط هنا بين الكوما الفيثاغورية والكوما الهُلدرية ـلللللللـللللللل نسبة إلى 

، الت  تتاتى من قسمة الديوان Holderالعالم الفيزيائ  هولدرـللللـلللل 

53متسلللاوياً بحسلللب النسلللبة  جز اً  11إلى   سلللنتاً  44.6وبمقدار ، 2

للكوملا الواحلدة. أملا الكوملا الفيثاغورية فتتاتى من الفارق بين بعد 

الفضللللة )
243

256
ط وبعد األبوطوم )س 11، 

2048

2187
وه   سط، 992، 

بنسلبة )
524288

531441
 نحسلابية بسليطة، نكتشف أ سط. وبعملية 1.41، 

سلللنتاً،  942121كوما فيثاغورية يسلللاوي بعداً بمقدار  11مجموع 

 !التقريبأي ديواناً زائد ربع طنين  ب

وقد تسلللللرب هذا الخلط إلى الجدول نفسللللله، فوقع إ بات األبعاد 

الديتونية بوسللاطة النسللب الفيثاغورية مثل بُعد الفضلللة بين درجت  

ط، وبُعللد األبوطوم  بين اليكللام la-solاليكللام وقرار الشللللللوري )

ط، وبعد الطنين بين اليكام والعشللليران، sol-solوقرار الحصلللار )

 وبين العشيران والكواقت، إلخ.

وف  المقللابللل، تم إيجللاد نسللللللبللة بللالحللّدين للبعللد المتوسللللللط بين 

 توافق تماماً سبع كومات العشليران والعراق، وبين الدوكام والسيكام

سلللللنتاًط. غير أن البعد المتوسلللللط يوجد بمقدار سلللللت  911هُلدرية )
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كومات فقط ف  موضلعين ا نين من الجدول : بين درجت  الكواقت 

ط، وبين درجت  البوسللليع والتيع جهاركام do-si والتيع راسللت )

( fa-mi.وال قللللع أن هذا االختالف ف  تقدير البعد المتوسللللط   ط

من قللللللانله أن يُلدخلل ارتبلاكاً على انتظام المسللللللافات، مما ينعكس 

ف  طبقللات مختلفللة. فجنس  تبللالسلللللللللب على أدا  بعط المقللامللا

 الراست مثالً تترتب أبعادم على درجة الراست على هذا النحو :

 
 

على الدوكام على هذا النحو وتترتب أبعاد نفس جنس الراسلللت 

 : 

 
ومن الواضلح أن الجنسين ال يرنّان بنفس الكيفية بالنظر إلى  

أن البعد المتوسلللللط جا  ف  راسلللللت الدوكام بمقدارم الصلللللحيح بين 

الللدرجللة الثللالثللة والللدرجللة الرابعللة، ومن المفترض أن يكون بهللذا 

 المقدار بين الدرجة الثانية والدرجة الثالثة.

ى الحقيقة السللللللمعية للفروق بين األبعاد المكونة وحتى نقف عل

لجنس الراسللت ف  هاتين الطبقتين، قمنا بمزج راسللت الراسللت مع 

راسللللللت اللدوكام )بعد تحويل طبقته على درجة الراسللللللتط، فظهر 

الفرق جليللاً ف  المسللللللموع بين الللدرجتين الثللانيللة والثللالثللة ف  كال 

 الطبقتين.

ين نوعين من نصللف الطنين : بميّز الشلليخ عل  الدرويش  الثاًط 

بعد الفضللللة أو نصلللف البعد المقام  كما يُعرف ف  االصلللطالحات 

الحديثة، وهو بعد بنسللللللبة )
243

256
سط ويوجد بين اليكام وقرار  11، 

الشللللللوري، وبين الراسللللللت وقرار الكنلاز، ... ؛ وبعد األبوطوم أو 
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نصللللللف البعد اللون  بنسللللللبة )
2048

2187
سط، ويوجد بين اليكام  992، 

 وقرار الحصار، وبين الجهاركام والحجاز، إلخ.

ويبلللدو أن الشلللللليخ عل  اللللدرويش كلللان حلللائراً بين نزعتين 

متبلاينتين، تتمثلل أوالهما ف  الحرص على احترام المباد  النظرية 

الت  يقوم عليهلا النظام الفيثاغوري، فسللللللعى ف  جدوله إلى التمييز 

ْي الفضلللللللللة واألبوطوم بحسلللللللب مللا يوفرم نظللام التللدوين بين بُعللدَ 

الموسللللليق  ال رب ؛ وتتمثل النزعة الثانية ف  الحرص أيضلللللاً على 

عللدم تجللاهللل الفللارق الموجود فعالً ف  أدا  درجت  كردي النهللاونللد 

" والثانية باسللم mi" وكردي الحجاز، فخّص الدرجة األولى باسللم

"ré" وهو أمر غير مقبول من النللاحيلة النظريلة : فللالكللل يعلم أن ،

" ولكنهللا أعلى بقليللل من miدرجللة كردي الحجللاز ه  أيضلللللللاً "

كردي النهلاونلد، وأن البعلد بينهلا وبين درجة الدوكام هو بعد مقام  

 ا يظهر من خالل الجدول. وليس بعداً لونيّاً كم

وقلللد يعترض البعط على هلللذا الرأي بحجلللة أن األهم ف  

المسلالة هو الّرنين الصلحيح للدرجة بصرف النظر عن االسم الذي 

يُطلق عليهلا، وتكون اإلجلابلة هنلا هو أنه لو كان األمر كذلع ألمكن 

 رسم سلم "دو كبير" مثالً على هذا النحو :

 
لى آلللة البيللانو بنفس المالمس الت  ويُمكن أدا  هللذا السلللللللم ع

يُؤد ى بهللا سلللللللم "دو كبير"، ولكن من المنظور النظري والمنطق  

يصبح رسم سلم دو كبير بهذا الشكل ضرباً من العبث الذي ال طائل 

 من  ورائه.

وكان من الممكن  أن يسلتحدث عل  الدرويش رمزاً يُضلليفه إلى 

"، فيللدل بلله على ارتفللاع هلذم اللدرجللة miعالملة كردي الحجللاز "
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مقلارنلةً بلدرجة كردي النهاوند، ويتفادى ف  نفس الوقت هذا الماخذ 

 النظري.

ظهرت ف  سلللللللم عل  الللدرويش األبعللاد المتفقللة مثللل رابعللاًط 

الرابعة والخامسة بنسبها الفيثاغورية ف  جل المواضع ف  الجدول، 

الطنين والفضلللللة. أما البعد المتوسللللط  يْ وكذا الشللللان بالنسللللبة لبعدَ 

فنجدم بنسللب مسللتقرة عندما يتعلق األمر بدرجت  السلليكام والعراق، 

ولكن يصللللللبح بمقللادير أخرى عنللدمللا يتعلق األمر بللدرجت  التيللع 

هللذا  . وقللد انجر عنط faط والتيللع جهللاركللام )doراسللللللللت )

ل مية  االختالف ظهور أبعلاد جلديلدة بعضللللللهلا ينتم  إلى أنظملة سللللللُ

 أخرى، والبعط اآلخر ال يستقيم من الناحية النظرية أو التطبيقية.

فلو احتسللللللبنللا مقللدار البعللد الواقع بين درجت  السلللللليكللام وتيللع 

سللللللنتلاً، وهو ملا يُعَرف بللالطنين   991الجهلاركلام لوجلدنلام بمقلدار 

نظلام آخر غير النظام الفيثاغوري. وقد  الصلللللل ير اللذي يحلدث من

انجر عن هلذا المعطى الجلديد ظهور أبعاد يمكن نعتها بالخاطئة من 

الناحيتين النظرية والتطبيقية على غرار بعد الخامسللللللة بين درجت  

سللللللنتاً  619دار العراق والتيلع جهاركام الذي ظهر ف  الجدول بمق

 الصحيح. سنت، وهو المقدار 114بدالً من 

من نقاط القوة ف  نظام عل  الدرويش الحلب  احتواؤم  سلللاًطخام

على عدد من المصلللطلحات الخاصلللة باسلللما  بعط درجات السللللم 

مية المقترحة، ل  الت  ال نجد لها أسللللللما  ف  غيرم من األنظمة السللللللُ 

إضللللللافة إلى ت يير بعط األسللللللما  المتداَولة حتى تكون أقرب إلى 

 منطق األقيا .

من قبل الشللللليخ عل   الت  اقترحهاسلللللما  وفيما يل  جدول باأل

  :الدرويش لبعط الدرجات 

 

االسم  الدرجة

 المقترم

 االسم المتداول
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 قرار نيم حصار تيع يكام صول

 قرار حصار قرار قوري     ال

 قرار تيع حصار نيم عشيران     ال

 نيم زيركوالم تيع راست     دو

 زيركوالم قرار ُكنّاز   ري

 نيم كردي تيع دوكام   رى

 نيم حجاز تيع جهاركام     فا

 صول

 

 تيع حجاز ُعّزال

 ط15الشكل )

وهلذا جلدول آخر بلاسللللللملا  اللدرجات الت  ال نجدها ف  أغلب 

 األنظمة السلمية األخرى :

 

 

االسم  الدرجة

 المقترم

 مالحظات

 جة اليُطلق هيتا االسم  ادض  لى در  قرار حصار صول
 - تيم  راق    ال
 - سوز د ل   دو
وتعرن  يُطلق هيتا االسم  ادض  لى درجة ري زيركوال     دو

 يت  الدرجة باسم شاهنازه
 - صبا  صول

 ط16الشكل )

 ةــالخالص
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على ضللو  ما اسللتعرضللنام من نتائا أهم أبحاث السلللم الموسلليق  

العرب  ف  النصللف األول من القرن العشللرين، يمكن الخلوص إلى أّن 

ا  األكثر النظللام الللذي اقترحلله الشلللللليخ عل  الللّدرويش الحلب  هو قطعللً

تناسلقاً وسلالمة من الناحية النظرية. فقد حاول صاحبه أن يجد المعادلة 

الصللللللعبة بين الصللللللرامة الحسللللللابية والحقيقة العملية، فميز مثال بين 

نوعين من بعلد نصللللللف الطنين ، وكلذللع فعلل مع البعلد الطنين  الذي 

ظهر بمقدارين مختلفين )كبير وصلللللل يرط، ولكن ذلع أوقعه ف  بعط 

 الحسابية، وبالتال  الموسيقية، الت  لم يُوف ق ف  تفاديها. األخطا 

ويبقى السلللللؤال الكبير الذي تؤكدم كل محاوالت ضلللللبط السللللللم 

الموسيق  العرب  ـللـلل قديمها وحديثها ـللـلل مطروحاً إلى يومنا هذا، بل 

إنه يبدو اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى: هل توجد فعالً حقيقة 

األنظمة ـللللللـلللللل السلمية العربية؟ وهل يمكن  حسابية للنظام ـللللللـلللللل أو

الوصلللول ف  يوم ما إلى هذم الحقيقة؟ أم أن األمر يتّصلللل بمجاالت 

ال يمكن أن تدخل تحت طائلة الضللللبط والتدقيق الصللللارم، مجاالت 

 تُعرف بالفاظ فضفاضة مثل "اإلحساس" و"المزاج" وغيرها؟

 المراجـــع

 

بن المنجم ف   ىيحي رسلللللللالللة،بن عل  ىابن المنجم، أبو أحمللد يحي

 :، تحالموسيقا

ص  41، 9111، ب داد، كتاب الّن ممحمد بهجت األتاري،   ـلــ

 ؛ 

 ؛ ص 19، 9162م، القلالقاهرة، دار  ،زكريا يوسف ـــ

رسالة ابن المنجم ف  الموسيقا وفّع رموز ، ـلللـلللـللل يوسف قوق 

الهيئةالمصللللريّة العاّمة القاهرة،  ،كتاب األغان  للصللللفهان 

 ص. 9199ــ  xxxi،  للكتاب
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الرسللالة الشللرفية ف   ،رموي، صللف  الدين عبد المؤمن بن فاخراألُ 

 ، النسب التاليفية

 .4211بباريس رقم المكتبة الوطنية  ةمخطوط ـــ

 .2961بباريس رقم المكتبة الوطنية  ةمخطوط ـــ

 .1261أحمد الثالث بإسطنبول رقم مكتبة  ةمخطوط ـــ

دارالرقيد محمد الرجب، ب داد،  هاقم الحاج :قرم وتح ـلللللـلللللـللللل

 .ص 429، 9194للنشر،

أحمد الثالث مكتبة  ةطبعة بطريق التّصوير عن مخطوط ـلللللـلللللـللللل

أعللّدهللا وقللّدم لهللا : إيكهللارد نويبللاور،  1261بللإسللللللطنبول رقم 

فرانكفورت، منشلورات معهد تاريخ العلوم العربية واإلسالمية 

ين، ف  إطلار جلامعلة فرانكفورت الت  يُصللللللدرها فؤاد سللللللزك

 .م9192هـ/ 9211، 6المجلد سلسلة ج، عيون التراث، 

: محمد األسعد قريعة، مراجعة وتصدير: محمود قرم وتح  ـللـللـلل

النجمة الزهرا ، تونس، إصدارات ـلللللـللللل  قطاط، سيدي بوسعيد

4111 ،xxxii ص. 121ــ 

 ترجمة جزئية إلى الفرنسية صنعها البارون كارا دي فو :  ـــ

CARRA de VAUX, Baron Bernard, Le traité des 

rapports musicaux ou l’Epître à Scharaf ed-Dîn, 

extrait du Journal Asiatique, Paris, 1891, 77 p. 

 ترجمة كاملة إلى الفرنسية من قبل البارون ديرالنجيه :  ـــ

d'ERLANGER, le Baron Rodolphe, La  musique 

arabe, t. III, Paris, Paul Geuthner, 1938, p. 1-182. 

 كتاب األدوار ف  معرفة األن ام واألدوار، ـــ
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نشرة ُمصّورة عن نسخة أب  إسحاق الكرمان  ُكتبت سنة  ـلللللـلللللـللللل

مديرية ب داد، حسللللين عل  محفوظ، م، تقديم: 9261هـللللللللل/911

 ص؛ 21ــ  xii، 9169الفنون والطباعة، 

الرقيد ب داد، دار  ،9ط محمد الرجب،   هاقم  الحاج : قرمو  تح ـلللـلللـللل

 .ص174  ،9191 للنشر،

الشلللللرق ، طبعة  انية  الموسللللليق الُخلَع ، محمد كامل، كتاب 

الللدار العربيللة  ، القللاهرة، مكتبللة9112مصللللللّورة عن طبعللة 

 ص تللدوين 1ص +  914، 9111للكتللاب/أوراق قللللللرقيللة، 

 موسيقّ .

شــهاا الدين، حممد بن نعا يل، ســفينة املل  وتفيســة الفل ، القاهرض،  بعة 
 ص. 296م، 9962هـ/9499ية، ح ر 

ر داقياس السللللم الموسللليق  العرب ، القاهرة، ،  يوســــــ قلللوق ، 

 .ص  9161،256 ،الكتب

رسلللللائل ف   ِّ سلللللت، الكندي، أبو يوسلللللف يعقوب بن إسلللللحاق

زكريا يوسف، ب داد،  وتعليـللق  الموسيقا حقـللقها مع مقدمـللة وقرم

   : ه  ؛ص 922، 9164 مطبعة قفيق،

 .66ــ21، ص اعة التاليفرسالة ف  ُخبر صنــ 9

للل 4  كتاب المصوتات الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات ـللـل

 .14ــ61 ، صرالعشرة األوتا

 .991 ــ11، ص  رسالة ف  أجزا  خبرية ف  الموسيقا ــ1

 ، صمختصر الموسيقا ف  تاليف األن ام وصناعة العود ـللللـلللل2

 .941ــ999

 .924ــ949، ص الرسالة الكبرى ف  التاليف ــ1
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 زكريا يوسف، ب داد، :ق يعلتح وت، رسالة ف  اللحون والن م ـلللـللل6

 .ص 14 ،9161مطبعة قفيق، 

كتاب الموسلليقا ، الفاراب ، أبو نصللر محمد بن محمد بن طرخان

مراجعة وتصللللدير  خشللللبة،  ، تح وقللللرم غطاس عبد الملعالكبير

العرب  للطبللاعللة  محمود أحمللد الحفن ، القللاهـللللللللللللرة، دار الكللاتللب

 .ص9991، 9161  والنشر،

 ترجمة كاملة إلى الفرنسية صنعها البارون ديرالنجيه :  ـــ

d'ERLANGER, le Baron Rodolphe, La  musique 

arabe, t. I/II, Paris, Paul Geuthner, 1930/1935, 329 

p. /p. 1-101. 

تاريخ مختصللللللر للسلللللللم الموسلللللليق  «، فارمر، هنري جورج

المطبعلللة القلللاهرة،  ،العربيلللةالموسلللللليقلللا  كتللاب مؤتمر ،«العرب 

 .114ــ191 ص، 9111األميريّة، 

 كتاب مؤتمر الموسلليقا العربية المنعقد وزارض املعارن العمومية املصــرية،

 . 9111القاهرض، املطبعة األمعية، ، 9114بالقاهرة سنة 
 

DUSSAULT, R., « Notice explicative sur les 

commas dans les divers systèmes  acoustiques »,  

Théorie complète de la musique, de J. CHAILLEY 

et H. CHALLAN, t. II, Paris, Alphonse Leduc, 

1951, p. 68-77. 
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ERLANGER, le Baron Rodolphe d', La  musique 

arabe, t. V, Paris, Paul Geuthner, 1949, 426 p.  

 
JARGY (Simon), La  musique  arabe, coll. Q.S.? 

n˚ 1436, Paris, P.U.F. 1971, 

 rééd, 1977, 128 p. 

 

  ِ MUSHAQQA, Mikhâ'îl,, «al-Risâla al-

shihâbiyya fî sinâ`at al-mûsîqâ» (Epître à Shihâb 

al-Dîn sur l'art musical), Beyrouth, imp. des Pères 

jésuites, 1899; texte arabe et traduction intégrale 

en français par RONZEVALLE (P.L.), in : 

Mélanges de la Faculté Orientale de Beyrouth, 

IV, Beyrouth, 1913, pp. 1-120. 

 

SHILOAH (Amnon), Musique de l'slam,  in : 

Encyclopaedia Universalis, XV, 

 France, Editeur à Paris, 1989, pp. 945-947. 

 

YEKTA, Raouf, « La musique turque », 

Encyclopédie de Lavignac, t. V, Paris,  Delagrave, 

1922, p. 2945-3064. 

 

 األغنية العربية

 ف  القرن التاسع عشر
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 بقلم: أ. د. رتيبة الحفن      

 

صللللللنللاعللة ال نللا  مراد السللللللمع، ومرتع النفس، وربيع القلللب، 

ومجال الهوى، ومسالة الكئيب، وأنس الوحيد، وزاد الراكب، لعظم 

 موقع الصوت الحسن من القلب، وأخذم مجامع النفس.

 )ابن عبد ربهط 

قرن التاسللع عشللر، واألغنية العربية تبحث عن بنا  منذ فجر ال

 قخصيتها.

أفاق الفن الوطن  من غشيته ... وأحس روحاً قوية تنبعث منه، 

 وتدفعه إلى النهوض.

للسليد محمد قهاب الدين المتوفى عام « سلفينة قلهاب»وكانت 

، غذا  لهذم النهضة الفنية الجديدة. فقد حفظ لنا هذا المصنف 9911

الموقللحات قل أن يكون له نظير فيما سلللف من العصللور. ترا اً من 

موقللللللحة منوعة ف  مقاماتها  111وقد اقللللللتمل على ما يقرب من 

 وضروبها وأوزانها العروضية، وقوافيها وأساليب التعبير بها.

لقد عرفت مصلر خالل القرن التاسلع عشلر ألواناً من الفن الشعب ، 

فالت اإلسرا  و المعراج ــ منها الحفالت الدينية: كمولد النب  ــ وح

وحفالت موالد األوليا  ـلـ وليال  رمضان ــ واحتفاالت موسم الحا 

 وغيرها...

ومن الحفالت الخللاصلللللللة: حفالت الوالدة والسللللللبوع والختللان 

 والزواج.
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والقائمين بإحيا  هذم المناسللللبات طوائف المداحين والمنشللللدين 

التية لعوالم واآلوالدراويش والمتصلوفين واألدباتية والقصلاصين وا

 والصهبجية.

تسللري قللياخته على « قلليخ الطائفة»وكان هناك قلليخ يسللمى 

كلل الفنلانين من موسلللللليقيين ومطربين. ولم تكن مهمة هذا الشلللللليخ 

مقصلورة على الرئاسلة... بل كانت له سللطات مسلتمدة من سلطات 

ل الضللللللريبة المسللللللتحقة للحكومة من  الحكوملة. فهو الذي يحصلللللل 

تللع الضللللللريبلة الت  كلانت تسللللللمى  ،وال نلا  محترف  الموسلللللليقلا

، وكلان الشلللللليخ يقلدرهلا حسللللللب اللدخل السللللللنوي للفنان «الفردة»

المحترف. إلى جللانللب منح هللذا الشلللللليخ الترخيص لمن يرغللب ف  

االحتراف. فما كان لم ن أن يت نى إال برخصللللة منه. وبذلع لم يجد 

المتعطلون والفضللللللوليون واألدعيللا  فرصلللللللة احتراف ال نللا  أو 

 عزف.ال

وللحصلللول على هذا الترخيص ال بد من أدا  اختبار يحضلللرم 

الشلللللليخ وجمع من كبار الموسلللللليقيين والم نين. وف  هذا االمتحان 

يؤدي المطرب وصللللللالت غنللائيللة كللاملللة ف  مختلف المقللامللات 

والضلللللروب  واألوزان ... منها الموقلللللحات واألدوار والقصلللللائد 

 وأغان  العصر.

، «يسللللللتاهل»اسللللللتقبلوم بكلمة  فلإذا اجتلاز المطرب االمتحلان

ويقومون بتحزيملله بحزام دليالً على النجللام..)مثللل حزام الكللاراتيلله 

 ف  وقتنا هذاط، ويصبح له الحق ف  ممارسة الفن واالحتراف.

وال يحق أيضاً للعازف االحتراف إال بعد أن يؤدي امتحاناً أمام 

 اللجنة الت  يرأسها قيخ الطائفة.

  أو المطرب أن يترك الحفلللل كملللا كلللان ال يحق للموسلللللليق

واالرتباط بالعمل مع فرقة أخرى إال بعد إخطار الشليخ، والحصول 

 منه على الموافقة، حتى يضمن سير العمل ف  الفرق.
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كلان الفن ف  القلاهرة يملارس ف  مقاٍم... حيث يقام مسللللللا  كل 

ليلة حفالت طرب وسلللمر. واقلللتهر بتقديم هذم الحفالت جماعة من 

وكان ذلع حوال  منتصللللف القرن  «بالصللللهبجية»ن الم نين يعرفو

قومون بادا  الموقحات الت  كانت يالتاسلع عشلر. وكان الصهبجية 

تحتلل أهم أركلان الموسلللللليقلا العربية لما تشللللللتمل عليه من مختلف 

المقامات والضلللروب. كانت الموقلللحات تؤدى باصلللوات الجماعة 

د ذلع إلى وكانوا ينشللدون كالماً غير موزون... ويعو «الصللهبجية»

جهلهم القرا ة والكتلابلة... فقلد نقلوا هلذا اللون من ال نا  عن طريق 

التلقين على أيدي بعط الحفظة والرواة. وقد وصلللف كامل الخلع  

من  14هجرية بالعدد  9141هؤال  الفنانين ف  قصليدة نشلرت عام 

 جريدة )الجال ط قال فيها:

 

ن  إن ـللللـللللـللللـللللـللللوم 

 نى ـــــــــــت 

اَع الــأوس  ندماَن غم 

دفُّه يدوي كصللللوت  

 الرْ 

 عد  لـآلذان  أصمىرَ 

ل  ــن كـللـارج  عـلـلخ

 وزٍن 

كات  ـللـللـــدُل التـلـلـليب

 تما

ُن الُجال س  ـللـللـللـللأحس

 اً ـحظ

 اـاَن أصم  ـكلُّ من ك

« التم»ه  الضللللللربللات اإليقللاعيللة الضللللللعيفللة... أمللا « التللع»

 فه  الضربات القوية. «الدم»أو

 يعملون ف  9911و 9921ن عللاَمْ  اسللللللتمر الصللللللهبجيللة بي

المقاه  واألماكن العامة. وكان لهم الفضللللللل ف  الحفاظ على تراث 

 ال نا  العرب .
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ال نا  ف  المقاه  وف   وكانت فرق الصللللللهبجية تشللللللترك ف 

كللل دكللة مواجهللة للخرى... « دكتللان»األفرام. وكللانللت تعللد لهم 

س تجل بينهما منضللللدة موضللللوع عليها قللللموع وكؤوس الشللللراب.

الفرقلة الموسلللللليقيلة على دكلة... والمطربون على اللدكلة المواجهة، 

يؤدون فقراتهم ال نلائيلة، متناولين كؤوس الخمر بين الحين والحين. 

 أما الجمهور، فيظل واقفاً يستمع إلى ال نا  مصفقاً مهلالً.

وف  األفرام تشللللللترك أكثر من فرقة ف  ال نا . فبعد أن تنته  

ا ... ينتقللل ال نللا  إلى الفرقللة الثللانيللة الت  ال الفرقللة األولى من ال نلل

تقللل عن األولى قللللللهرة. وبعللد أن تنته  الفرقللة الثللانيللة من األدا ، 

تعللاود الفرقللة األولى ال نللا  من جللديللد... وهكللذا. وكثيراً مللا تنته  

السللهرة بضللرب هاتين الفرقتين بعضللهما بعضللاً...فال بد أن تتفوق 

تجللد الفرقللة الم لوبللة أمللامهللا إال  فرقللة على األخرى ف  ال نللا ، فال

الت لب ه  األخرى بضللللربات العصلللل . وتنته  هذم المشللللاجرات 

 بتدخل الشرطة، ويساق الجميع إلى الحبس... وينته  العرس.

تعلم بعط الشلللللبان أدا  الموقلللللحات، وانتشلللللر هذا اللون من 

 ال نا  ف  جميع أنحا  البالد.

وأما أهل »ن خلدون:والموقلح فن أندلس ... يقول عبد الرحمن ب

األنلدلس لملا كثر الشللللللعر ف  قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه... وبل  

«. حةالموق»التنميق فيه ال اية... استحدث المتاخرون منهم فناً سموم 

مقدم بن »ويجمع المؤرخون على أن مبدع الموقللللحات هو الشللللاعر 

ويرى بعضللللللهم أن «...محمللد بن حمود القبري»أو «معللافى القبري

 مين رغم اختالفهما هما لشخص واحد.االس

والموقللللللحللة منللذ بللدايللة ظهورهللا تتميز بكثرة قوافيهللا، وتعللدد 

أوزانهلا. وه  تختلف عن الشللللللعر التقليلدي ألنهللا تخرج ف  أغلللب 

األحيان عن أوزان البحور المعروفة ف  الشلللعر. وه  تشللللترك مع 

 ةالشللعر ف  نظمها بالل ة الفصللحى... وتختلف عنه باسللتخدامها الل 

العامية أو األعجمية ف  جز  خاص منها. اسلتوحى الموسيقيون ف  
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األندلس الموقحات... ف نوها حتى استقامت لهم فيها أساليب معينة. 

 والموقحات أنواع  ال ة ه :

وتؤدى اليوم ف  ليبيا والم رب العرب  كله: تونس  أندلسية: ـللـلل

 ــ الجزائر ــ مراكش ــ موريتانيا.

 موقحات حلبية ــ

 موقحات مصرية ــ

وترجع تسللللللمية الموقللللللحات حلبية نسللللللبة إلى مدينة حلب ف  

سلللورية. وال تزال مدينة حلب سللليدة الموقلللحات منذ أن انتقل إليها 

الفن من غرناطة ف  األندلس. والموقلللللحات الحلبية تعرف أيضلللللاً 

 «.بالقدود الحلبية»

وتتالف وصلة الموقحات الحلبية عادة من عدد من الموقحات 

طور ت« عمر البطش»تلفة الضللللروب. وبفضللللل الفنان الحلب  المخ

 رقص السمام الذي يصاحب غنا  الموقحات.

وانتقلل فن الموقللللللحات إلى مصللللللر عن طريق الفنان الحلب  

الذي قام بتلقين أصلللولها وضلللروبها  9921عام « قلللاكر الحلب  »

 لعدد من الفنانين المصريين.

« محمد المقدم»تلقى محمد عثمان علم الموقللللللحات على أيدي 

واسللللللتطاع أن يجدد ويطور فيه. فادخل عليه « محملد قللللللعبلان»و

الكثير من األلحلان الت  جلا  بهلا من جوالتله بالشللللللام. فبعد أن كان 

الموقلح يؤدى من المجموعة... اتجه محمد عثمان إلى منح من كان 

يملع صوتاً جميالً وقوياً من المجموعة أدا  لحن منفرد. وطبق ذلع 

الذي جعل الم ن  فيه «مال الكاسللات وسللقان »الشللهير ف  موقللحه 

 يردد الليال  منفرداً.

كان عبدم الحامول  منافسللللللاً لمحمد عثمان... كما كان ال يؤمن 

بما يؤدى من موقللللللحات... فلم تكن هذم الموقللللللحات تشللللللبع نهمه 

المتدفق بال نا ... وال تتيح له فرصة االنطالق واإلبداع، فاقبل على 
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ثمللان ي نيهللا... وفيهللا وجللد منطلقللاً جللديللداً يفجر فيلله ألحللان محمللد ع

 موهبته الصوتية وإمكاناته الفنية.

أعجب الخديوي إسلماعيل بصلوت عبدم الحامول ، واصطحبه 

معه إلى األسللللللتانة ... فتهيات له فرصللللللة التعرف على الموسلللللليقا 

التركية الت  كان لها الزعامة ف  بالد الشرق العرب . ومنها توصل 

جللديللد من ال نللا  العرب ، يجمع بينلله وبين المزاج الترك .  إلى لون

 كما ابتعد الحامول  عن األنين والبكا   ف  أدائه للغنية العربية.

وعلى الرغم من أن عبلللدم الحلللامول  لم يكن لللله إنتلللاج من 

الموقللللللحللات إال القليللل منهللا، إال أنلله اسللللللتطللاع أن يضلللللليف إلى 

ت لحنية. فالحامول  كان الموقلللحات الجديد من لمحات فنية وحركا

 يضع ال نا  ف  المقام األول... فهو صاحب الحنجرة الذهبية.

 التواقيح الدينية

ف  بداية ظهور الموقلللحات، لم يكن ال رض منها إال التطريب 

والتحرر من األوزان المللالوفللة. وكللان أغلبهللا يللدور حول ال زل 

 المديح. والعشق والهيام. ولم يكن إال القليل منها ما يقال ف 

كللان لتمسلللللللع العرب بللالللدين وحبهم لللذات   العل  العظيم، 

وعشلقهم لرسللوله عليه الصللالة والسللالم أ ر كبير ف  أن يذكروا ف  

مؤلفاتهم ال نائية ربهم ونبيهم. ومن هنا ظهرت الموقللللللحات الدينية 

)التواقلللليحط المقتبس معانيها من آيات القرآن الكريم. ومن المالحظ 

شللللد للتواقلللليح الدينية إال ويكون من رجال الدين الذين أنه ما من من

يجيدون تالوة القرآن ويتميزون بالصللوت الحسللن، والدراية الكاملة 

بمقامات الموسللليقا العربية. وهناك ظاهرة ف  القرن التاسلللع عشلللر 

جلديرة بلالتنبيله إليهلا، وه  أدا  المطربين للذان. وكان األذان وما 

ين   ا ات تتلى فبل الفجر ف  الحرم الحسلليتبعه من التسللابيح واالسللت

 ف  ن مات متنوعة:

 السبت: يؤدى فيه األذان ف  ن مة عشاق.

 األحد: ف  ن مة الحجاز
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اال نين: ف  ن مة السليكام )هذا إذا ما كان أول ا نين ف  الشهر. 

أما اال نين الثان  من الشهر فيكون ف  ن مة البيات . واال نين الثالث 

. أمللا اال نين الرابع والخللامس فيكونللان ف  ن مللة ف  ن مللة الحجللاز

 .قورى على الجهاركامط

 الثال ا : ف  ن مة سيكام.

 األربعا  ف  ن مة راست.

 الجمعة: ف  ن مة بيات .

 وكان عبدم الحامول  واحداً ممن أدوا األذان. 

ط الذي اقتهر 9191ـلللـللل  9914وظهر الشيخ سالمة حجازي )

على الرغم من انصلللرافه للمسلللرم بقوة صلللوته،فاهتم بالموقلللحات 

ط وكامل الخلع  9111ـللللللللـلللللللل  9911ال نائ . وكان داود حسلللن  )

ط من معاصري 9141ــ  9914ط وسيد درويش )9119ـلـ  9911)

الشلليخ سللالمة... وقد أ روا الموقللحات بإبداعهم. غنوها ف  مجالس 

 الطرب وعلى المسرم وف  الماله . 

لموقللللللحات. ولوال مدينة وبعلد موت هؤال  العباقرة اند ر فن ا

حلب الت  حافظت على هذا التراث من خالل الشلليخ عل  الدرويش 

وعمر البطش وفخري البارودي وصبام فخري... وف  مصر فرق 

الموسلللللليقللا العربيللة، إلى جللانللب بعط المحللاوالت للفنللانين: حليم 

الروم  ـلللللـللللل ومحمد الموج  ـلللللـللللل واألخوين الرحبان  الذين قاموا 

 حاوالتهم الناجحة ف  تحديث الموقح...النتهى هذا الفن العريق.بم

ومن األلوان ال نائية الت  كانت تؤدى ف  القرن التاسللع عشللر: 

 .الموال

الموال عبارة عن قطرات تنظم غالباً من البحر البسيط، يعتمد 

 قالبه ف  التلحين على االرتجال.

القرن  غنى الموال علللدد كبير من المطربين والمطربلللات من

التاسللع عشللر وامتد إلى القرن العشللرين. وكان إيليا بيضللا من لبنان 

من أوائللل المطربين الللذين برزوا ف  هللذا الفن. وف  مصللللللر برز 
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صللللللالح عبد الح  ومحمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب ومحمد 

 العزب  وغيرهم. 

كل الل  »و« ف  البحر لم فتكم»اقللللللتهر عبلد الوهلاب بموالله 

وهما من نظم سلللعيد عبدم وأحمد رام . وتفوق ف  « حب انتصلللف

أدا  هذا اللون من ال نا  المطرب محمد عبد المطلب. ومن أقللللللهر 

 وه  من كلماته وألحانه.« حجبوك  عن  العوازل ليه»مواويله 

إن ارتجلال الموال ليس بلالسللللللهلل... وللذللع نجلد عبلد الوهاب 

الموال وزكريا أحمد ومحمد القصلللللبج  ورياض السلللللنباط  قيدوا 

بالتلحين... وتخلصللللوا من االرتجال وأعطَْوا المطربين والمطربات 

مواويللل ملحنللة، وتركوا لهم فرصللللللللة االرتجللال من خالل اللحن 

 األساس .

، بللدأ فن الموال 9199وبعللد وفللاة محمللد عبللد المطلللب عللام 

يحتضللللللر، ولم نعللد نسللللللتمع إليلله إال نللادراً... ويكون عللادة من بين 

 المطربين الشعبيين.

 دورـــال

عرف الدور كقالب غنائ  ف  مصللللللر ف  عشللللللرينيات القرن 

التاسللللللع عشللللللر... واضللللللعه مجهول. والدور نوع من الزجل ينظم 

متحرراً من مصللللللاحبللة الل لة واألوزان العروضلللللليلة. وكلمللة دور 

أي دار ـلـل دوراً ـلـ ودوراناً... أي تحرك وعاد إلى « حركة»معناها 

زام للملحن بللالعودة إلى اللحن حيللث كللان. والللدور ف  ال نللا  فيلله الت

األسلاس  بعد التنقل ف  مقامات مجاورة. ويرجع الفضل للشيخ عبد 

الرحيم المسللللوب ف  وضلللع أسلللاس قالب الدور. فقد كان الدور ف  

بلدايلة ظهورم يتكون من ملذهللب ومجموعلة أغصللللللان على كلمللات 

مختلفلة ولحن واحلد وإيقلاع واحد. وال يشللللللارك المطرب ف  غنائه 

، كما ال يتخلل اللحن أي الزمة موسللللليقية. «مرددين»أو «دةسلللللن ي»

ط أي أنه عاش 9149ـلللللللـللللللل  9111وكان الشلليخ المسلللوب معمراً )

خمسلللة و ال ين عاماً بعد المئة. كان مطرباً وملحناً وأسلللتاذاً... برع 
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ف  تلحينه للموقلحات واألدوار. ويالحظ أن أدوار الشلليخ المسلللوب 

د عاصر الدور منذ بداية ظهورم إلى تمثل مراحل تطور الدور... فق

أن وصللللللل تطورم إلى قملة التلحين على يلد كلل من محملد عثمان، 

وعبدم الحامول  وسليد درويش. ومن أقلهر أدوار الشيخ المسلوب: 

يا حليوم يا مسلين  ـلـ العفو يا سيد المالم ــ الصب من أول نظرة ــ 

ل مكانة ف  زمان الوصللللل... وغيرها. والشلللليخ المسلللللوب كان يحت

 «.قيخ طائفة»مرموقة بين زمالئه وتالميذم حتى اختير 

ط نداً خطيراً لعبدم 9111ـللللللللللـلللللللللل  9911وكان محمد عثمان )

ط كان ف  بداية حياته الفنية منافساً له 9119ـللللـلللل  9929الحامول  )

ف  ال نا . وبعد أن أصللللليب محمد عثمان بمرض ف  حنجرته اتجه 

بلدم الحلامول  فقد تربع على إلى التلحين،فلمع وذاع صلللللليتله. أملا ع

عرش ال نلا . ويرجع الفضللللللل إلى محملد عثملان ف  تطوير الدور 

وإدخال الجديد فيه. فقد أرسللللللى قواعد تلحين الدور وحدد معالمه... 

وأضللللاف إلى األدا  جز  آهات يتبادل فيه ال نا  الصللللوت المنفرد 

ن كما اهتم محمد عثما«. بالهنع»والمجموعة... ويعرف هذا الجز  

بتصللللللوير معلان  كلملات اللدور بلاللحن. كلان عبدم الحامول  نقطة 

بداية على طريق الموسللللليقا المصلللللرية، بعد أن كانت الموقلللللحات 

التركية ه  السلللللائدة. غنى عبدم الحامول  القصلللللائد واألدوار على 

تخت يتكون من كبار الموسيقيين: الليث  ـلـل العقاد ـلـ سهلون ــ أحمد 

المطرج  )الحلب ط. وكان صوت عبد م  حسنين ـلللـللل وبركات ونخلة

الحامول  يتمتع بالقوة وكثرة مقاماته، إلى جانب بحة وجلجلة تلمس 

المقلاملات الموسلللللليقيلة. ومن طريف ملا يروى: أن المطرج  أعيام 

مصللللللاحبة عبدم الحامول  ف  ال نا ، فامسللللللع قانونه وطرحه أمام 

 عبدم قائالً: 

 «منين؟ ــ خالص يا س  عبدم.. أجيب لع مقامات

ولم يكن المطرج  الوحيلد اللذي أعلن عجزم عن إيجلاد ن مات 

لآللة يصللاحب بها هذا الصللوت المعجزة، فقد أعيا الحامول  أيضللاً 

والمعروف أن آلللة «. محمللد العقللاد الكبير»القللانونج  المشللللللهور 
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القانون ه  الت  تصللللللاحب المطرب ف  ارتجاالته لليال  والموال، 

طرب من جمللل مرتجلللة بن مللات آلتلله. وال يترجم بهللا مللا يؤديلله الم

قللللللع أن صللللللوت عبدم الحامول  بهذم اإلمكانات الكبيرة والمنطقة 

الصللللللوتية الواسللللللعة... كانت ترهق عازف القانون ف  اللحاق به. 

ولعبلدم الحللامول  مللدرسللللللة غنللائيللة، تتلمللذ عليهلا من أعالم ال نللا : 

إبراهيم الشيخ المنيالوي ـلللـللل عبد الح  حلم  ـلللـللل أحمد حسنين ـلللـللل 

اللقان  ـللـلل الشنتوري ـللـلل أحمد عبد الباري ـللـلل محمد السبع ـللـلل محمد 

 سالم العجوز ــ صالح عبد الح  ــ الشيخ أبو العال محمد.

كللان الحللامول  ومحمللد عثمللان يتبللاريللان ف  التفنن بللاألغللان ، 

 «.الحامول  عثمان»حتى عرف هذا العصر بعصر 

إلى  ريلحن األدواكللان محمللد عثمللان بعللد أن تقللاعللد عن ال نللا  

جللانللب بعط الموقللللللحللات. وكللان الحللامول  يتلقف هللذم األلحللان 

ويؤديها بطريقته الخاصللللللة. كان يدخل عليها فنه وعبقريته وكل ما 

للديله من جلديلد. مثلال ذللع: أنله كان ف  بعط األحيان يحول الدور 

من المقام الذي لحن منه والذي أحكم وضلللعه محمد عثمان إلى مقام 

ومن القصللللللص الطريفلة... أن عبدم الحامول  غنى  آخر يروق لله.

اللذي لحنله محملد « قلد ملا أحبلع زعالن منلع»ف  ليللة عرس دور 

عثمان من مقام الصلللبا. فبدالً من أن يؤديه الحامول  ف  نفس المقام 

المؤلف منله... ارتجلله ف  مقام النهاوند. فنال إعجاب الجميع وعلى 

ان من بين الحاضلللرين رأسلللهم محمد عثمان صلللاحب اللحن الذي ك

لهذا العرس. كان عبدم الحامول  كثيراً ما يتصرف ف  ألحان محمد 

عثمللان بمللا يروق للله، حتى التبس األمر على الكثيرين ف  معرفللة 

من ملحن هذا الدور. وكان لرحلة األسللتانة أ ر كبير ف  تلحين عبدم 

كن تالحلامول  لللدور. فقد أدخل ف  ال نا  العرب  مقامات عربية لم 

مالوفة ف  مصلر.  ار قيو  الفن على أسلوب الحامول ... واتهموم 

بلاإللحلاد الفن ... وقاطعوا ألحانه فترة من الزمن بحجة خروجه ف  

أغلانيله على الطلابع القلديم الموروث. إال أن عبلدم الحلامول  لم يابه 

لمعارضلليه، واسللتمر ف  اتجاهه الفن  الجديد. وأمام هذا اإلصللرار، 
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اف بمدرسة عبدم الحامول  الجديدة ف  ال نا . وسار على تم االعتر

نهجله وخطلام علدد كبير من الملحنين. اهتم عبلدم الحامول  أيضللللللاً 

بالكلمة ف  األغنية... فلجا إلى صلللللفوة من كبار الشلللللعرا  واألدبا  

أمثال: إسماعيل صبري باقا )وكيل وزارة الحقانية سابقاًط ـلـ الشيخ 

الديار المصرية سابقاًط ـللللـلللل اللوا  محمود  عبد الرحيم قراعة )مفت 

سام  باقا البارودي )وكان من قادة الجيش المصري وأحد زعما  

الثورة العرابيةط ـللللللللـلللللللل وأديب إسلللحاق بيع )صلللاحب جريدة مرآة 

الشرقط... وغيرهم. نظموا له أدواراً جا ت آية من الذوق والجمال. 

  ص الوطن العربويعد الحامول  أول فنان نادى باالسللللتقالل وتخلي

من حكم العثمانيين. سللجنته السلللطات المختصللة وقتئٍذ بسللبب غنائه 

 ف  األستانة دور عشنا وقفنا السنين:

نا وقلللفنا ـللللللللعشللل

 نين ـالس

 ومين عاش يشوف العجب

قللللللربنا الصللللللبر 

 واألنين

 ينـــدل يا منصفــــــدم العــك

ارودي من ولهذا الدور قصلة: عاد اللوا  محمود سام  باقا الب      

منفلام فلاقلد البصللللللر... وكلان ذلع بعد انتها  الثورة العرابية. فزارم 

الشلللاعر إسلللماعيل باقلللا صلللبري وبصلللحبته عبدم الحامول . أظهر 

اللوا  محمود سللللام  البارودي غضللللبه منهما ألنهما لم يقدما عمالً 

يشاركان فيه بهذم المناسبة. فكتب إسماعيل باقا صبري كلمات هذا 

 بتلحينه محمد عثمان... وأدام عبدم الحامول .الدور وقام 

كان عبدم الحامول  يتمتع بين أصلللللدقائه بخفة الدم وحبه للفكاهة 

والملداعبلة. ومن إحلدى روايلاتله: أنله دع  إلى ال نلا  ف  ليلة عرس 

ف  قصلللر أحد األ ريا . وكان يقف على باب القصلللر حاجب ال ياذن 

كن مع عبلدم الحامول  هذم بلاللدخول إال لمن يحملل بطلاقلة دعوة. لم ي

البطاقة، ولم يتعرف الحاجب على قللللخصلللليته... ومنعه من الدخول. 

إلى أن حضللللللر صللللللاحب الدعوة وقام بحمل عبدم الحامول  وفرقته 

 على األكتاف... وف  الحفل ارتجل عبدم الحامول  هذا الموال: 
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 ا مدع ـه حاجب الظرف يمنعن  وأنـلي

 ا دمع ــن دمــن مــاســري روض المحـل

 تك  وأنع ــلما افتكر ف  احتجابع واق

 لمت الروم ورضيت بالمالم والنومـس

 بب منع ــة... ما ســق المحبــول ل  بحــق

 تـــلتخا

كان يصلللللاحب ال نا  العرب  فرقة موسللللليقية صللللل يرة تعرف 

 بالتخت.

«. صللللدر المجلس»أو « منصللللة»والتخت كلمة فارسلللية تعن  

تجاوز أربعة أفراد، يتوسللطهم الم ن . وكان عدد عازف  التخت ال ي

وكانت اآلالت المستخدمة ف  التخت:العود ـلـ والقانون ــ والكمان ــ 

 والناي ــ واإليقاع.

أملا ال نلا  فيقوم به مطرب أو مطربة والمذهبجية أو السللللللنيدة 

 )وعددهم ا نان أو  ال ةط. ويؤدي الم ن  ف  الحفل  الث وصللالت.

 وتضم عدة فقرات على النحو التال :كل وصلة من مقام واحد، 

ـللللللـلللللل يبدأ التخت بعزف مقطوعة موسيقية، غالباً ما تكون من 

 قالب السماع  أو البشرف، يتخلله بعط التقاسيم.

 ــ ي ن  المطرب والمذهبجية موقحاً من نفس المقام.

 ــ ويتبارى العازفون ف  أدا  التقاسيم. 

وال مسبق بالليال ، ـللللللـلللللل يبدأ المطرب الوصلة ال نائية بادا  م

يسللللللتعرض فيله قلدراتله الصللللللوتية ومهاراته ف  االرتجال، ويقوم 

عللازف القللانون بترجمللة مللا ي نيلله المطرب بللدقللة بللال للة، ممهللداً للله 

 المقامات الت  يتنقل بال نا  فيها. 

ـلللللللللللـللللللللللل يختتم المطرب الوصللللللة ال نائية األولى بدور يؤديه 

الثةط تان )الثانية والثباالقلتراك مع جماعة المنشلدين. وتسير الوصل
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على نفس هذا النها. عدا الفقرة األخيرة بالنسلللللبة للوصللللللة الرابعة 

 الت  يستبدل فيها المطرب بالدور قصيدةً...

والتخللت يرجع عهللدم إلى العصللللللر العبللاسلللللل ... أيللام هللارون 

الرقيد. واستخدام عبدم الحامول  ف  بداية حياته الفنية تختاً ص يراً 

عازفين فقط )العود، والقانون، والرقط... وبظهور مكونلاً من  ال لة 

الللدور تطور التخللت... زاد عللدد العللازفين... واسللللللتبللدل بللالقللانون 

الص ير آخر أكبر... بزيادة عدد أوتارم كما زيد عدد المذهبجية إلى 

ف  الللدور، الللذي يتبللادل فيلله « الهنللع»أربعللة أفراد، ألدا  جز  

 المطرب والمذهبجية ال نا  .

م ن  مسلليطراً على فرقته الموسلليقية... فالموسلليقا كانت كان ال

 دائماً ف  خدمة الم ن . 

 

 

 المكان 

 ف  األغنية العربية

 

 

 ياسر المالح     

 

 بداية مكانية وجدانية                                                     

 أين ولدَت؟ وأين نشاَت؟ وأين سافرَت؟ وأين استقر بع المقام؟

ليسلللللت هذم األسلللللئلة لفتح حوار بين مقدم تلفزيون  وضللللليف 

 رفة المكان، باستخدام اسم االستفهام )أينط.استضافه. وإنما ه  لمع
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المكان أصلل ف  كيان الشلخصية، وهو الوجود، وإل ا  المكان 

يل   الوجود. واإلنسلان أسير المكان ففيه ولد ونشا وتعرف األقيا  

 م تكون السياحة ف  أرض   الواسعة،  من حوله وتعلق بمن يحب.

 ن إلى المكان األول.فإما أن تكون عودة أو يكون استقرار وحني

 قال أبو تمام: 

 نَقّْل فؤاَدَك حيُث قئَت من الهوى

ل    مـا الُحبُّ إالّ للحبيــب  األُو 

 كم منزٍل ف  األرض  يالفُــــُهُ الفتى

ل  مــــنزل    وحنينُــهُ أبــداً ألَو 

وارتباط المكان بالحب قديم ف  الشللللعر، وامرؤ القيس كان من 

 الل المحبوبة فبكى واستبكى وقال :أوائل من وقف على أط

 ق فا نبع  من ذكرى حبيٍب ومنزل  

ال لوى بيَن الد خول   ط27)بسقط  
فحوَمل   ط4)

 ط1)

ومجنون ليلى مر بللديللار ليلى بعللد أن فللارقتهللا إلى مكللان آخر 

 فيقول:

ُل ذا الجـداَر وذا الجــداراـلى الديار  ديار  ليــأَمرُّ ع  لى     أقبـ 

 كَن الديَاراــبُّ من سـْن حـر  ق فَن قلب      ولكوما حبُّ الديا

 الصحـــرا  وال نــــا  

الصلللحرا  الواسلللعة برمالها وتاللها مسلللكن البداة، يقيمون فيها 

تلظل لُهم الخيلللام ويتنقلون فيهلللا من مكلللان إلى آخر وفق معلللايير 

ل.  يرتؤونهلا تتصللللللل بلالجّو أو الرزق، واقللللللتهروا بللانهم بللدو  رحللّ

مللال ه دا  والج  م الرفللاق ف  الحللل والترحللال. والجمللال يطربهللا حللُ

                                                           

  ــ  أسما  أمكنة1ــ  2ــ 
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الحادي، فتنشللللط ف  السللللير. فالحدا  ف  الصللللحرا  أول ال نا . أما 

الموسلليقا فتكون ف  مجتمع الخيمة أو ف  المرعى، والناي ه  اآللة 

 الميسورة.  م كانت الربابة ف  عصر متاخر. 

 نموذج األغنية الصحراوية الملحنة« جبل التوباد»

كتب أحمد قللوق  مسللرحيته الشللعرية )مجنون  9119  العام ف

وقد نشا محمد عبد الوهاب ف  حجر أحمد  ليلىط ف  خمسلة فصول.

فلحن بعط مشاهد المسرحية؛ فكانت  ط28)قلوق  مدة  مان  سلنوات

ف  فيلم )يوم سللللللعيدط، وقد  9111أوبريلت )مجنون ليلىط ف  العام 

ا ف  الفيلم، وإنما كانت قللللاركته ال نا  أسللللمهان. ولم يظهرا كالهم

األوبريت مشلللهداً مقحماً أّدام أحمد عالّم مع ممثلة م مورة، وعباس 

فارس. وف  نهاية المشللهد غنى عبد الوهاب )سللجا الليلط من فصللل 

آخر  من المسللللرحية. وسللللبق لعبد الوهاب أن غنى من المسللللرحية 

ق  حين كان أحمد قو 9111قصليدة )تلفتَْت ظبيةُ الواديط ف  العام 

 على قيد الحياة.

لحن محمد عبد الوهاب من المسرحية قصيدة  9119وف  العام 

)جبللل التوبللادط، وغنللاهللا بصللللللوتلله، وه  بكلمللاتهللا ولحنهللا وأدائهللا 

 نموذج  للغنية الصحراوية المتكاملة.

 نص القصيدة

بانــــوس ــ َجبََل التوباد  حيـّاَك الَحيـا  9  ىـا ورعـــقى  ُ ص 

م  ــ فيَع ن 4 امُ فكنَت ـورضعنـ اغينا الهوى ف  مهد 

 ـاـــرضعــالمُ 

َع عشـنا زمناً  1  اـل معـــــورَعينــا غنــَم األه ــ وعلى ســفح 

 وبَكْرنــا فســــبقنا الَمطلَعـــــا ــ وَحـدْونا الشمَس ف  َم ر ب هـا 2

                                                           


إلى العام  1924الوهاب أحمد قللوق  منذ العام  صللحب محمد عبدـللللللـلللللل  

  ديد.تجسنة وفاته ــ وتعهدم بالرعاية والتعليم والتشجيع على ال 1912
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ــ هــذم الربــوةُ كانْت َملعبــاً     لشــــــبابْينا وكانْت  1

 رتَعــــام

ن َحصاهـا أربُعـا     وانثنـــينا فمَحْونـــا  6 ــ كم بن ْينا م 

 األربُعـــا

ــ وخططنا ف  نقـا الر مـل  فَلْم     تحفـظ  الريــُح وال الرمـُل  1

 وعى

ــ لم تـزْل ليـلى بعْين  طفلـةً     لــم تــز ْد عن أمس  إال  9

 إصبعــا

لمــا     هاَج ب  الشوُق أبْت أن ــ ما ألحجـارَك ُصّمــاً ك 1

 تسَمعا؟

با     فــابْت أياُمـــهُ أن 91 ــ كلّما جئتَُع راجعُت الص 

عـــــــا  ترج 

ــ قد يهوُن العمُر إال ساعةً     وتهــــوُن األرُض إال  99

 مـوضعــــا 

 إضا ة أّولية

جبل التوباد هو جبل ف  الحجاز، وربما كان تلة معشللللللبة تطل 

احلة، يقصللللللدهلا الرعلاة. والحكلاية أن مجنون ليلى مّر بجبل على و

التوبلاد، فتلذكر طفولته مع ليلى وهما يرعيان ال نم، ويلعبان بالرمل 

والحصلللى، ويقضللليان نهاراً كامالً على هذم الحال منذ البكور حتى 

الم يب. هذم الذكرى الجميلة التُنسلللللى، وهذا المكان األليف مقدس، 

احد، ألنه مهد الحب البري . وقد عبّر يلخص األرض ف  موضع و

 قيس عن ذلع ف  غير )جبل التوبادط فقال: 

 فكم قُبلٍة يا ليَل ف  ميعة  الصبا     وقبَل الهوى ليسْت بذات  معان 

 أخذنـا وأعطينا إذ  البُْهُم ترتع      وإْذ نحُن خلَف البُْهم  ُمســـتتران  
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ي أن ليلى ملاتت وحين أنشللللللد قيس )جبلل التوبلادط لم يكن يلدر

ودفنت فيه. وحين يخبرم صللديقه بشللر بانها ماتت أمس يقتله الحزن 

 قريباً من قبرها، وتنته  الحكاية.

 إضا ة ل وية 

ف  البيلت األول تعبيران يفيلدان إنعلاش الماضلللللل  وإحيا م ف  

اللذاكرة، كملا تنعش األرض بلالمطر فتنبت، وهما )حيّاك الحياط أي 

 صللللللبلاناط أي أحيام ف  الذاكرة. وتعود أحيلاك المطر. و)سللللللقى  

اللذاكرة بقيس إلى الملاضلللللل  ويذكر صللللللحبة ليلى ف  جبل التوباد 

وبعط ملا كلانلا فيله من لهو ولعلب، وال سلللللليملا اللعلب بالحصللللللى 

 والرمل، ونقا الرمل قطعة الرمل ف  سفح الربوة محّدبة الشكل.

 إضا ة فنية 

ئة وافق مع البيلحن القصللليدة من مقام حجاز، اختارم الملحن ليت

الت  يعيش فيهلا العلاقللللللقلان. وهذا المقام اختارم محمد عبد الوهاب 

أيضللللاً ف  تلحين قصلللليدة )التاجينط حين زار الملع عبد العزيز آل 

 ألنه قادم من البيئة الحجازية. 9121سعود الملع فاروق ف  العام 

المقدمة الموسللللللليقية تبدؤها آلة القانون بال إيقاع كمدخل،  م 

اإليقللاع مع األوركسلللللللترا وآلللة األوبوا الت  توح  بللالبيئللة  يبللدأ

الصللحراوية، وإيقاع الموسلليقا يوح  بان قيسللاً يتوجه ماقللياً إلى 

جبللل التوبللاد.  م يتوقف عنللدم فيتوقف اإليقللاع، وي ن  قيس غنللا  

مرسللالً مخاطباً جبل التوباد ف  البيتين األولين  م يعود ال نا  مع 

دة إلى الماضللللل  ف  البيتين الثالث والرابع، اإليقاع لإليحا  بالعو

ويعود ال نا  المرسلللللللل ف  حالة التامل للربوة مهد الذكريات ف  

البيللت الخللامس، وينتقللل إلى مقللام راسلللللللت، وينته  إلى الزمللة 
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قصلللللليرة، ويسللللللتمر ال نا  موقعاً على مقام راسللللللت ف  البيتين 

 السادس والسابع وتعاد الالزمة القصيرة.

على مقام راسللللت ف  البيتين الثامن والتاسللللع،  ويسللللتمر ال نا 

ويتحول ف  آخر جملة من البيت التاسلللللع إلى مقام سللللليكام )أبت أن 

ترجعاط، وكذلع يكون مقام البيت العاقلللللر، وف  البيت األخير يختم 

 بمقام راست. وتعود موسيقا المقدمة من مقام حجاز لتكون الخاتمة. 

ال من مقللام إلى مقللام هلذا الصللللللنيع من عبلد الوهللاب ف  االنتقلل

والعودة إلى المقلام األول يتوافق مع صللللللنيعله ف  كثير من أعماله. 

وهو حريص على إبلداع الجلديلد وعلدم التقيلد بملا اعتملدم التقليديون 

ف  القرن التاسللع عشللر. هو يلحن، كما نصللحه أحمد قللوق ، لآلت  

وليس للماضلل . وما يلفت السللمع ف  هذم القصلليدة أن أكثر الكلمات 

حمللل لحنهللا دون تلحين، وه  الت  حفلللت أكثرهللا بحرف األلف ت

المملدودة وه  ظلاهرة ف  القلافية وغير القافية. وهذا ما أغرى عبد 

الوهاب باختيارها لتلحينها،فموسليقا الحروف تتقدم موسيقا األلحان. 

ويلات  أدا  عبلد الوهلاب معبراً عن كلل حلاللة ف  القصلللللليدة، ويبل  

ر، حين يصللللللعد بالشللللللطر األول إلى الطبقة الذروة ف  البيت األخي

العليا للتعبير عن الزمان، ويهبط ف  الشللللللطر الثان  إلى المسللللللتقر 

 ليعبر عن المكان.

در س ف  المعاهد المختصللللة هذم األغان  النادرة تسللللتحق أن تُ 

 بالموسيقا على أنها المثل النابط باإلبداع الذي ال حدود له.

 الريف وال نا 
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هو المكان الخصللللللب الحافل بالزرع، ويجمع الريف ف  الل لة 

على أريلللاف وريوف. وهو مجتمع قرى متجلللاورة أو متنلللا رة، 

يسللكنها الفالحون الذين يعملون ف  األرض. وغالباً ما تعمل النسللا  

ف  الفالحلة أكثر مملا يعملل الرجلال. وامتداد العمر ف  الريف أكثر 

 ذا  وصفا  الجّو.منه ف  المدينة ألسباب كثيرة أهمها الحركة وال 

وبين القرى طرقات، واالنتقال من قرية إلى قرية يكون مشللياً أو 

 على دابة.

   نموذج للغنية الريفية« بيتع ياست  الختيارة»

ف  لبنان تشللليع القرى ف  سلللفوم الجبال والسلللهول المجاورة، 

 الت  ألفها وكتب كلمات« حكاية اإلسللوارة»وف  المسللرحية ال نائية 

 ، وه «بيتلع يلا سللللللت  الختيلارة»خوان رحبلان  أغنيلة أغلانيهلا األ

زجليلة بلاللهجلة الجبلية لها صلللللللة بالمكان الذي يثير أجمل الذكرى 

عند )علياط الفتاة القروية، فقد سللاعدت عليا عجوزاً عائدة إلى )كرم 

تا معاً إلى بيت العجوز،  العالل ط تحمل سللللللة، فحملتها عنها،وَمشلللللَ

كبيللت جللدتهللا العجوز الت  كللانللت  فرأت )عليللاط أن بيللت العجوز

تزورهللا وه  طفلللة، فتللذكرت مللا كللان وغنللت أغنيتهللا فيروز، بعللد 

 حواٍر قصير مع العجوز.

 ]موسيقا تمهدية للغنية[

ـــرن  ببَيـْت ســــتّ   بَْيت ْع يا ستّ  الختياَرة     بيذك 

نيــــه َعــْم تشـتبقى ترندحل  أقـعارا     وال  ــــتّ ـد 

تيوْك   انْ ــاب وهَلحيطـــق البـوفَرقـاُت وديـواْن     ع 

ْتيــــاَرةــدار ْك متــــــــــل دارا     ي ــتّ  الخ   ا ســــ 

 الالزمة
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*** 

لوة   ْدن  وت حك  ل      حكايـات الجّن الح   ت بقى ْتقَع 

ـــالّ ركـــوة قهو ة  وْزبيـْب وَجــوْز تخبّ  ل      واْعم 

ْحال بإيــديســــت  اليَــْوم ْبعيـ م     وْبَشــــــو   ـــد 

تيــاَرم  مشـــــــــتاقَة ألخبـــارا     يا ســـــتّ  الخ 

 ]موسيقا كالالزمة ال نائية مع ق   من التصرف[

 ي مك ن عم تسق  جنَْينتها     َع تالل الشمس  وتحك 

ة َغيري ْحكايْتهــا     وَعـْم تتذّكــرن  وت ْبك   لَصبيـ 

 ــــــــْن حاكيتيــــن      ْبكيــْت وَذّكــــــرتين َولَمّ 

ّواَرم     يا ستّ  الختيـــــــارم  بســـــــــــــتّ  والدُّ

 ]ت ن  فيروز الالزمة ــ ختام[

 إضا ة ل وية

الزجل لون من الشللعر الموزون، له مفرداته الشللائعة ف  البيئة 

الت  يقال فيها. وعلى سلللبيل اإليضلللام نفسلللر ما ورد من كلمات ف  

 األغنية:

سلت: تعن  الجدة أو السليدة من النسلا . مثل: سلّت الشلام ققيقة 

صلالم الدين األيوب ، وسلّت الُملع ققيقة الحاكم بامر   الفاطم . 

 ية األصل، استخدمت ف  العصر العباس . ولعلها آرام

وسلللت  بمعنى جدت  مسلللتخدمة ف  سلللورية ولبنان. ومنهم من 

يحلذف السللللللين فينادي الجدة )ت  ت ط على سللللللبيل التدليل، ولعمر 

 نقشبندي رقصة على عودم، تسمى )رقصة ست ط وه  قائعة.

الختيلارة: وصللللللف للعجوز المعم رة الت  وهنلت قواها، ولعلها 

ختّر الفصلليح بمعنى ضللعف واسللترخى من مرض أو تقدم من فعل ت

 ف  العمر، فاقتق منها العامة لفظ الختيارة.

 ال صن أو

الكوبليه 

 األول

 ال صن أو

 الكوبليه الثان 
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 ترندحل : بمعنى تنشدل .

 أقعارا: األصل أقعارها.

يوك: كلمللة تركيللة تعن  فتحللة عميقللة ف  أحللد جللدران البيللت، 

توضللع فيها أفرقللة النوم مطوية ومعها لحف الت طية، ويسللدل على 

 الفتحة ستار.

لديوان: أريكة للجلوس تتسلللللع ألربعة من الجالسلللللين أو أكثر دون ا

 مساند جانبية.

 ركوة قهوة: أي وعا  ل ل  القهوة، وف  دمشق تسمى )دولهط.

 بشّو حال: أي أقير إليها بيدي واألصل بشّوم لها.

 ولّمن: أصلها ولّما.

 الدّوارة: تعن  الساحة المستديرة.

 إضا ة فنية

حجللاز،والقللالللب ال نللائ  هو الطقطوقللة، لحن األغنيللة من مقللام 

وه  تتالف من مذهب وغصلللللنين)كوبليهينط، والمذهب هنا يتحول 

إلى موسللللليقا بين ال صلللللنين،  م ترددم فيروز ف  الختام. وأغلب ما 

كلان قللللللائعلاً من طقلاطيق كلانلت الملذهبجية أو الكورس وهم الذين 

 يرددون المذهب بين األغصان.

ا أوركسللللللترا كبيرة، وتظهر ف  يرافق األغنية موسلللللليقا تعزفه

 البداية آلة أوبوا، لإليحا  بالجو الريف .

واألغنيلة موقعلة منلذ البلدايلة ف  المقلدمة الموسلللللليقية، وتوح  

 بالحالة النفسية والمش  ف  دروب الذاكرة.

 المدينة وال نا 

بعلد أن عرفنلا نموذجاً من أغان  المكان ف  الصللللللحرا  )جبل 

من أغان  المكان ف  الريف )بيتع يا ست   التوبادط، وعرفنا نموذجاً 

الختيارةط، نسللافر إلى المدينة الت  قللهدت من األحداث والفواجع ما 
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قلللهدت ف  سلللت سلللنوات من الثمانينيات ف  القرن العشلللرين، إنها 

 بيروت.

 نموذج ألغنية المدينة« ياست  الدنيا يا بيروت»

ا كتب نزار قبان  قصلللللليدة طويلة، تصللللللف م 9191ف  العام 

حللدث، وتحمللل آالم أهللل بيروت واعتللذارهم عمللا حللدث لهللا من 

مصللائب. والتبشللير ب د جديد، وأرسلللها إلى سلليدة المسللرم اللبنان  

نضلللال األقلللقر. واتصللللت نضلللال بالم نية المبدعة ماجدة الروم  

لت ن  هذم القصيدة. واختارت ماجدة الملحن المصري جمال سالمة 

انه أبياتها للتلحين وكان فخوراً بلتلحينهلا، وأقبلل على اختيلار بعط 

 اختير لتلحين قصيدة رائعة من قعر نزار قبان .

 األبيات المختارة من القصيدة لل نا  

 يا بيروتْ 

 ياست  الدنيا يا بيروتْ 

 نعترف أمام   الواحد  

 أنا كنا منع  ن ار

 وكان جمالُع  يؤذينا

 نعترف اآلنَ 

.. و  لم نفهْمع  بانّا لم ننصْفع  .. ولم نعذْرك 

ّكينا.  وأهديناك  مكاَن الوردة  س 

 نعترف أماَم    العادل  

 بانّا جّرحناك وأتعبناك  

 وأنّا أحرقناك  وأبكيناك  

 وحّملناك  معاصينا.

 يا ست  الدنيا، إّن الدنيا بعَدك  ليسْت تكفينا

 اآلن عرفنا أن  جذوَرك  ضاربة  فينا.
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 اآلن عرفنا ماذا اقترفَْت أيدينا

ْن نْيساْن.قو  م  من تحت  الّردم  كزهرة  لَوٍز م 

ن ُحزن ع    قوم  م 

م  األحزاْن.  إّن الثورةَ تولُد مْن َرح 

 قوم  إكراماً لل اباْت.

 وللنهار  

 وللوديانْ 

 قوم  إكراماً لإلنسانْ 

 إضا ة قعرية ل وية

، وغدا 9141نزار قبان  قلللاعر دمشلللق  عرب ، ولد ف  العام 

. أصلللدر مجموعته الشلللعرية األولى )قالت 9111قلللاعراً منذ العام 

. َجَمع قللللللعرم ف  األعمال الكاملة 9122ل  السللللللمرا ط ف  العلام 

المؤلفة من  مانية مجلدات. ونشلللللر بعدها أربع مجموعات قلللللعرية 

. كتب نزار قللعرم باألسلللوب التقليدي 9119إلى أن رحل ف  العام 

عرم معظم قللللقصلليدة الشللعرية المؤلفة أبياتها من قللطرين، وكتب 

ـللللللللـ  9121باسللللوب قلللعر التفعيلة الذي ظهر ف  العراق ف  العام 

 ف  قعر بدر قاكر السياب ونازك المالئكة. 9129

أهم ما  يميز قللللعر نزار ل ته العصللللرية الت  تشللللبه األحاديث 

المتداولة، فه  بسلللللليطة جميلة يقرؤها اإلنسللللللان العادي فتاسللللللرم 

كلانلت م ناة. وه   ويشلللللل ف بهلا ويحفظ معظمهلا، وال سلللللليملا إذا

عبَنَةط يفهمها الشلللعب العام دون عودة  بالتعبير المحدث قصللائد )ُمشللَ

إلى المعجمات. ويعد نزار مؤسللس مدرسللة قللعرية حديثة لم يسللبقه 

 إليها أحد.

وقعرم الوطن  العروب  غدا ساكناً ف  الوجدان العرب ، وكان 

ة حيتابع كل حدث ف  الوطن العرب  فيهتز له، ويكتب عنه بصللللللرا

 وحرية، قد تُ ضب بعط السياسيين.
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وقصلليدة )يا سللت الدنيا يا بيروتط واحدة من قصللائدم الوطنية 

الجريئلة، فقلد علاش ملدة طويللة ف  بيروت، وقُتلت زوجته العراقية 

.  م كانت األحداث الدموية بسللبب ال زو 9199بلقيس فيها ف  العام 

ح انيللة، ومللذاباإلسللللللرائيل  ف  الثمللانينيللات، والحرب األهليللة اللبنلل

 الفلسطينيين ف  صبرا وقاتيال.

وصللف نزار بيروت ف  القصلليدة بسللت الدنيا، أي سلليدة الدنيا 

رنا معنى السلللت ف  أغنية فيروز)بيتع يا  ف  فضلللا  المدن. وقد فسلللّ

 ست  الختيارةط.

والقصلللللليدة من قللللللعر التفعيلة، وهو قللللللعر موزون بالميزان 

الجملة ال على الشلللطرين الشلللعري ومقفّى. لكنه يعتمد على الكلمة و

لن أو فْعلنط وهو وزن البحر المتلللدارك أو  اللتقليلللديين. فيللله )فع 

 المحدث كما يسمى. وضابطه:

لُ  َحَركات المْحَدث  تنتق ُل  لُْن فَع  لُْن فع  لُْن فع   فع 

وقافية المقطع األول السلللللائدة ف  المحط ه  )يناط كما ورد ف  

 و)فيناط و)أيديناط. يناطو)تكف )يؤذيناط و)سكيّناط و)معاصيناط

أملا القلافيلة ف  المقطع الثان  فه  )سللللللانط كما ف  )نْيسللللللاْنط 

 و)األحزاْنط و)الودياْنط و)اإلنساْنط.

 إضا ة فنية

علينا أن نشللللير إلى أن تلحين قللللعر التفعيلة أكثر صللللعوبة من 

تلحين القصلللللليلدة التقليلديلة. لكن بعط الملحنين يجدون ف  قللللللعر 

 التركيب يدفعهم إلى التحرر ف  التلحين.التفعيلة تحرراً ف  

تبدأ المقدمة الموسللليقية للغنية بموسللليقا صلللاخبة قصللليرة من 

مقلام عجم، يقتحمها الكورال وهو يردد المطلع: يا بيروت يا سللللللت 

 الدنيا يا بيروت. وتدخل الموسللليقا األوركسلللترالية بفاصللللة موزعة

قام بقولها: نعترف من مقلام نهلاوند. وتبدأ ماجدة بال نا  على هذا الم

 أمام   الواحد.
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وتسللللللتمر ف  ال نا  يشللللللاركها الكورال ترديد بعط الجمل 

أوالكلمات باصللللوات صللللاخبة. وف  المقطع الثان  من القصلللليدة 

يرتفع اللحن من طبقلة القرار إلى الطبقلة العلاليلة. وملاجلدة أ بتت 

 قدرتها على أدا  هذم الطبقة ف  غير أغنية.

و الفواصللل الموسلليقية وأدا  ماجدة، كل والكورال المصللاحب 

ذلع يعبر عن اإلحسللاس بالفجيعة، وعشللق بيروت المهدمة والدعوة 

إلى الثورة على مللا حللدث ال االنكفللا  على الللذات الحزينللة.  م يكون 

 الختام بندا  صار : يا بيروت.

ويبللدو أن الملحن قللد أضلللللللاف بعط الكلمللات وكررهللا بللإذن 

ملا يحلدث هذا التعديل بين الشللللللاعر  الشللللللاعر نزار قبلان . وكثيراً 

والملّحن. وأكثر كلمة ترددت ه  )بيروتط. وهذا حق، ألن بيروت 

 ه  المركز الذي ألهم الشاعر قصيدته.

وحتى تسلللكن القصللليدة األسلللماع و الوجدان كان تكرار الجمل 

 والكلمات هو السبيل إلى ذلع.

ق  يوال ريب أن الملحن بذل قصللارى جهدم ف  التعبير الموسلل 

والتوزيع األوركسللترال  لتكون رسللالة موجهة إلى كل من يسللمعها 

 من العرب وغير العرب.

 الوطن وال نا 

رحيلنا من الصلللللحرا  إلى الريف  م المدينة ف  جولتنا ال نائية 

المكانية، يثير عندنا الرغبة ف  السللللللياحة القطرية، والسللللللياحة ف  

 قيللت ف  كل قطر الوطن العرب ، لنتعرف نملاذج من األغلان  الت 

عرب ، ونماذج من األغان  الت  قللللللملت الوطن العرب  باسللللللرم. 

وتتبُّع هلذا األمر يسللللللتلزم دراسللللللة طويللة، فقد تفضلللللل  إلى بحث 

 أكاديمّ  لنيل درجة الدكتورام.
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ومقالتنا هذم ليسللللت إال ومضللللة أدبية فنية قد تثير بعط الناس 

ب افلة بالحليصلللللل   إلى بعط األغان ، فيعرف أغان  المكان الح

 والذكرى الجميلة والمالس  الحزينة.

لكن اإلقلللارة إلى األغان  القطرية والعربية ممكنة على سلللبيل 

اسللللللتكمال المقالة. ولعل أقللللللهر ما غن  لسللللللورية، كان ف  أغنية 

)سللللوريّة يا حبيبت ط. أنشللللدها محمد سلللللمان ونجام سللللالم ومحمد 

 ية.جمال مع الكورال. كان ذلع بعد حرب تشرين التحرير

وما غنته فيروز للشللام قللعراً وزجالً كثير، نسللمعه دائماً ونرام 

ف  المهرجلانلات ال نلائية. واإلبحار ف  األغان  القطرية جميل لكنه 

 طويل كانما نبحر ف  محيط.

أملا األغان  القومية الت  قللللللملت أقطار الوطن العرب ، فمنها 

ضللللللل نشلللللليلد )بالد العرب أوطلان ط كلملات فخري البارودي المنا

السللللللوري ولحن فليفلل إخوان من لبنلان. وهو مايردد ف  المدارس 

 والمناسبات.

وكان نشللللليد الوطن األكبر من ألحان محمد عبد الوهاب هو ما 

سللللاد ف  عهد الوحدة بين سللللورية ومصللللر. وأدته أصللللوات مفردة 

 متعددة مع الكورال.

 نهاية المطاف ف  المكان

كاننا كنا نعتل  بسلللاط عدنا، والعْود أحمد، بعد جولة سلللريعة، و

الريح. وتظل الرحلة على البسلللللاط األرضللللل  أجدى وأنفع وأعمق. 

 وكل ما نحتاجه الصبر على المشاق.  

 

 

 تجربة المؤلف الموسيق  

 غزوان الزركل 
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 «مشروع الموسيقا الوطنية»وجهة نظر ف  ظاهرة 

 بقلم المؤلف

 

 

 أ. د. غزوان الزركل 

 

 
غزوان الّزركل  عازف بيانو عرب  محترف، ولد ف  دمشلللللق 

و تلقى دروسلله الموسلليقية الكالسلليكية ف  دمشللق )بد اً  1954عام 

وموسلللكو، حيث حصلللل ف  األخيرة ط كما ف  برلين 1961من عام 

وتدرج ف  سلع  1981على قلهادة أهلية الجامع  )الدكتورامط عام 

 .1988التعليم األلمان  ليصبح أستاذاً )بروفسوراًط ف  فايمار عام 

بلداً، وعمل خبيراً بالعزف  26مثّل الزركل  وطنه سلللورية ف  

ية. ويعّدم رعلى البيانو ف  كونسيرفاتوار القاهرة وف  األوبرا المص

الكثيرون أقدر موسللللليق  عرب  ف  مجال عزف البيانو وتدريسللللله. 

يحمللل الجنسلللللليللة األلمللانيللة، وهو عضللللللو تحكيم دول  )اإلمللارات 

 العربية، الم رب، قبرص، روسيةط.

لعب الزركل  وما يزال يلعب دوراً بارزاً ف  الحياة الموسلليقية 

 ئد م ناةالسللللللورية ف  مجاالت العزف والتدريس والتاليف )قصللللللا

CD موسيقا تصويريةط ـلـ والتنظيم والكتابة والترجمة، وهو حائز ،

على جائزة الدولة التشللللللجيعية ف  سللللللورية، وعبر  1969ف  عام 

أربعين علاملاً حصللللللل على جوائز موسلللللليقية من لبنان وروسللللللية 

الجزائر عاصلللمة »وإسلللبانية والبرت ال وإيطالية والجزائر )وسلللام 

دمشلللق عاصلللمة »عزف ضلللمن احتفالية «ط. 2222الثقافة العربية 

ف  حفلين للعزف المنفرد وحفل مع الفرقة « 2228الثقلافلة العربية 

كتابين  2212وعام  2229السلللللليمفونية السللللللورية. وأصللللللدر عام 
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)مترجماً ومؤلفاًط وقرصلللللين مدمجين )واحداً للعزف المنفرد ـلللللللللللـ 

 قوبان ــ وواحداً من أعماله التاليفيةط.

 مقدمة

I ن الزركل  تجاربه التاليفية مذ كان طالباً ف  ـلللللللـللللللل بدأ غزوا

المعهد العال  للموسللللليقا ف  برلين ف  أواسلللللط السلللللبعينيات. وكان 

ما  «هانس آيسلر»المعهد المذكور المسلمى باسم المؤلف الموسيق  

زال يضللللم ف  جنباته أصللللدا  إبداع المؤلف المذكور )تلميذ أرنولد 

ر قلللوبيرغط، الذي عمل بروفسلللوراً للتاليف  وعميداً للمعهد، وأ ـللللللللّ

تلا يراً كبيراً ف  الحيلاة الثقافية لجمهورية ألمانية الديمقراطية الفتيّة. 

كملا كللان يعملل هنللاك ف  تللدريس التللاليف والنظريللات الموسلللللليقيللة 

أساتذة مشهورون، مثل أسريَل وتسشلين وتيتل وغيرهم ممن أخذوا 

سلللاتذة مركز الصلللدارة ف  صلللف المؤلفين األلمان المخضلللرمين، أ

روا ف  غزوان الزركل  تا يراً مباقلللراً وأمسلللكوا بيدم ف  بد   أ ـللللللللّ

 اهتمامه بالتاليف إلى جانب اختصاصه ف  العزف على آلة البيانو.

II  ـلللللللـللللللل إن العمل التاليف  هو بالنسللبة للحياة الموسلليقية حجر

زاويلة ف  أي تقلدم فن . وهلذا العملل يحتلاج إلى دراسللللللة وعلم من 

ذات  ورغبة واعية ف  االنطالق بحياتنا الموسيقية جهة وإلى اندفاع 

إلى األمام من جهة  انية. وال قلللللع ف  أن الهم الموسللللليق  الوطن  

لعللازف البيللانو والمعلم غزوان الزركل ، كمللا لعللدد غير قليللل من 

، قد ضاعف من مثابرته على «الرعيل األول»زمالئه المنتمين إلى 

والتدريس، ألن البحث عن  اتبلاع طريق التلاليف إلى جلانلب العزف

الهوية الثقافية الموسلللللليقية هو هاجس كل موسلللللليق  محترف منتم. 

ونعرف أن هللذا البحللث مرتبط حتمللاً بموضللللللوع التعليم، ولكننللا لن 

نقف هذم المّرة عند تلع النقطة، ال سلللليّما أننا تعرضللللنا لموضللللوع 

 التعليم الموسيق  عبر مدة زمنية طويلة ولمّرات ومّرات.

III  ال قع أن سالم التاليف ــ وف  هذم الحالة بالذات ــ هو ـلـل

دراسلللللة التراث الشلللللعب  المحل  والكالسللللليك  العرب ، ودراسلللللة 

التقنيات الموسللليقية األوربية ف  آن معاً. ولكن السلللؤال الذي يطرم 
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نفسللللله يكمن ف  الكيفية الت  تُسلللللتخدم فيها المعرفة األوربية لخدمة 

بتجارب مختلفة تبتعد « مطّوقون»موسللللليقا وطنية أصللللليلة. ونحن 

عن كل ما هو أصلللللليل وتقترب من محط التقليد، التقليد لموسلللللليقا 

قلللللعوب أخرى )الهند، اليونان، األندلسط، التقليد لموسللللليقا البوب، 

التقليد للموسلللليقا السللللينفونية األوربية، التقليد لموسلللليقا الجاز )وهذا 

ن جميالً، أهلون األملريلنط. وقلللد يكون التقليلللد ف  بعط األحيلللا

وخاصللة ضللمن مضللمار الموسلليقا اآللية، وذلع ف  حال التمكن ف  

، وب ط النظر عن إعطا  موضوع الهُوية حقه «ال ربية»الوسائل 

على العمل الموسللليق  المعن . « قومية»وعن مدى إضلللفا  صلللب ة 

ولكن كلّما كان المؤلف الموسللليق  أكثر أصلللالة، أصلللبح عمله الفن  

اللة تعن  فيما تعن  االحتراف واالبتكار، أكثر قيملة. وكلملة األصلللللل

ولكن ضلللمن معطيات فردية وجمعية تؤل ف بين الشلللخصللل  والعام 

وتُفشللل  سلللر البيئة الت  يُفصلللح المؤلف الموسللليق  من خاللها عن 

 قخصيته الفنية اإلبداعية.

IV  ـللـلل حاول غزوان الزركل  أن يكون قدوة ف  مجال التاليف

يتخبّطون متلّمسلللين طريقهم  الموسللليق  السلللوري وخاصلللة لشلللباب

بصللللللعوبللة ف  مجللال التللاليف اآلل  ومهملين جزئيللاً أو كليللاً النوع 

الموسللليق  ال نائ  الذي يشلللكل جز اً أسلللاسلللاً، إذا لم نقل غالباً، ف  

حياتنا الموسلليقية. وال ت رنَّع المحاوالت الموسلليقية الت  تهدف إلى 

لحللان الموجودة. توزيع )وهو ف  المفهوم المحل  مجّرد هرمنللةط األ

فهذا الهدف ـلللللللـللللللل إذا ما نجح، أي إذا ما أُنجز باحتراف وأُنجز مع 

الحفاظ على هُوية تلع األلحان األصلللللية، ال يجلب ف  النهاية ألحاناً 

جلديلدة. إن ال ريلب ف  هلذا األمر هو أنّلَع تخرج بلانطباع يفيد بعدم 

كل ا  قللللوجود موسلللليقا غنائية لزمننا الذي نعيشلللله اللهم إال باسللللتثن

واحد من أقللللكال الموسلللليقا ال نائية المتنوعة، هو الشللللكل اإليقاع  

الذي يتميّز بسللللللطحية « الحب الراقص»الدارج. هو قللللللكل أغنية 

اإليقاع. ويرتبط وقتنا الحاضلللللر على نحٍو قلللللبه « بعمق»عاطفية و

أوحلد باألغنية المذكورة الت  تسلللللليطر على المشللللللهد ال نائ  كلّه. 
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ف  هللذا الموضللللللوع فيقول فيمللا يقول عن  ويكتلب غزوان الزركل 

مقتصللللللرة على ال رائز من حركة وهياج »مثلل هلذم األغنيلة بلانها 

وهوى وإسلفاف، ترجح  كفتها إلى درجة أنها تل   جميع ما عداها، 

 .«خاصة أنها تستعمل سالم الصورة السريعة البراقة

V ما  ازنـلـ ال بد لنا إذاً من إيجاد التوازن الذي نفتقدم. إنه التو

ما عدام « التهم»بين الشكل المذكور أعالم ـلللـللل الذي يمكن القول إنه 

ـللللـللللل وبين األقكال األخرى الت  ه  ليست بالضرورة بديلة، ولكن 

موازية ومكّملة: الموسلللليقا الشللللعبية /الموسلللليقا الوطنية/ الموسلللليقا 

الكالسيكية ـلـ اآللية منها وال نائية. الموسيقا ال نائية الت  تحك  عن 

، «الحبّ »كلل جوانلب الحيلاة، الموسلللللليقلا ال نلائية الت  تتحدث عن 

ه  « األخرى»تتحلدث عنله بجلّد وبعمق وبواقعية. هذم األقللللللكال 

أجزا  من الصلورة الموسيقية الُكلّية وه  استكمال لموزاييع الحياة 

الموسلليقية. وال بد هنا من سللماع تجارب توضللح لنا من خالل الل ة 

قليا  الت  يُمكن أن تشترك ف  عملية اإلبداع الموسليقية السلمعية األ

الفن ، الت  يمكن أن تمثلّلل توجهللات، أن تنّوع وتسللللللتكمللل، أن تهتم 

بالموسليقا ال نائية العربية وتهتم بالهُوية العربية على سبيل التحديد، 

َور هلا ولفظها وإيقاعها  عن طريق احترام إرث الل لة العربيلة بصللللللُ

ملال مقلاملات و إيقلاعلات تقليدية وأدبهلا العريق وعن طريق اسللللللتع

 ومهّجنة.

VI  المسموعة»ــ لذلع، نحن هنا بصدد الحديث عن التجربة» 

للموسيق  غزوان الزركل  الت  تتلخص ف  إنتاج قرصين مدمجين 

ه المتميز ف  هللذا المجللال. همللا  يُظهران نشلللللللاطلله التللاليف  وخطللّ

جريللدة  2229قرصلللللللان مللدمجللان، أنتجللت أحللدهمللا ف  آخر عللام 

، وينتظر «ط1»ف  دمشلللق )مشلللروع الموسللليقا الوطنية« سللليونقا»

اآلخر الطبع والنشللللللر والتوزيع ف  المسللللللتقبل العاجل )مشللللللروع 

وسللنتحدث عن محتويات هذين التسللجيلين، «ط. 2»الموسلليقا الوطنية

و « 1»وعددها عشلللر فقرات تنقسلللم إلى  ال ة أعمال آلية: ميلون ا 
                                                           

 51 الحياة الموسيقية عدد رقم ــ مجلة 
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وإلى سللللللبعة أعمال غنائية وتحيلة إلى األطفال، « أملانلة»ميلون لا  

كتب كلماتها: أبو البقا  الّرندي، إيليا أبو ماضللللل / المطران بولص 

السللللللريللان ، مظفر النواب، عمر الفرا، فردوس النجللار )عمالنط، 

بعنوان  CD 2228وغزوان الزركل . وكان األخير قد أصلدر عام 

احتوى  ال لة أعملال آلية للبيانو المنفرد )فالس، « قصللللللائلد م نلاة»

تان و، سلللالسلللاط وسلللبعة أعمال غنائية لصلللوت نسلللائ  وبيانو )من 

كلمات: محمود درويش، سلللميح القاسلللم، حسلللين حمزة، خير الدين 

الزركل ، بدر قلاكر السليّاب، سليم الزركل ، أبو خليل القبان ط من 

 «.إنكونييتو اللبنانية»إنتاج قركة 

 مشروع األغنية الوطنية

I ق مع مجلتنا قرصللاً مدمجاً ـللللللـلللللل لقد كان من األجدى أن نرف

يتضللللللمن أمثلللة سللللللمعيللة تللدعم كالمنللا أو نللدعم بحللديثنللا محتوام 

الموسلللللليق . ونامل أن ننفّذ مرامنا هذا ف  أعداد الحقة عندما نكون 

مسللللللتعدين تقنياً لمثل هذم البادرة. على كل حال سللللللنحاول أن ننقل 

بل أن قالقار  إلى أ ير تلع الل ة الموسللليقية وأن نهيّئه لسلللماعها. و

ننتقلل إلى تعلداد األعملال المسللللللّجللة والتعليق عليها ال نريد أن نقيّم 

تلع التجربة بالنيابة عن المسللتمع، إنما أن نهيّئه كما قلنا ونشللير إلى 

الهدف المنشلللود من قبل المؤلف أال وهو التوجه إلى موسللليقا تعتمد 

على العلم من جهة، وتكون منتمية إلى المجتمع السلللوري ومسللللحة 

بلالثقلافلة العربية من جهة أخرى. إن االنتما  إلى الل ة العربية وإلى 

وجدان هذم الل ة بما تمثّله من حضللللارة كائنة وحضللللارة كامنة هو 

تلع المحاولة للوصلللول إلى إنسلللاننا، الذي يسللللتحق ككل « جسلللر»

إنسللان على وجه الخليقة أن يعيش حياته بكرامة، أي بسللعادة ملؤها 

ويبثّهللا فن الموسلللللليقللا. ولنتكلم عن محتويللات قيم تحفظهللا الثقللافللة 

التسللجيلين المذكورين بتقسلليمها إلى آلية وغنائية: وه   ال ة أعمال 

 آلية وسبعة غنائية.

II ــ األعمال اآللية 
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ألوركسللترا موسلليقا الحجرة ومجموعة « 1»ـلللللللـللللللل ميلون ا رقم  1

 اإليقاع.

مجموعة لعازفَْ  أكورديون، غيتار باص، « أمانة»ــ ميلون ا  2

 .غيتارات، مجموعة إيقاعية

الميلون ا ه  رقصلللللة التينية )أرجنتينيةط سلللللابقة لرقصلللللة التان و  

وأكثر قللللللعبيلة منهلا. إن إيقلاعهلا )الذي يتطابق مع التفعيلة العربية 

قريب جداً من روحنا الشللرقية. وقد سللبق ل زوان، كما «ط فاعالتن»

ت : فالس وتان و ذكرنلا سللللللابقاً، أن ألّف آللة البيانو  الث رقصللللللا

وسالسا، حاول خاللها ـلللـللل كما هو الحال هنا تماماً أن يؤلف رقصة 

عربية النكهة والمذاق )مع اختالف األقللكالط ليتمكن المسللتمع إليها 

أن يسلللللتدّل على مصلللللدرها، أي على موطنها سلللللورية. ومقطوعتا 

الميلون للا المللدرجتللان مختلفتللان ومتنوعتللان: فف  األولى نصلللللللادف 

ق ف  نسلللليا الموسلللليقا، لكنها ال تتخفى وال « قللللامية»ألحاناً  تُعشللللّ

شكل الت  تحصلل غالباً ب« الهرمنة والتوزيع»نفسلها لعملية « تبيع»

تعسلف . إنها تحتفظ بثوبها السوري المرقش فال تبتعد عنا من خالل 

بيقولوا »وال نبتعللد عنهللا. همللا لحنللان: األول لحن « التوزيع»هللذا 

ع زن يللة وف  معهلا ل أوول ه يا أوالن ، فات »، والثان  «يراتسللللللتل 

اللحن األول معروف من خالل أدائله اللبنلان  عبر «. الحا وخالّن 

األخوين رحبان ، ومعروف أيضلاً عبر الشلارة التلفزيونية لمسللسل 

قديم لدريد ونهاد )دريد اللحام ونهاد قلع ، من خالل الموسلللليقا فقط 

 وبدون كلماتط.

"أمانة" فه  مزيا بين الشللللللرق  وال رب   أما الميلون ا الثانية

من مقام البيات العرب /الشللرق . وهنا يحفظ الزركل  « قفلة»وذات 

لربع الصلللوت مكانته الهامة ويؤكد دورم ف  موسللليقا المسلللتقبل. إن 

ربع الصللللللوت اللذي ينلد ر كليلاً ويبتعلد عن حيلاتنا إلى حد ال ياب، 

 أقللللبه بطالسللللم الأصللللبح حالياً بالنسللللبة إلى موسلللليقيينا الشللللباب 

 يستطيعون فك ها ويستحيل عليهم فهمها وتذوقها.
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ألوركسللترا موسلليقا الحجرة ) ُمان : « تحية إلى األطفال»ـلللللللـللللللل 1

كونتربللاص، فيولونسلللللليللل، فيوال، كمللان، بللاصللللللون، هورن، 

 كالرينيت وآلة البزق الشرقيةط.

هذا العمل الثالث كان مكتوباً ف  األصلللل بتشلللجيع من األسلللتاذ 

ملالح. ومعروف أن يلاسللللللر الملالح، إلى جلانب اهتماماته يلاسللللللر ال

المتعددة والمتنوعة، قلللاعر كتب للطفال مئات النصلللوص. وُحّول 

العمل إلى موسلللللليقا محط آلية بعدما اسللللللتُلهم من قصلللللليدة )أنا ال 

ل هذا المؤلف  ج  أدريط للكاتب المذكور، موّجهة إلى أطفال غزة. سللُ

« االرتجال»سللللللمه الثالث ف  ف  النمسللللللا وانفردت آلة البزق ف  ق

مرتكزة على آللة الفيولونسلللللليلل. وقلد يكون هنلا من المثير لالهتمام 

ن على مقام البيات  إيراد المقطع الذي اسللللللتُذكر من القصلللللليدة ولُح 

 أيضاً:

 يا عالُم نحن الفقرا ْ 

 نرجو من عالمنا العادلْ 

 أن ينصفنا دون مقابلْ 

 ليُعم سالم  ف  األرضْ 

 من بعد بكاْ .... حتى نمض ، ون ن 

واليهُم المسلللتمع )لهذا العمل اآلل ط وجود نص ف  األصلللل أو 

عللدم وجودم . إن  مللا يهم هو نجللام العمللل: أي يكون ف  حللّد ذاتلله 

 مقنعاً )محترفاًط وأصيالً ومعبراً.

 األعمال ال نائية

لصلوت نسائ  ولصوت رجل وكورال « رجال  »ـللللللـلللللل نشليد  1

 رجال وأوركسترا سينفونية.

ف  لبنان، وكان  2226ُكتب هذا النشلللللليد عند قيام حرب تموز 

أو يلق  أجزاً  منها « رجال  »الشللللاعر عمر الفّرا يلق  قصلللليدة 

بشللللللكلل قللللللبله يوم  وعلى ملدار أيام الحرب « المنلار»عبر قنلاة 

الملذكورة. إن اختيلار المؤل ف الموسلللللليق  للكلملات يتم عبر اختيللار 
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خصللل  لها. هذا يعن  ترتيب وحذف معيّن للبيات وعبر ترتيب قللل

وتكرار وذلللع من ضللللللمن المللادة الموجودة ودون أي إضلللللللافللات. 

والحقيقة أنه ليس من المنصف قرا ة نّص األغنية على أنه القصيدةُ 

ذاتُها برغم أن كل كلمة فيها قد كتبتها ريشللللللة الشللللللاعر. النص هنا 

د فيه جللموسلللليقا وبالعكس، يت حدان معاً لخلق عمل فن  تو« رفيق»

ل تلان، مقرو ة ومسللللللموعلة. والنص يصللللللبح  ال   األبعاد إذا ما 

هو البعد الثالث. إذاً، إليكم النص « التعليق الموسلللللليق »اعتبرنا أن 

 كما اعتمدم المؤلف الموسيق ، طبعاً بموافقة الشاعر:

 

ـللللللللـلللللللل رجال  عاهدوا  2 جنوبّ  الهوى قلب 

 صدقوا

وملللا أحللالم أن يلل لللدو 

 جنوبيّا

 ف  لبنان يوم الفتح

 ألن الشعب كان هناك 

 يرفط فكرة اإلذعان 

لبوا، هنا  4 ــ لهم علم  ومعرفة 1 ـلللللللـللللللل هنا سللُ

 ُصلبوا

 هنا قُصفوا، هنا سجدوا بمن سادوا ومن بادوا

 هنا وقفوا وموسيقا بحور الّشعر

 رجال  عاهدوا صدقوا وكيف يُحّرر اإلنسان

 ألن جراحهم نزفت وقد َعرفوا طيور الّحب

يف، قللللللعر ف تللع السللللللّ

 الفرس

 ونخوة عزمهم عزفت

 نشيد المجد للوطان والفينيق والّرومان

المتصلللللدر للنشللللليد، بمعنى أن « الموال»ونلفت النظر هنا إلى 

ومنف ذة بشللللللكل يطمح إلى أن يكون « ه  مبتكرة»هلذم اإلضللللللافلة 

مؤ راً موسلللللليقياً وذي بعد فكري يلّمح إلى دور المرأة ف  أّي كفام 

حيلات  ووطن . ونترك التقييم ف  النهلايللة للمسللللللتمع. إنملا نلذكر أن 

 ال:موّ ـ  1
 )صوت نسائ ط
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د عمالً قد تميّز عن كل ما ُكتب ف  البعط قلد رأى ف  هلذا النشلللللليل

، من أنلاقلللللليلد. واألهم هنا هو 2226تللع الفترة، فترة حرب تموز 

كشللكل موسلليق  كان قد آل إلى الزوال قبل « النشلليد الوطن »كون 

أن يزدهر مرة أخرى من خالل الحرب المذكورة. وهذم إقللارة إلى 

 ذا ما قامبشللللللكل عام، وه« األغنية الوطنية»إعادة التفكير ف  دور 

ف   ةبه الزركل  فعالً. لقد عالا الزركل  موضللللللوع األغنية الوطني

أربعة قوالب مختلفة: قالب النشللليد الذي نتكلم عنه، وقالب القصللليدة 

الموسلللللليقيللة ذات البنللا  األقوى واألطول وعلى درجللة أعلى من 

  قلّ »التعقيد والصللللنعة نصللللاً وموسلللليقا : وهذا وجدنام ف  قصلللليدة 

ها قد  الت «  الوطن ل بعلد و الت  نورد مقطعلاً من نصللللللّ لم تُسللللللجلّ

 يوضح ما نعنيه هنا:

ـلللللللـللللللل قَل   الوطن  1

 كلمات ما فهمتا،

 

طللوات   وبللعللتللرة الللخللُ

 حلّلتا

قَلّ  إذا جار الّزمن، قَلّ  ـللللـلللل  2

 إذا أّمع وبيّع جفجفوا،

قَلّ  إذا بيت ع صللللل ير 

 َع محب ت ع

قَلّ  إذا زوجللع رمللاك ، و كللّل 

 أوالدك جفوا،

ل ع؟ ع؟ قو بيحم   قو بيرحم 

قْلت : اْلوطن ف  هالوطن، أغلى  قْلت : ْالوطن

 من  كنوز  الّدن !

لصوت نسائ ، وصوت رجل، وعود من « أم األوالد»ـلللـللل أغنية  2

 دون إيقاع.

بصلوت رجل أوركسترا « يا روم روح  يا وطن»ـللللللـلللللل أغنية  1

 .موسيقا الحجرة وإيقاع

« قللاسلللللليون »بجللائزة جريللدة  كللانللت األغنيللة األخيرة قللد فللازت

ألحسن نص أغنية وطنية. نظّم غزوان الزركل  هذم المسابقة وتبّرع 
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بتلحين النص الفائز، وكان من جريدة قاسلللللليون مشللللللكورةً أن مّولت 

توزيع اللحن وأدا م وطبعله على أقراص ملدمجة. وقد كتب الزركل  

. قاوعن عالقة النص بالموسللللللي« األغنية الوطنية»مقالة مطولة عن 

ولعلنللا هنللا نرى تطبيقللاً عمليللاً لتلللع المقللالللة النظريللة: فنحن بصلللللللدد 

« والدأم األ»معلالجتين مختلفتين لنص األغنيلة الوطنيلة، إذ إن أغنية 

ذات لحن أكثر قللللعبية، يشللللترك ف  أدائها صللللبية وقللللاب وآلة عود 

)بدون إيقاعط، أي يكف  وجود آلة العود ووجود عازف لها لك  تُردد 

 ية الت  تقول: هذم األغن

 لَيـع الصبّ  ســــخنان     لَيـــع الولــــد عريـــــــــــان

لصت زهور  الصيدلية     كلّها، والنعنع  المطحون  والكّمون  خ 

       

 الّْوالد بردانين يا عضام     وإيدك تلّوم: يامرا نام 

 والســـقف خــّزن ميّتـو     نــّزل دمــع عا هْينتـو

عــــوا الصحـــونهاتـ  ـوا الطنــاجر، وز 

       

 عم تبك  يا زلم ، قــو باك؟     كل اْلـــو الد بيضعفــــوا

 قـــوية ســخونة مش هـالك

       

 إنت ه األهم، تسلمل  ال تهتم     بيبرد كتير البيت  من دونَع

 وبالف  خــير إن ضحكت  عيونــع

       

 هر، ياملوفــك      ســــــــــبعة الشــــهر!ســـبعة الشــــ

 بعــدك ســــــــعيدة بضحكت      وبعــدا جميلــــة قصت ؟

 قوم  اقسم  ها الكيس  المشمّع      ورّدي زعيق  الريح  المشلّع

 الرجل

 اإلمرأة

 الرجل
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أملا األغنيلة األخرى: يلا روم روح  يا وطن فه  لم ن منفرد 

لطة بمرافقة اإليقاع )صلللللوت رجلط ترافقه اآلالت المتعددة و المخت

ذي الحضللللور القوي، وضللللمن هرمنة و توزيع منّوع أُريد لهما أن 

 ينسجما مع الكالم كما لو نَبَعا من صلبه. و هذا نص األغنية:

 قاعد على كتاف  عمر      وبقلب  قايـد نـار

 غربـان بتروم وتج       سـميتها أطيــار!

 وطن قــــــو قّصتـــع ؟       يا روم روح  يا

       

 وْقفاف نشفانه و قهر و مرار      وعيون فيها النار تاكل نار

 يا روم روح  يـــا وطــن       قــــــــــــو قّصتـــــــــع؟

       

ه الحقيقــــة يـا وطـــن  إســـمع متـــل قــــّداس       إنتـ 

 ـــــراسويعّمـــد األعــــ       يكسـر قــــامات القتـــــل

 قــــــــــــو قّصتــــــــع؟       خليــع حضن  يــا وطـن

 يـا روم روحـ  يـــا وطـــن

       

ها األقجار مار      وصارت تهّز براس   و ت ْقلت حكايا الحب و السُّ

 قـــــــــــــو قّصتــــــــع؟      خليــع حضن  يــا وطــــــن

 يـا روم روحـ  يـــا وطـــن

لصلوت رجل و صوت نسائ  وفرقة موسيقية « لسلت أدري»ـلللللل 4

مكّونللة من: كونترا بللاص، أربعللة أعواد ، البزق، قللانون، نللاي، 

 إيقاع.

كلنلا يعلم أن عبد الوهاب كان قد لحن أبياتاً إليليا أب  ماضلللللل  

 تبدأ بـ « لست أدري»من قصيدة 
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 قاً فمشيتُ جئُت ال أعلُم من أيَن أتيُت     ولقد أبصرت قُّداَم  طري

أما غزوان الزركل  فقد اختار أبياتاً )أربعة أبياتط ولم يقتصللر 

على ذلع، بل دما لها أربعة أبيات إضللافية معار ضللة لهذم القصلليدة 

لقد سللللللبق «. أنا أدري»كتبهلا المطران بولص السللللللريان  بعنوان 

ل زوان أن لحن أبيات أب  خليل القبان  )ضللمن سللبعة أعمال لل نا  

ن أدا  ديمة أورقللو و ال ة أعمال للبيانو المنفرد صللدرت والبيانو م

كما ذكرنا سلللابقاًط كما ه  واردة حرفياً ف  موقلللح أب   2228عام 

خليل )ما احتيال  يارفاق  ف  غزال..ط، ولكن ضمن موسيقا م ايرة 

تماماً. أما هنا فقد اختلف األمر: إن التركيز على التناقط الحاصلللل 

المكتوبللة بخط « أنللا أدري»و أب  مللاضلللللل « لسللللللللت أدري»بين

المطران، بين الشللاعر المتفّكر المتسللائل المشللّكع وبين رجل الدين 

 يُعط  التاليف الفن  بعداً جديداً. ،المؤمن المسل م

و نلذكر هنلا أن الّزركل  كلان قلد أهلدى هلذم األغنية للكنيسللللللة 

السلللريانية األر وذكسلللية وقام بتنفيذها على مسلللرم األوبرا ف  أحد 

حيث غنّى فيها قللللادي عل  ومنال « الترنيمة الروحية»جانات مهر

 سمعان.

 وهذا نص األغنية:

 )إيليا أبو ماض ط

ــ وطريق ، ما طريق ، 1

 أطويل  أم قصيرْ 

هل أنا أصلعد أم أهبط فيه 

 أم أغورْ 

أأنا السلللللائر ف  الدرب أم 

 الدرُب يسيرْ 

أم كالنلللا واقف  واللللدهر 

 يجري،

ديم  أنا من ــ أجديد  أم ق 2

 هذا الوجودْ 

هلللل أنلللا حلر  طليق أم 

 أسير  ف  القيود

هلل أنلا قائد نفسلللللل  ف  

 حيات  أم مقودْ 

 أتمنى أنن  أدري ولكن

 لست أدري
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 لست أدري

 )المطران بولص السر يان ط

 اع.لصوت نسائ  وآلة عود وإيق« موحزن»ـ  5

إن إلقا  الضلللللو  على البعد النفسلللللل  ف  النص األدب  من خالل 

الموسلللللليقللا وتحويللل العمللل ال نللائ  إلى عمللل جميللل يحترم العللاطفللة 

اإلحسللللللاس و الفكر ف  الوقت ذاته هو هدف دائم لكل مؤلف  ،واللذهن

موسلللللليق  جللاد. ويحللاول غزوان الزركل  ف  اسللللللتخللداملله للتقنيللة 

يةط تضلللمين التلحين والهرمنة والتوزيع الموسللليقية األوربية )واألمريك

ف  نسلللللليا واحد. ولكن هل يمكن أن تكون األغنية الت  تسللللللتعمل آلة 

واحدة )هنا العود ـلللـللل مع مرافقة اإليقاعط أيضاً ذات إحساس و فكر ف  

آن معللاً؟ هنللا يتعلق األمر بشلللللللاعر الحريللة والجمللال مظفر النّواب 

ـللـلل وسوا   دربَ  وعر  أم  1

 طويل  أم قصيرْ 

أم أنللا أصللللللعللُد حينللاً أم 

 أحايين  أغورْ 

أمشلل  ف  الدنيا أواناً،  م 

 خلد أسيرْ لل

إنن  أمشلللللل  ومثل ، هذم 

 األدهار تجري 

 أنا أدري     

ـلللللـللللل ولئن كنُت جديداً أم  2

 قديماً ف  الوجود  

فلللانلللا حلر  طلللليللق  مللنلللذ 

 حطّمُت قيودي

وأنا ف  النور أمشلل ، خلف 

 قيثاري وعودي

كيف ال أدري سلللبيل ، وأنا 

 ف  النور أمش 

 أنا أدري



 

 128 

« نمو حز»عالم العرب  وبقصلللللليلدتله الت  يعرفهلا مئات اآلالف ف  ال

الت  كان قد لّحنها الم نّ  العراق  سللعدون جابر. ه  قصلليدة تسللتخدم 

الكالم العلاّم  العراق  من ناحية وتسللللللتكف  من ناحية أخرى قللللللرط 

ال نائية الكالسللللليكية فيما يخص العمق الروحان  والبنا  « القصللللليدة»

 «:نمو حز»الدرام  و الجمال الذهن  و العاطف . وهذا هو نص 

 مو حزن، ال مو حزن، لكن حزين

 مثل ما تنقطع، جّوم المطر، قدة ياسمين

       

 آنا قْتلع: مو حزن، ال مو حزن، لكن حزين

مثل صللللندوق العرس، ينباع خردة عشللللق، من تمضلللل  

 السنين

       

 آنا قْتلع: مو حزن، ال مو حزن، كلّش حزين

 ناليه تيمثل بلبل، قعد متاخر، لقى البستان كلها، ب

       

 مو حزن، لكن أحبع، من كنت يا اسمر جنين

       

 لصوت نسائ  وآلة عود وإيقاع« ق  »ـ لكل 6

ف  األنللدلسط هللذم « رونللدا»كتللب أبو البقللا  الّرنللدي )من بلللدة 

الكلمات ف  زمن أصلللللبح فيه تسلللللليم غرناطة بالنسلللللبة إلى عبد   

ى العميق لما آلت إليه األمور الصلللل ير أمراً مفروغاً منه. إنّه األسلللل

ممزوجلاً بلالحكملة و العبرة الت  يريلد الفنان أن ينقلها إلى من حوله 

و يليه من البشلر.  و لقد اختار غزوان  ال ة أبيات فقط كّرر أقطراً 

منها أو أجزاً  من تلع األقللطر بحسللب الضللرورة الموسلليقية. وهذا 
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ة يمكن أن تمّس َق اف ـللـلل برأينا ـللـلل قد أعطى الكلمة تعبيرية إضافي

القلب بموسلليقاها و تشللحذ الذهن بمعناها األدب . و تقول األبيات ما 

 يل :

 إذا ما تّم نقصـاُن        فال يُ ر  بطيب  العيش  إنسانُ  لكل قــ  ٍ 

مُ زمن  ســـا ته أزمانُ   ه  األموُر كما قاهدتَها دول         من سـر 

 وال يدوُم على حاٍل لهــا قـانُ       وهذم الداُر ال تُبق  على أحٍد 

هنلا نلفلت النظر مجلدداً إلى أن الهرمنة والتوزيع اآلل  )ألفراد 

أو للكورال أو للوركسللترا الكبيرة أو لمزيا منهمط  رةموسلليقا الحج

ال تصلللّح ألي عمل، وبالتال  ال تصللللح لالسلللتعمال العشلللوائ . إن 

 الشللرقية تفرض« خصللوصلليتها»األغنية و« حميمية»الحفاظ على 

ناً فقط، أي  على المؤلف الموسلللليق  ف  بعط األحيان أن يكون ُملح 

آلالت قليلة تؤدي « مرافقة»النص ويقتصلللللر على « يموسلللللق»أن 

تفّرد من خاللهللا و تعلّق ضللللللمن حللدود مجريللات الحللدث « لوازم»

 األدب .

لصوت نسائ ،ساكسفون منفرد وكمان « الوحدة سالْت عنع»ـللللللـلللللل 9

 وأوركسترا نفخية وإيقاع. كهربائ  منفرد

إن غزوان الزركل  موسلللليق  يحاول أن يكون محترفاً ف  كل  

ما يعزفه ويّدرسللللله ويؤلفه ويكتبه ويترجمه وينظمه. لذلع لم يسلللللَع 

من حيث المبدأ إلى أن ياخذ دور كاتب النص ولم يسللللللع إلى فرض 

كلماته هو ـلللللـللللل ب ط النظر عن وجود الموهبة األدبية لديه أو عدم 

رغم « سللّربت»عاماً من كتابة موسلليقا األغان   15دها. ولكن وجو

ين قلخصيين فقط ال غير. أحدهما هو نص  الوحدة سالت »ذلع نصل 

باللهجة العامية. )ولقد لّمحنا إلى موضلوع الفصحى والعامية « عنع

بمعنى أن الكالم العام  ـلللللـللللل كما الفصيح ـلللللـللللل يمكن أن يكون قوياً 

                                                           
  لُن )   إذاط عوضاً عن فاعلن )ٍ  إذاط. والبحر هنا ف  العموم: مستفعلن ـللللللـلللللل " ف  التلحين، أي فَع  أصبحت  "ق   

لُن مستفعلن فَْعلُن.    فَع 
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أو « أغنيللة»أو نص « قصلللللليللدة»ص ومعبراً، و يمكن أن يكون ن

 «ط.أهزوجة»

مكلان خلاص ف  إنتاج « الوحلدة سللللللاللت عنلع»لهلذم األغنيلة 

« األغنيلللة الجلللازيلللة»غزوان الزركل ، إذ  إنهلللا تنتم  إلى فئلللة 

الدارجة اآلن و المنتشلرة انتشلاراً كبيراً. وقد استعملت أغنية أصالة 

 بشكل ، )وه  من نوع القصليدةط أسللوب الجاز«اسلتحالة»نصلري 

رائع وظللّل مؤلف األغنيللة مجهوالً بللالمقللارنللة مع مؤديهللا. أمللا زيللاد 

الرحبللان  فقللد أبللدع ف  مجللال هللذا النوع وهو من القالئللل الللذين 

لقد جّرب غزوان ف  مجال نمط  أُعطوا حقهم كمؤلفين موسللللليقيين.

الذي يسللتعمل نصللاً قصلليراً بل مقتضللباً وقللديد « األغنية الجازية»

يصللف تجربة إنسللانية عميقة باقل وأبل  الكلمات التركيز من جهة و

من جهلللة أخرى. فملللاذا اختلللار غزوان من الكلملللات؟ لقلللد تّخيلللل 

المسلللللرحية »قلللللخصللللليات  الث تلعب األدوار الرئيسلللللية من تلع 

الت  تسللللت رق  وان ودقائق معدودة: الدور األول: الوحدة « العابرة

 الثالث: الشلللللاب )ال ائبط، الدور الثان : الصلللللبيّة )المتكلمط، الدور

 الذي ال يقول قيئاً إنما هو مخاطَب من قبلها. تقول كلمات األغنية:

ـلللللـللللل الوحدة سالت  1

 عنّع

 قالتل : اقتقتلّو!

 قلتلها: اتركيه

 جايه أنا سلّيه

 ــ لشو إنت ه لوحدك 2

 ولشو أنا لوحدي

 يخلّيع، ويحميع

 جايه .. ....سلّيع

 

 امـــــــــخت

ب غزوان الزركل  بل للة الموسلللللليقللا إنلله لمن المفهوم أن يكتلل

الكالسلللليكية األوربية الت  يتقنها عازفاً آللة البيانو. وبالمناسللللبة فقد 

من أعمال قلللللوبان المنفردة للبيانو  CDانتهى مؤخراً من تسلللللجيل 
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عام  222عمالً والت  سللتصللدر قريباً بمناسللبة مرور « 11»تضللّم 

ف  العدد ط، وسنفرد 1849ـلللللـللللل1812على ميالد فريدريع قوبان )

المذكور وعن األعمال الواردة  CDالقادم مقالة نتحدث فيها عن الـ 

فيله ضللللللمن احتفلاالت مجلتنا بهذم المناسللللللبة الدولية. نقول باننا ال 

نسللللللت رب هللذم الل للة األوربيللة، إنمللا من ال ريللب حقللاً أن يكون 

الزركل  المؤلف الموسيق  السوري الوحيد المعروف لدينا الذي ما 

العربات الشلللرقية آللة العود المنفردة الت  ترافق الم ن  زال يكتب 

مو »)مع أو بدون إيقاعط. وهذا ما لفت نظرنا عندما سلللمعنا أغان : 

، وكلذلع «أم األوالد»، «لكلل قلللللل   إذا ملا تّم نقصللللللان»، «حزن

تحية إلى »وف  « أمانة»الحظنا إدخال ربع الصللللللوت ف  ميلون ا، 

ن األعمللال الت  نتحللدث م %52)أي بللالمحصلللللللللة ف  « األطفللال

ِ  بـللل  لربع الصوت المذكور من « الحضور الروح »عنهاط، ناهيَع

 خالل جمل موسيقية خالية فيزيائياً من تلع المسافة الصوتية.

مشللللللروع » CDأخيراً نترقب اللحظة الت  سلللللليصللللللدر فيها 

لك  نحصل على تقييم الجمهور العريط، الذي « الموسليقا الوطنية

أي عمل فن . ماذا سلليكون رد فعل المسللتمعين هو ف  النهاية هدف 

على النشيد الوطن ، على الرقصتين، على القصيدتين الكالسيكيتين 

، «تحيللة إلى األطفللال»لمظفر النّواب وألب  البقللا  الّرنللدي، على 

هما فردوس  العمل المنفّذ ف  النمسا، على األغنيتين اللتين كتبْت نص 

اإلنسللللللانية الحديثة، على األغنية  النجلار كنموذج للغنيلة الوطنيلة/

الت  كتبهلللا غزوان « لسللللللللت أدري»، وعلى أغنيلللة «الجلللازيلللة»

الزركل  للكنيسللللللة السللللللريانية األر وذكسللللللية؟ وهل سلللللليكون هذا 

قصائد مّ ناة  CDاالستماع حافزاً للتعرف إلى مشروعه السابق ـللـلل 

 )بيانو وصوت ديمة أورقوط؟
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 المشاهدة 

  واالستماع

 

 

 ماكون  روبن

  ترجمة : أبية الحمزاوي

 

 إلى واالسلللللتماع الموسللللليقا إلى االسلللللتماع بين الفرق هو ما

 لكنو البهجة، تمنحنا الموسلليقا إن نقول قد اليومية؟ الحياة أصللوات

 سيقاالمو إن نقول قد. أيضاً  البهجة تمنحنا قد اليومية الحياة أصلوات

 كونت وقد ،كثيرة المنظمة األصللللوات ولكن. وترتيباً  انتظاماً  أكثر

 ف  ارسلللتمربا نسلللمعها أصلللوات إنها .موسللليقا أية من تعقيداً  أكثر

 يقيةالموسلل األصللوات إن. "اكتشللافها نتعلم لم ولكننا ،اليومية الحياة

 صللللاالت ف  الموسلللليقا إلى نسللللتمع ولكننا .صللللحيح هذا" جميلة

 األسلوب وهذا ـللللـلللل هنالع ما آخر إلى التسجيالت، من أو ،الحفالت

 يكن لمط العادية األصللللوات عن يميزها الذي) الموسلللليقا تقديم ف 

   .نالصوتيي الشكلين هذين بين اختالف  مة يكن لم لو ضرورياً 

 يدفعنا وجيه سللبب هناك هل .آخر على نحو الموضللوع لنطرم

 اليومية الحياة أصلللللوات إلى ونسلللللتمعي الناس أن االفتراض إلى

 هل مختلفة؟ أخرى بطريقة الموسلللللليقا وإلى ،ما طريقةب العلادية

 السكونب يتمثل لالستماع طقساً  تتطلب ال ربية الموسليقا أن صلحيح

 ال ربية افةالثق حسب الحفالت فإن قليلة حاالت وباستثنا  ؟والتركيز

 قبل نم الضللرورية غير الحركات من األدنى الحد تفترض التقليدية
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 وم ن يميل. المرئ  غير تسللللللجيلال حاالت ف  وحتى العلازفين،

 دميصللللل بينما) فقط الحاد االنفعال حاالت ف  التحرك إلى وبرااأل

 حركي قدط. بحيوية ويتحركون باصلللواتهم الموسللليقية األفالم م نو

 مع قامتهما من العلوي القسللللم المنفرد والمؤدي وركسللللترااأل قائد

 ابتة  تبقى أقدامهم ولكن ،المسللرم خشللبة على األدا  أ نا  الموسلليقا

 جردم فهو المسرم على البوب  موسيقي تبختر أما) واحد مكان ف 

 ةومقرر مرسومة   يؤدونها الت  الحركات كل أن بما ،مقصود افتعال

 سللليق ،المو والمنبع عمالمسلللت بين  ابتة عالقة ه  والنتيجةط. سللللفاً 

 الووكملللان مثلللل األخيرة السللللللنوات ابتكلللارات من الرغم علللى

walkman أ نللا  واحللد مكللان ف  البقللا  من الفرد ررح الللذي 

 قليديالت لالستماع  ابت منظور على محافظاً  بق  لكنه و االسلتماع،

 تحرك كيفما معها وتتحرك تالزمها الت  األذن سماعات طريق عن

 .يضعها الذي الشخص

 كالسلللو إلى األقرب هو لالسللتماع الثابت المنظور نإ نقول قد

 عرفن ولكننا. الواقع وكانها صللورة إلى ننظر أننا لو كما ،الطبيع 

 تحقق التشلللابه هذا وأن الواقع، قلللبه ه  الطبيع  المنظر لوحة أن

 لت ا واللون الرسللم ف  البصللرية والتا يرات الفنان أدوات خالل من

 بابعادها عادة نراها أقلللليا  بين عالقات اللوحة سللللطح على دتولّ 

 فقو نرام أن بد ال فن  وتقديرعمل فهم من نتمكن ولك . الثال ة

 فن  عمللل إلى ننظر أن يمكن ال إذ الحقيق ، العللالم رؤيللة نظللام

   .الواقعية الرؤية ف  طريقتنا وننسى

 من صللورتها الموسلليقا تسللتمد هل: هو هنا المطروم والسللؤال

 ل ربيةا التقاليد حسللب الموسلليقا ارتباط إن نفسللها؟ بالطريقة الواقع

 االقتناعب ي رينا الثقاف  والطقس والحفالت الصاالت أجوا  مع بقوة

 ومع .اليومية الحياة قعقعة مع صلل ير قللان لها الموسلليقا تجربة بان

 أوالً  ،متصلللين التجربة  ْ مجالَ  أن نفترض أن المنطق  من فإنه ذلع
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 يلةالمخ ف  عدة مفاتيح هناك ألن و انياً  البسللاطة، عنصللر حيث من

 .االعتقاد هذا مثل تدعم الموسيقية

 تحللديللد فيهللا تم الت  الطريقللة هو الجليللة المفللاتيح هللذم أحللد

 آلة تسللللللتخللدم فمثالً . اآلالت اختيلار خالل من الفراغ  المنظور

 لصللوتا عن للتعبير الفرنسلل  الهورن أو السلوردينو مع الترومبيت

 عال ال الصللللللوت بفكرة يتعلق الل ة تتضللللللمنه آخر مفتام. البعيد

" فوق" بفكرة التوال  على ملنهملللا كلللل اللملرتلبلط ،واللملنلخلفلط

 لسللللمعا بطبيعة تتعلق أسللللباب وهناك. الحقيق  العالم ف " تحت"و

 .الترابط هذا مثل تفسر

 باحكام الحظ لسلللو  مشلللوب الموسللليقا من التقليدي الموقف إن

 حةمطرو البصللرية فالصللورة. البصللرية التجربة لمصلللحة مسللبقة

 ،طللراقلللللدين بالنسلللللبة األقل على) إليها التعرف ويسلللللهل ،أمامنا

 أو نا،أعين ن لق أن أو إليها ننظر أن بين نختار أن يمكننا التال وب

 نقا قانه البصري والوسط. آخر مشهد نحو عنها بوجهنا نشليح أن

 أراد سللوا  لحظة، أية ف  المشللاهد لقرار يخضللع والصللور، الكتب

 فازالتل ربما) . انية ليراها يعود أن مأ يتجاهلها أن مأ إليها ينظر أن

 .طالوحيد االستثنا  هو ،إطفائه ف  صعوبة اسالن يجد الذي

 الوقت طوال مسللتمر إنه. الشللروط لهذم يخضللع ال السللمع لكن

  الموضوع الخيار الناس لدى وليس. نائماً  الجسم يكون عندما حتى

 بالمجال كما الصللللللوت  بالمجال التحكم على المقدرة أو ،نفسلللللله

 نقاش خالل محدد صللوت إلى بانتبام ننصللت أن أردنا إذا. البصللري

 الحجرة، لموسيقا عزف أ نا  محددة موسيقية آلة صلوت إلى أو ،ما

 درمصللل نحو االلتفات إلى يدفعنا ما غالباً  جهداً  منا يتطلب هذا فإن

 ال أصللللواتاً  نتجاهل قد. إليه والنظر اهتمامنا موضللللوع الصللللوت

 أردنا حال وف . سللللماعها ف  نسللللتمر ولكننا ،سللللماعها ف  نرغب

 ،أخيراً  أو عنها، آذاننا نصللم أن أو نوقفها أن إما نافإن منها التخلص

 .خرآ مكان إلى الصوت فيه يصدر الذي المكان من جسدياً  ننتقل أن
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 ،إرادتهوب الناظر أمام تنفتح الت  البصللرية التجربة عكس على

 مةسللل لها االسلللتماع تجربة فإن مراحل، على تكتمل أن تقبل والت 

 بالمقارنة وه  .تجنبها يمكن وال دائماً  موجودة فه  االسلللتمرارية،

 االختالف، هذا من الرغم وعلى .بها المباقلللر للتحكم عرضلللة أقل

 التحكم من نتمكن عندما خاصللة سلللبياً، بالضللرورة ليس هذا أن إال

 دوري فبينما ،دوران بحركة يقوم راقصٍ  مثالَ  لناخذ. معاً  باإلدراكين

 المجال رأسال حركة تتابع باسللللتمرار جسللللدم من األسللللفل الجز 

 ددة،مح نقطة نحو النظر ويتوجه متقطع بشللكل وتتحرك البصللري،

 ف  هنفس الرؤية خط إلى ليصل العين رفة يعادل بزمن الجسلد يدور

 .  دورة كل منتصف ه  نقطة

 مع الراقص يتعامل لم إذا أنه الطفولة تجارب من نعرف نحن

 ولهايحو الحركة استمرارية يقطع بحيث الطريقة بهذم الرؤية مجال

 الدوارب إصللللابته حتماً  النتيجة فسللللتكون متتالية  ابتة صللللورة إلى

 لرأسا لحركة المنتظم االنقطاع هذا تا ير نقلنا إذا ولكننا. وال ثيان

 زعجاً م ويصللبح سلليهتز الموسلليق  يقاعاإل فإن الصللوت  المجال إلى

  ك متواصل بشلكل تسلمع ألن األذن تسلعى حين ف  إذن،. ومحبطاً 

 أو المفاجئة االنتقاالت العين تفضللللللل القصللللللوى، تهافاعلي تحقق

 .ساكنة حاالت بين السريعة

 والرسللم النحت كما المسللموع الواقع تشللبه الموسلليقا كانت إذا

 آلية عن لنا تقوله ما لديها أن بد ال إذاً  المرئ ، الواقع يشللللللبهان

 ريقةط البصللللري الفن فيها لنا يفسللللر الت  الطريقة بنفس السللللمع،

 قافات  من فنية أساليب عدة تفسلير جرى إذا وبالمثل .ا األقلي رؤية

 اختالف إلى تشللللللير أنها على مختلفة تاريخية مراحل أو متنوعة

 األسلللللللاليللب ف  الفروق فللإن دراك،اإلط اسللللللتراتيجيللات) طريقللة

 لسلللمعا ف  بديلة طرق أنها على بالمثل تفسلللر أن يمكن الموسللليقية

 بحاالت أو لسلللللمعبا المتعلقة العصلللللبية الدراسلللللات تشلللللير كما)

 فكي: السلللؤال ينطرم وهناط. المؤلفين لبعط الدماغية اإلصلللابات

  ف األمر ؟والحياة الفن بين التشللللللابه هذا على نبرهن أن يمكننا



 

 116 

 نفس نسلللتخدم أننا بما نسلللبياً، ومباقلللر واضلللح البصلللري المجال

ن ع بعضها منعزلة مفاهيم أو مدركات حول البصرية المصطلحات

 ومن ،الفن يمثله ق   لدينا جهة فمن: بسهولة امقارنته يمكنبعط 

 نع التربية  قافة تتحرى. الواقع ف  نفسللللله الشللللل   أخرى جهة

 إلى صلن لك  ما تجربة عناصر بين بالتمييز يسمح الذي االختالف

 المعلومات عناصلللر بعدد الذكا  نقيس زلنا وما. ومقارنتها تحديدها

 .استعادتها من نتمكن الت  والسرعة الدماغ ف  المخزونة

 تنطبق وال مسللللتمر، تبدل بحالة عالم فهو الصللللوت عالم أما 

 نهالك محددة، أصللواتاً  نميز قد .بدقة البصللري التحقق قللروط عليه

 عن تصللدر أوسللع صللوتية اسللتمرارية من عنصللراً  تكون ما غالباً 

 تبةع تحت ت رق وأخيراً  ،االنتبام مقدمة إلى وتات  صللللوتية خلفية

 .الوع  حواف على تحوم بان  تكتف أو ،دراكاإل

 البصللرية، الفروق تحديد من نتمكن لك  هام السللكون أن وكما

 األدق السلللمع  التمييز أجل من أسلللاسلللية الحركة، أي عكسللله فإن

  مطن أن نسللتطيع ال أننا بما. ديناميك  صللوت  وسللط ف  والتحكم

 نقوم فإننا منه نتخلص لك  للصللللللوت رناوظه ندير أن أو آذاننا

 وأ مع الجسلد حركة طريق عن به نتحكم أن وهو يمكننا، ام بافضلل

 بالحواس التحكم ف  الطريقة هذم .مرافقة أصلللواتاً  نصلللدر أن دون

 لتحكما ف  هائمكاف يتطور أن قبل الطفولة منذ عفوي بشلللللكل تبدأ

 أفعال ردود ف  الحظنهاي الحوامل األمهات نإ حتى ،البصللللللري

 العالم من تات  ةقوي أصللللللوات أو موسلللللليقا سللللللماع عند الجنين

 .الخارج 

 كل أن واقع من ينمو أنه على السلللمع  دراكاإل تفسلللير يمكن

 ضلللمن للمحرض ومعاكس لها، معادل فعل رد تولد ملتبسلللة حركة

 إلى إضافة المحرض، بهذا للتحكم الطريقة ه  وهذم. دراكاإل حقل

 زعاجاإل قوة من ينقص وبالتال  ،مهد  تا ير له المنعكس الفعل أن

 سللوا  قللديدة صللرخة مع الجسللدية الحركة ترتبط عندما. صلللالحا

 كاراتيه العب صللللرخة مأ تقبيله، على يحتا طفل صللللرخة كانت
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 لفعلا تاكيد نالحظ فإننا مقاومة، مواد بتحطيم يقوم األسلللود بالحزام

 بسلوك نهع معبراً  الفيزيائ ، بالوسط التحكم على يساعد الذي نفسله

 زعاجاإل على الت لب على سلللاعدلي الشلللكل هذا على عصلللبياً  ُرسللم

 كل: الحسلللل  زعاجاإل حول مسللللنونة قوانين هناك ليس. الحسلللل 

 لنبق  دائم جهللد ببللذل متورطون ونحن ،منزعجللة تكون الحواس

 اهفي المرغوب وغير إلينا الواردة المعلوملات من الكبيرة الكميلة

 التحدي هذا ف  ينجح معظمنا. األذى تسللللللبيب مجلال عن بعيلدة

 علف رد ه  العنيفة الجسللدية الحركات إن. فعال نشللاط إلى ويحوله

 غرفة ف  ذلع كان سللللوا  ،قوية ألصللللوات التعرض على طبيع 

.  ليل مرقص ف  مأ عنيف، جدل فيها يجري غرفة ف  مأ ،المخاض

 تماعاالسلل حالةف   حياتنا طوال وسللنظل توقف، بال مسللتمعين ولدنا

 عن إما بالضللللجيا المل   العالم صللللخب من نهائياً  نتخلص لم ما

 اً وهدو  عزلة أكثر أمكنة إلى اإلرادي االنسحاب أو ،الصمم طريق

 .وتامالً 

 بالمحيط متواصللللل احتكاك وعلى دائمين مسللللتمعين بوصللللفنا

 ريقط عن ال ،نسمعه أن نريد بما نتحكم كيف نتعلم فإننا المسلموع،

 عالتكتي) فقط السلللمع  محيطنا عن المرغوبة غير األصلللوات إبعاد

 ينالذ الناس يجعل ما ،النوم هو الطفولة ف  نسلللتخدمه الذي دالوحي

 تكيفال طريق عن وإنما ،طفجاة محببين يبدون الحفالت ف  ي فون

: ينبطريقت عنها يعبر التكيف على القدرة هذم .السللمع  الوسللط مع

 الحدث وبين بيننا العالقة ووضللعية قوة ت ير الت  الجسللدية الحركة

 أي أو الدمدمة أو ال نا  و انياً  أوالً، اإدراكن مجال ضللمن الصللوت 

 تهابصف إدراكنا حيز إلى تدخلط الموسيقا هاوبضمن) أخرى أصوات

 .  يهف لنا إرادة ال عالم ف  عليه والسيطرة به التحكم يمكن عنصراً 

ـلللللللـ  اإلنسللانية الحركة ألن ،الجسللد حركات من اإليقاع يُسللتمد

 يتالتصو ومن عتها،بطبي ومتكررة دورية ــ السن ص ار لدى حتى

 با  اموسلليق ف  نبالً  األكثر اآلريات حتى ألنه ،اللحن حركة تشللتق

. ج الخار العالم وع  يل   نمكو   على تحتوي لبارتوك لحن ف  أو
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 الذي هنفسلللل النبط تمثل الت  ،الموسلللليقا قلب ف  الدافعة القوة إن

 انتباههم تشللللللتت يحقق مما أكثر الحاد االنفعال إلى النلاس يلدفع

 غريزي هروب أسللاسلله ف  هو المتواصللل، اإلزعاج أمام المتكرر

 .سمع  غزو أمام الذات على الحفاظ غريزة السلمع ، اإلزعاج من

 سيرالتف هذا يسل   قد. الموسليقا ف  تمييز كل جوهر ف  يكمن وهذا

 من عناب أنه على دراكاإل رؤية يفضلون الذين الدارسلين بعط إلى

 ل العق المفهوم هذا لكن. ذات  تامل  طقللر من ويات  ،اً أسللاسلل العقل

 علقيت فيما حتى أو ،الموسلللللليقا بإدراك يتعلق فيما فشللللللله أ بلت

 ونيك أن عن بعيداً  يبقى فإنه المنطق على الوع  قيام بضلللللرورة

 لإلدراك الديناميك  للنموذج هامة امتيازات هناك. آمناً  تفسلللللليراً 

 نافرالت يجنبنا ،متواصللل إدراك عملية فكرة قبول إن أوالً  .السللمع 

 بوجود يسللللللمح  انياً . المتقطع اإلدراك عادة يحد ه الذي المنطق 

 يرتفسللل أي وجود بعدم حتى أو ،نفسلللها تفسللليرالمعلومة ف  فروق

 ةبالضلللرو ه  التبدل دائم وسلللط ف  التفسللليرات كل أن بما مؤكد،

 صللالاالت إلى يؤدي ما) الواع  التمييز بتطور يسللمح  الثاً،. مؤقتة

 إلى واعٍ  وال غريزي سلللوك من تدريجياً  تطوراً ط والل ة ع االجتما

 لفردا بين تدريجياً  تتكشللف عالقة ف  واالنسللجام التماسللع من نوع

 لطفولةا ف  الل ة اكتساب تفسير الضروري من يعود ولن .والمحيط

 يتعلق يماف فعالً  جديين كنا إذا ،أخيراً . جينية ببرمجة تتعلق بروايات

 تمكنت بحيث الحواسللب ببرمجة نبدأ أن فعلينا االصللطناع  بالذكا 

 ساالن ألن ها،في مرغوب غير معلومات أمام نفسلللها عن الدفاع من

 راً وأخي والتحكم، الدفاع طريق عن: بالتعلم ؤونيبد الشللللللكل بهذا

 انب المعلومات من والمزيد للمزيد تسللمح دفاعية اسللتراتيجية صللقل

 .  وتندما تدخل

 عم مشللترك كثير قلل   لديها لسللمع ا لإلدراكة الرؤي هذم مثل

 جيمس بها قال من أول والت  البصللللري اإلدراك ةرؤي ف  مثيلتها

 عمله تضلللمنه ما أن من الرغم على ،James Gibson جيبسلللون

 .نفسه لجيبسون واضحاً  يكن لم السمع  اإلدراك حول
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 تجارب بعد عليها طرأ الذي الت يير قبل اإلدراك دراسللللة إن

 غير لكنها وحاضلللرة موجودة افتراضلللات ىإل اسلللتندت ،جيبسلللون

 هو اإلدراك أن الدراسلللات تلع افترضلللت ،دراسلللة كافية مدروسلللة

 ضللا ألع الحسللية المسللتقبالت أن يعتقد وكان. سلللبية عملية أسللاسللاً 

 للمحرضللللللات مسللللللتقبل مجرد ه  العين قللللللبكية مثل اإلدراك

 تكامل ف  تكمن اإلدراك عملية أو فعل أن افترض كما...الخارجية

 .العقل يدركه كما الش   أي واحد، كل إلى لتتحول الحس ناصرع

 قة،عمي لكنها بسيطة مالحظة على الجديدة النظرية أساس يقوم

 تحرك أ نا  المحرض قوة ف  تبدالت عدة تحدث بينما أنه وه 

 ةالمحرضلل المت يرات بعط فإن ،فيه الموجود المحيط ف  العضللو

 يقول وكمللا. تت ير ال معينللة ودرجللة وبنسللللللللب مرتبللة واألعلى

 وإذا ."الفيزيائ  للعالم الدائمة الخاصية ه  الثوابت هذم" :جيبسون

  ييروت الحركة تسلللببه الذي ت يراإلحسلللاس فربما كذلع الحال كان

 ماه الفيزيائ  العالم مظاهر لبعط بالنسللللبة الحس أعضللللا  اتجام

 .اإلدراك لحدوث واألهم الضروري النشاط

 نكتشللللف لك  مبرمجون نحن ربما أو نتعلم نحن بالمختصللللر

 يساألحاسلل بين العالقة ف  الالمتبدل نحو بنشللاط ونسللعى ،محيطنا

 .الفيزيائ  للعالم الدائمة البنى تمثل الثوابت هذم. المتبدلة

 مالعال نسلللمع وكيف الموسللليقا نسلللمع كيف بين صللللة إقامة إن

 هانسللتخلصلل اإلدراك حول اسللتنتاجات أمام الطريق تفتح قد حولنا،

 ببرناما عملياً  تزودنا لن لكنها. الموسيقا فيها تنظَم الت  الطريقة من

 ال الذين أن السللخرية دواع  من وربما .السللمع  الفضللا  عن عمل

 سللتقلم بشللكل حكماً  لديهم السللمع  الفضللا  يتكون والذين يبصللرون

 مباقللر غير على نحوٍ  معرضللون أنهم مع) البصللرية، التجربة عن

 بالسللللب لهذا يفتقرون،ط مسلللليطرة صللللريةب لثقافة مسللللبقة ألحكام

 لسمع وا البصلري بين ما االلتباس تحديد على المقدرة إلى بالذات،

 . عادة المبصرون بها يتمتع الت 
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 لقب ما إلى تعود الت  منها ال ربية الشللللللفهية، الثقلافلات إن 

 تتمثللل الت  ال ربيللة غير أوط الطبللاعللة) Gutenberg غوتنبرغ

 ،كل و وقللامل بدائ  بشللكل غالباً  فيه إلنسللانا وموقع للعالم رؤيتها

 بضلللعة الن تقدم العقالن ، التفكير مع مباقلللر غير بشلللكل ومتناقط

 البصللرية نالثقافتي بين التوتر إلى أحياناً  النهضللة فن يشللير. مفاتيح

 هارمون  فكرة من بعضللللها يسللللتمد بصللللرية بوسللللائل والسللللمعية

 على توال ال على تنطوي كرات داخل الكرات فصللللورة: الكرات

 إن .المادي العالم هارمونية يمثل الوجوم متعدد متصللللللاعد نظام

 نم الفهم على صلعبة ليسلت بعضلها داخل المحتواة الكرات صلورة

 اقبيتع للكون بسلليطة رؤية مجرد بصللفتها ال غموضللاً، أقل منطلق

 تعقيداً  أكثر كصللورة وإنما اإلنسللان، هو محور حول قلل   كل فيه

 .  الحواس بين للعالقة

 كجناح  ذراعيه فاتحاً  يقف لرجل المدهش ليوناردو رسلللم إن

 .للزمن عامة صللللورة عن تعبر ،مربع داخل دائرة ضللللمن نسللللر

 أن يمكن آخر قلل   وأي. ومقياسلله العالم مركز يمثل رجل صللورة

 يفسر نأ يمكن والرياضيات اإلنسان بين العالقة إلى يشلير تتضلمنه

 ورةصلل تختصللر الت  ،السللابقة الصللورة على تعليق أنه على كذلع

 . بعدين ذات مطبوعة صفحة إلى الكون  للنظام األبعاد  ال ية قفهية

 مرتبة اإلنسللللللان حواس تمثل الكرات هارمون  أن لنفترض

 النظر ويليه السللللمع  م ،الشللللم  م اللمس  م الذوق: أهميتها حسللللب

 يبالترت حيث من تعقيداً  األقل ه  الذوق حاسة إن. الخيال ويتوجها

 إلى تمتد ،أوسلللع اللمس مملكة. المباقلللر ومحيطه بالفم تتعلق نهاأل

 وتتجاوز متطورة فه  الشم حاسة أما. واألرجل األيدي تصلل حيث

 درونقا فنحن) أيضلللاً  أكثر والنظر أكثر السلللمع يمتد بينما اللمس،

 وعةمالمج هذم إلى ضلللمه أردنا إذا الخيال أما .طالنجوم رؤية على

 إلى الوصلللللول على قادر نهأل ،لحاضلللللرا وال النجوم ال تحدم فال

 .والحاضر الماض  إلى منه والعودة المستقبل
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. بالشلللع مشلللوب لعصلللر مبهم كرمز الكرات مفهوم إلينا وصلللل

 عتمدت اليوم هذا حتى. عنه نعرفه ما مع تتال م تعد لم للكون كصلللورة

 كشللفهت ما على نعرفه، ما مجمل عن تعبر والت  نتبناها، الت  الصللور

 كثيراً  واتسللللعت تطورت حواسللللنا أن نجد المنطلق هذا من. الحواس

 ،ابقاً سلللل اً ممكنلم يكن  ما يةبرؤ لنا سللللمحت الت  التكنولوجيا بسللللبب

 وسللطىال العصللور لرجل بالنسللبة. الفوتون إلى لكتروناإل من تتراوم

 متداخلة الحواس جميع أن أسللاس على المتداخلة الكرات صللورة قامت

 بشللللكل سللللاعدت وقد .الخالق جودو يعبرعنها منظمة عالقة ضللللمن

 واتخذت. والنجوم والكواكب الفصللللول حركة تفسللللير على مناسللللب

 والخيال، والسلللمع، الشلللم حاسلللة نصللف أن نسللتطيع. للمعرفة اً نموذج

 على الذوق نتخيل أن الصلللعب من ولكن، االتجاهات متعددة أنها على

 قد.  الرائ عين مسللتوى من أكثر أنه على النظر أو ،نقطة من أكثر أنه

 األفضللللية من نوع هناك المتداخلة الكرات تلع خلف أنه المر  يشلللع

 المتام المباقللللر العالم ألن البصللللري، على السللللمع  الواقع لمفاهيم

 رباً ق أكثر وأيضللاً  للنظر، المتام العالم من وإدراكاً  قللموالً  أكثر للسللمع

 مع البصللللري أهمية تزايدت. الواسللللع الخيال لعالم المبهمة المثل من

ط الكتاب خالل من) النهضلللللة عصلللللر ف  المتحرك النموذج مج  

 يدالتقال مضلللى فيما عليها تسللليطر كانت ذاكرة ومراكز  قافة ضلللمن

 لحسللليةا التراتبية ضلللمن للسلللمع  المتفوق الموقع وتعرض، الشلللفهية

 باقرةم قوية صلورة احتلت البصلرية الثقافة صلعود مع. قوية لمنافسلة

 .والدوري الكروي المعرفة لعالم  السمع التمثيل مكانة ةومتطور

 تيجةن باألقلليا  ونشللعر ونسللمع نرى .فيزيائ  أسللاس للمخيلة 

 وبالعمليات الحسلللللية بالمدركات مرتبطة عضلللللوية عصلللللبية بنية

 أن سبالحوا يفترض الت  المتلقاة المعلومات عن المسللؤولة الذهنية

 ألذنا  قافة مع العين  قافة نقارن أن علينا كان إذا. لها تسلللللتجيب

 حسبانبال ناخذ أن الضروري من بل الطبيع  من فليس دقيق بشلكل

 وما نرام ما كل إلى إضلللافة ،منهما كل عمل وطريقة والعين األذن

 سللليطةب حقيقة إنها. بسلللببها لدينا تتشلللكل الت  واالنطباعات نسلللمعه
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 تقع بينما الرأس، مقلدمة ف  تقعلان العينين أن وه  وواضللللللحلة

 وإلى عذل نتائا إلى كثيراً  ننتبه ال ولكننا .الجلانبين على األذنلان

 عن ي محجرها ف  موجودة العين نأل فمثالً . منها كل اسللتخدام كيفية

 خط العينين بين ويفصللللللل ،واللحم بالعظم محدد الرؤية حقل أن

 إلى ونصللل. أمام إلى ننظر عندما أكبر بوضللوم نرى نحن. األنف

 احولن الفراغ  المدى ضللمن تقع لصللور المجسللم البصللري إدراكنا

 حسللب منها كل وضللوم ومايترإذ  معقدة، تركيب عملية خالل من

 إذا. وضللوحاً  أقل يكون الرؤية حقل من يتبقى وما. واتجاهها بعدها

 أن الرأس فعلى متكامل لفضا  واضلح انطباع على نحافظ أن أردنا

 وتبدالن وهناك هنا تنظران والعينان ،مسللللتمرة حركة بحالة يكون

 ف  نحدق كنا لو كما المكان نمسح أن علينا. الرؤية بؤرة دائم بشكل

 أقل بدوت والت  نمسللحها الت  والنماذج ،أبعاد بثال ة وإنما التلفزيون

 قللللليا األ توجيه وبكيفية نرام أن نتمنى بما تتا ر الشلللللكل ف  دقة

 .الرؤية مجال ف  النتباهنا

 لىع ةبقدر آذاننا وتتمتع، واحد وبالن الجانبين من نسللللللمع بينما

 ىالمسلللتو على أقل وبوضلللوم األفق ، المسلللتوى على االتجام تحديد

 إدراكه من دقة أقل الرأس خلف يقع الذي المدى وإدراك. العمودي

 تجميع على تعمل بحيلث مكونلة الخلارجيلة األذن ألن الرأس، أملام

 ألن ذلع من تماماً  متاكدين نكون أن نسلللتطيع ال. أمام من األصلللوات

. ةدقيق مؤقللرات ليسللت وه  للصللوت مكبرات لىع تعتمد الدراسللات

 قنوات إلى تدخل الهوا  يحملها الت  األصلللللوات أن هو أكيد هو ما

 األمامية الوضللعية مع تتناسللب والت  درجة 61 بزاوية المكونة األذن

 لديهاف الجانب من تات  الت  األصللوات أما .األذن طبلة إلى تصللل لك 

. ألخرىا قبل األذنين إحدىلى إ مباقللرة للوصللول أكبر فرصللة بالتال 

 ،متكاف  بشللكل األذنين إلى أمام من الصللادرة األصللوات تصللل بينما

 بلق األذنين إحدى من يقترب فالصللللوت ،الوقت نفسف   ليس ولكن

  تات والت  المتسلاوية القوة ذات األصلوات فإن حال أي على. األخرى
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 من تات  الت  األصللللوات حالة ف  أما .إيجاب  بشللللكل تتحد أمام من

 .  ضلأف بشكل تلتقطها جهتها ف  تقع الت  األذن فإن جانبية زاوية

 اسللليةوبحسللل ةمسلللتقل اسلللتجابة تسلللتجيب لك  األذن تتكيف إذن

 األصلللوات أي ،بها المحيط الفضلللا  من ترد الت  للمعلومات عالية

 وماتتر الت  أو ،العشلللاق بها يهمس الت  أو الجدران تعكسلللها الت 

 .الخلف إلى األمام من درجة 991 الزاوية ىإل صللللفر الزاوية من

 ويعف بشلللكل نتحرك ألننا أوضلللح فه  المقدمة ف  تكون الت  أما

 ما ديدتح على تساعدنا لك  البصلرية العناصلر ونسلتخدم األمام إلى

 .الحسية المدركات يعيق

 ،مرتبطان والهدو  التاليف فإن ،لموسلللللليقيينإلى ا بالنسللللللبة

 العالم تجسلللليد هدف نحو متجهة يةذهن نشللللاطات إلى يعود كالهما

 الت  الفرنسللية ف  or كلمة أن للنظر والالفت. اً متناغم كالً  بوصللفه

 وكلمللة. األذن تعن  الت  Oreille كلمللة جللذر ه  الللذهللب تعن 

aureole  جذرها القديسللللللين أسرب تحيط الت  الهلالة تعن  الت 

 .الذهب تعن  الت  aureo كلمة هو الالتين 

 

ف 
 بيت 

 فرانز ليست

 

 

 

 صميم الشريف
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"..  ال ة من الكتاب العرب السلللوريين تائهون رنحن ف  "فايما

ف  أروقة القرن التاسللع عشللر، يدقون قللتا  أبواب صللانع  األدب 

 والفن.

  ال للة مرحون، ي للذون السللللللير، ويحفرون خطواتهم أقللداملللاً 

ف   هتكون، في  مجوفة ف  بحر الثلا  األبيط الذي ي مر كل قلللللل

 ،عبث المراهقين عذرية النقا ، ويسفحون ف  حماة العاصفة الثلجية

 لها هم المتعب. ،همعابثالت  ما انفكت ت

بقلللايلللا المعبلللد الو ن  اللللذي يحملللل أحزان القرون وأمجلللادهلللا 

ال لابرة، وآالم الحرب العلالميلة الثلانيلة ودمارها المريع، مازال يئن 

التدمير، رغم راية السللللللالم  من الشللللللرو  الت  أحلد تهلا فيله قنلابل

تح ، وزنابق الصللداقة والحب الت  تتفالبيضللا  الت  يلتحف بها قللتا ً 

 ف  الصيف. من حوله نقا ً 

بجرسللللللها الموسلللللليق  ومعانيها اإلنسللللللانية،  وته"غأقللللللعار "

ين ، لم تبدد من أنهوترانيمه اإللهية الت  تحف ب وموسللليقا "ليسلللت"

ذين احتموا ف  جوفلله طقوسلللللللله وآهللات آالف الجرحى والقتلى اللل

 ودفنوا ف  أعماقه ذات يوم.

المقبرة السللوفيتية الحديثة الت  تضللم قبور الجنود الروس الذين 

لصيفيين، ا وته وليست"غقتلوا ف  الحرب، تتوسط بيت  العظيمين "

وتشلللللوم بقصلللللد أو ب ير قصلللللد البيتين المتحفين، وكان  بفايمار قد 

 ام عليها مقابر األغراب.رض بعيدة عن متاحفها لتقأافتقرت إلى 

 بدا من خالل الثلوج على تواضللعه قللامخاً  بيت "فرانز ليسللت"

يتحللدى الزمن والطبيعللة، والنوافللذ الموغلللة ف  القللدم، اقللللللرأبللت 

باعناقها ترقب األغراب الثال ة بفضللللللول، وسللللللتائرها األنيقة الت  

أضللفت عليها األميرة "كارولين" سللحرها وذوقها تروي حكايات ال 

 لها عن الموسيقا والشعر والحب.نهاية 
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باب الحديقة الخشللللب  الصلللل ير مازال كما هو منذ ولجه ألول 

من القيصر الروس ، العبقري المجري الشاب التائه بين  مرة هارباً 

ند ع طويالً  عواصم ومدن أوربا "فرانز ليست".. لقد وقف "ليست"

ندما عهذا الباب وكانه يتذكر تلع الليلة العاصلللفة ف  "بطرسلللبرج" 

توقف عن العزف بسلللللبب همس كان يجود به القيصلللللر إلى خالنه، 

ولما سللئل عن سللبب توقفه أجاب ليسللت وهو ينحن  باحترام قبل أن 

 ي ادر القاعة:

 إذا تكلم القيصر، فعلى الجميع أن يسكت حتى الموسيقا.ــ 

وأحرج القيصللللللر وقتلذاك، ولم يلدر ملا يفعلل، واكتفى بإخراج 

إلى تقرير األمن العام السللللري الذي لفق  داً ليسللللت من البالد اسللللتنا

 ضدم والذي جا  فيه:

االسم: فرانز ليست، الجنسية: مجري، مجهول األبوين، خطر، 

 سكير، صديق الملحدين، تقض  مصلحة األمن إخراجه من البالد.

قيصللللللر يلامر بلإخراجله من البالد، وأمير يكرمله ويمنحله هللذا 

 ة ف  فايمار.البيت ويرجوم بإلحام أن يقبل اإلقام

 لكسندر"أ، وكان أمير فايمار "كارل 8181كان ذلع ف  العام 

يتوق إلى تحويل فايمار إلى عاصلللللمة للدب والفكر أسلللللوة بسللللللفه 

اإلقامة فيها،  بوته" غالذي أغرى من قبله " وغست"أاألمير "كارل 

عن "قيلر" الذي أتعبه  على البقا ، وأغضى طرفاً  وقجع "هردر"

الت  كتب، لقا   بسبب "اللصوص" "اللصلوص"الهرب من سلطوة 

وإذا كللان  مللا يجود بلله من أعمللال قللللللعريللة ومسللللللرحيللة وروائيللة.

"فيالنلد" قلد أحلب فلايملار واختلار البقلا  فيهلا، فما على "ليسللللللت" 

الرومانس  التائه العاقق سوى أن يحط رحاله ف  مدينة الكالسيع.. 

 مدينة الشعر والنور والخيال والثقافة األلمانية.

، ال يدري ما يفعل، لقد وعد "كارولين" على كان ليسلللت حائراً 

لكسللللللنللدر وزوجتلله أيمللار، ولكنلله لم يتوقع من األمير االلقللا  ف  فلل

الحالم  ايماريفوالبيت ال "ماريا بافلوفا" والدوقة الكبيرة "صلللوف "
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ليحملوم على البقا .. لقد ترك ورا م ف   واحداً  صللفاً  أن يقفوا جميعاً 

واعد وت ،يحة كبيرة سلللبقته إلى كل أنحا  أوربافضللل "غربو"بطرسللل

مع األميرة الروسللية "كارولين" على اللقا  ف  فايمار،  ف  "كييف"

وهللذا يعن  عنللد قبوللله العرض الفللايمللاري التشللللللهير بللاألميرة الت  

 .ستوافيه سراً 

ولكن هذا تبدد كله، عندما استدعته الدوقة الكبيرة "بافلوفا" من 

لترجوم البقلا ، وكانها قرأت ما يجول  هل فيلاللذي حل فنلدق "الفيلل"

 ف  رأسه فقالت وه  تجردم من أسلحته :

 Carolyne إن األميرة "كارولين فون ساين وينجشتاين"ـلللـللل 

de sayn-wittgenstein  سلتحل ضليفة على القصر ريثما تذلالن

 الصعاب الت  تعترض زواجكما.

شللللللب ، بكلل هذا وهو يلا باب الحديقة الخ لقلد فكر "ليسللللللت"

  بالذات الت والى "كارولين" الخيال إلى مدينة "كييف" هوسللللرم ب

لفتت انتباهه عندما اقلللللترت إحدى بطاقات حفلته بمئة روبل فطلب 

مقابلتها دون أن يدري بان هذا اللقا  سلللللليقودم إلى االرتباط األبدي 

 بها.

لم تكن رائعللة الحسللللللن، وصللللللورتهللا الوحيللدة  و"كللارولين"

ابنتها الصلللللل يرة، تظهر بوضللللللوم وجهها المرسللللللومة بالزيت مع 

الجذاب، ولونها األسمر وعينيها العميقتين، وفمها الشهوان  الكبير، 

 وأنفها العنفوان  األرعن.

وعنلدملا صللللللافحتله غزا وجههلا االضللللللطراب، ولم تدر كيف 

 نجر"أوغزواته النسللائية مع "كارولين  تتصللرف، فاخبار "ليسللت"

والراقصات والكونتس الشاعرة والم نيات  والكونتس "البروناريد"

الت  فرت معله إلى سللللللويسللللللرا تلاركة ورا ها  "ملاري داغوللت"

ي أنجبللت منلله  ال للة أطفللال،كللل هللذا جعللل األميرة ذزوجهللا، اللل

 له من آلهة اإلغريق.إتتصرف بحضورم وكانها أمام 
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وكان يعزف  وتكرر لقلاؤهما طوال إقامة ليسللللللت ف  "كييف"

من الحب، والقطيعة  ، كان خالياً ، وينصللللللت إليهلا طويالً لهلا طويالً 

ه هرت بأم أوالدم جرحته بعد أن قللللل   بينه وبين الكونتس "داغولت"

لقد رد عليها آنذاك برسللللللالة جا  فيها: ال أريد بعد  .ونعتته بالمهرج

اآلن أن أكلمللع، وال أراك، وال أكتللب إليللع، ألم تنعتين  بللالمهرج. 

 ر المقلاتللل بعللد تنللاولللهبلى إنن  مهرج على طريقللة الللذين يمثلون دو

السللللم الزعاف، ال يهمن  هذا كله، إذ ينب   للسللللكون أن يخيم على 

 آالم قلب .

إلى  ، لذا نجدم قد اسللترامعميقاً  لقد أ ر فيه نعته بالمهرج تا يراً 

عنها بطموحه السللياسلل ،  صللحبة األميرة الت  كان زوجها مشلل والً 

وكان  ،مه وبثته آالمها، فبثها آالكبيراً  تشكو فراغاً ه  أيضاً وكانت 

ا م "كيوبيد" دمرهما أن سللقطا ف  حماة الخطيئة، بعد أن اسللتنفأمن 

نه عثر أوقد ظن  يبتسللم فرحاً  ف  جعبته من سللهام و"مفيسللتو فليس"

 جديد. على "فاوست"

 ولاأن يفكر بكلل هلذا وهو يتامل الحديقة بعد  "ليسللللللت" كلان

ف  هذم المدينة بابها الخشللللللب  الصلللللل ير دون أن يدري بان إقامته 

الحالمة سللتلتهم من عمرم إحدى عشللرة سللنة، وأنها سللتجسللد أفكارم 

ن هذا البيت سلليشللهد أروع قصلليدة أالموسلليقية وتحولها إلى واقع، و

 نه سلللليصللللبح ملجاً أن جدرانه سللللتؤوي وتحم  الثائرين، وأحب، و

من  ن هؤال  سلللليجعلونألكبار الموسلللليقيين والمفكرين والمثقفين، و

 كعبة يحجون إليها قبل فايمار. ن هاوس"دة "جاردارته الص ير

يلدرك ذلع وهو بين الرفط والقبول،  "ليسللللللت" جلل لم يكنأ

 ، انتقلت عدواها إلىبلاريسولكن أخبلار الثورة الت  اقللللللتعللت ف  

 ر"نو"فاغ ونين"كوطنه المجر، واسلتشرت بفضل "با ودا بسلت"ب"

  علته فف  دريسللللدن واليبزي  وهما على مسلللليرة يوم من فايمار ج

ن أل الثورات، وكللان تواقللاً  محمى غريبللة، فقللد كللان يتوقع كللل هللذ

يترجم عمللا يجول ف   يشلللللللارك فيهللا.. أن يعط  على األقللل إنتللاجللاً 

ان .. كالت  يقدسنفسلله نحو وطنه المسللتعمر، ونحو حرية اإلنسللان 
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يود االلتحاق بصلللللفوف الثائرين المجريين ولكن كيف السلللللبيل إلى 

ما  بينه وبين وطنه. الدويالت األلمانية حائالً ت  ورات فذللع وقد وق

عليه إذن سلللوى االنتظار، فكارولين ف  طريقها إليه، وعليه أن يف  

 .بوعد الحب الذي قطعه على نفسه ومن  م يقرر أمراً 

وهكذا ارتسلللمت ابتسلللامات عريضلللة سلللعيدة على قلللفام الدوقة 

رته الكسللندر وزوجته صللوف ، ودخل ليسللت إلى دأالكبيرة واألمير 

 الجديدة يحمل بين يديه التاريخ الذي سيصنع.

 قافة بعيدة ال ور، لم يجدها  ف  "كارولين" اكتشللللف "ليسللللت"

بانها ضاً أي واكتشفت "كارولين" ،ف  حبه نَ هْ عند النسوة اللوات  تدل  

أمام موسلللوعة  قافية فنية لم تجدها ف  زوجها، وال ف  الصلللالونات 

د قلللجعها هذا على أن تصلللارم ليسلللت األدبية الت  تتردد عليها، وق

 وبرت""لشللللللة من الليللل بعللد أن عزف لهللا بعط األلحللان أف  هللد

 واغترفا من قبابهما دون ارتوا  بما يل : 

ن الناس يحسللللنون إليع عندما يصللللفقون لعزفع.. أ ظن ن  ..الت

ن تهوفن وقوبان.. إينهم يصلفقون لموتسارت وبا  وقوبرت وبإ

كن  ال أريد أن يتحدث التاريخ عن العزف دون قلع فن رفيع، ول

ً إبانه مر ف  حياة هذا العالم كعازف مبدع،  "ليسلللللللت"  ن عبقريا

مثللع، يمللع هذا المسلللللللتوى الرفيع من الثقافة المعمقة، يجب أن 

 وبرت..قتهوفن ويكموتسارت وبا  وب يصنع قيئاً 

 غير العزف. أجل يجب أن يصنع قيئاً 

  وهو ينتظرها ف بهاكلان ليسللللللت يفكر بقولهلا وبكلل ما يتعلق 

يملار بعلد قللللللهور من األملل وف  يدم باكورة أعماله الخارقة ف  افل

 القصيد السيمفون  متوجة باإلهدا  التال :

إلى الت  انتزعتن  من األلم، ومنحتن  الحلللب، وعلمتن  أن 

فسلل ، نالسللعادة بالتضللحية.. إلى كارولين رفيقة حيات  وصللالت  و

 أقدم هذم األعمال الت  كتبتها من وح  أفكارنا المشتركة..
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من اللحاق بليست إال بعد أن باعت  لم تتمكن األميرة "كارولين"

 ،رض مع فالحيهلللا بمبل  مليون روبللللأمن أمالكهلللا قطعلللة  سللللللراً 

وهربللت مع ابنتهللا الوحيللدة الجئللة إلى الللدوقللة الكبيرة ف  فللايمللار.. 

قا ، وتنفس الحب بمل  رئتيه ف  "الجاردن وهكذا التام قللمل األصللد

هاوس"، وانصلرف ليست إلى أعماله الموسيقية ليطير من نصر إلى 

 نصلر، وليجعل من فايمار كعبة للموسيقا والموسيقيين أسوة "بجوته"

 الذي حولها ذات يوم إلى كعبة للدب والفكر والثقافة.

 اً صللللكان بيت ليسللللت عندما دخلنام ف  ذلع اليوم العاصللللف غا

بلالنلاس اللذين وفلدوا إليه من كل مكان ليعيشللللللوا لحظات العمر ف  

حتى  الوقتبعط نفس األجوا  الت  عاقلللها ليسلللت نفسللله، وتريثنا 

انصللرف الناس.. كل الناس.. كنا نريد أن نعيش مع ليسللت أكثر من 

م الدار ليطلب هنيهلات الزوار، وتحقق لنلا ذلع عندما أرسللللللل لنا قي  

مله المتنلاه ، البقلا  الوقلت اللذي نريد، فالثال   إلينلا بلدملا تله، وكر

الذي وفد من الشلللرق، وتجشلللم عنا  الوصلللول إلى هذم الدار، يجب 

 أن يتام له الوقت الذي يريد ليتمكن من االنفراد به.

كلان بيلت مضلللللليفنلا يتلالف من دورين، ف  اللدور األول قلاعة 

 نورية ضللمت رسللائل العظما ، الذيفسلليحة، صللفت فيها خزائن بلّ 

ا عروش الموسلليقا ف   وسللاعدهم والذين لم يسللاعدهم.. جميعهم تبو  

 .اهأوطانهم، وجميعهم يدينون له بالفضللل ف  نشللر موسلليقاهم وعزف

منهم من اقللللللتهر من خالله ومنهم من ازداد قللللللهرة على قللللللهرة 

فللاغنر األلمللان ، قللللللوبللان البولون   ،بتوجيهلله: برليوز الفرنسلللللل 

األلمان  الثري، وقللللومان الذي  الهارب من االسللللتبداد، مندلسللللون

اك سلللميتانا ودفورج ،لينجو بنفسللله من عبقريته اختار الجنون مالذاً 

 ج  وغيرهم وغيرهم...يالنرو  كيين، غرييالتش

وري قريب من الخزائن رسللللللائل ليسللللللت كلذلع ضللللللم جام بلّ 

لكارولين ورسلللللائل كارولين لليسلللللت، وكان من بين تلع الرسلللللائل 

مسلللا  اليوم الثان  عشلللر من كانون  واحدة بخط ليسلللت مؤرخة ف 

 .8188عام  ــ ينايرــ الثان  
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ن م .. هللا آنللذا ف  ال رفللة الت  تعرفين، أجلس ورا  المكتللب قريبللاً 

مللا راقبتللع منهللا وأنللت تخطرين ف  الحللديقللة. كللل  النوافللذ الت  كثيراً 

من الفرم    األقلللللليلا  المحيطلة ب  تحد ن  عنع بشللللللاعرية فيها قلللللل

حتى الجدران تتمتع من دون   ،ها مثل  ف  قللللللوق إليع.. إنوالحزن معاً 

يؤنس    فال قلللللل أناأما  ها.إياوحدك الت  منحتها  أنتبسللللللالم وهلدو  

 ها.. جيد االحتفاظ بأوحدت  سوى صورتع والبيانو. وابتسامتع الت  

 إنها وحدها الت  تبعث ف  نفس  الراحة والسكون...

لى اليمين باب يقود إ ىإلينته  اللدرج األنيق إلى الدور الثان ، 

قاعة فسللليحة ذات نوافذ عالية تنسلللدل عليها السلللتائر الت  اختارتها 

ف  هذا  أحالمهاقامة مع فتى ن قررت اإلأبنفسللللللها بعد  "كارولين"

 البيت.

 تهوفن"، يرمقينيق كللان "بعلى الجللدران فوق المكتللب الصللللل ير األ

ن مة، وعلى المكتب  عمال الخالدة ن مةن، ويعيش والدة األيْ نزوات العاقللللقَ 

تنا رت ب ير نظام، األقالم الت   "ليسلللللت" الصللللل ير الذي يشلللللارك أحالم

 ساهمت ف  كتابة أعماله الخارقة.

قبعا  ا نان :ــ بيانوــ  ال ة معازف  الثان  أيضاً الدور هناك ف  

ند  ع قصلياً  خرس، اتخذ ركناً أن ف  القاعة الواسلعة، والثالث يْ صلامتَ 

 المؤدي إلى السلم. النافذة ف  الرواق

 معزفا قاعة االسلللتقبال، عزفا عن الشلللدو مذ فارقهما "ليسلللت"

ين ميرة كارولموافقة البابا على طالق األ ملتمسللللللاً  إلى "الفلاتيكان"

بكم رفيق ليسللللللت ف  حلله وترحاله. وخدين ليتزوجهلا، والثلاللث األ

ق .. لقد كاد ينطأبكمولد  ،صللللابعه ف  التمرين خالل وعثا  السللللفرأ

يوم تحللت براعللة األنللامللل السلللللللاحرة. ولكنلله أراد أن يتحللدى  ذات

: وهو يضربه بإزميله نجلو"أكتمثال موسلى الذي صام فيه "ميكيل 

نلله نللادم اآلن، ليتلله فعللل لحللد للت معجزة، ومللا تخلى إ تكلم... تكلم...

عنه صللللللاحبه ف  تلع السللللللفرة الت  لم يعد منها إلى هذا البيت منذ 

 .8181العام 
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ن مع القللاعللة م المشللللللرعللة األبواب، الت  تكو  ف  غرفللة الطعللا

ال يحصى من األمسيات  اً الفسليحة صلالة االستماع الت  قهدت عدد

الموسلللليقية، تطل كارولين الحبيسلللللة مع ابنتها ف  لوحة من صلللللنع 

على القاعة ف  زهو وخيال ، وعلى الجدار المقابل  الفنان "فيشللللر"

نظرات  وعللةالولوقف ليسلللللللت بجمللاللله وقللللللبللابلله يعللانق بنظراتلله 

ب يود معه لو ينطلق من لوحته الت  بها ف  تشللبُّ ممسللكاً  "كارولين"

 قبع فيها إلى الجدار الذي يحملها ليظل معها إلى األبد.

ن العمر، م المنضلللدة الطويلة الت  تتوسلللط القاعة، والت  بل ت عتياً 

عن الللذين قللارعوهللا  تحللث المقللاعللد الت  تتحلق من حولهللا لتروي نتفللاً 

أمير فللايمللار، الللدوقللة الكبيرة.. قللللللومللان وزوجتلله السللللللاحرة الجلوس: 

كالرا، سللللللميتلانلا، برليوز، والثائر الهارب فاغنر الذي كان يجلس على 

 تهوفن.ين يصافح وجه بأمقعد يستطيع منه 

ال تحب "فاغنر".. كانت تخشلللى منه  كانت األميرة "كارولين"

ر جبام ن يصعيريد أ و ائراً  خطيراً  وترى فيه منافساً ، على "ليست"

يعرف قللللللعورهللا نحوم، ويللدرك معللان   النبال ، وكللان "فللاغنر"

. وعندما وفد النظرات المتعلاليلة الت  تخف  ورا ها ازدرا  قاسللللللياً 

إلى بيت ليسلت ف  تلع الليلة المدلهمة العاصلفة، لم يكن يتصور أن 

س أن األمرا  الللذين انتصللللللروا يطللالبون برأالثورة سللللللتفشلللللللل، و

تمكن من الفرار.. كان يريد  "الهولندي الطائر"ولكن ، "تلانهاوزر"

الوصللللول إلى سللللويسللللرا، وسللللويسللللرا بعيدة المنال، ولم يكن يملع 

ملا أملدم بالمال يقيم ف  فايمار  ،والصللللللديق الوحيلد اللذي كثيراً ملاالً 

 وما عليه سوى أن يقصدم. ،من اليبزي  ةعلى مبعدة يسير

،   وكانت العواصللللف تزرع الهلع، والثلوج تضللللرب كل قلللل

والبرد يخطف الحيلاة بقسللللللوة من الملدينلة الحالمة المرعوبة عندما 

ف  الهزيع األخير من الليل،  طرق باب "ليسلللت"ي فريد" خذ "سللليأ

عاع نفسللللله بشللللل وقد أخذت األنوار الت  انبثقت من نوافذ البيت تمل
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حتى العاصللللللفة الت  لم    األملل اللذي يحتلاج إليه، لي مر كل قلللللل

 ربه الشاق من ال يبزي .ه أتعرف الهدو  منذ بد

  كلها بامر الطريد الهارب الذي أقعل اليبزي وعلمت "فايمار"

خطورة موقفه، فاألمرا   لكسللندر"أدرك أمير فايمار "أودرسللدن، و

الذي وضع عنقه  يضليقون عليه الخناق من جهة، و"ليست" األلمان

نشللللوطة المشللللنقة أحرجه وجعله يسللللتسلللللم أف   قبل عنق "فاغنر"

 ماية ليست إلى حين.ويرضى بح

ى إل ألكسللندروخالل العاصللفة الت  لم تهدأ، وانصللراف األمير 

تهدئة الخواطر واسلترضلا  األمرا  األلمان، تسلل فاغنر مع ليست 

إلى العربة الت  أعدها هذا األخير ف  هدأة من العيون. واسللللللتقالها 

ف  موهن من الليللل، وانطلقللا بهللا ف  غفلللة من الحرس، لتبتلعهمللا 

 لمة ولتلفهما العاصفة بستار من الكتمان.الظ

تنتظر خلف النلافذة أوبة الفارس الهن اري،  كلانلت "كلارولين"

عينللاهللا األرقتللان تجوسلللللللان األفق البعيللد عنللدمللا ترجللل  مللازالللتو

ه بفرم تاحتضللللللن احتضللللللنته،الفلارس المكدود عن جوادم. وعندما 

 نه لن يعود من م امرته.أغامر وقد ظنت 

إلى  نيْ الذي رافق العاقلللقَ  ان "فاوسلللت"قللليط "مفيسلللتوفليس"

الفللاتيكلللان، وحلللاك المؤامرات ليحول دون عقللد الزواج المقلللدس، 

أصلليب بالخيبة والخذالن.. لقد ظل يعيق هدف العاقللقين ا ن  عشللر 

، ولم يخطر له ذات يوم أن يضحكا منه على هذم الصورة، فقد عاماً 

ها لين نفسبعد هذم الصدمة، ورسمت كارو كرس ليسلت نفسله راهباً 

راهبة، والدير الذي جمعهما، والمسللوم الرهبانية الت  فرقت بينهما 

 لم تمنع عناق نافذتيهما.
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. زيناً ح البيت.. بيت ليسللت الذي هجرم العاقللقان، أضللحى كئيباً 

الت  تهيمن على  المتجهمةتهوفن ومالمحله ال لاضللللللبلة يصللللللورة ب

 اجع: ل الفالشديد والتساؤ بالقاعة، تعبر عن األسى العميق وال ض

 ،ودانت  وتاسللو ومازيبا ت. بل أين "فاوسللت"سللأين ليـلللللللـللللللل 

الت  ملت عليه  والدراسللات والمقدمات والرابسللوديات والقداسللات

 سعادته: أوجالذي صام ف   وته"غن "يحياته ف  هذا البيت؟ أ

 آم. ليت هذا الزمن يتوقف فانا سعيد..ــ 

انت م الت  كلقد تالقلى كل ذلع ولم يبق سوى صدى تلع األن ا

على معزفيه، وأقدام  ال   الكتاب العرب  تشللدو بها أنامل "ليسللت"

السللللللوريين التلائهلة ف  أروقة بيت واحد من أولئع الذين صللللللنعوا 

 بإصرار تاريخ الموسيقا ف  القرن التاسع عشر.

 

 مجدي العقيل 

 الموسيق  الباحث والمرب 

 

 

 

 

 

 أحمد بوبس

 

ة الت  قللللللهدتها سللللللورية ف  القرن يتدين النهضللللللة الموسلللللليق

ا لموسللللليقاالعشلللللرين إلى عدد من الموسللللليقيين الكبار الذين وهبوا 

بداعاً. ومنهم الموسلللللليق  مجدي إحياتهم، وأغنوها دراسلللللة وبحثاً و
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باحثاً متعمقاً ومربياً ومبدعاً. العقيل  اللذي خلاض غمار الموسلللللليقا 

سلللللاعدته ف  ذلع معارفه الموسللللليقية الواسلللللعة الت  اعتمدت على 

العلوم الموسلليقية الشلللرقية وال ربية. فكان ينظر إلى الموسللليقا على 

أنها علم كالرياضللللليات والفيزيا  والكيميا  لها نظرياتها وقواعدها. 

 واليمكن تطويرها إال بالبحث العلم .

 النشاةالوالدة و 

 1912ولللد عللام  ،هو مجللدي بن عبللد الرحمن بن أحمللد العقيل 

 ،وتلقى دراسللللللتله االبتلدائيلة ف  المدرسللللللة الخسللللللروية، ف  حللب

والثانوية ف  المدرسللللة األميرية بحلب. وخالل دراسلللللته هذم درس 

الموسللليقا ف  الشللهبا  هم الشللليخ أقطاب يد  ال ة من  ىالموسلليقا عل

ي الكردي. فتعلم العزف على عل  اللللدرويش وعمر البطش وبكر

 ، ببالن مات واألوزان الموسللليقية وقوالب ال نا  العر حاطالعود وأ

وبشلللكل خاص الموقلللح. وكانت دراسلللته للموسللليقا رغم معارضلللة 

 والدم.

وبعلد نيلله الشللللللهلادة الثلانويلة أراد متلابعة دراسللللللته ف  مجال 

الموسلللليقا، لكن والدم مانع ذلع، وطلب منه دراسللللة أي قلللل   آخر 

غير الموسلللليقا. فحاول التحايل على والدم، وادعى أنه يريد السللللفر 

فطلب منه والدم حفظ مئة  إلى القاهرة للدراسللللة ف  جامعة األزهر.

بيت من ألفية بن مالع كشللرط ليوافق له على الدراسلللة ف  األزهر، 

عته رساله، لقناإفحفظها الشاب ف   ال ة أيام، ومع ذلع رفط والدم 

سلوف يدرس الموسليقا.  م طلب من والدم السفر إلى  األكيدة أن ابنه

فرنسا لدراسة طب األسنان، وهو ف  الحقيقة يريد دراسة الموسيقا، 

 لكن والدم جدد رفضه.

آلة موسلللللليقية جديدة  مجدي العقيل  صللللللنع1915عام  وف 

أطلق عليها اسلم )ال ان يرانط مصلنوعة من الخشب ووجهها من 

 والفيولونسيل، ويمكن العزف عليهاالجلد، وتجمع بين آلت  العود 

ف  معرض دمشق  تبالضرب بالريشة أو بقوس الكمان، وعرض
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 ةف  مدرسلللللللة التجهيز األولى ) انوية جود 1916الذي أقيم عام 

الهاقللللم  حالياًط، ونال عليها الجائزة األولى للمعرض، وتحد ت 

 ر ذلع اسلللتدعام قنصلللل أعنها صلللحف دمشلللق باسلللهاب. وعلى 

الذي حضلللللر إلى دمشلللللق وزار المعرض وقلللللاهد  يطاليا بحلبإ

يطاليا لتول  رئاسة القسم العرب  إالسفر إلى يه وعرض عل اآللة.

ف  إذاعة باري بروما. وف  هذم المرة وافق له والدم على السفر. 

وبالفعل سللافر مجدي إلى روما ف  نفس العام، واسلللتمرت إقامته 

نتسللللللب إلى . وخالل وجودم ف  روما ا1919ف  روما حتى عام 

معهد )سللللانتا قلللليشلللليلياط الموسلللليق ، وتعلم فيه قواعد الموسلللليقا 

، وبللذلللع أحللاط بمعللارف الموسللللللليقللا العربيللة وعلومهللاال ربيللة 

 وال ربية. 

 مسيرة موسيقية غنية 

، قام بتدريس الموسللللللليقا ف  1919بعلد عودتله إلى حلب عام 

 مدارسلها الثانوية ودار المعلمين. واسلتمر ف  عمله  الث سنوات.

تعرض خاللها لمضللللايقة السلللللطات الفرنسللللية بسللللبب ذهابه إلى 

نها من دول المحور الموالية أللمانيا. فاضلللللطر إلى ترك يطاليا ألإ

تلقى دعوة من قيللادة الجيش  1942عمللله ف  التللدريس. وف  عللام 

األردن  للسللفر إلى عمان وتشللكيل فرقة موسلليقية لجيشللها. فسللافر 

  . ومنحته قيادة الجيش األردنهارئاست بالفعل وكون الفرقة وتولى

رتبة مالزم أول. وبعد سلللللنتين عاد إلى حلب، وعاود التدريس ف  

 مدارسها ومعاهدها الموسيقية.

ف   ةذاعللإقررت الحكومللة السللللللوريللة افتتللام  1946ف  عللام 

ول من األدمشللق، فاسللتدعام فخري البارودي إلى دمشللق ف  كانون 

جال اإلذاع  الت  حصللللللل نفس العام لالسللللللتفادة من خبرته ف  الم

عليها من إذاعة باري. فسلللاهم ف  تاسللليس اإلذاعة ف  مقرها األول 

 منذ اليوم األول لبثها ف  موسللليقياً  وعمل فيها مراقباً  .بشلللارع ب داد
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. وعمل مع مصطفى هالل على تاسيس 1942الثالث من قباط عام 

 قراف عليها.أول فرقة موسيقية لإلذاعة وتولى اال نان اإل

د تاسلللليس المعهد الموسلللليق  الملحق باإلذاعة، وكان مقرم وعن

ف  أول قلللارع العابد، تولى مجدي العقيل  تدريس مادة الصلللولفيا 

فيله. وكان يقوم مع عزيز غنام وعدنان قريش بتدوين الموقللللللحات 

 واألغنيات األخرى حفاظاً عليها من الضياع. 

 عاد إلى حلب ليسللللللاهم ف  تاسلللللليس إذاعتها، 1949وف  عام 

وعين مديراً لها لفترة،  م عاد لتدريس الموسلللللليقا ف  مدارس حلب 

ومعاهدها. وتولى إدارة المعهد الموسلللليق  فيها. واسللللتمر ف  عمله 

يتولى إدارة المعهد و ، لينتقل من جديد إلى دمشللللللق1956حتى عام 

. 26/2/1952 /ت تاريخ262/2رقم  الموسلللليق  الشلللللرق  بالقرار

، فللاتجلله إلى 1959لمعهللد عللام غالق اإواسللللللتمر ف  عمللله حتى 

التدريس ف   انويات دمشللللق ودار المعلمين. وماأزال أتذكرم عندما 

 سللعد عبد   ف  ح  الحلبون  ف أعدادية إكان يعلمنا الموسلليقا ف  

، عندما كان يؤكد لنا أن الموسيقا علم 1962ـلـ1959العام الدراس  

ن عضللواً ف  ي  عُ ط 1959) نفسلله العاموف   عمادم النوتة الموسلليقية.

المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب عند تاسلللليسلللله. وبعد افتتام 

 1966مسللتشللاراً موسلليقياً فيه. وف  عام  1962ن عامي  التلفزيون عُ 

اختير  1968انتدب إلى المجمع العلم  العرب  بدمشللللللق. وف  عام 

عضواً ف  اللجنة الموسيقية للمجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب 

ن كامل القدسللل ، ووكان أعضلللا  اللجنة اآلخر .والعلوم االجتماعية

براهيم الدرويش،خضلللر جنيد، صللللح  الوادي، ضللليا  السلللكري، إ

هشلام الشمعة. ، عدنان قريش، مصلطفى الصلواف، نجم  السلكري

صللللللدر الوزير أندب إلى وزارة التعليم العال ، و هوف  العام نفسلللللل

له ف  غه حتى رحياسللللتمر تفرُّ قراراً بتفري ه ألبحا ه الموسلللليقية. و

 .1981يلول عام أالتاسع والعشرين من 

 مكانة عربية مرموقة 
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اً عضللللللو راختي قداحتل مجدي العقيل  مكانة عربية مرموقة. ف

  عضللللو قللللرف ف كانف  العديد من الهيئات الموسلللليقية العربية. ف

منظملة البحر المتوسللللللط للموسلللللليقلا المقلارنلة ف  اجتملاع المجلس 

القاهرة، وكان رئيس المنظمة ب 1968قللللللباط   لمنعقد فالتنفيلذي ا

وبطلب  1965الموسيق  المصري أحمد قفيق أبو عوف. وف  عام 

سللللللماعيل وضللللللع إحمد أمن أمين علام الجلامعلة العربيلة الدردري 

. ةة ف  سوريميقاعات الموسليقية المستخددراسلة عن المقامات واإل

د ف  مصللر لقب عمي منحته اللجنة الموسلليقية العليا 1924وف  عام 

 قللفيق أبو عوف. وف  دالموسليقا العربية بموجب قرار رئيسللها أحم

العام التال  اختارم المجمع الموسلللللليق  العرب  التابع لجامعة الدول 

العربيللة عضللللللواً فيلله، وكرملله المجمع ف  مؤتمرم الللذي انعقللد ف  

. وهو الفنان العرب  الوحيد الذي قدمت له فرقة 2222دمشلللللق عام 

الحليم نويرة أعماالً موسلليقية وهو على قيد الحياة. فقد قدمت له عبد 

 دارها بالحزنط و)جادك ال يثط. ا)أي  ْ موقحَ 

وتلقى مجلللدي العقيل  دعوات كثيرة لزيلللارة اللللدول العربيلللة 

ام ثان  عالوالمشاركة ف  مؤتمراتها ومهرجاناتها. فف  قهر كانون 

جنة القومية العراقية دع  إلى ب داد للمشلللاركة ف  مؤتمر الل 1964

يقا ربية بالموسلل لليونسللكو الذي خصللص لدراسللة عالقة الموسلليقا ال

حضللللللر  1921الشللللللرقية. وكان له فيه مشللللللاركة فعالة. وف  عام 

من نفس ول األمهرجلان الربيع الثلاللث ف  الموصللللللل. وف  كانون 

زار الخرطوم بدعوة من وزارة الثقافة السللللللودانية. وف  عام العلام 

عالم والثقلافلة أحملد طالب لجزائر بلدعوة من وزير اإلزار ا 1921

براهيم ، وألقى محاضلرة بعنوان )الموقلح األندلس ط، وتحد ت اإل

تللاريخ  2645اضللللللرة بعللددهللا رقم حللعن الم طالمجللاهللد)جريللدة 

. كما قارك ف  جميع اجتماعات ومؤتمرات المجمع 12/12/1921

واً ذ اختيارم عضلللللالعرب  للموسلللليقا التابع لجامعة الدول العربية من

. وكللان آخرهللا المؤتمر السلللللللادس الللذي انعقللد ف  1925فيلله عللام 

عالم . وزار سللللطنة عمان بدعوة من وزارة اإل1981الجزائر عام 
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عالم، وف  بللدعوة من وزارة اإل األردنفيهللا. وف  نفس العللام زار 

قللللللارك ف  المهرجان العالم  للموسلللللليقا الذي أقيم ف   1929عام 

 ب داد.

  الموسيقيةأبحا ه 

ا انكب نمإلم يركن مجدي العقيل  إلى دراسته الموسيقية فقط. و

المؤلفلللات الموسلللللليقيلللة ذات الطلللابع العلم   جميعيلطلللع علللى 

والتللاريخ ، فتعمق ف  الموسلللللليقللا العربيللة ومقللامللاتهللا وأوزانهللا 

وإيقاعاتها، وعلى الموسلليقا ال ربية وعلومها، والسلليما الرياضلليات 

كما تعمق ف  موسللليقا الشلللعوب األخرى. بعد ذلع اتجه  الموسللليقية،

 إلى البحث الموسيق  ف  جانبيه العلم  والتاريخ . 

السللللللماع عند )ومن أهم الكتلب الت  ألفها مجدي العقيل  كتاب 

العربط، بللل هو من أهم المؤلفللات ف  الموسلللللليقللا العربيللة بعمقلله 

 ول منهاوقللموليته. ويقع الكتاب ف  خمسللة أجزا . صللدر الجز  األ

. وتناول المراحل الت  مرت بها الموسلللللليقا العربية من 1969علام 

ى نهاية العصلللللر العباسللللل . وبحث ف  التدوين إلالعصلللللور القديمة 

الموسلليق  عند العرب والمقامات الموسلليقية القديمة الت  وردت ف  

كتلاب األغان  للصللللللفهان . وأورد بعط ألحان الفاراب  مترجمة 

الت  كانت تسللللللتخدم األبجدية العربية إلى النوتة  من النوتلة القلديملة

 الحديثة.

. وتناول موسلللليقا 1922الجز  الثان  من الكتاب صللللدر عام و

العصلللر األندلسللل  وأعالمها وتاريخها. وتوقف بالدراسلللة والتحليل 

عند أهم قالبين غنائيين ف  الموسلللللليقا األندلسللللللية، وهما الموقللللللح 

 ها بالنوتة الحديثة.والنوبة األندلسية. وأورد نماذج من

أما الجز  الثالث فقد خصلللللصللللله مجدي العقيل  للموسللللليقا ف  

البلدان العربية. وضم عشرة أبواب تحدث ف  كل منها عن الموسيقا 

يقاعات األكثر اسللتخداماً ف  موسلليقام، ف  بلد عرب  والمقامات واإل

  هفما البلدان الت  تناولها الكتاب أوأهم أعالم الموسيقا ف  كل بلد. 
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سلورية، السعودية، لبنان، العراق، الكويت،  حسلب ترتيب األبواب:

 قطر، البحرين، مصر، السودان، ليبيا.

ضللللللم دراسللللللات عن  1926والجز  الرابع الذي صللللللدر عام 

السلاللم الموسليقية وحساباتها )علم األكوستيعط والن مات واألوزان 

اول تن المستخدمة ف  العصر الحديث. وف  الجز  الخامس واألخير

ملللا فيللله من علللادات ومجلللدي العقيل  الفولوكلور العرب  وألوانللله 

 وتقاليد وما ورات.

ومن مؤلفات مجدي العقيل  كتاب )الموسيقا ال ربية وأعالمهاط 

. وتناول فيه الموسيقا ال ربية عبر التاريخ، بد اً 1952الصلادر عام

  فنه توسلللع أمن العهدين اليونان  والرومان  بشلللكل مختصلللر. إال 

تناوله الموسلللللليقا األوربية منذ بداية العصللللللر الكالسلللللليك  )القرن 

عن أهم  ذاً بَ السللللللادس عشللللللرط حتى القرن التاسللللللع عشللللللر. وقدم نُ 

اً المرحلة. وللعقيل  أيضلللللتلع الموسللللليقيين الذين أبدعوا فيها خالل 

و )أغان  العرب القوميةط  1952كتابان هما )أناقللليد العروبةط عام 

حتويللاعلى مجموعللة من األنللاقلللللليللد الوطنيللة االلللذان  ،1951عللام 

 كانتف أول مؤلفاتهأما بلالنوتلة والكلمات من تلحين العقيل  نفسلللللله. 

وه  موجهة  .1942رسلللالة بعنوان )أناقللليد الطفولةط وضلللعهاعام 

للطفال، تعرفهم ببعط فنون الموسليقا وال نا  إضافة إلى تعريفهم 

لشيخ يف النبك  وامثل عبد اللط ،الم الموسليقا ف  سلوريةعببعط أ

، 1952عل  الدرويش. ومن مؤلفاته األخرى )ل ة الموسلللللليقاط عام 

أربعة أجزا ، وضللللم أبحا اً موسلللليقية ف  الصللللولفيا والقواعد  ف 

وهو كتلاب تعليم ، و)ل لة األوتارط الذي  ،والنظريلات الموسلللللليقيلة

 تضمن مجموعة أبحاث موسيقية متنوعة.

عليها )سلللسللة أعالم ووضللع مجدي العقيل  سلللسلللة كتب أطلق 

العربط تالفت من خمسلللة كتب، أر  فيها لعدد من علما  الموسللليقا 

عن العالم  1964العرب القلدامى. طبع منهلا الكتلاب األول فقط عام 

مللازالللت مخطوطللة فالعرب  )الكنللديط. أمللا الكتللب األربعللة األخرى 
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ولم تطبع، وه  )الفاراب ط و)صللللللف  الدين عبد المؤمن األرمويط 

بن عل  بن يحيى المنجمط و)مختللارات األلحللانط. وللعقيل   و)يحيى

. األول عنوانه )المقامات أيضللاً مازالت مخطوطة أخرى   ال ة كتب

يقاعات المسللتخدمة ف  سللوريةط. وه  عبارة عن دراسللة كبيرة واإل

بتكليف من األمين العام للجامعة العربية آنذاك  1965وضلللعها عام 

. ومخطوط  ان بعنوان ـللـللمر معنا  اكم ـللـللسماعيل أحمد إالدردري 

بدأ  1966. وف  عام 1962)قواعد الموسلليقا العربيةط وضللعه عام 

 بتاليف المعجم الموسيق ، لكنه رحل قبل أن يكمله.

 إبداعاته الموسيقية 

صللللللرف مجللدي العقيل  معظم وقتلله وجهللدم للبحللث والتللاريخ 

ياً. لكنها ببداعاته الموسلليقية قليلة نسللإالموسلليقيين. األمر الذي جعل 

كانت على سللوية موسلليقية عالية، وجا  معظمها ف  قالب  الموقللح 

والقصللليدة، إضلللافة إلى بعط الطقاطيق واألناقللليد واالسلللكتشلللات 

 واألوبريتات.

موقللللللحاته من أجمل مالحن ف  هذا  دُّ عفف  قالب الموقللللللح.. تُ 

القالب ال نائ  العرب  األصلللليل. وأول موقللللح لحنه كان )أيا دارها 

بمناسللللللبة  من قصلللللليدة ألب  العال  المعري، 1945ط عام بلالحزن

قيم ذاك العام ف  دمشللللللق.  م تتالت أالمهرجان األلف  للمعري الذي 

)داو  موقللللحاته حتى بل  عددها العشللللرات، ومنها )جادك ال يثط،

 ،عهط)وّدع الصلللبر محباً ود   )لوكنت تدريط، )طال ليل ط، العليلط،

 )ذكراك تمل قلب ط وغيرها.

قالب القصللللللليدة لحن مجدي العقيل  عدداً منها، أجملها  وف 

عام لحنها قصللللليدة )إن  ذكرتع بالزهرا  مشلللللتاقاط البن زيدون 

، بمنللاسلللللللبللة المهرجللان األلف  البن زيللدون الللذي أقيم ف  1925

الم رب ف  نفس العام. وغنت القصللللللليدة ف  المهرجان المطربة 

ق بصللوت عبد القصلليدة ف  إذاعة دمشلل تلجّ مها الجابري.  م سللُ 
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الرحمن عطية. ولحنه لقصللللللليدة ابن زيدون كان آخر ألحانه قبل 

 رحيله.

وف  قالب االسلللكتش، لحن سلللتة من االسلللكتشلللات الت  تناولت 

موضللللللوعللات اجتمللاعيللة متنوعللة،وه  )القطنط، و)الحصلللللللادط، 

و)الطيورط، و)الوردط، و)البيلللاعينط و)البحلللارةط. وكلللان مقالً ف  

قليالً منها لمطرب  إذاعة دمشللق. ومن  تلحين الطقاطيق. فلحن عدداً 

طقلللاطيقللله )أنلللا وردةط للمطربلللة كروان، و)حلللديلللث الهوىط لفتى 

دمشلق، و)تذكارط لياسين محمود، و)أنصف  قلب  الل  مالط لصبام 

 فخري.

وخلللاض مجلللدي العقيل  غملللار التلحين للطفلللال، فلحن ا ن  

 )موسيقاعشر نشيداً واسكتشاً واحداً. جمعها ف  كراس حمل عنوان 

. وجميع هلذم األنلاقلللللليد 1952وأغلاريلد الطفوللةط، أصللللللدرم علام 

تربويلة، منهللا الوطنيلة مثلل )عيللد الجال ط قللللللعر حسللللللن  كنعللان، 

)ياعربط قلللعر محمد العدنان ، )الجندي الصللل يرط  و)تحية العلمط 

وهذان النشلللللليدان لم يذكر الكراس اسللللللم ناظميهما. ومنها أناقلللللليد 

)حلقللة اللعللبط، )أنشللللللودة الربيعط،  ترفيهيللة مثللل )أهوى ال نللا ط،

)أنشللللودة العيدط وجميعها نظم نصللللرة سللللعيد، و)العندليبط و)رأس 

السللنةط نظم محمد العدنان ، و)نشلليد الروضللةط نظم حسللن  كنعان، 

 واسكتش )عيد ف  القريةط نظم إلياس أبو قبكة. 

وف  مجال التاليف الموسلللليق  وضللللع مجدي العقيل  مجموعة 

قامات موسيقية مختلفة، أولها سماع  من مقام من السلماعيات من م

. كمللا أبللدع مجموعللة من المقطوعللات 1914العجم وضللللللعلله عللام 

 الموسيقية منها )مناجاةط و)رقص العرائسط و)صبام الخيرط.

 أسرته والموسيقا 
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كان مجدي العقيل  يؤمن أن الموسللليقا وسللليلة تربوية هامة، 

م سلللللوك اإلنسللللان . لذلع عمد إلى تهذب النفس والمشللللاعر، وتقو 

تعليم جميع أبنائه الموسللليقا ولو على سلللبيل الهواية. فابنه األكبر 

ف   الموسلللللليقازاهر رسلللللللام وعلازف عود، والثان  ماهر درس 

الكونسللرفتوار الملك  ف  بروكسللل، واخترع آلة موسلليقية أطلق 

ط، وه  آلة تجمع بين العود والفيوال. violutعليها )فيولوت ـلللـللل 

ادر درس اإلخراج المسللرح  ف  بروكسللل، وهو واالبن الثالث ن

أيضللاً ضللارب إيقاع. وابنته نوال درسللت العزف على البيانو ف  

 المعهد العرب  للموسيقا بدمشق.

 مراجع مساعدة

 ـلللـأدهم آل الجندي  ـلللـلللموسوعة )أعالم األدب والفنط  ـلللـللل1

 .1954دمشق 

دار  ـللـللعدنان ابن ذريل  ـللـلكتاب )الموسيقا ف  سوريةط  ـلـلل2

 .1989دمشق  ــالس ط

سلسلة من كنوزنا  ـلللللـلللللكتاب )الموقحات األندلسيةط  ـلللللـللللل1

حلب )بدون  ـلللـلللالدكتور فؤاد رجائ   ـلللـللل)الجز  األولط 

 .تاريخط

 ـللـمجدي العقيل   ـللـللط 1ج ـللـللكتاب )السماع عند العرب  ـللـلل4

 .1969دمشق 

 ـللـمجدي العقيل   ـللـللط 2جـللـلل كتاب )السماع عند العرب  ـللـلل5

 .1922دمشق 
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 ـللـمجدي العقيل   ـللـللط 1ج ـللـللكتاب )السماع عند العرب  ـللـلل6

 .1921دمشق 

 ـللـمجدي العقيل   ـللـللط 4ج ـللـللكتاب )السماع عند العرب  ـللـلل2

 .1926دمشق 

 ـللـمجدي العقيل   ـللـللط 5ج ـللـللكتاب )السماع عند العرب  ـللـلل8

 .1929دمشق 

 ــللمجدي العقيل   ـللـللكتاب )الموسيقا ال ربية وأعالمهاط  ـللـلل9

 .1952دمشق 

 ــمجدي العقيل   ـلـكراس )موسيقا وأغاريد الطفولةط  ـلـل12

  .1952دمشق 
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أذكر ذلللع جيللداً، فف  تلللع األيللام، مع بللدايللة تفتح الوع  لللدّي 

واالنتبلام إلى السللللللينملا وال نلا  ف  األربعينيات المتاخرة من القرن 

ع الحركة الت  كانت تجري، العشللللرين الماضلللل ، لفتت اهتمام  تل

ف  أول يوم خميس ليالً، من أول كل قلللهر، إذ يتجمهر الجيران ف  

أم  «حفلة» جهاز راديو، لالسللللللتماع إلى هبيت واحد، لدى صللللللاحب

 كلثوم.

وكان ذاك من األحيا  الفقيرة ـلللللللل مع اسلللتثنا ات ـلللللللل إذلم تكن 

 الكهربا  أو الما ، قد وصال إلى كثير من البيوت.

 1898ا أم كلثوم، تللع الفتلاة القرويلة الت  ولدت عام بلى، إنهل 

 ف  مصر، ودخلت «طماي الزهايرة ـلل مركز السنبالوين» ف  قرية

علمت ترتيل القرآن، تعندما بل ت الخامسللة من عمرها، ف «الكتّاب»

 م حفظته. وما ه  إال أن بدأت رحلة عنا  وققا  طويلة مع والدها 

 ا خالد. وكانت قد أمسلللت ف  الثالثةالشللليخ إبراهيم البلتاج  وقلللقيقه

عشلللللرة من عمرها، عندما أخذت تتجول ف  قرى الريف، منشلللللدة 

 التواقيح الدينية والقصائد الصوفية.

بلى، إنهلا أم كلثوم الت  كلانلت تتقاضللللللى عشللللللرة قروش لقا  

غنائها،  م ارتفع هذا األجر إلى خمسللللللمئة جنيه ف  القاهرة،  م قفز 

وهو سللتة آالف جنيه، كما  1956ية عام إلى أعلى أجر تقاضلته م ن

 مقللابللل وصلللللللتين غنتهمللا ف  «نيويورك تللايمز» قللالللت صللللللحيفللة

   بلبنان. «عاليه»

 «أم كلثوم صوت مصر»

رجينيا ف» بلى، إنهلا أم كلثوم الت  قلالت عنها الباحثة األمريكية

: إن المصللريين ال «أم كلثوم صللوت مصللر» ف  كتابها: «دانيلسلون

بل يحترمونها، فقد سلللاهمت ف  رفع قيمة يحبون صلللوتها فحسلللب، 

الفن والفنانين ف  نظر عامة الشلللعب، حتى إن أحد كبار الباقللللوات 

ف  مصلللر تقدم لخطبتها، كما رفعت قيمة الفالم واإلنسلللان الشلللعب  

كثيراً بتفاخرها بانتمائها إلى األصللللللول الفالحية، فاصللللللبح التفاخر 
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ر الشللللائع، باصللللول باألصللللول الفالحية قللللائعاً، بعد أن كان التفاخ

 الباقوات.

 ظاهرة أضا ت الشرق

بلى، إن أم كلثوم ليسلللت مطربة فحسلللب. إنها ظاهرة أضلللا ت 

ف  هذا الشرق ورحلت، وال يزال إقعاعها يتفاعل مع األجيال الت  

، ويتابع قائالً: إنها الرحبان تللت، كما يقول الموسلللللليقار منصللللللور 

لفتاة القروية بحضلللللورها السلللللاحق اسلللللتطاعت أن تنتقل من حالة ا

البسلللللليطة، إلى أن تصللللللبح سلللللليدة التف حولها الفنانون والمثقفون 

 والشعرا ، وقد كان هؤال  رهن إقارتها.

وأحب أن أضلللليف إلى قلللللهادة األسلللللتاذ الرحبان ، ذلع الخبر 

اللذي يؤكلد ملا جلا  ف  كالمه، فذات ليلة، كان حاضللللللراً فيها أمير 

  الكاس قلللللفتيها الشلللللعرا  أحمد قلللللوق ، دارت الكؤوس، فحين بل

اعتذرت، فكتب قللوق  قصلليدته الت  غنتها أم كلثوم بعد ذلع: سلللوا 

 كؤوس الطلى هل المست فاها.

 صوتها و الث حقائق فنية

نشلللللللرت  1998ف  الللذكرى المئويللة لميالد أم كلثوم سلللللللنللة 

البيروتية صفحة خاصة ضافية، تضمنت قهادة  «النهار» صحيفة

موسللليقا الدكتور وليد غلمية، قال الموسللليقار عميد المعهد العال  لل

 فيها: إن أم كلثوم تمث ل  الث حقائق فنية:

أوالها حسللاسللية األذن العربية للتذوق الراق  لجمال الصللوت، 

إذ لم تكن األذن العربيلة مخطئلة ف  تقلديرهلا ومتابعتها صللللللوت أم 

 .«سومر»و «أكاد» كلثوم، بل إن لهذا األمر تاريخاً عريقاً منذ

صللللللوتها يعبر عن االحترام المطلق للذن العربية،  لانيتهلا أن 

 إضافة إلى احترام اإلنسان العرب .
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أملا  الثة الحقائق ف  رأي د. غلمية، فه  أن صللللللوت أم كلثوم 

جعل ال نا  العرب ، ف  تلع المرحلة ـلللللل مرحلتها ـلللللل حالة مكتملة، 

 أغلقتها أم كلثوم، إذ إن كل من غنى بعد أم كلثوم، بطريقتها: سقط.

ينته  عالم الموسللليقا اللبنان  إلى القول: لو لم توجد أم كلثوم، و

لكان على كل أذن عربية إيجادها، ألن مرحلتها أسللللاسللللية ف  البنا  

 ال نائ  العرب .

 وأسست أسلوباً خاصاً بها

من جانب آخر، فإن أم كلثوم اسلللللتطاعت أن تؤسلللللس أسللللللوباً 

ص الموسيق  خاصلاً، سلوا  على مستوى األدا  أو على مستوى الن

الم نّى، فه  تمكنلت من توحيد أسلللللللوب أدا  ألحان أغنياتها، على 

 الرغم من تعدد الملحنين، فكانها الملحن الحقيق  لمختلف أغنياتها.

وهذا ما دعا جورج روفايل، األسللتاذ ف  المعهد العال  الوطن  

حنين المل» األلحان فإن «َكْلثَمة» للموسللللليقا بلبنان، إلى الحديث عن

ذين تعاملوا معها داروا ف  فلع صلوتها، أكثر مما دار صوتها ف  ال

 .«فلع ألحانهم

ولكن.. ماذا عن صللللوت أم كلثوم ذاته؟ إن الموسلللليقار الراحل 

زك  ناصللليف يصلللفه بالقول: إنه صلللوت نسلللائ  عريط، واسلللع 

، جزيللل الطواعيللة والقوة، ف  حيللث كللان ف  إمكللانلله Altoالمللدى 

عند االمتداد الصلللوت  والقفلة  التحرك بانضلللباط كامل، خصلللوصلللاً 

 البارعة.

 حين ت ن  الدرجات الصوتية المنخفضة

أما قائد األوركسللللترا توفيق الباقللللا، فإنه يمعن ف  حديث أكثر 

تفصللللليالً عن صلللللوت كوكب الشلللللرق، فه  عندما ت ن  الدرجات 

الصلللوتية المنخفضلللة نجد نبراتها الموسللليقية واضلللحة، مثلما ت ن  

ليا، وف  الحالتين تبقى طبيعة الصلللللوت ه  الدرجات الصلللللوتية الع
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ه ، وتبقى قماقلته ه  ه  تماماً، كما ه  حالة آلة ستراديفاريوس 

الت  تقدر قيمتها بماليين الدوالرات، ألنها تتميز بدرجاتها الصللوتية 

 الت  ال تت ير.

 مطربة النحو والصرف

وملا دمنلا ف  صللللللدد الحديث عن صللللللوت أم كلثوم، فالبد من 

ى أن حفظها القرآن الكريم أكسلللللبها صلللللقالً ف  النطق، اإلقلللللارة إل

وسللالمة ف  مخارج الحروف، كما أكسللبها علماً بصللفات الحروف 

من حيللث الشلللللللدة والرخللاوة واالنطبللاق واالنفتللام والقلقلللة، وهكللذا 

وصللت إلى ذروة اإللقا ، أضف إلى ذلع تمكنها من النحو العرب ، 

حيللان قليلللة كللان حتى قيللل إنهللا مطربللة النحو والصللللللرف. ف  أ

الموسلللللليقلار محملد عبد الوهاب ي لط ف  النحو، أما أم كلثوم، فإنها 

 ف  غنا  القصائد لم ت لط البتة.

وإذا كانت أم كلثوم قد غنت من قللللعر أبرز الشللللعرا  العرب: 

أحملد قللللللوق  وحللافظ إبراهيم وأحمللد رام  وإبراهيم نللاج  ونزار 

م وجورج جرداق، كملا الحظت ف. دانيلسللللللون، قبلان  والهلادي آد

فإن أهميتها تبرز باختيارها نصللوص قصللائدها بنفسللها، وتختار ف  

 بعط األحيان أبياتاً معينة فقط، وتبدل بعط المفردات بما يناسبها.

 إذا لم يعجبها اللحن.. بدلته

وف  مجال تدخلها الشللخصلل ، تذكر السلليدة دانيلسللون، أنها 

ألوقلللات على الملحنين تقلللديم علللدة كلللانلللت تفرض ف  بعط ا

مقدمات موسلليقية لتختار إحداها، وإن لم يعجبها اللحن فرضللت 

على الملحن تبللديلله أو تطويرم مملا كلان يثير حفيظلة الكثير من 

الملحنين، حتى إن التعاون بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، لم 

 .هيتم إال بعد أن اقترط عليها عدم التدخل نهائياً، بما يلحن

قليالً أمام  «أم كلثوم صللللللوت مصللللللر» وتقف صللللللاحبة كتاب

المطربللات الشللللللهيرات اللوات  عللاصللللللرن أم كلثوم، فتقول إنهللا 
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اسللتطاعت أن تثبت أمام منافسللاتها جميعاً: لور دّكاش، فتحية أحمد، 

ألنهلا تحكملت بنقلابلة الفنلانين » منيرة المهلديلة، نلادرة، مللع، وذللع

جبون بها يديرونها، إال أن من هز  واإلذاعة المصرية الت  كان المع

عرقللللللهلا فعالً، كلان: المطربلة أسللللللمهلان لصللللللوتها االسللللللتثنائ  

 .«وقخصيتها وجمالها ونسبها

 أفالم أم كلثوم ال نائية

وكانت أمام أم كلثوم منافسلللللة من نوع آخر: السلللللينما ال نائية، 

 فيلمه األول 1911ذاك أن محملد عبلد الوهلاب سللللللبق أن قلدم علام 

وهو األول فنياً ف  هذا المجال، وإن تكن السيدة  «لبيضلا الوردة ا»

، 1912سلللللنة  «أنشلللللودة الفؤاد» بفيلم «تاريخياً » نادرة قد سلللللبقت

عام  «وداد» وهكلذا لعبت أم كلثوم البطولة ال نائية ف  فيلمها األول

،  م «نشلللللليد األمل» بفيلم 1912، وأتبعته ف  السللللللنة التالية 1916

 «ردناني» لهلا، كلانلت غنائية بالطبع ه : تتلاللت أربعلة أفالم أخرى

 . 1948 «فاطمة« »1944سالمة » 1942 «عائدة» 1942

 امتاز صوت أم كلثوم بستة عناصر

على  «مالخذ» على كلل حلال وقبلل االنتقلال إلى الحلديث عن

فن أم كلثوم، كما يراها بعط النقاد، وعلى قللللخصلللليتها، وبينهم 

ة يقية الكبيرة، والباحثاللدكتورة رتيبلة الحفن ، المؤرخة الموسللللللل

األمريكيلة ف. دانيلسلللللللون، البللد من الوقوف قليالً عنللد قلللللللهللادة 

عة السلللللب» المؤر  الموسللللليق  اللبنان  فكتور سلللللحاب ف  كتابه

، فهو يرى أن صلللوتها «الكبار ف  الموسللليقا العربية المعاصلللرة

امتاز بسلللتة عناصلللر قوة، يكف  كل منها ليجعل صلللوتها ظاهرة 

مساحة صوتها ت ط  ديوانين، من وسط موقع عظيمة. فاولها أن 

وهذا نادر لل اية ف  أصلللوات الم نيات ف   «الباريتون» صلللوت

العالم. و ان  عنصلر هو التملع من الصوت، فه  كانت تستطيع 

أن تؤدي بسللللهولة ُجمالً غنائية صللللعبة لل اية، بزخرف صللللوت 

 يصللللل إلى حد اإلعجاز. أما العنصللللر الثالث فإنه قوة الصللللوت:
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نللت تبتعللد عن المللايكروفون أكثر من متر ف  حفالتهللا، فللإذا كللا»

يها وقد كانت القوة البدنية لد«. ارتفعت نبرة ال نا ، ابتعدت مزيداً 

ه  العنصلللللللر الرابع، ذلللع أن أطول حصلللللللة غنللائيللة ف  أطول 

األوبرات األوربية، لم ٍن بمفردم، ال تزيد على أربعين دقيقة، أما 

اعات وحدها. ويرى األستاذ سحاب أم كلثوم فكانت ت ن  أربع سل

أن طول العمر هو العنصلللللر الخامس لدى سللللليدة ال نا  العرب ، 

فلإنهلا غنلت منذ كانت ف  الثالثة عشلللللللرة من عمرها حتى الثالثة 

 والسبعين، أي: ستين سنة كاملة.

 دقة صوت أم كلثوم

وهنا يسلللتخدم األسلللتاذ سلللحاب  «دقة الصلللوت»  مة أخيراً 

ومقام آخر يليه  «دو» ين بين مقام هومصلللللللطلحلاً فنيلاً هو الطن

الطنين هو  «تُسللللللع»، وهذا معيار ف  القياس، إذ إن «ري» هو

الفارق الذي تسللللتطيع األذن العادية أن تميزم، وأظهرت اآلالت 

اإللكترونية أن دقة صللوت أم كلثوم بل ت واحداً على األلف من 

الطنين، ودقللة صلللللللوت عبللد الوهللاب بل للت واحللداً على ألف 

ن من الطنين، وال يقال ف  أصللللللوات كهذين إال أن دقتهما ومئتي

 مذهلة.

 لماذا تكرر أم كلثوم ما قالته

على الرغم من نجام أم كلثوم الباهر، » تقول فرجنيا دانيلسللون

فلإن طلائفلة من النلاس بقيلت تؤمن أن أم كلثوم تخدر الناس باغانيها 

تين ن ساعالت  تدوم سلاعات طويلة، إذ كانت األغنية تسلتمر أكثر م

بين إعادة المقاطع وتكرارها، حتى إن أحد األجانب ممن حضلللللروا 
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حفالتهلا قلال: لملاذا تكرر ملا قلالته عدة مرات!؟ أال يفهم العرب من 

 «أول مرة؟!

 صوتها.. هل كان مخد راً؟

وتسللتطرد السلليدة دانيلسللون قائلة إن تلع الطائفة رأت أن غنا  

أن يسللتحثها، وهو يشللجع على أم كلثوم يخدر النفوس والعقول، بدَل 

حتى إن الكثيرين يتهمونهلا بلانهلا السللللللبب ف  » تعلاط  المخلدرات

هزيمة حزيران، ألنها كانت ت ن  للضلللباط المصلللريين عشلللية ذلع 

 .«العدوان

ويتقدم عالم الموسللليقا قائد األوركسلللترا اللبنان  توفيق الباقلللا، 

مللا فرقتلله لينقط هللذا الكالم قللائالً: لقللد برهن صللللللوت أم كلثوم أن 

دم الفن، وف  القمة صوت أم كلثوم.  م ينته   السياسة واألنظمة، وح 

إلى التاكيد أن صوتها لم يكن مخدراً كما قاع، ولم يبعد العرب  عن 

واقعه، فالجمال هو الذي يشد اإلنسان إلى واقعه ويربطه بالعناصر، 

 كل العناصر.

 قهادة رتيبة الحفن 

فقد تناولت قلللؤوناً قلللخصلللية لدى أما الدكتورة رتيبة الحفن ، 

كوكلللب الشللللللرق ف  النلللدوة الت  أقيملللت ف  ذكراهلللا ف  مكتبلللة 

غير » ، وبينها أنها كانت2225قلللباط/ فبراير  22اإلسلللكندرية ف  

، ودلللللت على ذللللع بملللا فعلتللله أم كلثوم «وفيلللة للمقربين منهلللا

بالموسللللليقار محمد القصلللللبج ، إذ عزلته من إدارة فرقتها، وحولته 

وهذا ما تسلللللبب ف  تدهور صلللللحته » ف على العود خلفهاإلى عاز

 .«ودخوله حالة عميقة من االكتئاب

وقللد حللد ن  أمير البزق محمللد عبللد الكريم أنلله كللان يومللاً ف  

القاهرة يحاول تعليق معطفه على المشجب دون جدوى نظراً لقصر 

قلامته، فقد كان قزماً حقيقياً. وصللللللادف أن مرت أم كلثوم، فتناولت 
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وعلقته. عندئذ أراد عبد الكريم أن يشللللللكرها مداعباً فقال:  المعطف

 أنت عاوزة ق  من تحت؟ فقالت: هو أنت عندك فوق وال تحت!؟

 

 
 

 من قصص

 الباليهات

 

 

 

 

 غالديس دافيدسون 

 ترجمة: محمد حنانا

  

 الليلة الثانية عشرة

Twelfth Night 

المبن   ،الليبريتوباليه من فصللين. موسليقا إدوارد غري . وضع 

 سلب . صللمم الرقصاتقلكسلبير الكوميدية، مونا إن لعلى مسلرحية 

  ليفربول عام قدمت أول مرة ف  المسللرم الملك  ف أندريه هوارد.

9124. 

قصلللللة الباليه: نحن هنا إزا  قصلللللة عن سلللللو  تفاهم ف  الحب 

 تنته  نهاية سعيدة،بعد العديد من تقلبات األحوال.
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 ليريا، متيم بحب السيدة الجميلةيالشلاب أورسلينو الوسيم، دوق إ

أوليفيلا، لكنهلا ال تبلادلله حبله متذرعة بانها ما زالت حزينة بسللللللبب 

يلة الجم أوليفيلاومع ذللع، لم تكن  .توف  مؤخراً  فقلدهلا ألخيهلا اللذي

تبدو غير سللعيدة كما يجب بسللبب هذا المصللاب األليم. إذ إنها كثيراً 

 تبدو أنها تستمتع بالحياة كثيراً.ا تخرج مع العديد من أهل البيت،وم

 االواقع أن قلب أوليفيا الشللللاب لم يمسلللله الحب بعد. لهذا تراهو

ن و. لكنيرسلها مريط الحب أورسالحب الت  يضلجرة من رسلائل 

أورسلللللينو لم يسلللللتسللللللم. وكان يقضللللل  أيامه ف  حالة من األسلللللى 

رسائل قاعرية للسيدة العاطف ، مرسلالً رسلوالً تلو الرسلول حامالً 

 ناقداً السلوان. سيقالموإلى ادائماً ما يلجا المحبوبة، و

حدث ف  هذا الوقت أن ظهر على قللللواط  إيليريا فتاة قللللابة و

تلدعى فيوال، الت  أنقلذت حيلاتها حين تحطمت السللللللفينة الت  فلاتنلة 

وقد  .م قد قللقيقها التووف  تلع السللفينة المحطمة فُ  .كانت على متنها

إ ر ذلللع قررت هللذم الفتللاة الوحيللدة  ى.اعتقللدت أنلله ف  عللداد ال رق

خول ف  خللدمللة الللدوق أورسللللللينو كخللادملله داللل ،ومن دون حمللايللة

الذي أوصللللللها بسلللللالم إلى  ،ةالخاص. وقد ناقلللللدت قبطان السلللللفين

ة ويقدمها بتلع المالبس للدوق. أن يجلب لها مالبس مناسب ،الشلاط 

 هذا ما فعله.و

 كان الدوق أورسينو مبتهجاً بالخادم الذي قدم إليه باسم قيزاريو

جة نتيقد و ق به ومنحه حبه ـلل وـلل كان على اعتقاد دائم بانه قاب، و

د وق .ف  حبه ،ة بزي قلللللابالمتنكر، لذلع سلللللرعان ما وقعت فيوال

يلة ما الجيقللللعرت بالم كبير حين أرسلللللها أورسللللينو حاالً إلى أوليف

ومع ذلع فإن رغبتها ف  أن تسللللللعد حاملة التماسلللللله ودها و حبها. 

 لمرغوبة.ا اإلنسان الذي أحبته دفعتها للسير قدماً لتنفيذ مهمتها غير

حد قبلل أن يصللللللل ما يدعى بالخادم إلى قصللللللر أوليفيا، كان أو

هو ـلللل وـللللـلللليعيش معها ويدعى سير توب  بلينش أفراد أسرتها الذي 

ل  يتذمر من أوليفيا ألنها تبا ،كسول وال يصلح لش  قخص بدين و
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وام موجهة إلى السلليدة ماريا ابادعا  الحزن على قللقيقها. كانت قللك

حيوية وتميل ، وه  امرأة قللابة وماريا نفيا الخاصللة. لكيخادمة أول

على أصللللحابه تؤنبه على كسللللله وإدمانه الخمر وإلى المرم، كانت 

ع أغويشلللرو  نا  حديثها معه ينضلللم إليهما أندالذين يعربد معهم. وأ

الذي سرعان ما أجا غضبها بمالحظاته  ـللل الجبانالكسول والتافه و

 لقه المنمق.متوال بية 

عن إدارة القصلللللر وقلللللؤونه،  لؤوعندئذ ظهر مالفوليو، المسللللل

المدمنين الكسلللللولين. كان مالفوليو  سللللللوك نأبدى عدم رضلللللام عو

 ليينيضللحوكة بالنسللبة للطفأقللخصللاً م روراً متباهياً بنفسلله، وكان 

ف  االسللللللتخفاف به الذين يجدون المتعة ن القصللللللر واللذين يرتادو

السلللللخرية منه. واآلن وقد علم أن  مة رسلللللوالً من قبل أورسلللللينو و

جديد إلى دم الالبلاب، يتجه نحو الباب باختيال ليقدم الخا ربينتظر ق

 سيدته.

كانت السللليدة أوليفيا تسلللتمتع بالحديث مع فيسلللت المهرج الذك  

الذي انضللم إلى رواد القصللر. ف  إلى السللخرية والمرم الذي يميل 

لكنها سللللمحت له دوق أورسللللينو، البداية رفضللللت مقابلة رسللللول ال

 انه لجوج يابى الرحيل قبل رؤيتها.بمقابلتها بعد أن علمت ب

بل قيفيا بشللللللدة، ووال المتنكرة، انجلذبلت إليها أولحين ظهرت في

 ــللللللللللانتها  فيوال من التقديم العظيم اللتماس الدوق بطلب يد أوليفيا 

ا وهذ ..وقعت ف  ال الم الفاتن ـللللللـلللللل الذي رفضت االهتمام به  انية

سلللبب تسللللية كما قلللكل هلعاً  واضلللحاً الواقع الذي سلللرعان ما غدا 

بلة على اام كبير حين انتهت المقبالنسللللبة لفيوال، وقد قللللعرت بارتي

جديدة عن  اً ى سلليدها المحبوب حاملة أخبارالرغم من أنها سللتعود إل

 فشل مهمتها. 

 ،تعاسلللةينو المريط بالحب، أكثر نحوالً واآلن أصلللبح أورسللل

الذي كان، على الرغم  ـللـلل  تحول بحماسة أكبر نحو خادمه الجذابو

 لمواساته.من معاناة ال يرة، سعيداً لبذل ما يستطيع 
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الفوليو مدير قؤون قصر ف  غضون ذلع كانت المشاحنة بين م

ف  ذروة. ووصلت إلى البين قريبها المتبطل توب  بليش قد أوليفيا و

معهما المهرج دث توب  وصللللللديقه األحمق أندرو والليللة التلالية أح

 اربوقلل فقدالذك  صللخباً كبيراً ف  غرفة علوية من غرف القصللر، 

 ت الضلللجة ذروة وحين بل ،وقاموا باعمال طائشللة كثيراً من الخمر

هم سلللليسللللمعفإال عالية هرعت ماريا إليهم وأمرتهم بالتزام الهدو  و

 يقدم قكوى إلى سيدته.مالفوليو و

ومع ذلع تجاهل المعربدون تحذيرها، لكنهم كانوا فرحين لرؤية 

حلب المرم و اللهو مثلما يحبون، ملاريلا الجميللة الت  يعلمون أنهلا ت

ماريا إليهم أصللللللبح اللهو بانضللللللمام و نعوهلا بلان تبقى برفقتهم.أقو

راحت ان مسلللللت ماريا ف  جو المعربدين و مجلجالً، فقدصلللللاخباً و

 .ترقص فوق الطاولة ف  نشوة عارمة

يدخل مالفوليو حامالً قللللللمعة مضلللللليئة وهو ينفتح الباب وفجاة 

  م بدأ بتوبيخ المعربدين على سللللوكهم الشلللاذ. كان ،يرتجف غضلللباً 

سللللللخروا منه وقلدوا حركاته بطريقة تهريجية.  جوابهم عن ذلع أن

 نه سيقدم تقريراً للسيدة عما جرى.إف   ورة غضب أعلن قائالً و

رر المعربدون أن ق، لما كانوا على يقين من أنه سللللللينفذ تهديدمو

له مكيدة انتقاماً منه على سلللللللوكه معهم. وف   يلعبوا لعبتهم ويكيدوا

لمؤدي إلى مكان رسللللللالة معطرة ف  الممشللللللى ا اليوم التلال  رموا

 ا خلف بعط الشجيرات ليراقبوا ما يحدث.وؤاختبإقامة مالفوليو و

يلتقط مالفوليو الرسلللللالة الت  توهم أنها مرسللللللة من السللللليدة 

أوليفيا والت  تتضمن إعالناً عن حبها له، كما تتضمن رغبتها ف  

رسلللللللالة رؤيتله مرتلديلاً جوارب طويللة صلللللللفرا . خدعت هذم ال

مللالفوليو، الم رور وال ر، على نحو كللامللل، وكللانللت سلللللللعللادتلله 

علارملة حين علم من الرسلللللللاللة أن سللللللليلدتله الجميللة م رملة به 
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ومعجبلللة. فهرع لينفلللذ رغبتهلللا المعترضلللللللللة، ف  حين ابتها 

المتلالمرون المتوارون ابتهلاجلاً عظيملاً. بعد ذلع بقليل حين كانت 

ر ملالفوليو أملامهما أوليفيلا وملاريلا تتمشللللللليلان ف  الحلديقلة، يظه

مرتدياً جوارب صللفرا  طويلة، ويخطو نحوهما بخطا مدروسللة، 

 م يخلاطلب سللللللليلدتله بكلملات تنم عن الحلب وكلانله يرحب بحبها 

ويبادلها ذلع الحب. وحين تُظهر أوليفيا دهشلللللتها وغضلللللبها من 

ذلع السللللوك الوقح من جانب واحد من مسلللتخدميها، يشلللرع ف  

  توهم بانها ه  الت  كتبتها له،  م قرا ة مقاطع من الرسللللالة الت

سلللقط على ركبتيه مشللليراً إلى أن قلبه ملع لها، وأنها لسلللعادة ال 

 توصف بالنسبة إليه أن يبادلها الحب الذي وهبته له.

ن لرزياال ضلللب ظناً منها أن مسلللتخدمها يتملع أوليفيا الخوف و

ى ُجن على نحو مفاج ، م تدعو بعضللاً من خدمها وتامرهم باخذم إل

آملة أن تخمد حماسللته. وهكذا ظل مالفوليو  ـلللللللـلللللللالقبو وحبسلله فيه 

التعس مدعاة لسلللللخرية المتالمرين إلى أن تكشلللللفت حقيقة الرسلللللالة 

 .اً و حزم أطلق سراحه وهو أكثر حكمةً  ئذٍ عند .المعطرة

ف  غضلون ذلع وصللت قضية الحب بين الدوق والسيدة أوليفيا 

ينللة المحطمللة الشلللللللاب فقللد حللدث أن أنقللذ من السللللللف إلى نهللايتهللا.

م أمل ف  ليريا يراودي م وصللل إلى إ سلليباسللتيان قللقيق فيوال التو م.

قع بينما هو يسير ف  قوارع إيليريا ييوال هناك. وأن تكون قلقيقته ف

 .فصل كامل من سو  الفهم

 ياأوليفالسللليدة ع أصلللدقا  كل من الدوق أورسلللينو وه مئفلدى لقا

 ـيو ـقيزار ـعرف بلشاب الذي يُ بانه مخط  بالنسبة للخادم ا اأقارو
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يقع العديد من المشلللللاهد المحرجة  الى حد كبير، لذإه هو الذي يشلللللب

قبل أن يلتق  سللللليباسلللللتيان بشلللللقيقته. إلى أن تتكشلللللف األمور على 

حقيقتهلا و يبتها التو مللان بللاللقلا  بعلد انفصللللللال طويللل. وبعللد هللذا 

ان الوسلليم اسللتية أوليفيا قلل فها بالخادم السللابق إلى سلليبدل السلليحو  تُ 

اللذي يسللللللتجيب بسللللللرور لحبها. وحين تخلع فيوال ردا  تنكرها و 

تظهر أمام الدوق فتاة قللللابة جميلة لم تعد قادرة على إخفا  قلللل فها 

 السري بـ أورسينو، يبادلها أورسينو مشاعر حبها وق فها.

مع جميع صلللعوباتهم و أهدافهم المتناقضلللة الت  أزيلت، ، وهكذا

هم، و نحن ربما نكون على ؤق ومعهم أصلللللدقايبتها هؤال  العشلللللا

 بكل حماسة ف  ايقين من أن توب  وأصلدقا م من المعربدين قاركو

 الزفاف الذي تال. 
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 «The Dryad» الدرياد

 حورية ال ابات

 

. صللللللمم الرقصللللللات برايتباليه من مشللللللهدين للمؤلفة دورا 

ألكسلللللندر جينيه. وضلللللع الليبريتو دورا برايت. قدمت أول مرة ف  

 .9119لمسرم اإلمبراطوري بلندن عام ا

حورية ال ابات، أجمل حورية بين الحوريات. « الدرياد»كانت 

كانت فتنتها قديدة التا ير لدرجة أن من ينظر إليها ي دو أسير سحر 

فتنتها و حسلنها. وقد أ ار جمالها الساحر غيرة أفروديت إلهة الحب 

أن تفتن البشللللللر والجمال. إذ كيف تجرؤ مجرد حورية غابات على 

بجملالهلا الطبيع  اللذي ال يمكن أن يقارن بما تتمتع به إلهة الحب و 

الجمال! إذن سلللوف لن تسلللمح إلهة الحب بوجود منافسلللة لها، وإذا 

كان لدى الدرياد الجرأة و الجسلللللارة على سلللللحر العديدمن البشلللللر 

 بجمالها فينب   تلقينها درساً.

أفروديت و سللللطتها!  وهكذا غدت الدرياد الجميلة أسللليرة قدرة

و كعقاب لها حبسلللللتها داخل قلللللجرة بلوط. لكن مناقلللللدة الدرياد و 

التماسللللها الرحمة رقق قلب الـلللللللللل إلهة الحسللللودة، فوافقت على أن 

تخرجها من الشللللجرة مرة كل عشلللللر سلللللنوات، على أن تنطلق ف  

ال ابات طوال السللاعات الت  تفصللل بين قللروق الشللمس وغروبها 

اكتشفت خالل تلع الساعات من الحرية محبوباً  ف  يوم صيف . وإذا

بشلللرياً سللليظل مخلصلللاً لها حتى يوم الحرية التال  الذي سللليقع بعد 

عشلللللر سلللللنوات، عندئذ ينته  أسلللللرها، ولكن إذا لم يثبت المحبوب 

 البشري إخالصه فسوف تعود إلى داخل الشجرة إلى األبد.

ظلت  كان على الدرياد األسلللللليرة أن تقبل هذا الشللللللرط. وهكذا

حبيسللة داخل الشللجرة طوال السللنوات العشللر الت  تلت، تنتظر يوم 

 الحرية.
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وأخيراً حل اليوم السللعيد، و تحررت الدرياد لتنطلق مرة أخرى 

 إلى الهوا  الطلق.

كانت منذ قروق الشمس حتى غروبها حرة طليقة تتمتع بالهوا  

المنعش و الشلللللمس السلللللاطعة. ولما كانت ال ابات نضللللللرة راحت 

ياد تمتع نفسلها بالتجوال و الرقص وسلط أقلجارها،تص   إلى الدر

   أغان  الطيور، وتالحق الفراقات المزهوة بالوانها.

كلانت الدرياد بابهى صللللللورة وأكمل جمال، وحين واجهها راع 

وسليم قاب وه  ترقص، وقع على الفور ف  حبها. وبسرعة بادلته 

 مله ف  الرقصالدرياد الحب، وقضللللى اال نان السللللعيدان النهار بكا

وال نلا ، أو ف  التجوال، يلداً بيلد،ف  فرجلات ال لابلة. وحين اقتربت 

سلللللاعة ال روب، الت  تعن  عودة الدرياد إلى سلللللجنها ف  قلللللجرة 

البلوط،أخبرت الراع  عن القلدر اللذي ينتظرها وتوسلللللللت إليه أن 

يظل مخلصللللللاً لها طيلة السللللللنوات العشللللللر التالية حتى تتمكن من 

  و تعيش معه على الدوام.استعادة حريتها 

يقسلللم الراع  الشلللاب الوسللليم على االسلللتمرار ف  حبها من كل 

قلبه حتى ظهورها التال  أمامه ف  المكان الذي اختارام اآلن. و بعد 

مالت الشمس إلى ال رب  نعناق أخير قل وف انفصلل العاققان حي

 البلوط طوال ةالوردي، وعادت الدرياد حزينة لتبقى حبيسلللة قلللجر

   سنوات أخرى. عشر

لكن، هذم المرة، مرت السلللنوات بسلللرعة، ألنها كانت تدرك أن 

 محبوبها الراع  سيكون هناك لمالقاتها بعد ظهورها التال .

بعد مرور عشللر سللنوات، خرجت الدرياد و الفرم ي مر قلبها. 

رقصت بخفة ف  ال ابات الخضرا  حتى وصلت إلى المكان المتفق 

الوسلللللليم ينتظر قدومها بفارغ الصللللللبر عليه. ترى هل كان الراع  

وهو ي ن  أغنية حب يحييها بها حين تظهر أمامه؟ ال لم يكن هناك! 
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آم، ربما يات  قريباً، هكذا حد ت نفسللها،سللترقص إلى أن يظهر من 

 خالل األجمات و يطوقها بذراعيه.

لكن حين انتهلت رقصللللللة فرحهلا لم يات الراع ، لم يات على 

طوال النهار. ذلع أن السللنوات العشللر وقت الرغم من أنها انتظرته 

كان نسللل  وعدم، ووجد محبوبة جديدة  مطويل، وأن الراع  الوسلللي

سللللللهللة المنلال! هكلذا حد  ت نفسللللللها. عندئٍذ سللللللمعت غنا م خلف 

األقللللللجللار،فخفق قلبهللا بعنف، وارتعللدت أوصلللللللالهللا وه  تنتظر. 

  وأخيراً ظهر الراع ، لكنه مر من دون أن يلحظها،واسللللللتمر ب نا

  أغنيته. إنه لم يعد يحبها، ولم يلتزم بالموعد، هكذا تهيا لها األمر. 

غدت اآلن الدرياد اليائسللللللة ذات القلب المحطم، على يقين من 

أنه قدر عليها أن تظل سللجينة ف  قللجرة البلوط، غارقة ف  ظلمتها 

 ــ حيث ستحلم و الحزن يعصر قلبها،بمحبوبها الذي لم يخلص لها.  
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 خضرا الطاولة ال

The Green Table 

باليه من  مانية مشللللللاهد )توصللللللف كرقصللللللة الموتط للمؤلف 

فريتس كوهن. صللللللمم رقصللللللاتها كورت جوس. وضللللللع الليبريتو  

كورت جوس. قُدمت أول مرة ف  مسلللللرم قصلللللر اإلليزيه بباريس 

 .9114عام 

ف  العقد الثان  من القرن العشلللرين كان قلللبح الحرب يلوم ف  

ف  حيرة من أمرها، تتسللللللا ل كيف سللللللتكون  األفق.  وكانت األمم

 عليه الماساة القادمة، متى سيبدأ الصراع، وكيف سينته . 

ف  بلدة جرى االتفاق عليها اجتمع عدد من السادة األذكيا  ذوي 

المعاطف السللودا  حول طاولة مسللتديرة م طاة ب طا  أخضللر لعقد 

عدد منهم مؤتمر هام. وقد مثل هؤال  جميع اآلرا  السلللياسلللية. كان 

على اسلللللتعداد ألن ياخذوا على عاتقهم المسلللللؤوليات الجسلللللام الت  

تطرحها عليهم بلدانهم. كانوا نادراً ما يظهرون حقيقة مشللاعرهم أو 

أفكلارهم، إذ يبلدون وكلانهم غطوا وجوههم بلاقنعلة إلخفلا  مثلل تلع 

 المشاعر واألفكار.

وا انف  الواقع كان بعط هؤال  السللللادة دبلوماسلللليين المعين. ك

يعملون بلللإخالص لك  يجنبوا بللللدانهم الت  يمثلونهلللا ال وص ف  

أهوال الحرب. أملللا اآلخرون فكلللانوا أقلللل لمعلللانلللاً وأكثر تهوراً؛ 

فبعضللللللهم كان متعجرفاً م روراً يرفط بانانية أخذ أية وجهة نظر 

بللالحسللللللبللان ، تحركلله الشللللللهوة إلى القوة والنفوذ، وكللانوا  أخرى

هم مهما بل  الثمن. ومن ناحية أخرى، مصممين على التمسع بمواقف

 مة القليل ممن كان على اسللتعداد لتقديم تضللحيات قللخصللية بهدف 

 الحفاظ على السالم.

                                                           
  ـللللللللللـلللللللللل فازت هذم الباليه بالجائزة األولى ف  المسلللللابقة الت  نظمتها دار

 .1912األرقيفات الدولية للرقص ف  باريس عام 
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وف  حين كان يحتدم الجدل وتكثر المنازعات بين هؤال  السللادة 

حول الطاولة المسلللللتديرة الخضلللللرا ، كان قلللللبح الموت يحوم ف  

الفرصة لينتصر.  الخلف، منتظراً الفرصلة ليضلرب ضربته ـللللللـلللللل

أحيلانلاً حين يحتلدم النزاع وتكثر االتهلامات، يحوم الموت على نحو 

أقرب وأقرب،  م يعود مرة أخرى ليتوارى ف  الظالل حين ينتصر 

لمدة قصلللللليرة رأي حكيم. لكن الموت المتواري قليالً ال ي يب لفترة 

طويللة. ومن خالل ملا يتنلاهى إلى سللللللمعله من غرفلة المؤتمر كان 

عته التنبؤ بان حصللليلة المفاوضلللات سلللتكون ف  صلللالحه. باسلللتطا

ولهلذا السللللللبلب كلان مرتلديلاً درعلاً كلامالً، درع ملارس إله الحرب 

 المروع ــ على استعداد لتنفيذ الدور المرسوم الذي ينب   أن يلعبه.

ذات يوم جلس أعضللا  المؤتمر حتى منتصللف الليل، وأصللبحوا 

تراقلللق االتهامات  أكثر صلللخباً وضلللجةً. اتقدت العواطف، وجرى

عبر الطللاولللة، اختلطللت التهللديللدات واللعنللات بللدعوات التسلللللللامح 

والتهدئة واإلنصللاف واالسللترضللا . وبرزت هيئة الموت الشللريرة 

مرة  للانيللة واقتربللت أكثر فللاكثر. اقتربللت جللذلى، مللدركللة أن ظلهللا 

األسللللللود سلللللليخيم على العالم اآلن. إن ذلع العنف وذلع الصللللللخب 

 احدة فقط ــ إعالن الحرب.سيؤديان إلى نتيجة و

وهكذا انفط االجتماع ف  اضللللللطراب، وطُرحت الحرب على 

العالم. عندئٍذ جلس الموت منتصللراً ومتصلللباً لينشللر أجنحته السللود 

فوق سللللاحات المعارك الت  ال تحصللللى. أقبل إله الحرب، وحصللللد 

العديد من البلدان. وهكذا نُسفت  الموُت، مرتدياً درع مارس، قلبابَ 

ات وتعطلت اإلنجازات، ضللاع فرم الحياة وجمالها، ضللاع الطموح

مللا كللان من الممكن أن يُ ن  إطاللللة قرن جللديللد. آالف اآلالف من 

الشبان يُرون ف  كل مدينة وكل بلدة وكل قرية،أحياناً تعلو وجوههم 

الحمرة من االهتيلللاج ومن روم الم لللامرة ف  أول خطوة بلللاتجلللام 

م أملارات الرعلب والمعاناة الحرب؛ وأحيلانلاً ترتسللللللم على وجوهه

واإلذعللان لمللا هو آت، وأحيللانللاً ينتللابهم توق إلى انتزاع قلللللل   من 

 االستمتاع بالحياة قبل أن يطولهم الموت. 
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لقد راقبهم الموت منتظراً الفرصلللللة المناسلللللبة الت   يعرف أنها 

قادمة ال محالة. وقللللاهدهم أيضللللاً وقلوبهم منسللللحقة وهم ي ادرون 

خلوانلهللم، آبلللا هلم وأوالدهلم، أحلبلللا هللم إزوجلللاتلهلم وأخلواتللهلم و

 وأصدقا هم المخلصين.

لقد حام الموت فوق سللاحات المعارك وف  المسللتشللفيات، وحصللد 

المتحاربين الشللبان وغير الشللبان. كذلع لم يكن غائباً عن منازل أولئع 

فقد أمات العديدين من سلللاكنيها قبل عودة الذين خلفوها ورا هم ـلللللللـللللللل 

المحزونين والمضللللللطهللدين الللذين أُجلوا عن النللاجين إليهللا. لقللد رأى 

منلازلهم، تلائهين من دون أمل ف  الرحمة من أولئع الذين أحرقوا المدن 

الثري، والقرى. كذلع تبع الموت أ ر قلللخصلللية قللللريرة مثله ـللللللللـلللللللل 

الللذي جمع ماليينلله من أحزان وويالت الللذين ضللللللحوا   االسللللللت الل

داد سللت الل  على اسللتعبحياتهم من أجل مجد بلدانهم. ف  البداية كان اال

للعمل يداً بيد مع الموت الذي مل جيوبه بسلللخا ، لكن قلللريكه المروع 

ما كان ليكن  له سوى االزدرا  ـلللـلللل فلم تستطع ماليينه أن تصونه حين 

 حانت لحظة دعوة الموت.

وأخيراً انتهى النزاع، وانتهى الفراق الحزين، وحللانللت لحظللة 

الشمل بالنسبة للبعط ـللـلل أما بالنسبة العودة الفرحة إلى الوطن، ولم  

لآلخرين فلم يكن  ملة ابتهلاج بلل فقط اللذكريلات الحزينة. وكان  مة 

أيضللللللاً األعرج واألعمى والمعوق ف  كلل مكلان ... ولكن ما بالكم 

 أيها الناس الطيبون؟ ألم يكن نصراً رائعاً؟

تنته  هذم القصة كما بدأت. مرة أخرى اجتمع لفيف من السادة، 

ين تخف  أقنعتهم مشللللللاعرهم الحقيقيلة ومفلاهيمهم، حول طللاولللة اللذ

مستديرة خضرا ، لكنهم اآلن أطلقوا ف  الهوا  طلقات نارية كرمز 

 لما يدعى السالم.

جلسلللوا وبدؤوا مناقشلللاتهم مرة  انية. ترى إلى متى سلللتظل هذم 

الوجوم راضلية مبتسلمة قبل أن يشلوهها ال ضب؟ وإلى متى ستظل 
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ومسلللالمة قبل أن تفسلللدها المشلللادات والمشلللاحنات محاد تهم هادئة 

 الكالمية؟

ال أحد يمكنه اإلجابة؛ لكن األكثر عقالنية منهم يسللللللتطيعون أن 

يسلللمعوا، ف  مخيلتهم، صلللوت أجنحة الموت ترفرف ف  الفضلللا . 

ترى هل يمكن لذات الشللللللخصللللللية السللللللودا  الشللللللريرة المدرعة 

ف  يوم من  والمدججة باسلللللللحة إله الحرب مارس القاسلللللل  أن تلا

األيام غرفة المؤتمر وتحوم ف  الخلف منتظرة سلللللاعتها لتضلللللرب 

ضلللربتها؟ كلمات، كلمات، كلمات، جميلة وبشلللعة! هل سلللتدفع إلى 

األمام دائماً تلع الشلللخصلللية القوية المشلللؤومة، وتعيدها لتحل محل 

روم السلللالم الحقيق ؟ ومع ذلع، ألم يكن ت ير النفس هو كل ما هو 

 الممكن أن تحدث هذم المعجزة؟      منشود؟ ولكن أمن

 

 

 

 

 
 

 كلهن هكذا

Così fan tutte 
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 ميلتون كروس 

 ترجمة:ديالى حنانا

 

أوبرا من فصللين للمؤلف فولف ان  أماديوس موتسلارت. وضع 

 نصها لورنزو دا بونته.

 الشخصيات

 تينور   فيراندو، ضابط قاب يحب دورابيال

 باص  غويليلمو، ضابط قاب يحب فيورديليج 

   دون ألفونسو، كهل أعزب

 يتونبار 

   فيورديليج ، سيدة من فيرارا

 سوبرانو 

ميتسللللللو ـللللللللللللـ      دورابيال، ققيقتها

 سوبرانو

    ديسبينا، خادمتهما

 سوبرانو 

 سكان مدن، جنود، م نون، موسيقيون، سيدات وسادة،خدم

 المكان: نابول 

 الزمن: القرن الثامن عشر

 9111كانون الثان  عام  46التقديم األول: بورغتياتر، فيينا، 

 الل ة األصلية: اإليطالية

الت  كتبهلللا موتسللللللللارت بتكليف من « كلهن هكلللذا»إن أوبرا 

اإلمبراطور فرانزجوزيف الثللان ، ه  واحللدة من أوبرات المؤلف 
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.  «النللاي السللللللحري»و« رأفللة تيتوس»األخيرة، فقللد أتبعهللا بلاوبرا 

وعلى الرغم من أن العمل أخفق نسبياً ف  تقديمه األول ـلللـللل والسبب 

لع كما يقال هو ضعف الليبريتو ـللللـلللل إال أنه يتضمن بعضاً من ف  ذ

موسللللليقا موتسلللللارت األكثر إمتاعاً. أما العنوان الكامل للوبرا فهو 

 «.كلهن هكذا أو مدرسة للعشاق»

تؤكد االفتتاحية الالمعة، على نحو بارز،  يمةً واحدة سللللتسللللمع  

، و انللدوف  نهللايلة األوبرا تقريبللاً. سللللللي نيهللا دون ألفونسللللللو، و فير

غويليلمو، حين يعب رون عن الفكرةاألسللللاسللللية للوبرا نفسللللها ـلللللللللـ 

 «.كلهن هكذا»

 الفصل األول

مقهى ف  نلابول . فيراندو وغويليلمو يجادالن  المشللللللهلد األول:

بحرارة دون ألفونسللللللوحول مللا إذا كللانللت النسلللللللا  قللادرات على 

اإلخالص أم ال. يسللللللتشللللللهد الضللللللابطان بمحبوبتيهما فيورديليج  

رابيال بصللللفتهما مثاالً للفضلللليلة والوفا ، ف  حين يسللللخر دون ودو

ألفونسللللللو بثقتهملا السللللللاذجلة بالجنس اللطيف. يتبع المجادلة  ال   

وأخيراً يُراهُن «.  la mia Dorabella capace none è»غنائ 

دون ألفونسللللو على مئة قطعة نقدية سلللليدفعها إذا برهنت السلللليدتان 

عهما ف  االختبار. يقبل العاققان الشلابتان على إخالصلهما بعد وضل

التحدي. وف  نهاية المشللللهد يناقش فيراندو وغويليلمو مسللللالة كيفية 

 إنفاق المال بعد أن يكسبام.

حللديقللة فيال فيورديليج  ودورابيال ف  خليا  المشللللللهللد الثللان :

نابول . تحدق الشقيقتان إلى صورت  عشيقيهما وهما ت نيان إعجاباً 

وحين تعبران عن نفاد صلللبرهما « Ah guarda , sorella»بهما 

بسللبب تاخر السلليدين عن المج  ، يدخل ألفونسللو ويخبرهما قائالً: 

إن فيرانلدو وغويليلمو أُمرا بلان يلتحقللا غلداً بلالفوج،  م يتللابع قللائالً: 

وعلى الرغم من رغبللة الخطيبين ف  تجنللب محنللة الوداع المؤلمللة، 

بت المرأتان ف  فهما ينتظران خارجاً وسللللللوف يحضللللللران إن رغ
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ذلع. و هكذا يدعو ألفونسللو الضللابطين، و يتبع ذلع خماسلل  غنائ  

ممتع. يتظاهر فيراندو بال م من تحول األحداث المؤسللللف، ف  حين 

تئن الشلقيقتان قائلتين إنهما تفضالن أن تقتال بدالً من أن تفصال عن 

عشلليقيهما. يؤكد الضللابطان على حدة، لـللللللل ألفونسللو أن ذلع الوفا  

ٍف إل بلات اإلخالص، لكن اللدون يعلق قائالً بقناعة إنه سلللللليفوز كلا

 بالرهان.

يعلانق فيرانلدو و غويليلمو المرأتين ويؤكللدان لهمللا حبهملا الللذي 

 Al fato dan legge»لن يموت، ف   نلللائ  غنلللائ  علللاطف  

quegli occhi vezzosi .» يقاطع وداعهما صلللوت طبول يسلللمع

 ة.لفوج يتهيا للصعود إلى السفينمن بعيد، ويعلن دون ألفونسو أن ا

زمرة من الجنود يتبعها بعط السلللكان المدنيين تسلللير على نحو 

منظم، و نسللمع كورسللاً عسللكرياً يرافقها. يسللتمر الخماسلل  ال نائ  

في ن  فيرانللدو وغويليلمو وداعهمللا و ترجوهمللا المرأتللان أن يكتبللا 

 يال.لت دورابلهما باستمرار ـللـلل على األقل رسالتين ف  اليوم، كما قا

صللللللف الجنود و  لى مة إعادة للكورس، وعندئذ ينضللللللم الرجالن إ

يبتعلدان. ي ن  دون ألفونسللللللو وفيورديليج  ودورابيال  ال ياً غنائياً 

فاتناً،متمنين للبطلين سلفراً ميموناً. وحين ت ادر الشقيقتان يعبر دون 

ألفونسو عن رضام عن التقدم الذي أحرزته خطته، مضيفاً مالحظة 

مفادها أن من يضللع  قته بالنسللا  هو كمن يكنس البحر، ويزرع ف  

 الرمال، ويلتقط الريح بشبكة، فكل ذلع عبث ف  عبث.

غرفة مجاورة ل رفت  الشللقيقتين. تدخل ديسللبينا  المشللهد الثالث:

ومن خالل أغنية قصللللليرة تتذمر من وضلللللع  وه  تحمل صلللللينية.

اع ف  تنفيذ نزوات الخادمة المشلللللل ولة دائماً و الت  تحاول اإلسللللللر

سلليدتين قللابتين. تدخل دورابيال وه  ف  حالة انفعال قللديد. وتامر 

ديسبينا بإغالق النوافذ وإسدال الستائر قائلة إنها لم تعد تحتمل النور 

وال النسلللللليم منلذ غلادر عشلللللليقهلا. وحين تخرج الخادمة ت ن  آريا 

تعبر فيهلللا عن حزنهلللا « Smanie implacabili»دراملللاتيكيلللة 

اها. تعود ديسلللللبينا مع فيورديليج  الت  تعب ر عن تعاطفها مع وأسللللل
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قلقيقتها. تتجرأ ديسبينا وتقول: إن السيدتين تاخذان غياب عشيقيهما 

حتى إن قتال ف  المعركة  م تضللللليف متفلسلللللفة:على نحو جاد جداً. 

ختيللار ا  فقللد رجلين فقط، تلاركين السلللللليلدتين حرتين ف  فلذللع يعن

 In »عالم.  م تعمق أحاسللليسلللها ف  اآلريا رجلين آخرين من هذا ال

uomini, in soldati » الت  أ لارت سللللللخط السلللللليدتين من ذلع

 التهكم.

يدخل ألفونسللللللو بحذر ويسللللللتطلع رأي ديسللللللبينا حول مشللللللكلة 

السلللليدتين. تقر الخادمة قائلة بانهما تسللللتحقان المواسللللاة من رفيقين 

نفيذ م ف  تذكرين. إ ر ذلع يرقللو دون ألفونسللو الخادمة لك  تسللاعد

خطته الت  أعدها مسلللبقاً. لقد أحضلللر معه مرقلللحين، إنهما بالطبع 

فيراندو و غويليلمو متنكرين ومنتحلين قللللخصللللية ألبانيين مع لحية 

كثة. وحين ال تبدر من ديسلللللبينا إقلللللارة تدل على أنها تعرفت على 

الضللللابطين، بل عبرت عن عدم رضللللاها عن ظهورهما البربري، 

ثال ة أنهم سللللليكونون ف  مامن من اكتشلللللاف يسلللللتنتا المتالمرون ال

السلليدتين لهذين الشللخصللين. ولدى سللماع صللوت اقتراب دورابيال 

تان تدهش الشلللقيق وفيورديليج  يتوارى دون ألفونسلللو عن األنظار.

من ظهور الرجلين ف  المنزل، وتوبخلان ديسللللللبينا ألنها سللللللمحت 

« انبانياألل»لل ربلا  بدخول المنزل. وازدادت حيرتهما حين انحنى 

أمللامهمللا وهمللا يصللللللرحللان عن حبهمللا. هنللا ينمو الحوار على نحو 

مسللللللٍل. يطمئن سلللللللوك السلللللليدتين الحانق فيراندو وغويليلمو على 

إخالصلهما، بينما تتعجب ديسلبينا من قابلية جنسلها على اسللتحضار 

عرض مقنع للعواطف ف  طرفلللة عين. يظهر دون ألفونسللللللو و 

ة طويلة، صلفتهما صديقين منذ فتريعّرف بنفسله  م يحي  األلبانيين ب

ويطلب منهما، على انفراد، أن يلعبا دورهما وفقاً إلرقلللاداته. تزداد 

حملاسللللللة الضللللللابطين وهملا يلتمسللللللان ود السلللللليلدتين. فتلامرهمللا  

 che»!فيورديليج ، بعد أن أغاظها إصللللللرارهما، بم ادرة المكان

dir  Stelle »ط، ي م تعلن أن حبها  ابت  بات صخرة ف  قاع المح

وتعنف ال ريبين لمحللاولتهمللا حرف منحى عواطفهللا. إنهللا تعبر عن 
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تتميز « Come scoglio»هذم األفكار العاطفية ف  آريا قللللللهيرة 

 بمقاطعها الالمعة ومساحة مداها الصوت  الرائع.

لكن احتجاجات فيورديليج  تؤجا حماسللللللة ال ريبين وتجعلهما 

 ون ألفونسلللو لوضلللعأكثر إلحاحاً ف  توسلللالتهما، ف  حين يتدخل د

األمور ف  مسللللللاٍر مرٍض، إذ يقول إن صللللللديقيه فارسللللللان نبيالن 

محترملان.  م ي ن  غويليلمو بطريقة زائفة أغنية يتوسللللللل فيها إلى 

السيدتين أن تتفحصا بحذر  م يقترحا أي ت يير من قانه أن يجعلهما 

أهالً لهما. ال تؤ ر قلهامته ف  السليدتين و تنسحبان من ال رفة على 

« ?E voi ridete»حو مت طرس. يتبع ذلللع  ال   غنللائ  مرم ن

يعرب فيراندو وغويليلمو عن رضلللللاهما ف  حصلللللولهما على دليل 

مقنع على إخالص السليدتين ووفائهما، ويضحكان من دون ألفونسو 

ألنهملا كسللللللبلا حتى اآلن  ال ة أرباع الرهان. يعلق دون ألفونسللللللو 

ن الرهان األصل  ما زال قائالً: من يضلحع أخيراً يضحع أكثر، وإ

قلائملاً. يقبل الرجالن التحدي ويوافقان على المضلللللل  طبقاً ألوامرم 

 حتى اليوم التال .

حديقة منزل الشللللقيقتين. ف   نائ  غنائ  عذب  المشللللهد الرابع:

 Ah! che tutta in un»تنوم الشلللقيقتان على غياب عشللليقيهما 

momento .»ن زاالن متنكريينلدفع فيرانلدو وغويليلمو، وهما ال ي

إلى الللداخللل يتبعهمللا دون ألفونسللللللو، الللذي يظهر وكللانلله يحللاول 

تهدئتهما. لكن اال نين يشللربان محتوى قارورة صلل يرة بعد أن يعلنا 

أنهما ليسللللا بقادرين على االسللللتمرار ف  الحياة إن كان حبهما غير 

متبادل. يخبر دون ألفونسلللللو السللللليدتين الهلعتين قائالً: إن األلبانيين 

رعلا السللللللم. يلوم اال نلان، بعد أن يرتميا على األرض، دورابيال تج

وفيورديليج  على عدم  مباالتهما،  م يتظاهران باالسلللللتسلللللالم إلى 

 تا ير السم.

تنادي السلليدتان ديسللبينا وقد أفزعهما ما يجري. تطلب ديسللبينا، 

بعد أن عبرت عن هلعها، من السيدتين مواساة الضحيتين،  م تهرع 
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ألفونسلللللو لجلب طبيب. وحين يذهب اال نان إلحضلللللار ومعها دون 

الطبيللب، تركع دورابيال وفيورديليج  بجللانللب الرجلين تجسللللللللان 

 نبضهما وتص يان لسماع دقات قلبيهما.

تعود ديسلللبينا متنكرة بزي طبيب يرافقها دون ألفونسلللو. تفحص 

الضلللحيتين وه  تتمتم بعبارات التينية، تجس نبضللليهما وتتحسلللس 

رفية. يعلن جبينيهملا بطري ا قائالً: إن وضللللللعهما نات« الطبيب»قةح 

عن الجرعللة الت  تجرعللاهللا. تعلملله دورابيال قللائلللة: إن الرجلين 

اضلللطربا بفعل الحب فتجرعا الزرنيخ. يحضلللر الطبيب م ناطيسلللاً 

عريضللللاً ويطلب من الجميع أن يكونوا قللللهوداً على القوة الشللللافية 

 الم ناطيس فوق جسَديْ الختراعه الجديد. ت ن  ديسلبينا وه  تمرر 

 «.Questo e quel pezzo»الرجلين 

يبلدأ فيرانلدو وغويليلمو بلاالرتجلاف  م بلاالنتعاش بعودتهما إلى 

الحيللاة. يسللللللللال فيرانللدو وغويليلمو، وهمللا يحللدقللان إلى دورابيال 

وفيورديليج ، إن كلللانلللا يحلللدقلللان إلى مالكين أم إلى إلهتين،  م 

اتين الجميلتين هما ما يبحثان يتظلاهران بلالفرم الكتشللللللافهملا أن هل

عنه للموت من أجله. ترتبع الشقيقتان من حماسة األلبانيين، ويزداد 

ارتبللاكهمللا حين يلتمس الرجالن بعط القبالت من أجللل الشللللللفللا  

 الكامل.

ط دورابيال وقللقيقتها من وقاحة الرجلين على الرغم من تسللتشللي

نصلللح ديسلللبينا ودون ألفونسلللو بقبلة بداع  الشلللفقة. ي ن  الرجالن 

قللائلين إن رفط السلللللليللدتين منحهمللا القبللل لهو دليللل مريح على 

إخالصللللللهما. يُعبر عن هذم العواطف المختلفة ف  خماسلللللل  غنائ  

 ينه  الفصل األول.

 الفصل الثان 

غرفة ف  منزل الشللللللقيقتين. تتجاذب دورابيال  ألول:المشللللللهد ا

وفيورديليج  أطراف الحديث مع  ديسللبينا. تحاول ديسللبينا تاكيد أن 
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السللللليدتين تحرمان نفسللللليهما من المتعة برفضلللللهما تودد األلبانيين. 

وتجزم قلائللة: إن النسللللللا  ُخلقن للحلب، وقلد زودت العنلايلة اإللهية 

 كد لسلللللليدتيها أن األلبانيين نبيالنالرجلال بالقدرة على الحب،  م تؤ

قلللهمان، وإن بدا تصلللرفهما غريباً بعط الشللل   فإن مرد ذلع هو 

تا ير السللم الذي تجرعام. تبدي الشللقيقتان بعط االهتمام، وتسللاالن 

 عما ستكون طبيعة سلوكهما إن رضيتا صحبة األلبانيين.

 Una» تشللرم ديسللبينا نظرياتها حول فن الحب ف  آريا فخمة 

donna a quindici anni .» إنهلا ت ن  قائلة: حتى الخادمة ابنة

الخامسلللللة عشلللللرة ينب   أن تعرف فنون الحب، النظرات الماكرة، 

تصنُّع الرفط، التعذيب المخادع ـلـ الذي يجعل الرجل عبداً للمرأة. 

 م تختتم اآلريا بتقديم نصللليحة حول هذم المواضللليع. وبعد أن ت ادر 

ائ  تعلن وف   نائ  غن بمجاملة األلبانيين.تسللوغ الشللقيقتان قبولهما 

بهدوئه وتصللللرفه « الشللللاب األسللللمر»دورابيال قائلة: إنها تفضللللل 

الرقيق، ف  حين تقرر فيورديليج  أخللذ الشلللللللاب اآلخر، األقللللللقر 

المفعم بالحيوية.  م تتسلى الشقيقتان بوصف الطريقة الت  ستتبادالن 

دون  يقللاطع أللبللانيين.فيهللا التنهيللدة بتنهيللدة، والنظرة بنظرة مع ا

ألفونسللللو محاد تهما، إذ يهرع ليطلب منهما االنضللللمام إليه ف  آخر 

 الحديقة، فهناك قرب قاط  البحر ستجدان التسلية الت  تروقهما.

بقعة جميلة على الشلللاط  مع مينا  صللل ير ف   المشلللهد الثان :

الخلفية. يُرى قارب جميل ف  المرسى على متنه فيراندو وغويليلمو 

بزي ألبللان ط وبصللللللحبتهمللا موسلللللليقيون وضلللللليوف. حين تظهر )

دورابيال وفيورديليج  ترافقهمللا ديسللللللبينللا ودون ألفونسللللللو، ي ن  

 م « Secondate, aurette amiche»الرجالن سللليريناداً قلللجياً 

يتقدمان ويحييان السللللليدتين اللتين تسلللللتجيبان بخفر. تمثل ديسلللللبينا 

ق اآلخر  م يتركان ودون ألفونسلللو بتكلُّف دور من سللليصلللبح عشلللي

 األربعة وحدهم.

تلرافلق فليلورديللليلجل  فليلرانللللدو فل  حين ترافق دورابيال 

غلويللليلمو، ويتجول الثنللللائيللللان ف  الحللللديقللللة. وحين تتوارى 
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فيورديليج  وفيراندو وسللط األقللجار تتابع دورابيال وغويليلمو 

«. Il core vi dono»محاد تهما الودية ف  قللكل  نائ  غنائ  

دورابيال بان تقبل، كرمز لحبه، قالدة ف  قلللللللكل  يقنع غويليلمو

قلب،  م يخلع عقدها الذي يحمل صورة منمنمة لـلللللل فيراندو،  م 

 يطوقه بعنقه.

فيورديليج  للظهور، ولكن يبلدو واضللللللحلاً أن  يعود فيرانلدو و

جب بشللدة كوحش قللرير يحاول  فيراندو لم ينجح ف  إغوائها فقد قللُ

، وأُمر بللالرحيللل. يصللللللرم إغوا  عللذرا  بريئللة بللال ش و الخللداع

 Ah! io Veggio»  فيرانلدو عن حبله الشللللللديلد بلاغنيلة عاطفية 

quell anima bella».م ينسحب مظهراً خيبة أمل كبيرة  ، 

تاتيف يــا ف  ريســاجها وريبتهــن انزعـلورديليج  عـلبر فيـلـلتع

 Per»وف  آريا «  !Ei Parte! Senti! Ah! no»اتيك  ـللللللللللدرام

pietá, ben mio Perdona.»  ف  البداية تعبر عن ارتياحها برحيل

ال ريللب، إذ نجللت من الوقوع ف  التجربللة وإال كللان من الممكن أن 

تسللللتسلللللم.  م تعترف بانها كانت عرضللللة لتنسللللاق ورا  الرغبات 

 التافهة.  م تبتعد مضطربة مشوقة. 

يعود الرجالن ليقي ما غزواتهما. فيراندو يشجع غويليلمو بإعالنه 

يورديليج  توددم، ويهنئه على امتالكه خطيبة مخلصللة عن رفط ف

ووفيللة. لكن غويليلمو يُكرهلله على االعتراف بللان دورابيال بللدت 

مسلللللتجيبة لتوددم، حتى إنها أعطته صلللللورة فيراندو المنمنمة رمزاً 

لحبهلا. ي ل  فيرانلدو غضللللللباً ويقسللللللم على االنتقام. لكن غويليلمو 

ر حيللاتلله، وكللل ذلللع فقط يهللدئلله ويحللذرم من ارتكللاب عمللل قللد يللدم

بسلللبب امرأة. يتلو ذلع آريا يتحدث فيها غويليلمو بمرارة عن نزعة 

المرأة المهلكللة للخللداع. وحين تنته  اآلريللا يسللللللير مبتعللداً ، تللاركللاً 

فيرانلللدو ليعبر عن تحررم من اآلملللال الكلللاذبلللة وال م ف  آريلللا 

 الدرامللاتيكيللة. وعلى الرغم من خيللانللة دورابيال يعترف بللانلله مللا ز

 يحبها.
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يدخل دون ألفونسلللللو ف  الوقت المناسلللللب فيسلللللمع هذم العواطف 

النبيلة، وبسللللخرية يهن  الشللللاب على حبه الشللللديد. يلتفت إليه فيراندو 

ب ضللللللب قللائالً للله إنلله مسللللللؤول على نحو جزئ  عن ذلللع الوضللللللع 

المشلؤوم. لكن دون ألفونسو يتنصل من أية مسؤولية زاعماً أن غضب 

هللذم الظروف. يعود غويليلمو ليؤكللد قللائالً  فيرانللدو طبيع  ف  مثللل

بتعاٍل: إن من المنطق أن تسللتسلللم دورابيال إلنسللان مثله يتمتع بجاذبية 

أكبر. ويذك ر دون ألفونسللو أيضللاً بان رفط فيورديليج  لفيراندو كلفه 

نصلللللف الرهان.  يجيب دون ألفونسلللللو قائالً: إن االختبار لم ينته بعد، 

 ل أن يفقس البيط.ويحذرم من عد الفرا  قب

غرفة ف  منزل الشللللللقيقتين . ديسللللللبينا تخبر  المشللللللهلد الثالث:

دورابيال بانها تصللللللرفت على نحو طبيع  بوصللللللفها امرأة. فتقول 

دورابيال غلاضللللللبة بانها لم تكن قادرة على مقاومة األلبان .  تدخل 

فيورديليج  غاضلللللبة من الطريقة الت  حد ت بها األمور. وتعترف 

اطلب الجلديلد. لكنهلا تنوم قلائلة ال تنسللللللوا أنه ليس بلانهلا تحلب الخل

غويليلمو. تنصللللللحهللا دورابيال بللان تللدع الطبيعللة تللاخللذ مجراهللا، 

وتضلللللليف قلائللة: إن إله الحب معجب بمن يطيع نزواته، لكنه يظلم 

  من يعاكسها،  م ت ادر برفقتها ديسبينا.

تفصللللللح  فيورديليج  عن عزمها على البقا  مخلصللللللة لحبيبها 

يُرى من خالل البللاب المفتوم فيرانللدو وغويليلمو ودون  الحقيق .

ألفونسللللللو يراقبونهللا من ال رفللة األخرى وفجللاة تخطر لهللا فكرة.  

تنلادي ديسللللللبينا وتطلب منها أن تجلب من غرفة المالبس سلللللليفين 

وخوذتين وألبسللللة موحدة. وبعد عودة ديسللللبينا تكشللللف فيورديليج  

ه  ودورابيال بزي بعد انصللللراف ديسللللبينا، خطتها: سللللوف تتنكر 

عشللليقيهما وتلحقان بهما إلى أرض المعركة وتسللللمان نفسللليهما إلى 

ملا يخبئله لهما القدر. وعلى الفور ترتدي فيورديليج  اللباس وتعبر 

عن حملاسللللللتهلا بالمضلللللل  ف  م امرتها. وبعد أن ت ادر دورا بيال 

ال رفللة يللدخللل فيرانللدو فيجللد فيورديليج  وحللدهللا. وعلى الرغم من 

يتبينها، وبما أنه ما زال غاضللباً من غويليلمو من نجاحه مع تنكرها 
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دورابيال، يجد الفرصللة مؤاتية ليبدأ بم ازلة فيورديليج  بشللراسللة. 

ف  هللذا الوقللت تجللد فيورديليج  صللللللعوبللة ف  مقللاومللة األلبللان  

 المتحمس فتستجيب لتوددم، ويتعانق اال نان .

يلوم  وف  غضلللللب يندفع غويليلمو إلى الداخل يتبعه دون ألفونسلللللو.

فيورديليج  على علللدم إخالصللللللهلللا. يعود فيرانلللدو إلى الظهور ويهم 

اال نان باالقتتال، إال أن دون ألفونسللللو يهدئهما وينصللللحهما بالزواج من 

السليدتين. وف  مقطع قصلير ي ن  قائالً: إن النسا ، ف  مواضيع الحب، 

ن ـلللللللـلللللللل كلهCosì fan tutte »يتصلللرفن على نحو ال يمكن التنبؤ به 

 يردد فيراندو وغويليلمو العبارة معه.«. هكذا

غرفة الوالئم حيث يحتفل األزواج األربعة بحفل  الرابع: المشهد

يرحب بهم دون ألفونسللو وديسللبينا وكورس الخدم.  م ي ن   .العرس

العشلللاق بعضلللهم لبعط بسلللعادة. يعلن دون ألفونسلللو عن وصلللول 

هيئة ينلا المتنكرة بمو ق العقود لتو يق عقلَدْي الزواج. يجللب ديسللللللب

مو ق عقود، تقرأ ديسلبينا قروط العقد ـللللللـلللللل ستتزوج فيورديليج  

 وحين يتم توقيع«. تيزيو»وسللللللتتزوج دورابيال « سلللللليمبرونيو»

العقدين يُسللمع من خلف المشللهد صللوت كورس الجنود. ي ادر دون 

ألفونسلللللو ليسلللللتطلع األمر ويعود بعد لحظة باخبار مفزعة تفيد بان 

 ويليلمو قد عاد.فوج فيراندو وغ

تصلللللاب فيورديليج  ودورابيال بالذعر وتدفعان زوَجْ  المسلللللتقبل 

إلى غرفلة أخرى، وتلحق بهملا ديسللللللبينلا. يحلاول دون ألفونسللللللو تهدئة 

السلللللليلدتين مؤكداً أن كل قلللللل   سلللللليكون على ما يرام. يظهر فيراندو 

وغويليلمو وقللد نزعللا لبللاسللللللهمللا التنكري ويحييللان خطيبتيهمللا. يبللدي 

ن اهتملاملاً كبيراً بالسلللللليدتين المهتاجتين، ف  حين يعلن دون الضللللللابطلا

ألفونسلو أن الشلقيقتين كانتا ضحية نفاقهما. يهتف غويليلمو متظاهراً بانه 

ذاهلب إلى ال رفة األخرى لوضللللللع حقيبته، بان مو ق العقود هناك. إ ر 

ذللع تلدخل ديسللللللبينا وه  تقول إنها قادمة من حفلة رقص تنكرية حيث 

 مو ق عقود.  تنكرت بزي
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ف  تلع اللحظة يطلب دون ألفونسلللو، على حدة، من الضلللابطين 

التقللاط عقللَدْي الزواج اللللذين أسللللللقطهمللا. يلتقط فيرانللدو األوراق 

ويتفحصللللللها مع غويليلمو،  م يلتفتان نحو المرأتين وعلى وجهيهما 

ا تين. تتوسللللل السلللليدتان وقد قللللعرتنتعابير مهددة باالنتقام من الخائ

 ى عشيقيهما بان يقتالهما ألنهما لم تكونا مخلصتين. بالندم، إل

يعلم دون ألفونسللو الضللابطين بان  مة برهاناً ماسللوياً ينتظرهما 

ف  ال رفللة المجللاورة،  م يقودهمللا إليهللا. وبعللد لحظللات يعود ومعلله 

رجلين متنكرين بزي  ألبان . هنا تنجل  األمور بسللللللرعة. يكشللللللف 

 ه الحقيقية، ويقدم غويليلمو لـفيراندو   لـلللللللللللل فيورديليج  عن هويت

دورابيال الصللللللورة المنمنمللة ويطلللب منهللا إعللادة قالدتلله.  م ي ن  

 الضابطان قائلَْين إن كل هذا كان اختراعاً.

تلوم السلللليدتان دون ألفونسللللو على ما أصللللابهما من عنا ، فيرد 

قائالً بطيبة إنه سللللعى فقط إل بات إيمانه بالزعم القائل بانه ف  أمور 

فإن النسللللا  ف  العالم هن ضللللحية ضللللعفهن. ويحث األربعة الحب 

على نسللللليان تعقيدات الماضللللل  وعلى أن يضلللللع كل واحد  قته ف  

 اآلخر، ي ن  الستة األساسيون بفرم ختام األوبرا.

 معجـــــم       

 

 البــاليـــه

 

 

 

  

 إعداد : د. واه  سفريان
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Babileé (jean) ( ــ   ؟   ط 9141ـــ بابيليه )جانط 

راقص ومصللمم رقصللات فرنسلل . تخرج ف  مدرسللة رقص 

. 9121دار أوبرا بلاريس والتحق بفرقة باليه الشلللللللانزليزيه عام 

 «لعبة الورق» وحقق قلللللهرته حين رقص دور الجوكر ف  باليه

 «الشللللللاب والموت»وقدم أداً  فريداً ف  باليه  ،لسللللللترافينسللللللك 

وبللدأ ف  تصلللللللميم «. اللقللا »لكوكتو، ودور أوديللب ف  بللاليلله 

  عدة وتنقل ف«. تيل المهذار»و« كيوبيد وحبّه»الرقصات بتقديم 

جوالت ناجحة ف  أهم عواصلم الباليه ف  أوربا وأمريكا، وصمم 

، وقام «la Boucle« »رمل« » ال   توازن»بلاليهلات جلديلدة 

 بإنتاج عدة أفالم عن رقص الباليه. 9114عام 

Bacchus et Ariane  ـــ باخوس وآريان   

ـ أ. هير *باليه من فصلين صمم رقصاتها س . ليفار مان وقصة ل

وموسيقا من تاليف ألبير روّسيل وأزيا  من تصميم الرسام ج. دي 

 .9119ريس أول مرة عام قيريكو. قدمت على مسرم أوبرا با

تُعاد رواية قصة آريانا ف  ناكسوس، ديونيزوس يصل من 

 الشرق بسحرم ويلتق  بالريانا رمز الحب.

 

Baiser de la feé (le) ـــ قبلة الجنية 

باليه من أربع لوحات من تصميم نيجينسكا وموسيقا من ترتيب 

يف تالوتوزيع سترافينسك ، جمعها من أغان ومقطوعات بيانو من 

 تشايكوفسك .
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أنجز سلللللترافينسلللللك  مهمته ملبياً دعوة الممثلة والمديرة الفنية 

. القصللللة مسللللتوحاة من الحكاية *وراقصللللة الباليه إيدا روبنشللللتاين

ألندرسللللللن. قدمت الباليه على مسللللللرم « عذرا  الثلوج»الخرافية 

. للقصللللة خلفية رمزية يلخصللللها 9149أوبرا باريس أول مرة عام 

 ف  سيرته الذاتية. سترافينسك 

تطبع جنية قبلتها السللللللحرية على جبين طفل رضلللللليع وتبعدم »

عن أمه... وبعد عشللرين سللنة حين يبل  الشللاب ذروة صللعودم تعود 

الجنيلة لتطبع قبلتهلا للمرة الثلانيلة وتنتقلل بالشللللللاب من دنيا المعاناة 

مت وكذلع وسللللل»ويتابع سلللللترافينسلللللك  «. لينعم بالسلللللعادة األبدية

بداع جبين تشللللايكوفسللللك  بقبلتها المصلللليرية... قبلة ذات حورية اإل

مالمح سلللحرية تعبر عن ذاتها من خالل اإلبداعات الموسللليقية لهذا 

 «.الفنان العظيم

لثانية محاولة سترافينسك  ا«ط أبولّو»تعّد قبلة الجنية )بعد باليه 

لإلفالت من قبضلة دياغيليف. مواطن الضلعف ف  هذم الباليه تشهد 

غيلللاب النظرة الفنيلللة والنقلللديلللة الثلللاقبلللة لإلمبريزاريو الكبير  على

 دياغيليف.

 

Bal (Le)  ــــ الحفل الراقص 

 وموسلللليقا من تاليف *باليه من لوحتين من تصللللميم باالنشللللين

V. Rieti  وتصللميم ديكور وأزيا  للرسللام  ج. قلليريكو وقصللة من

تلاليف كوقللللللنو. قلدملت على مسللللللرم مونت  كلارلو أول مرة عللام 

9141. 
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يُسللحر قللاب خالل أمسللية راقصللة بحضللور سلليدة فاتنة مقن عة 

م عجوز. يتقرب الشلللللاب منهما  بصلللللحبة قلللللخص متنكر بزي منج 

ويرجو السللللليدة أن تنزع قناعها فتقبل األخيرة، إال أن الشلللللاب يرتد 

مبتعداً حين يقع نظرم على وجه امرأة عجوز. لكنه يصللللادفها للمرة 

تسللللللقط المرأة قناعها الثان  لتظهر الثلانيلة خالل الحفلل الراقص، و

وجههلا الحقيق  وجله امرأة جميللة، ويزيل المرافق قناع المنجم فإذا 

هو قاب وسيم وأنيق. ويبتعد اال نان ف  حين ي رق الشاب ف  حالة 

من الحزن والضلللللليللاع... تهيمن على البللاليلله أجوا  من ال موض 

 لنها التهكم تتحول من الجللد إلى الهزل لتتنللاهى إلى أرقى نمللاذج ا

 للرسام السوريال  جيورجو دي قيريكو.

 

Bal des Blanchisseuses (le) ـــ حفلة عامالت ال سيل 

باليه من لوحة واحدة صمم رقصاتها روالن بت  على موسيقا 

ـ دوك  وموضوع من تاليف بوريس كوقنو. قدمتها فرقة  V. Dukeل

 .9126باليه الشنزيليزيه ف  باريس أول مرة عام 

ازف كالرينيلت جّوال يتنقل ف  أزقة ح  قللللللعب  وهو ينفخ عل

عزفلاً ف  آلته، يتبعه أجير سللللللها عن إتمام واجباته لشللللللدة اندماجه 

وانسللللجامه مع ألحان العازف. تخرج عامالت ال سلللليل من م سللللل 

البيلاضللللللات وقلد انجلذبن إلى عذوبة األلحان  وأفتُت ن  بجمال األجير 

ه إلى الرقص، إال أنه ال يقبل إال السللللاه ، فيتقرْبَن منه ويسللللتدرجن

بمراقصللللللة أقربهن إلى قلبه، وسللللللرعان ما تتالقى أيدي العامالت 

 لتكتمل حلقة الرقص من حولهما.

 تعد هذم الباليه من أنجح المحاوالت الباكرة لـ بت .

 

Bal des cadets (le) ـــ حفلة رقص طالب الكلية الحربية 
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 D. lichineين  باليه من فصللللل واحد صللللمم رقصللللاتها ليشلللل

 .9121وموسيقا ليوهان قتراوس، قُدمت ف  سيدن  أول مرة عام 

تقيم مدرسللللللة بنات المجتمع الراق  حفلة رقص على قللللللرف 

طالب الكليلة الحربيلة. يصللللللل طالب الملدرسللللللة الحربيلة يتقدمهم 

الجنرال الللذي يبللدأ منللذ اللحظللة األولى بللالتقرب وم للازلللة مللديرة 

ما الطالب والطالبات وتتحول الملدرسللللللة، وسللللللرعلان ملا يالحظه

 الحفلة إلى أمسية راقصة بهيجة. 

 

Balancé ـــ التوازن 

 خطوة رقص من  الث أزمنة بوضعية مباعدة الساقين.

 

Balance á trois   ـــ توازن  ال 

باليه من لوحة واحدة صللللللمم رقصللللللاتها وتخيل موضللللللوعها 

الة صلللللبابيليه، والموسللللليقا من تاليف داماس. تدخل فتاة رياضلللللية 

التلدريلب وتبلدأ تملارينهلا، ف  حين يتنلافس ويتحلاور قللللللابان حول 

قدراتهما العضلية. تتقرب الفتاة لتقرب بينهما وتثبت لهما تفوقها ف  

ليلاقتهلا وأدائهلا األنيق. القلت الباليه نجاحاً كبيراً عند تقديمها لحدا ة 

 وطرافة تصميم رقصاتها ذات الطابع الرياض .

 

Balance  ـــ توازن 

تحقيق توازن جسلللللمان  أ نا  أدا  حركة راقصلللللة وعند انتقال 

 مركز  قل الجسم من ساق إلى أخرى.

 

Balanchine (Georg)    ـلللـلللـ    9112ـلللـلللـللل باالنشين )جورجط

9191 
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راقص ومصللللمم رقصللللات روسلللل . تخرج ف  مدرسللللة الباليه 

اإلمبراطوري ف  سلان بطرسلبرغ، ولفت أنظار أساتذته بموهبته ف  

 9142ميم الرقصللات. التحق بفرقة كيروف وغادر روسلليا عام تصلل

إلى ألمانيا  م إنكلترة،  م انضللم إلى فرقة دياغيليف راقصللاً ومصلللمم 

 انتصار»رقصلات. صمم للفرقة مجموعة مدهشة من الباليهات، مثل 

االبن »، 9149«  أبولون»، 9146«  القطة»، 9146عام « نبتون

 يف وتفكع الفرقة انتقل باالنشللين إلى. بعد وفاة دياغيل9141« المبذر

، «حفلة راقصة»و« منافسلة»كوبنهاغن  م مونت كارلو. صلمم باليه 

وصلللمم لها « 9111باليه »فرقة خاصلللة دعاها  9111وأسلللس عام 

على « أحالم »، «موزارتيلانا»، «الشللللللريلدة»، «الخطلايلا السللللللبع»

 فسها. وف  السنة نميوموسليقا لموتسلارت وقلوبرت وتشايكوفسك  و

ح ونج« الباليه األمريكية»غادر إلى نيويورك واسلللتلم إدارة مدرسلللة 

ف  ابتكار أسللللوب جديد ذي طابع أمريك  ف  مجال تصلللميم الباليه . 

 9121وتنقلل بين علدة فرق بلاليله أمريكية والميتروبوليتان حتى عام 

حين لبّى دعوة إدارة أوبرا بللاريس لتصللللللميم عللدة بللاليهللات، مثللل 

ى موسلليقا عل« قبلة الجنية»يقا لتشللايكوفسللك ، على موسلل« سلليريناد»

موسيقا  على« قصر الكريستال»لستراف ينسك  ـللللللـلللللل تشايكوفسك ، و

 لبيزيه.

، «باليه مدينة نيويورك»عاد إلى نيويورك واسللللتلم إدارة فرقة 

 «أورفيوس« »كاراكول»وقام بتصلللميم عدد من الباليهات العظيمة 

بلللاليللله ملللدينلللة »املللت فرقلللة قللل«. الفلللالس« »النزاع»، «البوّريللله»

بجوالت ف  أنحلا  العلالم وتمكنلت من احتالل موقع هام « نيويورك

بين الفرق العالمية وأ بتت أصلللالة وحدا ة فن الباليه األمريكية الذي 

 أبدعه جورج باالنشين.

 

Balançoire ــ أرجوحة 
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حركة راقصللللة يؤديها الراقص وهو ف  الوضللللعية الرابعة، إذ 

ويحرك األخرى بحركة نواسللللللية. وف  بعط يثبلت إحدى سللللللاقيه 

 «.  حركة الجرس»المدارس تسمى هذم الحركة 

 

Ballabile ــ باالّبيل 

أدا  راقص جماع  يؤديه أفراد الفرقة بمشلللاركة قلللخصللليات 

األدوار الرئيسلللية حين يبل  تطور القصلللة ذروة درامية خاصلللة ف  

الراقصة المشلهد األخير. ويطلق هذا المصلطلح أيضاً على المشاهد 

الت  تضللللللللاف إلى األوبرا بلللدافع التفخيم والتنويع )أوبرا علللايلللدة 

 .لفيرديط

 

Ballade ــ باالّد 

وقصللة  J.Robbinsباليه من فصللل واحد  من تصللميم روبينز 

وموسلللللليقا تم اختيارها من عدة مؤلفات  B.Aronson أرونسللللللون

ليه ة بافرق»لديبوسلل . قام بتوزيعها للوركسللترا إ. آنسللرميه. قدمتها 

 .9114أول مرة عام «مدينة نيويورك

« وبيير»و« كولومبين»و« أرلكان»سللبع قللخصلليات من بينها 

يرقدون على مقاعدهم باجسللللادهم الرخوة وكانهم دمى صللللنعت من 

القمللاش غير مبللالين بهطول الثلا... يمر موسلللللليق  جوال ينفخ ف  

ة عمزملارم ويحملل العلديد من البالونات ويقترب من النائمين السللللللب

ليعقلد بلالونلاً على كلل مقعلد. يتوقف هطول الثلا ويسللللللتيقظ كل من 

السللبعة وتدب الحياة ف  أجسللادهم ويبدؤون الرقص واإليما  ... إال 

أن بييرو يفقد بالونه. مع هطول الظالم يعود عازف الناي ليسللللللترد 

البالونات، وكلما اسللللللترد بالوناً عاد صللللللاحبه إلى ما كان عليه من 

بييرو الذي يبقى وحيداً حزيناً، فالكل ينام والثلا  سلللللبات، باسلللللتثنا 

 يهطل.
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Ballarino (Il) ــ الراقص 

كتلاب من تلاليف أسللللللتاذ الرقص ماركو فايزيو كاروزو، وهو  

 مرجع نظري هام ف  مجال الرقص الكالسيك ,

، 9111ف  إيطللاليللا عللام « الراقص»نشللللللر كللاروزو مؤلفلله 

ندقية وميالنو وروما. وصلللللدرت عدة طبعات من هذا الكتاب ف  الب

وقد أهدى كاروزو كتابه لدوقة توسلللللكانا بيانكا دي مديتشللللل ، ويقع 

 الكتاب ف  جزأين:

الجز  األول يتنللاول ويصللللللنف مللدى تنوع المقررات الت  يمكن 

اعتمللادهللا ف  تسللللللميللة الحركللات واإلرقللللللادات الت  يمكن أداؤهللا ف  

 الرقصات ذات األسلوب النبيل المهذب.

ولى يحدد كاروزو أربعاً وخمسللللللين قاعدة تزداد ف  الطبعة األ

حتى  ماٍن وسللللتين قاعدة ف  الطبعة األخيرة، قواعد تضللللبط وتنظم 

حركللات الرقص. ويرد ف  كتللابلله ذكر الكللابريول، الللدورات ف  

الهوا ، البيرويللت، الرميللة، األميواتيلله التصللللللفيق، الللدوران على 

 األرض...

وتحديد سللللرعات الجز  الثان  يول  عناية خاصللللة بتصللللنيف 

 األلحان الت  يختص كل واحد منها بنوع من الرقص الكالسيك .

رغم نواقص الكتللاب ف  دراسلللللللة تطور أسلللللللاليللب تللاليف 

الموسللليقا المرافقة للرقص إال أنه يعد خطوة تاريخية ف  مسللليرة 

 تطور تقنيات الرقص الكالسيك .

 

Ballarine ــ الباليرينا 

راقصلللة مسلللرم. تطلق هذم كلمة مسلللتعارة من اإليطالية تعن  

التسللللللميلة ف  أيلامنلا على راقصللللللة ذات مرتبة رفيعة تؤدي الدور 

 الرئيس .
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قللللاعت ف  مدرسللللة الباليه اإليطالية خالل القرن التاسللللع عشللللر 

 Prima Ballerinaة الفرنسية ـلللالباليرينا األولى ذات المرتب»عبارة 

di rango francese»  لتطلق على الراقصللللللللة ذات اإلمكلللانلللات

كلاديميلة المثلاليلة القلادرة على أدا  الرقصللللللات الفرديلة والثنائية األ

والتنويعلات الت  تتطلب األناقة والرقللللللاقة. وكذلع عبارة الباليرينا 

«  Prima Ballerina assoluta»األولى الخلالصللللللة أو التللاملة 

ويقصلللد بها الراقصلللة الت  حققت نجومية عالمية بقدرتها على أدا  

ائق خاص بها. ونادراً ما تحصللللل راقصللللة الدور الرئيسلللل  بتالق ف

البلاليلله على هللذا اللقللب. ويللذكر تلاريخ البلاليلله قللة من الراقصللللللات 

ْزن علللللللللى هللللذا اللللللللللقللللب مللللثللللل  ,A.Pavlova اللللللللللواتلللل  حللللُ

M.Khessinskaya, P. Legnani, M. Plisesskaya M.. 

 

Ballet , Corps de ــ فرقة الباليه 

نين لفرقة مسرم قادرة تسمية تطلق على مجموعة األفراد المكو  

 على أدا  الباليهات الكبيرة.

Ballet Abstrait ــ الباليه التجريدية   

تصميم راقص يعتمد على حركة الرقص المجرد من أي 

موضوع أو قصة، مثل تنويعات سيمفونية كونشرتو الباروك 

باليه »للمصمم باالنشين. ويرى الدارسون أنه من األفضل تسميتها 

 «موسيقية

 

Ballet Académique ـــ الباليه األكاديمية 

الباليه األكاديمية باليه تتبع قواعد وخطوات تتوافق مع المعايير 

 األكاديمية.
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Ballet aux ambassadeurs polonai's  ـللللللللـلللللللل باليه على

      قرف سفرا  بولونيا

استعراض ترفيه  أقيم تلبية لرغبة كاترين مديتش  خالل حفل 

. قام بتصميم 9111رف السفرا  البولونيين عام استقبال أقيم على ق

 الرقصات دي بوجوايو وأل ف أورالندو دي السو الموسيقا.

 خالل مقدمة االسللللتعراض يُدفع بصللللخرة اصللللطناعية فضللللية

سللليدة من سللليدات  96اللون إلى وسلللط المسلللرم. تسلللكن الصلللخرة 

البالط يمثلن مقاطعات فرنسللللللا. تبدأ السلللللليدات بم ادرة الصللللللخرة 

ن ف  تكوين تشلللكيالت راقصلللة ذات أقلللكال هندسلللية على ويباقلللر

 ألحان يعزفها  ال ون آلة كمان.

 يعد هذا خطوة هامة ف  تاريخ الباليه وتطورها. 

 

Ballet des Bacchautes  ــ باليه كاهنات باخوس 

باليه قصللللللر مؤلفة من عدة مداخل، قللللللارك ف  تقديمها الملع 

ألف القصللللللة الكاتب . 9641لويس الثلاللث عشللللللر ف  اللوفر عام 

 وألف الموسيقا بويسسيه.  Bordierبورديه 

أدى البلاليله مجموعلة من النبال  برفقة الراقص ماريه ف  دور 

باخوس، ف  حين اختار الملع دور اللص. ف  الباليه مداخل تصللف 

 م ن  الليل والعشاق وقخصيات تنكرية.

 

Ballet Blanc  ـــ الباليه البيضا 

ؤديها راقصة أو راقصات ف   وب رقص باليه رومانتيكية ت

 أبيط.

 

Ballet du chateau de Bicétre  ــ باليه قلعة بيسيترـ   
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باليه قصلللللر من عدة مداخل، قلللللارك ف  أدائها ف  قاعة اللوفر 

. موضللللوع الباليه من تاليف كورناي، والديكورات 9114الملع عام 

هولة والتصللللللميملات اآلليلة من ابتكلار فرانشللللللين ، والموسلللللليقلا مج

المؤلف. تصللللور الباليه مشللللهدين من الحياة اليومية ف  قلعة بيسلللليتر 

المتهدمة الواقعة ف  ضللللواح  باريس. مشللللهد نهاري ومشللللهد ليل . 

يشلارك ف  الباليه خليط عشلوائ  من الشلخصليات العجيبة، مثل ا ن  

عشللللللر قواداً مع فوج من العللاهرات، وعللدداً من مزوري العملللة، 

 ولصوصاً ولقطا .

 

Ballet des chevaliers français et béarnais   

 ـ باليه الفرسان الفرنسيين والبيارنيينـــ

. تبلدأ البلاليه 9114علام  Pauبلاليله قصللللللر قلدملت ف  ملدينلة بو 

باسللللتعراض مجموعتين من الفرسللللان تسلللليران أمام منصللللة األميرة 

كاترين قللقيقة الملع هنري الرابع، يتبادل الفريقان التحديات الفروسللية 

ويبدأ اسلتعراض وهم  لمواجهة مسللحة سرعان ما تنته  بالمصالحة 

والتلالخ ، ويتحرك الفريقلان معلاً لمواجهلة العلدو اإلسللللللبلان . تعلد هذم 

الباليه من أقدم الباليهات ذات المضللللمون السللللياسلللل . فف  نهاية الباليه 

 دعوة لتوحيد الجبهة الداخلية الفرنسية خالل عهد هنري الرابع.

Ballet de chevaux ــ باليه األحصنة 

باليه تؤدى بمشللللاركة أحصللللنة وفرسللللان، وقد يتخللها مشللللاهد 

غنائية وراقصلة محاطة بديكورات. ولباليه األحصنة الت  قاعت ف  

القرن السللللادس عشللللر صلللللة باالسللللتعراضللللات الفروسللللية للقرون 

الوسللللطى. وكانت تقدم ف  باحة القصللللر أو سللللاحة المدينة، ويتخللها 

وال نا  الكورال . وكانت اإل ارة تبل  ذروتها عند إنشللللللاد القصللللللائد 

وقلوع اللملعلركلللة اللوهلمليلللة، ملعركلللة يرافقهلللا ويؤازرهلللا عزف 

أوركسلترال  لموسليقا ألفت لترقى بالمشلهد إلى القمة. اقتهرت مدينة 

 مصلللللارعة»فلورنسلللللا بهذا الشلللللكل من الباليه فقد قلللللارك ف  باليه 
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. ومع تطور فللارس.. 911نحو  9619الت  قللدمللت عللام « الريللام

 الرقص على خشبة المسرم تراجعت هذم االستعراضات.

 

Ballet comique de la Reine   

بمناسبة  9199استعراض موسيق  وراقص قُدم ف  باريس عام 

زواج دوق جوايوز من أخت الملكة. ألف الشللاعر القلليزن  القصلليدة 

وصلمم بوجوايو الرقصلات، وقام الموسليقيان بوليو وسللالمون بتاليف 

الموسلليقا، وصللمم باتين رسللام الملع الديكور واألزيا . قللارك أفراد 

 البالط ف  األدا  ف  قصر بت  بوربون.

بعللد مقللدمللة تكريم موسلللللليق  للملللع يتوالى أربعون مقطعللاً من 

موسللليقا وغنا  وقلللعر ورقص. تصلللميم الرقص يتبع نهجاً هندسلللياً 

ت ابحيث ترسللللم فرقة الرقص أقللللكاالً هندسللللية من مربعات ومثلث

 ودوائر ومنحنيات حلزونية وسالسل.

لهلذم البلاليله قيملة وأهميلة تاريخيتان، إذ تشللللللكل مرحلة ممهدة 

 «.باليه القصر»لظهور 

Ballet de cour ــ باليه القصر 

باليه قلاع تقديمها خالل القرن السلادس عشر ف  قصور أوربا 

واسللللتمرت نحو قرن. بل ت باليه القصللللر ذروة تطورها ف  البالط 

نسلللل ، فقد قللللارك أفراد الحاقللللية ف  أدا  أدوار قللللخصلللليات الفر

أسللطورية أو سللياسللية لباليهات ذات مضللمون ترفيه  أو سللياسلل  

يمجد النظام الملك . وتخللت هذم الباليهات مشللاهد مسللرحية يضللع 

حوارها أدبا  مشلهورون مثل رونسار وفواتور، ومع مرور الوقت 

 استبدلت بباليه القصر الباليه التنكرية.

 

Ballet de la délivrance de Renaud  ـللللللـلللللل باليه خالص

   رينو



 

 186 

درام  يضلم إلى جانب المشاهد ولميباليه قصلر ذات موضلوع 

الراقصلللللللة مقللاطع حوار وكوراالت. القصلللللللة من تللاليف دوران، 

يه، ومخلوقات  والموسلليقا من تاليف باتاي وجيدرون ومودي وبويسللّ

يه ف   . قدمت البالميكانيكية قابلة للتحريع من تصللللللميم فرانشللللللين

 .9691قصر اللوفر أول مرة عام 

وضللللللعت أرميدا الجن ف  خدمة وحراسللللللة حبيبها رينو الذي 

 أخفتللله ف  أعملللاق كهف. ينهط رينو من فراش األزهلللار يلهو

ويراقص الجن. يصللللل فارسللللان أرسللللال ليبحثا عن رينو ويحررام 

 ليعودا به إلى الملع.

ن من ت يير معالم الكهف تتلدخلل أرميلدا، وبقواها السللللللحرية تتمك

بهدف تشللللويش البحث عن رينو، إال أن الفارسللللين يتمكنان من إبطال 

فعلل أرميلدا... وبعلد علدة مشللللللاهلد من تفعيل وإبطال السللللللحر، يتبدل 

خاللهلا اللديكور والمخلوقلات الميكانيكية. ينجح الفارسللللللان ف  تحرير 

اركة بمشللللرينو ليمثل أمام ملكهم ويبدأ رقص الباليه الختام  الضللللخم 

أفراد البالط والنبال  المتنكرين بلازيلا  بلال لة الفخامة . قللللللارك الملع 

 الشاب لويس الثالث عشر ف  أكثر من مدخل ف  هذم الباليه.

Ballet de la douairière de Billebahaut  ـلللـللل باليه سيدة

 بيلباو

بلاليله من عدة مداخل قللللللارك الرقص فيها الملع لويس الثالث 

ارس، ووضللللع موسلللليقا هذم الباليه الموسلللليقيان عشللللر ف  دور الف

. قامت 9646بويسلللللليله وأوجيله، وقلدملت ف  اللوفر أول مرة علام 

الحاقلللللية بمرافقة الملع بادا  الرقصلللللات ولم يسلللللاهم الراقصلللللون 

المحترفون إال ف  أدا  بعط الرقصات الفردية. ولم يكن يسمح ف  

 هذا العصر بمشاركة الراقصات المحترفات.

 

Ballet à entrées ــ الباليه ذات المداخل 
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من الناحية التاريخية ظهر هذا الشلللكل الراقص ف  فرنسللللا ف  

بداية حكم الملع لويس الثالث عشلللر بعد عصلللر الباليه الميلودرامية 

وقلللابه إلى حّد ما الباليه التنكرية، إال أن األزيا  كانت تحدد بشلللكل 

اليلله إلى مسللللللبق. تمكن الكللاردينللال ريشلللللليلو من تحويللل هللذم البلل

 «.نجام جيوش فرنسا»استعراض كما هو الحال ف  باليه 

وألحقتها األميرة آن باألوبرا ليتم تقديمها ف  نهاية كل فصللللللل. 

ومع مرور الزمن انقرضللللللت البلاليله ذات الملداخلل بلانلدملاجها مع 

 األوبرا.

Ballet imperial ــ الباليه اإلمبراطورية 

النشللين على موسلليقا من لوحات صللمم رقصللاتها با 1باليه من 

  نيويورك ف« الباليه األمريكية»تاليف تشللايكوفسللك ، قدمتها فرقة 

. بللاليلله مجردة من أي قصلللللللة، وه  تمجيللد 9129أول مرة عللام 

لعبقرية تشللايكوفسللك  أعظم من ألف موسلليقا الباليه الت  ارتقى بها 

ر ما أكث»إلى ما يمكن تسللميته باألبعاد السلليمفونية. يقول باالنشللين: 

الباليهات ذات التصلللاميم الراقصلللة المدهشلللة تخلت عنها المسلللارم 

وجمهور الباليه لعدم ارتقا  موسلللللليقاها إلى مسللللللتوى تصللللللاميمها 

وقد أ بتت تجارب مسارم الباليه وجود محاوالت ناجحة « الراقصة

إلعلادة تصللللللميم الرقصللللللات، ف  حين لم تنجح أي محاولة إلعادة 

 مات رقص ناجحة.تاليف موسيقا بهدف استعادة تصمي

 

Ballet delle ingrate  ــ باليه ناكرات الجميل 

 .Oباليه من لوحة واحدة على قصلللللة لـلللللللللللـللللللللللل رينوتشلللللين  

Renuccini   وموسللليقا كالوديو مونتيفيردي ورقصلللات من تصلللميم

 .9619قُدمت ف  مانتوفا أول مرة عام  Ebreoإيبريو 
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مللة ... تخرج راقصللللللللات من بوابللة الجحيم ويقتربن من مقللد

ن لما سللبب ندمهنالمسللرم ويقمن بحركات إيمائية راقصللة تعبر عن 

من معاناة وألم لعشلللللاقهن. ومع انتها  الفاصلللللل اإليمائ  ينزلن إلى 

 صالة البالط ليبدأ رقص الباليه.

 

Ballet Mascarade ــ الباليه التنكرية 

باليه من عدة مداخل مجردة من أي مضلللللمون مسلللللرح  ذات 

  ولم يكن يشللارك ف الحاقللية أفرادلتسلللية  طابع اسللتعراضلل ، أوجد

أدائهلا إال رجلال متنكرون بلباس إفريق  أو زي سللللللحرة أو مهنيين 

ويقومون بلادا  أدوار راقصللللللة ال تتبع حبكة أو رواية أي قصللللللة. 

وكثيراً ما كان يضاف إلى العرض مشاهد إيمائية وبهلوانات. وكان 

م طوطاً ترسلللللتصلللللميم رقصلللللات الباليه يعتمد خطاً بسللللليطة تتبع خ

 أقكاالً هندسية من مربعات أو مثلثات أو دوائر...

 

Ballet mélodramatique ــ الباليه الميلودرامية 

تطورت ف  عهللد مللاري دي « بللاليلله القصللللللر»أحللد أقللللللكللال 

يق  والموسللل رينوتشلللين مديتشللل  بتا ير كل من الشلللاعر اإليطال  

االت وكوركاتشلللين . تضلللمنت الباليهات الميلودرامية أغان  معبرة 

 راقصة.

Ballet de la nuit ــ باليه الليل 

باليه قصر على موسيقا من تاليف كليمان وإيما ات من تصميم 

 Petitلولّ  وتصللللللميملات آليلة من ابتكلار توريلّ  قُدمت ف  بالط 
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Bourbon  ورقص خاللهلللا المللللع الفت  لويس  9611أول مرة

 ؤول  الترفيهالرابع عشلللر دور قلللمس، بمرافقة أفراد البالط ومسللل

 من بينهم بوقان ولولّ  وديلورج.

 

Ballet Pantamime ــ الباليه اإليمائية 

 عمل موسيق  مسرح  إيمائ  يتضمن فواصل راقصة.

 

Ballet de la prospérité des armes de France  
 «نجام جيوش فرنسا»باليه  ــــ

باليه قصلر من عدة مداخل أقامها الكردينال ريشللليو على قرف 

جته الملكة آنا على مسللللللرم قصللللللر وزوالملع لويس الثالث عشللللللر 

. قام بوفوكين بتصللللميم الديكورات والتكوينات 9629الكاردينال عام 

المتحركة وال يعرف اسم مؤلف الموسيقا. تصور هذم الباليه باسلوب 

مفرط ف  الفخللامللة الحمالت الحربيللة للفرنسلللللليين على اإلسللللللبللان. 

لين وباستخدام مجسمات ف  غاية التعقيد وباعتماد عدد كبير من الممث

تمكن المصلللللمم من إعادة إحيا  مشلللللاهد المعارك ف  آراس وكازال 

واأللللب والبحر. لهللذم البللاليلله قيمللة تللاريخيللة إذ إنهللا تللات  بعللد البللاليلله 

الميلودرامية وتشلبه ف  تسللسلل مشاهدها الباليه التنكرية. ومع مرور 

أخذ قلكل مقاطع راقصة تتخلل ندما هذا الشلكل ف  األوبرا واالزمن 

 مشهدين غنائيين.

 

Ballet de la Reyne représentant le Soleil  

 ـ باليه الملكة تؤدي دور الشمســ
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باليه مجردة من أي قصلللللللة أو حبكة قلللللللاركت ف  تقديمها 

. ويتلللالف العملللل من علللدد من 9649الملكلللة ف  اللوفر علللام 

أجزا  تمثللل  المقلاطع ال نللائيللة والشلللللللعريلة وزعلت على أربعلة

 الفصول األربعة وتنته  بخاتمة جماعية فخمة.

 

Ballet des Voleurs  ــ باليه اللصوص 

باليه من عدة مداخل على موسيقا لـلللل بويسيه قارك ف  تقديمها 

 .9642الملع لويس الثالث عشر، وقدمت أول مرة ف  اللوفر عام 

ك، رتبدأ الباليه بدخول قلللخصللليات ال يربط بينها أي قاسلللم مشلللت

مثل قبطان، سلللليدة هولندية، لص، سللللتة قراصللللنة، كيميائ  مشللللعوذ، 

حكوات . وف  القسلللم الثان  عدة مشلللاهد إيمائية. خالل تقديم سللليرينادم 

يتعرض الراقصلللللون لهجوم عصلللللابة من اللصلللللوص ويعلو صللللليام 

 الجميع وهم يفرون من مطاردة العصابة.

 

Ballon ــ بالّون 

ف  الهوا  ويهبط بوضعية حركة راقصلة يقفز خاللها الراقص 

الوقوف معتملداً على بط  وخفلة حركلاتله المفصللللللليلة بحيث يوح  

 للناظر ببط  الهبوط.

 

Ballonné 

خطوات راقصة يؤديها الراقص وقد ارتفع بنفسه على إحدى 

الساقين، ف  حين يمد األخرى ف  الهوا  باتجام ُحّدد مسبقاً. يمكن 

 القيام بهذم الخطوات بعدة قفزات.

 

Ballotté 
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خطوة راقصلللللللة يؤديهللا الراقص وهو يحرك ذراعيلله بللاتجللام 

 معاكس التجام الساقين. 

 Bergères ــ Bar au Folies ــ بار الفوليبيرجير 

باليه مرحة من لوحة واحدة صممتها دي فالوا على موسيقا من 

تصللللللميم قللللللابربيه، قدمت على مسللللللرم ميركوري أول مرة عام 

حة مانيه يصللللللور فيها راقصللللللات . الباليه مسللللللتوحاة من لو9112

 الفوليبيرجير.

 

Barabaü ــ بارابو 

باليه من لوحة واحدة صللممها باالنشللين على قصللة وموسلليقا من 

وديكور وأزيا  من تصللللللميم الرسللللللام أوتريلّو.  V.Rietiتاليف ريت  

بادا   9114قُدمت الباليه على مسلللللرم الكوليزيوم بلندن أول مرة عام 

 لدياغيليف. فرقة الباليه الروسية

تقع أحللداث البللاليلله ف  الريف اإليطللال  وف  أجوا  يسللللللودهللا 

المرم. يقيم المزارع بارابو وليمة ف  بستانه. يصل رقيب وعسكرم 

وهم يمرحون ويطللاردون فتيللات القريللة، فيللدوسللللللون المزروعللات 

ويمشللللون فوق الخضللللروات ومرج البسللللتان ويبدؤون بمراقصللللة 

يرين الضوضا  على مرأى ومسمع الفتيات بين األقجار المثمرة مث

هذم الفوضللى المدمرة. ولشللدة  علىبارابو الذي يعجز عن السلليطرة 

غيظه وانفعاله ينهار فاقداً وعيه. يُصلاب أصدقاؤم باإلرباك والهلع، 

ويحملونه إلى كنيسللللللة القرية معتقدين أنه يحتضللللللر، إال أن بارابو 

ى ما زال عل يسللتعيد وعيه عند مدخل الكنيسللة ويكاد ال يصللدق بانه

قيد الحياة ويجدد دعوته ألصلللللدقائه للعودة إلى بسلللللتانه السلللللتئناف 

 الوليمة الت  صارت أكثر احتفالية. 

 

Baranova (Irina) ( ــ  ؟ ط9191ــ بارانوفا )إيريناط 
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راقصة باليه روسية. أظهرت استعداداً باكراً للرقص، إذ بدأت 

 مر. انتقلت إلىالرقص ف  باريس وه  ف  الثالثة عشرة من الع

، «مسرم الباليه بنيويورك»وانضمت إلى فرقة  9121أمريكا عام 

 Original Ballet» ،  م فرقة9124وانتقلت إلى فرقة ماسين عام 

Russe » وقاركت ف  التقديم األول للعديد من باليهات 9126عام .

 ف  فترة ما بين الحربين.

 

Barbarina (Barbara Campanini) ا )باربارا ـللللللـلللللل باربارين

 ط9111ــ 9149كامبانين 

راقصة إيطالية رافقت الراقص أنتونيو رينالدي ف  رقصه 

وتنقالته من باريس إلى لندن ومدن ألمانيا. تمتعت بتقنيات رقص فائقة 

وتمثيل إيمائ  مثال . أصبحت الراقصة الرئيسية ف  مسرم الملع 

ة مدرسة ارفريدريع الكبير وحصلت على لقب نبالة، وأقرفت على إد

 تعليم رقص خاص بابنا  وبنات أفراد الحاقية.

 

Barre ــ العارضة 

قضللليب خشلللب  طويل ذو مقطع دائري يثبت بشلللكل أفق  على 

سللللللم من الجللدار  41جللدار محترف الرقص بحيللث يبقى على بعللد 

 وعلى ارتفاع متر واحد على مستوى األرض.

 هصللممت العارضللة ليتخذ منها طالب الرقص مرتكزاً يسللمح ل

 بالتمرن دون أن يضطر إلى رفع كتفه.

 

Battement ــ الخفق أو التصفيق   

حركة للسلاق الممدودة إلى أقصى حّد لك  تنتقل بشدة وقوة من 

وضللللللعية إلى أخرى. ولهذم الحركة عدة نماذج. الصلللللل ير والكبير 

 والناقوس.
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Batterie   

حركة للرقص األكاديم  يتم خاللها التصلللفيق بالقدم أو السلللاق 

 مع حركة تصالب الطرفين.

Battu   

 قفزات أو خطوات تتم بالتصالب بين القدمين أو الساقين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayou  

باليه من لوحة واحدة من تصللللميم باالنشللللين على موسلللليقا من 

أول  «باليه مدينة نيويورك»تاليف فيرجيل تومسللللللون، قدمتها فرقة 

طبيعة من . تدور القصلللللة ف  أرض خيالية حيث لل 9114مرة عام 

« بايو»نبات وميام وتراب وبشللللللر دور ف  صللللللنع التاريخ. ينادي 

الروم الجميَع للخروج من أعماق ال ابة للمشللاركة ف  رقصللة فرم 

 جماعية.

 قدمت الباليه بنجام لمواسم عديدة. 
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Beach  ــ قاط 

بلاليه من لوحة واحدة وتصللللللميم ماسللللللين وقصللللللة من ابتكار 

و يه. قدمتها فرقة باليه مونت كارلكيرديع وموسيقا من تاليف فرانس

. تتحول آلهة البحر لتاخذ هيئة سللللللباحين على 9111أول مرة علام 

قلللللاط  عصلللللري. يقومون بحركات بهلوانية وإيقاعية وراقصلللللة 

 تتحول بين الرقص الكالسيك  والشعب  ورقصات الصالونات. 

Beatrice Cenci   ــ بياتريس سينس 

صلللللمم رقصلللللاتها ب .  باليه من فصلللللل واحد و الث لوحات،

بيالتو على قصللللة ف. رينا وموسلللليقا من تاليف باباندوبولو، قدمت 

. تروي الباليه قصة بياتريس سينس  9162ف  ألمانيا أول مرة عام 

الت  ضلللحت بنفسلللها على منصلللة اإلعدام ف  عصلللر النهضلللة لتنقذ 

 «.البارون فرانشيسكو»حبيبها المتهم بقتل الطاغية 

 

Beauchamp ــ بوقان 

 ساللة موسيقيين وراقصين فرنسيين

ط مؤلف موسيق  انضم فيما بعد إلى 9641ـللـلل  9162ـللـلل بيير )

 جمعية أساتذة الرقص.

ط تعلم الموسيقا والعزف تحت 9666ـلللللـللللل  9111ـلللللـللللل لويس )

 إقراف والدم بيير وانضم إلى فرقة وتريات الملع.

ل ط أقهر أفراد العائلة ف  مجا9191ـللـلل  9616ـلـلل بيير الثان  )

حين استلم إدارة قسم الرقص  9611الرقص، بدأ نشلاطه عام 

ف  البالط الفرنسللللل ، وقام بتصلللللميم العديد من الباليهات مثل 

بللاليلله الملللع ف  احتفللاالت »، 9619« بللاليلله كللاسلللللللانللدرا»

 . 9611« باليه الليل»، 9619« باخوس

اعتُمد بيير بوقلان مصمماً لباليهات المؤلف لولّ   حين اعتزل 

ير تصللللللميم الباليهات وتفرغ لتاليف موسلللللليقا األوبرا والباليه، األخ
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كلللادموس »فصللللللمم بوقلللللللللان البلللاليهلللات الت  تتخللللل أوبرات 

 ،«البرجوازي النبيل»، «تيزيوس»، «ألسلللللليسللللللتْ »، «وهيرميون

 «.المزعا»

Beau Danube(le) ــ الدانوب الجميل 

باليه من فصلللل واحد من تصلللميم ل. ماسلللين وموسللليقا يوهان 

س، قدمت على مسللرم السللي ال ف  باريس أول مرة ف  عام قللتراو

. تتنلافس فتلاتان على حب ضللللللابط خيالة وسلللللليم إلى درجة 9142

االنحدار للعراك بشللللللد الشللللللعر، إال أن الخي ال ينجذب إلى إحداهن 

 فيرافقها ويبتعد بها عن أنظار اآلخرين.

 

Beaugrand (Léontine) ــ بوغران )ليونتينط 

. درسللللللت ف  معهد الرقص باوبرا باريس راقصللللللة فرنسللللللية

وبرعت ف  أدا  دور سللوانيلدا ف  باليه كوبيليا. أتقنت أدا  القفزات 

والحركات الهوائية وأ ارت دهشللللللة الجمهور. وكثيراً ما كان مدير 

 «.إنها الترقص بل تطير»األوبرا يردد 

 

Beau joyeux (Balthazar) ــ بوجوايو )بالتازارط 

كمان ومؤلف موسللليقا، وصلللل إلى  مصلللمم رقصلللات وعازف

مع فرقة عازف  كمان. تمتع بموهبة استثنائية ف   9111فرنسا عام 

تنظيم االحتفاالت، وتنقل بين قصللور الملوك واألمرا ، ولعب دوراً 

 هاماً ف  تطوير الباليه ف  فرنسا خالل القرن السادس عشر.

 

Beaumont (Tessa) ( ــ ؟ ط9119ــ بومون )تيّساط 

باليه. تعلمت الرقص تحت إقراف أفضل أساتذة الباليه  راقصة

ضللللل وتنقلت بين أف *ف  فرنسلللا، وبدأت الرقص ف  فرقة م. بيجار

 ط.*ور.الّرين *، ر. بيت *فرق الباليه الفرنسية )َج. قاّرا
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ام ع« الحسللللللنا  والبوا»تالقت ف  أدا  الدور الرئيسلللللل  لباليه 

. تعد من أفضلللل 9119 «سللليرانو»، 9116« السللللّم»، باليه 9111

 راقصات الباليه الحديثة.

Beauty and the Beast ــ الحسنا  والوحش   

باليه من مشللهدين من تصللميم ج. كرانكو ومشللاهد من ابتكار م. 

تصور ف  كل  الت لرافيل  «أم  األوزة»وموسليقا  M. Kayeكاي 

إال أن المصللللللمم اختار المقاطع مجتمعة ف   . مقطع قصللللللة خرافيلة

َخ وحشللاً. والحكاية تنته  اللقا  ال مرعب بين حسللنا  وأمير جميل ُمسلل 

حين يبدد الحب السلحر الشلرير ويعيد للمير جماله وإنسانيته. قُدمت 

 .9121الباليه من قبل فرقة سادلرز ويلز ف  لندن أول مرة عام 

 

Becks (hans)  9114ــ 9969ــ بيكس )هانزط  

باليه التحق ف  راقص ومصلمم رقصلات دانمارك ، ابن أستاذ 

ووقع عليه االختيار  ،سلللللن مبكرة بمدرسلللللة باليه المسلللللرم الملك 

م ُرق   مع مرور الوقت إلى مرتبة  ، 9999راقصللللللاً رئيسللللللياً عام 

أسللللللتللاذ رقص ومللدير معهللد الرقص. لهللانز بيكس دور كبير ف  

تطوير البلللاليللله ف  اللللدانملللارك، وف  المحلللافظلللة على موروث 

 بورنونفيل.

 

Béjart (Maurice) ( ط  4111ــ 9141ــ موريس بيجار 

راقص باليه ومصللللمم رقصللللات ومدير فرقة باليه ومخرج 

أفالم فرنسلل ، ابن الفيلسللوف الفرنسلل  غاسللتون بيرجيه. أبدى 

منذ طفولته قللللل فاً بالمطالعة والمسلللللرم، وبدأ الرقص بدالً من 

موهبة الرقص عن ذاتها. ممارسلة الرياضة. وسرعان ما أعلنت 

، وانتقل إلى 9121تعلم الرقص ف  دار أوبرا مارسللللللليليا عام بلدأ 

وتلقى  L. Staats  باريس حيث تابع تعليمه تحت إقلراف ستاتس

دروساً خاصة من إي وروفا وروزان،  م انتقل إلى لندن بتوصية 
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فونتين لينه  تعليمه عند األسلللللللتاذة فولكوفا.  من الراقصللللللة م.

ط الممثلة بيجار زوجة موليير اختار لنفسه اسماً فنياً بيجار )اسم

وعملل ف  عدة فرق رقص صللللللل يرة إلى أن انضلللللللم إلى فرقة 

الباليه السلللللويدية الت  تديرها ب.كولّبيرغ فعاش تجربته األولى 

ف  رقص الباليه الحديث. ولفترة وجيزة عمل مع الباليه الملك  

العصلللفورة »ف  إخراج فيلم باليه 9114السلللويدي وسلللاهم عام 

 «.النارية

 .Gمع الكاتب ج. لوران  بالتعاون 9111س بيجلار علام أسلللللل

Laurent فرقة Ballet de L' Etoile  وقدم تصللللللميماته األولى

 «.  حسنا  البوا»، «بروميثيوس»، «ترويط الشرسة»

 LeTeekوف  هذم الفترة قدم عدداً من الباليهات الطليعية مثل الـل 

ته الخاصللللة . أسللللس فرق9161، وف  عام 9119، وأورفيوس 9119

ملاهللا بللاليله القرن العشللللللرين، واسللللللتقر ف  مسللللللرم دار أوبرا  وسللللللّ

Monnaie  طقوس »ف  بروكسللللللل. قللدم تصللللللميملله الخللاص لبللاليلله

، 9161« قصللللللص هوفملللان»و ،9161لسللللللترافينسللللللك  « الربيع

، وأعمال قصللليرة لكنها ف  غاية األهمية 9161« األرملة الطروب»و

جينسللللللك  مهرج ني»ألنطون فيبرن، و«  1مصللللللنف»مثلل مقطوعة 

بال أزهلللار بال »ملللاريوس بيتيبلللا ف   أحيلللا ذكرى. و9119« الرب

وقللام بجوالت عللديللدة مع فرقتلله: إيطللاليللا، فرنسللللللا، إيران، «. أكللاليللل

ف  « قللداس للوقللت الحللاضللللللر»اليللابللان...إلخ.. قللدم خاللهللا بللاليهللات 

 انتصللللار»ف  بيرسلللليبوليس ـلللللللللـللللللللل إيران، « جنائن الورد»أفينيون، 

 نسا. ف  فلور« بيترارك
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، وغادر بيجار 9191انتهى نشللللاطه الفن  ف  بروكسللللل عام 

إلى لوزان. وسمى فرقته باليه بيجار ـلللللل لوزان، وصمم عدداً هاماً 

الخاصلللة والشلللخصلللية لكسلللارة بندق من الباليهات أهمها نسلللخته 

تشللايكوفسللك  الت  بدل مضللمون قصللتها معتمداً تجربته العاطفية 

والنفسللللللية تجام والدته إلى تجربته ف  مجال الرقص. والعمل يعّا 

بالرموز الجنسلية. وصمم أمسية الخاتم، اقتقها من خاتم النيبيلون  

هم ف  الفاغنر. لم يقتصللللر نشللللاط بيجار الفن  على الباليه فقد سلللل

ـللللللللللللل وقام خالل حياته العملية  إخراج األوبرات واألفالم والكتابة

، وداكللار 9111مللدارس رقص: بروكسلللللللل  1والفنيللة بتللاسللللللليس 

ذب أفضل الراقصين ــدرة جــع بمقــ. وتمت9114، ولوزان 9111

 .P. Bortoluzzi, Sh. Mirk, J من جميع أنحللا  العللالم مثللل

Donn M. Gilgudصللليرة نجوم رقص لفترات ق  . واسلللتضلللاف

 .S. Guillem, F. Nureyev, V. Vassiliev, Mالباليه مثل 

Plissetskaya. 

يُعّد موريس بيجار من أهم مصللللمم  الباليه الحديثة ف  النصللللف 

الثللان  للقرن العشللللللرين، ويحتللار المؤرخون ويختلفون فيمللا بينهم ف  

 قتصللللللنيفله، إذ أصللللللر بيجار على أن يتبع أفراد فرقته الدراسللللللة وف

الكالسلللللليكية الصللللللارمة، وتمكن من جعلهم يؤدون  والمعاييرالمناها 

 حركات الرقص الحديث باسلوب كالسيك .
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من األلقاب واألوسللللمة والجوائز ف   العديدحصللللل بيجار على 

 اليابان وبلجيكا وسويسرا.

 

Belle au bois dormant ـللللـللللـلللل الحسنا  النائمة Sleeping 

Beauty 

ومقدمة، صللمم رقصللاتها ماريوس بيتيبا باليه من  ال ة فصللول 

على حكاية ل بيّرو، وموسلليقا من تاليف تشللايكوفسللك ، قّدمت على 

 .9911المسرم اإلمبراطوري ف  سان بطرسبرغ أول مرة عام 

تتنبا الجنية الشللريرة "كارابوسللو" الت  سللقط اسللمها سللهواً من 

نهللا الئحللة المللدعوين إلى حفللل معموديللة األميرة الوليللدة أورورا بللا

 ستخز يدها حين تبل  السادسة عشرة من العمر بم زل... وستموت. 

تمضلل  السللنوات وتحتفل أورورا بعيد ميالدها السللادس عشللر 

ويتقللدم أربع أمرا ، إنكليزي وهنللدي وإيطللال  وإسللللللبللان  يطلبون 

يدها. تتسللل الجنية الشلريرة كارابوسو متنكرت إلى قاعة االحتفال، 

إلى األميرة هلديتهلا المميتة: الم زل.  وف  اللحظلة المنلاسللللللبلة تقلدم

تندفع أورورا بلهفة واسلتعجال لتسللُّم الم زل القاتل فتخز إصبعها.. 

وترتعش وترقص وه  تقترب من مصللير حاول الجميع وبضللمنهم 

الجنية الطيبة الليلكية تفاديه، وتسللللللقط أرضللللللاً تكاد تلفظ أنفاسللللللها 

ى وتوقف الزمن ويبقاألخيرة. تتللدخللل الجنيللة الطيبللة لتنّوم الجميع 

وتحفظ جسلللللد األميرة ف  مكمن خف  لن يجرؤ على ، كل ّعلى حاله
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اكتشللللللافلله إال أمير يتحللدى المخللاطر ويعشللللللقهللا من النظرة األولى 

 ويعيدها إلى الحياة بقبلة طاهرة يطبعها على قفتيها البريئتين. 

وبعد نحو مئة سنة  يكتشفها أمير قجاع خالل رحلة صيد حين 

ية الليلكية الطيبة إلى مخبا الحسلنا  النائمة، فيعشقها من ترقلدم الجن

النظرة األولى ويطبع قبلته المخلّصللة الطاهرة على قلللفتَْ  األميرة، 

فينكسلر السلحر الشلرير وتتالقلى لعنة كارابوسو... ويستعيد البالط 

حيويتلله، ويُختتم البللاليلله بزفللاف األميرة أورورا واألمير المنتظر 

 قصات احتفالية: ساراباند، بولونيز، رقصة رباعيةباحتفال تتخلله ر

للحجار الكريمة. رقصة  نائية لذات القبعة الحمرا  والذئب و نائية 

 العصفور األزرق و نائية القطتين.

تعد الحسلللللنا  النائمة من أكثر الباليهات الكالسللللليكية كماالً ف  

سجام نتصميم الرقصات، وجماالً ف  تاليف الموسيقا، واستثنا  ف  ا

الرقص مع الموسللللليقا. ويتطلب أدا  هذم الباليه فرقة باليه ضلللللخمة 

تضلم على األقل خمسلة راقصلات وراقصين نجوم وفرقة سيمفونية 

مثالية. وتتكون من أكثر من  ال ين فقرة راقصة تتجاوز ف  مجملها 

 ساعتين ونصف من األدا .

ى ظهر العلللديللد من المحلللاوالت إلدخللال بعط التعلللديالت عل

تسلللللللسللللللل المشللللللاهللد وعلددهللا، إذ حللاول ديللاغيليف إدخلال بعط 

. وقامت المصللللللممة 9149التعلديالت حين قدم الباليه ف  لندن عام 

لوبوكوفا أيضللللللاً ببعط التعديالت. وكذلع الحال مع ميسلللللليير عام 

، 9126وعام  9111، وتعلديالت فرقلة سللللللادلرز ويلز عام 9116

اركيز دي كويفاس ، ومحاولة م9126ومحلاولة سلللللليرج ليفار عام 

... إال  9191وتعديالت نورييف ف  أوبرا باريس عام  ،9161عام 



 

 221 

أن جميع هذم المحاوالت لم تُكسللب تصللميم بيتيبا األصللل  أي لمسللة 

 جمال إضافية. لقد كانت رؤية بيتيبا ه  الكمال!

 

Belleville (Mosieur de)  ــ السيد دو بيليفيل   

صلللللمم العديد من راقص باليه ومصلللللمم رقصلللللات فرنسللللل . 

 خالص»الرقصللات الت  قامت ف  عصللر لويس الثالث عشللر مثل 

ئل يعد بيليفيل من أوا«. باليه سلللللليدي األمير»و« تانكريد»و« رينو

 أساتذة الرقص الفرنس .

 

Belluzi (Anne)  ( ــ ؟ط 9111ــ بيلّوّزي )أناط 

ا. تشيوزي الملقبة بالباستونراقصة باليه إيطالية زوجة كارلو بيلّ 

 ن وسللللللان بطرسللللللبرغ حيثغتنقللت ف  جوالتها الفنية بين كوبنها

دخلت ف  منافسلللة مع الراقصلللة المتالقة ليبيرو سلللاّكو... اضلللطرت 

 .9162لم ادرة روسيا لتستقر ف  البندقية وظلت ترقص حتى عام 

 

Belluzi (Carlo) ( ( ــ ؟ 9144ــ بيلّوّزي )كارلوط 

قص على مسللللارم راقص باليه ومصللللمم رقصللللات إيطال . ر

إلى سلللان بطرسلللبرغ حيث  9119البندقية وكوبنهاغن، وانتقل عام 

ليعمل ف  مسللللللارم  9164صللللللمم العديد من الباليهات وغادر عام 

 ميالنو والبندقية. 

 

Beretta (Caterina) ( ط1912ــ 1819ــ بيريتّا )كاتريناط 

راقصللة باليه إيطالية تخرجت ف  مدرسللة السللكاال وتفوقت 

ات وسرعة رقص مدهشة. تنقلت بين مسارم أوبرا باريس بتقني
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والسلللللكاال. لم تكن مالمح وجهها جميلة، لكنها تمتعت بإمكانات 

جسدية وتقنية فّذة. وبعد تتويجها راقصةً نجمة ف  أوبرا باريس 

انفتحت أمامها أبواب المسلللللارم وصلللللعدت على خشلللللبات أهم 

راسلللللية المسلللللارم ف  العالم. سلللللافرت إلى روسللللليا ف  جولة د

وتدريبية هامة وعادت لتؤسلللس مدرسلللتها الخاصلللة ف  تدريس 

الرقص الكالسلللللليك ، وكانت دروسللللللها ف  غاية الصللللللرامة... 

أنها سلللقطت وقد فقدت « كارسلللافينا»وتروي الراقصلللة الكبيرة 

وعيهللا خالل الللدرس األول لللدى األسلللللللتللاذة بيريتللا. وال بللد من 

ر من الدراسة اإلقلارة إلى أن الراقصلة نفسلها، وبعد  ال ة أقله

ف  معهللد بيريتللا، عللادت إلى روسللللللليللا لتحقق نجللاحللاً كبيراً ف  

أمسلللليتها األولى على خشللللبة المسللللرم اإلمبراطوري ف  سللللان 

 بطرسبرغ.

Berisova (Svetlana)    ــ بيريسوفا )سفيتالناط 

راقصلة باليه إنكليزية من أصلل ليتوان . تنقلت بين فرق الباليه 

وفرقة ماركيزدي كويفاس، واسللللتقرت ف  فرقة اإلنكليزية والكندية 

سلللادلرز ويلز بلندن وحققت مرتبة النجومية فيها. رقصلللت األدوار 

أمير »، 9111« الشللللللبح»الرئيسللللللية ف  العديد من الباليهات مثل 

 ، ووصلت إلى مرتبة الراقصة الفخرية إلنكلترا .9111«الباغود

 

Bessy (Claude) ــ بيّس  )كلودط 

ومصللللممة رقصللللات فرنسللللية. بعد سللللنوات من راقصللللة باليه 

التفوق الدراسللللل  ف  مدرسلللللة دار أوبرا باريس اختيرت راقصلللللة 

أولى. تمكنت بقامتها الطويلة وقوامها الرقلللللليق ورقللللللاقة حركاتها 
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وقدراتها التقنية الخارقة من تحقيق معايير النجومية. رقصلللللت دور 

خطوة رقص »، «طريق النور»، «زواج عجيلللب»البطوللللة ف  

 وقامت بجوالت فنية لترقص ف  لندن واالتحاد السوفييت .«. ئية نا

عزف »و« 61سللللللتوديو»أهم تصللللللميماتها ف  مجال الرقص 

 «.با 

 

Les Biches  ــ الظبيات 

باليه من فصللل واحد صللممت رقصللاتها نجينيسللكا، والموسلليقا 

من تاليف فرنسيس بوالنع. قدمتها فرقة الباليه الروسية لـ دياغيليف 

على مسللللللرم مونلت كلارلو. ليس لهذم الباليه  9142ة علام أول مر

 موضوع محدد بدقة بل صممت بهدف التسلية والترفيه. 

تنفتح نافذة واسلللللعة تشلللللرف على حديقة، ترقص مجموعة من 

الفتيات حول مقعد وسلللط الحديقة، يدخل  ال ة فتيان وهم يرقصلللون 

ودد، تدخل تمسللتعرضللين لياقتهم البدنية. يتقرب الفتيان من الفتيات ب

المرأة صلللاحبة الشلللقة، امرأة تجيد عرض مفاتنها بطريقة فاضلللحة 

وتتمكن من جلذب قللللللابين يبلدأان بمرافقتها ويلحقان بها... ف  حين 

يبدأ الشللاب الثالث بمراقصللة إحدى الفتيات وتقوم فتاتان بادا   نائ  

راقص. وسللللللرعللان مللا تعود المجموعللة فتيللة وفتيللات للتجمع على 

 ة المتانقة ويقومون بادا  رقصة جماعية مرحة.مرأى من السيد

 

Billy the kid  ّـــ الفتى بيل 

باليه من لوحة واحدة على قصلة من تاليف كيرسللتاين وموسيقا 

لـ كوبالند، ورقصات من تصميم لورين ، قدمتها فرقة باليه كارافان 

Bellet Caravane  9119على مسرم قيكاغو أول مرة عام. 

ات أمريكيللة تَروي سلللللليرة فتى خللارج على بللاليلله ذات صللللللفلل

القللانون، مجرم وبطللل محبوب.... وعن مواجهللاتلله مع الشللللللريف 
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جاريت صلللللديق طفولته. ويلقى بيل  مصلللللرعه على يد جاريت ف  

نهللايللة البللاليلله. تتضللللللمن البللاليلله العللديللد من رقصلللللللات رعللاة البقر 

والرقصلللات المكسللليكية ومشلللاهد قتل على طريقة رعاة بقر ال رب 

 ك . األمري

 

Bitrenovna (Barbara) ( ـــ  ؟9142ــــ بيترينوفنا )برباراط 

 ط

راقصلللة باليه بولونية. درسلللت تحت إقلللراف دابروفسلللكا وتم 

اختيللارهللا راقصللللللة أولى ف  دار أوبرا بوزنللان حيللث أدت األدوار 

الرئيسلية للباليهات الكالسيكية، قامت بتصميم رقصات أدتها بنفسها 

، وانتقللت لترقص ف  دور األوبرا ف  بولونيا. «النوكتورن»أهمهلا 

 عملت ف  مجال تدريس رقص الباليه. 

Blache (Gean patiste) ( ـــ  9161ـلـــ بالش )جان باتيستط

 ط9912

راقص باليه ومصلمم رقصلات فرنس  ابن أبوين راقصين. بدأ 

إلى معهد رقص أوبرا  9116دراسللة الرقص ف  برلين وانتقل عام 

س ورقص ف  فرقتها  مدة خمس سنوات،  م انتقل إلى مونبيليه باري

 «.عودة أبولون»وباليه « الطحانون»حيث صللللمم باليه  9191عام 

تميز بالش بحسلللن انتقائه لموسللليقا الباليهات الت  يصلللممها، والقى 

نجاحاً كبيراً ف  مرسللليليا وليون وبوردو الت  اسلللتقر فيها لفترة بعد 

حفلة »و« دافنيس»ديد من الباليهات مثل  رحيل دوبرفال. صللمم الع

الحالبللة »و«  مجنونللة الحللب»و« العيللد الهنللدي»و« زفللاف ريفيللة

رة ألول م« رقصلة المتزلجين»الت  أدخل بين مشلاهدها « البولونية

دم فيليبو وتللاجليون  ومللابّ . وقللدم ف   ف  تللاريخ البللاليلله، ابتكللار قلللّ

 ، وقدم ف  ليون«رةالمريخ والزه»، «حالق إقلللبيليا»أوبرا باريس 

 برقصاتها الثمان  الخارقة . « المافيفا»باليه 
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 ،9911اعتزل بالش العمل على خشللللبات مسللللرم الباليه عام 

وعمل ولدام فريدريع وألكسل  ف  المجال نفسه وخلفا أعماالً هامة. 

 وتعد عائلة بالش صاحبة إنجازات كبيرة ف  تاريخ الباليه الفرنس . 

 

Blasis (Carlo) ط 9919ـــ  9111ـ بالزي )كارلوط )ـــ 

راقص باليه ومصللللمم رقصلللللات وباحث ف  مجال الباليه، ولد 

ف  نابول  ودرس فيها تحت إقللللراف دوتارك. بدأ حياته الفنية وهو 

ف  الثانية عشلرة من العمر ف  أوبرا مرسليليا،  م انتقل إلى مدرسلة 

دار أوبرا  غارديل ف  بوردو، وأوصلللى به أسلللتاذم حين أرسلللله إلى

باريس حيث ابتكر العديد من تصللللللاميم الرقص لتقدم بين مشللللللاهد 

 أوبرات غلوك وساتشين  وموتسارت .

ألف بالزي وهو ف  سلن العشرين كتاب أبحاث أساسية ف  فن 

الرقص قللللرم فيها مبادى الرقص الكالسلللليك  وتقنياته الحديثة ف  

  د عليها ففترة ملابعلد نوفيّر. وضللللللع مجموعة المبادى  الت  يعتم

تصللللللنيف حركلات الكتف والذراعين والوقفات والتوازن والقفزات 

 واألرابيسع وتدريب الرقص على رؤوس األصابع .... إلخ.

وبعد عشللر سللنوات أصللدر بالل تين الفرنسللية واإلنكليزية كتابه 

إلى الهيئللة  9919الكللامللل ف  تعليم الرقص. انضللللللم بالزي عللام 

 سللللللكاال ميالنو حيث أتّم كبار نجومالتلدريسلللللليلة لتعليم الباليه ف  ال

 الباليه تعليمهم أمثال:

F. Cerrito,   S. Fuoco,  C. Rosati,  A. Ferraris,  C. 

Beretta 

غللادر بالزيس السللللللكللاال متجهللاً إلى روسلللللليللا حيللث أقللام مللدة 

 . 9919عشرسنوات، توف  ف  قمال إيطاليا عام 

 

Bliss Herbert ــــ بليّس )هيربرتط  
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 «البلللاليلله األمريكيلللة»أمريك . رقص ف  فرقلللة  راقص بلللاليلله

  وقللد تميز ف« بللاليلله تيللاتر»وفرقللة « بللاليلله مونت  كللارلو»وفرقللة 

وانضلللم إلى «. تشلللارداش»و« روديو»و« رايموندا»رقص باليهات 

، ورقص األدوار النجومية 9126عام « بلاليه مدينة نيويورك»فرقلة 

اليلله البلل»و« يللةالسلللللليمفونيللة ال رب»بنجللام كبير، وتميز ف  أدوار 

وتفرغ ف  سللللللتينيات القرن العشللللللرين « جوقلة»و« اإلمبراطوريلة

 لتدريس الباليه. 

 

Blondy(Nicholas) ( ط 9111ــ  9611ــــ بلوندي )نيكوالط 

راقص ومصللللمم رقصللللات فرنسلللل ، درس تحت إقللللراف خاله 

بلوقلللللللللان، ورقلص ملرافلقلللاً نلجلوم رقلص كلبلللاراً مثلللل بورنفيلللل 

ودرس األدوار  9619دار األوبرا عللام التحق بلل«. pècourt»وبيكور

« هلليللزيلللان»و  Colosseلللكلللللوس« الللفصللللللول»الللرئلليسلللللليلللة فلل  

  Destouchesللللديسلللللللتللوش « أومللفلللال»و  Campraكلللامللبللراللل

لـلللللللـ « احتفاالت البندقية»وصللمم رقصللات  Lullyللول  « روالند»و

 كامبرا.

تميز رقصللللله بحركات ف  غاية النبل، وعّد من أهم راقصللللل  

 .La Salle', Mlle Marielleطالب مدرسته عصرم، ومن أهم 

 

Bocan (Jacques Cordier de.)  

  )9611ــ  9191ــــ بوكان )جاك كورديه ديط )
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مؤلف موسللليقا وراقص ومصلللمم رقصلللات فرنسللل ، اقلللتهر 

بقامته الطويلة ومهارته بالعزف على الكمان. بدأ الرقص ف  البالط 

   وبالط كوبنهاغن.اإلنكليزي وعمل ف  بالط كاترين دي ميدتش

 

Bogatyri  ــــ بوغاتيري 

باليه تاريخية ذات طابع فولكلوري روسل  استعيرت موسيقاها 

ين،  من المؤلف الموسلليق  بورودين، وصللمم الرقصللات ل. ل. ماسللّ

. تللدور 9119وقللدمللت على مسللللللرم الميتروبوليتللان أول مرة عللام 

ت رة اختطفأحداث الباليه ف  روسليا، يحّرر قلاب مقاتل  قجاع أمي

 على يد مجموعة من التتر. 

 

Bogdanova (Najedja) ( ـــ  9916ـلـلــ بوغدانوفا )ناجيدجاط

 ط 9911

راقصللة باليه روسللية درسللت الرقص ف  موسللكو، وتعرفت على 

المصلمم سلان ليون الذي نصحها بالذهاب إلى باريس وااللتحاق بفرقة 

انتقلت  م احاً سلللللريعاً، باليه أوبرا باريس، وبالفعل حققت بوغدانوفا نج

إلى فيينلا وعلادت إلى سللللللان بطرسللللللبرغ، إال أن تلالقهلا لم يدم طويالً 

 لظهور منافسات ف  منتهى البراعة.

 

Boisvinet (Fronçois)  ــــ بوافينيه )فرانسواط 

راقص باليه وأستاذ رقص فرنس  حقق نجاحاً كبيراً ف  البالط 

م بتدريس أفراد الحاقللللية الفرنسلللل  خالل القرن السللللابع عشللللر. قا



 

 228 

وأبنللائهم. يعللد من أوائللل الراقصللللللين المحترفين ف  تللاريخ البللاليلله 

 .9619الفرنس . اعتزل الرقص عام 

 

Bolender (Todd) ــــ بوليندر )توّدط 

راقص بلاليه ومصللللللمم رقصللللللات أمريك  من طالب باالنشللللللين 

 م سللللللنوات،  1مدة « كلارافلان». بلدأ الرقص ف  فرقلة بلاليله *وفيلزاك

حيث أدى األدوار  «باليه تياتر» م فرقة « ليتلفيلد»انتقلل إلى فرقلة بلاليه 

يه مدينة بال»النجوميلة للباليهات الكالسلللللليكية. وأخيراً اسللللللتقر ف  فرقة 

نية السللللليمفو»، و«األمزجة األربعة»، ورقص بتالق باليهات «نيويورك

لباليه اأهم تصلللميماته ف  مجال «. السللليمفونية الكونشلللورتو»، «ال ربية

، وه  «المندرين العجيب»ومحاولته الخاصللللة « الكوميديا الراقصللللة»

 تصميمات وضعته ف  مرتبة متقدمة بين مصمم  الباليه ف  أمريكا.

 

Bolero ــــ البوليرو 

ى عل *باليه من لوحة واحدة صللللممتها برونيسللللالفا نيجينسللللكا

 .9149موسيقا من تاليف رافيل. قُدمت ف  باريس أول مرة عام 

ف  صللللالة نزل إسللللبان  تبدأ غجرية رقصللللتها البطيئة فوق 

طاولة رقص خشلللللبية على إيقاع لحن بط   يتكرر حتى يكاد أن 

يسلللبب الخدر والدوار. تنتقل عدوى اإليقاع المسلللكر إلى جلسلللا  

النزل. يصعد قاب على الطاولة يراقص ال جرية ف  حين ينزلق 

يقاع بصيحاتهم الجميع إلى دوامة الرقص وهم يؤازرون خطا اإل

وترنحاتهم وتدافعهم. وعندما تدرك النوبة الراقصة نهايتها يمسع 

الرجال بال جرية ويرفعونها عالياً وكانهم سلللللبوا غنيمة غزواتهم 

 الراقصة.

لقد أخذت نيجينسللللكا ف  الحسللللبان، حين تخيلت تصللللاميم هذم 

الرقصلللللة، نوايا مؤلف موسللللليقاها عندما ألف البوليرو، فتتابع خطا 
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سللتاذ حين منحت هذا الكريشلليندو الشلليطان  قللكالً راقصللاً وذلع األ

باسلتدراجها المحسلوب للراقصين ليشاركوا ف  الرقصة التصاعدية 

 المتنامية بتسارع.

 

Bolm (Adolph) ( ط9119ــ  9992ــــ بولم )أدولفط 

راقص باليه ومصلمم رقصلات روسل ، نشا ف  عائلة موسيقية 

راطوري للبللاليلله. منللذ بللدايللاتلله جلللب وتعلم الرقص ف  المعهللد اإلمب

األنظلار إلى أدائله، وذللع لقلدرتله الفلائقة على التعبير والتمثيل، إلى 

 جانب  قافة فنية واسعة.

ّا بللافلوفللا وإي وروفللا وعللدد من  9119انطلق عللام  برفقللة أنلل

أفراد فرقلة البلاليلله اإلمبراطوري ف  جوللة فنيلة أوربيلة. التحق 

بلاليله الروسللللللل  لدياغيليف، ورقص أدوار األمير بولم بفرقلة ال

ف  العصلللللللفورة « األمير إي ور»و «األمير إي ور»التتري ف  

النللاريللة. رافق ديللاغيليف ف  جولتين ف  أمريكللا خالل الحرب 

العللالميللة األولى تعرض خاللهللا لحللادث سلللللللقوط أ نللا  الرقص 

وقرر االسلتقرار ف  نيويورك حيث أسس فرقته الخاصة وعمل 

ذ رقص الميتروبوليتان، وأقلللللرف على تقديم بيتروقلللللكا أسلللللتا

، «Danse Macabre»فيهللا، وقلللام بللإخراج أول فيلم بلللاليلله 

لشلللونبرغ،   Pierrot Lunaireقللليكاغو ف   9142وقدم عام 

لـلللللللللل قلللليمانوفسللللك ... وقام بجوالت بين سللللان « مانداغور»و

فرانسللللللليسلللللللكو وهوليوود واألرجنتين. لبولم دور مركزي ف  

 لباليه وبنشر  قافة الباليه ف  أمريكا.التعريف با

 

Bonne Bouche  ــــ لقمة سائ ة 
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مشللاهد، وضللع القصللة وصللمم الرقصللات  1باليه سللاخرة من 

جون كرانكو، وقلدمتهلا فرقة سللللللادلرز ويلر ف  لندن أول مرة عام 

9114. 

تسلعى أم طموحة السلتدراج أفضل المرقحين لطلب يد ابنتها، 

المتقللدم معتقللدة بللان التللال  سلللللليكون  لكن سللللللرعللان مللا تتخلى عن

األفضلللللللل، وهكللذا إلى أن يصلللللللل آخر المتقللدمين وهو زعيم قبيلللة 

إفريقية  ري، إال أن األخير بعد سللللللاعات طويلة من ضللللللبط النفس 

 يفترس االبنة فما هو إال زعيم آكل لحوم البشر.

 

Bonnefous (Jean Pierre) ( 9121ـللـللـللـلل بونّيفو )جان بييرط 

 ــ  ؟  ط

قص باليه فرنس  درس ف  مدرسة أوبرا باريس وانضم إلى را

فرقتها وهو ف  الخامسللة عشللرة، وأصللبح راقصللها األول ف  سللن 

العشللرين، وحقق مرتبة النجومية وهو ف  الحادية والعشلللرين. برع 

دافنيس »ورقص « كسللللللللارة البنلللدق»ف  رقص دور األمير ف  

 «.  األمزجة األربعة»و« وكلويه

ه الموسلللللليق  المرهف وحركات رقص ف  امتاز بونّيفو بحسللللل

 غاية المرونة واالنسجام. 

Borchsenius (Valborg)  ـلللللـلللللـلللللـللللل بوركزينيوس )فالبورغط

 9121ــ  9914

راقصللة ومدرسلللة باليه دانمركية، تخريجت ف  مدرسلللة الباليه 

الملكية ف  كوبنهاغن. رقصلللللت ف  فرقة الباليه الملكية، وبدأت ف  

 راف على تقديم الباليهات الكالسيكية.التدريس واإلق 9199عام 

 

Borge (Ralov) ( ـــ  ؟  ط 9119ــــ بورغ )رالوفط 
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راقص دانملارك . قضللللللى حيلاته الفنية ف  الدانمارك منذ عام 

. صمم رقصات العديد من 9124، وبل  مرتبة النجومية عام 9141

أصلللللليل إله « »األمزجة األربعة« »أرملة ف  مرآة»الباليهات مثل 

 «.الثال   األبدي»، «قولالح

 

Boris (Ruthanna) ــــ بوريس )روتانّاط 

راقصللللللة بللاليلله أمريكيللة. تخرجللت ف  مللدرسللللللة رقص أوبرا 

ـــ  Veolaالميتروبوليتان حيث درست تحت إقراف فوكين وفيوال 

ن  م فرقلة الميتروبوليتا« البلاليله األميريكيلة»انضللللللملت إلى فرقلة 

ة رقصللت األدوار الرئيسللي«. ت  كارلوالباليه الروسللية لمون»وفرقة 

« السلللللليلفيلللد»و« الكوميلللديلللا الراقصلللللللللة»و« السلللللليرينلللادم»ف  

يرك س»وقدمت تصلميمات لباليهات مثل «. الكونشليرتو الباروك»و

، كما سللاهمت ف  مسللرحيات برودواي «بعط األزهار»و« ال نين

 الموسيقية.

 

Börlin (Jan) ( ط9111ــ9911ــــ بورلين )يانط 

يه ومصللمم رقصللات سللويدي. انضللم إلى فرقة باليه راقص بال

التحق بفرقللة البللاليلله  9141األوبرا الملكيللة السللللللويللديللة. وف  عللام 

 «علبة األلعاب»السللللللويلديلة. قلدم بورلين تصللللللميملات رقصللللللات 

لميّو، « اإلنسلللللللان ومصلللللليرم»لميّو، « خلق الكون»لللديبوسلللللل ، 

 لديبوس .« لعبة»و« عرسان برج إيفل»

جذاب اآلالت الموسيقية إلى الدوامة التحتية متوافق مع توافد وان

 الصاعدة حتى بلوغ الذروة األوركسترالية.

 

Borovansky (Edward)  ـللللللـللللللـللللللـلللللل بوروفانسك  )إدواردط

 ط9111ـــ 9114)
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راقص باليه ومصللمم رقصللات تشلليك . تعلم ف  مدرسللة الباليه 

 م  .التابع للمسللرم الوطن  ببراغ، وقلل ل موقع الراقص األول فيها

التحق بفرقلة آنلا بلافلوفلا،  م بفرقلة الباليه الروسلللللل  لمونت  كارلو. 

خالل زيارة الفرقة ألسلللللتراليا قرر بوروفانسلللللك  االسلللللتقرار فيها 

وتاسللليس فرقة الباليه األسلللترالية. يعد بوروفانسلللك  مؤسلللس  قافة 

 الباليه األسترالية.

 

Borri (Pasquale) ( ط 9992ــ  9941ــــ بوّري )باسكوالهط 

راقص باليه ومصمم رقصات إيطال  . بدأ الرقص ف  السكاال 

 Rübezahlميالنو بمرتبة راقص أول. صعد نجمه حين قدم باليه 
ف  فيينا واستقر فيها مدة طويلة، وأ نا  زيارته لميالنو قدم ف  

لوال »من أفضل ما صممه بوّري «. رودولف»السكاال باليه 

ساهم بوّري ف  صعود «. المبذراالبن « »الفاالهاال»، «مونتيس

وانطالق الباليه اإليطال  بفضل تجديدم ألساليب تصميم الرقصات 

 وحسن توظيفها ضمن حدود المعقول.

 

Boschetti (Amina) ( ط9999ــ9916ــــ بوسكيت  )أميناط 

راقصة باليه إيطالية. بدأت الرقص ف  فرقة السكاال وه  ف  

تها لموهبتها الخارقة على التعبير الثانية عشرة من العمر، وذاع صي

ولجمالها الفائق. رقصت على أقهر مسارم العالم، وقدمت عام 

أفضل إنجازاتها ف  مجال تصميم رقصات الباليه وذلع ف   9911

 «.الجزة الذهبية»

Boublikov (Timofei) ( ـللـللـ  9122ـللـللـللـلل بوبليكوف )تيموف ط

 ط9991

. بدأ حياته م نياً ف  راقص باليه وأسللتاذ ومصللمم باليه روسلل 

جوقة كنيسلللة القصلللر، وأظهر باكراً اسلللتعدادات كبيرة لتعلم وإتقان 
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تاذ األسللل ا  أسلللسلللهتالرقص، فتّم قبوله ف  مدرسلللة رقص الباليه ال

رقص ف  فيينا وعاد ليعمل مدة  9161الفرنسلللللل  النلديله. ف  علام 

عشلللرين سلللنة ف  المسلللرم اإلمبراطوري ف  سلللان بطرسلللبورغ. 

وف بانه أول من أدخل تصلميم الرقصلات الشعبية إلى يعرف بوبليك

 فقرات الباليهات الكالسيكية الطابع.

 

Le Bourgeois Gen tilhomme ــــ البورجوازي النبيل 

باليه كوميدية من خمسة فصول على نص مسرحية موليير، 

 .9611وموسيقا من تاليف لولّ . قدمت ف  قامبور عام 

 

Le Bourgeois Gen tilhomme  ــــ البورجوازي النبيل 

باليه من لوحة واحدة على قصة مسرحية موليير. صمم 

رقصاتها باالنشين، والموسيقا من تاليف ريتشارد قتراوس. قُدمت 

، من أدا  فرقة الباليه 9114على مسرم مونت  كارلو أول مرة عام 

الروسية لدياغيليف. قدم باالنشين هذا العرض وكانه أمسية تسلية 

 صر من العصر الكالسيك .  ف  ق

 

Bourmeister (Vladimir)  ـللللللـللللللـلللللل بورمايسللتر )فالديميرط

   ط         9119ــ  9112)

راقص باليه ومصللللللمم رقصللللللات سللللللوفييت . تخّرج ف  كلية 

، وانضلم إلى فرقة سللتانيسللالفسك  ـللللللـ 9141تصلميم الرقص عام 

 . من أهم البللاليهللات الت 9119دانتشللللللينكو، وترأس الفرقللة عللام 

، 9129« قلللللتراوسللللليانا»، 9119« ليلة رأس السلللللنة»صلللللممها 

، وصلمم نسخته الخاصة 9129« جان دارك»، 9121« قلهرزاد»

 .9111« بحيرة التمّ »من 
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يعد بورمايسللتر من أفضللل مصللمم  رقصللات الباليه ف  عهد 

 االتحاد السوفييت .

 

Bournonville (Antoine) ( 9161ـلـلـلـ بورنونفيّل )أنطوانط 

 ط9921ــ 

راقص ومصلمم رقصللات فرنسلل . نشللا ف  عائلة فنانين. درس 

، 9194الرقص تحللت إقللللللراف نوفيّر ف  فيينللا. لمع نجملله عللام 

وانضلللم إلى فرقة باليه دار األوبرا سلللتوكهولم،  م انتقل إلى األوبرا 

إ ر  9996، واسللللللتلم إدارتها عام 9114الملكية ف  كوبنهاغن عام 

انون »البللاليهللات أفضلللللللهللا وفللاة غللاليوت . صللللللمم عللدداً من  الطحللّ

 «.صيادو السمع»و« الريفيون

 

Bournonville (Auguste) ( 9911ـلـلـ بورنونفيل )أوغستط 

 ط9911ــ 

راقص باليه ومصلمم رقصلات فرنس . أرسله والدم أنطوان 

وكولون. عاد إلى  *إلى باريس ليدرس تحت إقلللراف فيسلللتريس

ة راقص أول، وعمل ف  بعد أن حاز مرتب 9949كوبنهلاغن عام 

المسلللللللرم الملك  ملدة  ملانيلة عشلللللللر علاملاً حيث قدم العديد من 

. 9914« فللاوسلللللللت»، 9914« زواج فيكتوار»البللاليهللات مثللل 

بخالف المالوف ف  عصلللللرم لم يبذل بورنونفيل اهتماماً خاصلللللاً 

بالدور الذكوري ف  رقصلللللات الباليه، األمر الذي أ ار غضللللللب 

سللن وغراهن. واصللل بورنونفيل وعداوة سلليدات الرقص مثل نيل

، «أعياد ف  البانو»االبن تصلللللللميم المزيلد من الباليهات الناجحة 

 الذي يَُعّد أفضل إنجازاته.« نابول »وباليه « مصارع الثيران»
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يُعد بورنونفيل من أفضللل حافظ  وممثل  تقاليد المدرسللة الت  

خ أسلللسلللها ف  أوبرا كوبنهاغن الت  عرفت بتمسلللكها إلى ي منا ورسلللّ

 هذا بعراقة تقديمها للباليهات الفرنسية.

 

Bourrée Fantasque (la) ـــ رقصة البوّريه العجيبة ـ 

على موسيقا من  *لوحات صلمم رقصلاتها باالنشين 1باليه من 

بللاليلله مللدينللة »تللاليف قلللللللابرييلله. قللدمللت ف  نيويورك بللادا  فرقللة 

. باليه بال موضلللوع محدد تعرض رقصلللات 9121عام « نيويورك

  غلاية الحيوية تتزايد حيويتها بشللللللكل مدروس حتى تبل  ذروتها ف

 ف  نهاية الباليه.

 

Boutiqué Fantasque (la)       ـــ الحانوت العجيب 

ين وموسلللليقا من  *باليه من فصللللل واحد من تصللللميم ل. ماسللللّ

ين ، جمعهلللا وكيفهلللا وأعلللاد توزيعهلللا أوتورينو  مؤلفلللات روسللللللّ

. قدمت Derainيه الرسللام ديرين ريسللبي  ، وصللمم ديكورات البال

على مسلللللرم الحمرا  ف  لندن، من أدا  فرقة  9191أول مرة عام 

 الباليه الروسية لدياغيليف.

ف  حانوت صلللانع دمى متحركة بمدينة نيس يبدأ صلللانع الدمى 

بُن، ومن بين الدمى  يومه بتهيئة مصلللنوعاته السلللتعراضلللها أمام الزُّ

ف  منتهى اإلتقان والجمال،  المعروضلللة راقص وراقصلللة تارانتيالّ 

مجموعة من فرسلللان الكوزاك، أربع قلللخصللليات من أوراق اللعب 

ملكتان وملكان، رجل غن  وبائع فاكهة، راقص وراقصللة كان ـلللللللـ 

 كان، كلبان ا نان.

تدخل عائلة أمريكية وتتجول وتتامل الدمى. يقوم البائع بتشللللل يل 

ع بدمى تارانتيال يدفراقص وراقصة التارانتيالّ، وبعد انتها  رقصة ال

أوراق اللعب لتؤدي رقصلللة مازوركا رباعية... تدخل عائلة روسلللية 

لتتجول وتطّلع أيضللللاً على الدمى، فيعرض البائع  نائ  الرجل ال ن  
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ام ف  مشللللللهلد ميلودرام . تللدرك العلائلتللان أنهملا أمللام  وبلائع الشللللللملّ

ك ااسللللللتعراض ف  غلايلة االحترافية، ويقوم البائع بتفعيل دمى الكوز

لتؤدي رقصللللة سللللريعة، ويبدأ الكلبان بعدئذ بالقيام بحركات بهلوانية 

ذات لياقة. ويبل  االسلللتعراض قمة اإلتقان واإل ارة حين يحرك البائع 

 نللائ  الكللانكللان، فيعجللب أطفللال العللائلللة االمريكيللة بللالللدميللة الللذكر، 

وتختار العائلة الروسللللية الدمية األنثى، ويطلبون من البائع تحضللللير 

متين ليسللللللتلموهملا ف  اليوم التال . ومع هبوط الليل ي لق البائع الرز

حلانوتله وي لادر... تلدب الحياة ف  الدمى، ويحزن ويسللللللتنكر الجميع 

التفريق الذي سيتعرض له  نائ  الكانكان، ويرقص اال نان رقصتهما 

« Cake-Walk»الوداعية، وتختتم األمسلية برقصة زنجية أمريكية 

 لتفوا حول  نائ  الكان ــ كان. يؤديها الجميع وقد ا

ف  صللللللبلللام اليوم التلللال ، حين تعود العلللائلتلللان الروسلللللليلللة 

واألمريكيلة ليسللللللتلم كلل دميتله يفاجؤون ببقا  كل الدمى ف  مكانها 

باستثنا   نائ  الكانكان، فتطالب كل عائلة بدميتها، ويبدؤون بتوبيخ 

تدب  سللمةالبائع وإ ارة فوضللى كبيرة ف  المخرن. وف  اللحظة الحا

الحياة ف  جميع الدمى، فيهاجم الكلبان األم الروسية، وتهاجم أوراق 

اللعب األب واألوالد وتلقيهم أرضاً، ويهاجم فرسان الكوزاك الزبن 

األملريلكلللان ويلللدفلعلون بلللاللجلمليلع خلللارج اللملخزن. يقف الزبن 

المطرودون أملللام واجهلللة الحلللانوت غير مصلللللللللدقين ملللا جرى، 

ترقصللللها الدمى مجتمعة احتفاالً ويشللللاهدون رقصللللة فرم جماعية 

نها من الحيلولة دون تفريق دميتَْ  الكان ــ كان.  بتمكُّ

تعلد بلاليه الحانوت العجيب إلى جانب كوبيليا وبيتروقللللللكا من 

 أنجح الباليهات الت  تتقمص قخصياتها أدوار الدمى.

Bowman (Patricia)          ـــ بومان )باتريسياط 
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اختيرت راقصللللللة أولى ف  عدة فرق راقصللللللة بلاليله أمريكية 

« يهموردكين بال»و« راديو سيت »و« روكسل  تياتر»أمريكية مثل 

 «.باليه تياتر»و

Bracesco (Virgilio)    ـــ براتشيسكو )فيرجيليوط 

راقص باليه ومصلمم رقصلات وأستاذ رقص إيطال . عمل ف  

 البالط الفرنسللل  ف  عهد فرانسلللوا الثان  وقلللارل التاسلللع وهنري

الثان . تمكن براتشلللللليسللللللكو من إضللللللفا  المزيد من الحيوية على 

الرقص الشلائع ف  البالط الفرنسل  ف  القرن السلادس عشللر. غادر 

ليلتحق بخدمة الملع اإلسلللللبان  فيليب  9114البالط الفرنسللللل  عام 

 الثان .

 

Brada (Ede)      ـــ برادا )إيدمط 

ار أوبرا راقص باليه ومصللللمم رقصللللات هن اري. درس ف  د

نا، وعمل مدرسلللاً ف  أوبرا بودابسلللت فقام باإلقلللراف على تقديم يفي

 أكثر من خمسين باليهاً.

 

Brada (Rezso)     ـــ برادا )ريزوط 

راقص باليه ومصللللللمم رقصللللللات هن اري. تعلم الرقص تحت 

إقللللراف والدم إيدم، وتابع دراسللللته ف  الواليات المتحدة. وعاد عام 

ضللم إلى فرقة باليه دار األوبرا، وخلف والدم إلى هن اريا لين 9149

 .9111ف  إدارة قسم الرقص عام 

 

Brevadze (Boris)      ـــ بريفادزم )بوريسط 

راقص باليه روس . تخرج ف  مدرسة باليه لينين راد عام 

، واقتهر بادائه ألدوار الشخصيات الدرامية والعنيفة مثل 9121



 

 218 

، وأدوار هامة مثل «روميو وجولييت»دور ميركوتو ف  

، وُعد من أهم راقص  «دون كيخوت»و« عطيل»و« سبارتاكوس»

 االتحاد السوفييت .

 

Brexner (Edeltraut)     ـــ بريكسنر )أيدلتراوتط 

راقصة باليه نمسوية. تخرجت ف  مدرسة باليه أوبرا فيينا، 

 .9111واختيرت نجمة لفرقة فيينا عام 

 

Briansky (Oleg) ــ  ؟ ط 9141انسك  )أولي ط )ـــ بري 

راقص باليه بلجيك  من أصلللللل روسلللللل . درس الرقص تحت 

إقللراف كينازيف وكاتشللوروفسللك  وغزوفسللك ، ورقص ف  عدد 

 هام من فرق الباليه األدوار الرئيسية للباليهات الكالسيكية.

 

Brianza (Carlotta)  ( ـللللـ 9961ـللللـللللـللللـلللل بريانزا ) كارلوتّاط

 ط      9111

قصللللللة باليه إيطالية. تخرجت ف  مدرسللللللة باليه السللللللكاال، را

وبدأت الرقص ف  المسلللرم اإلمبراطوري سلللان بطرسلللبورغ عام 

« الحسللللللنللا  النللائمللة»دور أورورا ف   9911. أدت عللام 9991

« فياسلللليل»لتشللللايكوفسللللك ، وانتقلت إلى السللللكاال فرقصللللت أدوار 

 9149دعلاهلا دياغيليف عام «. الزفلاف السللللللالف »و« كوبيليلا»و

ف  الحسنا  النائمة. عملت أستاذة « كارابوسو»لترقص دور الجنية 

 رقص ف  األوبرا كوميع بباريس.

تعد بريانزا من أهم راقصات الباليه ف  القرن التاسع عشر 

 ويعتقد بانها انتحرت ف  باريس....

 

Brisé 
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تنطلق من الوضعية الخامسة...  Petite Batterieإحدى خطوات 

 وتنته  إليها.

Britton (Donold)          ـــ بريتون )دونالدط 

راقص باليه إنكليزي تعلم ف  مدرسة سادلرز ويلز، ويعد من 

 أفضل راقص  الشخصيات ف  هذم الفرقة.

 

Bruhn (Eric) ( ط9196ــ  9149ـــ برون )إريعط 

راقص باليه ومصلللللمم رقصلللللات دانمارك . تعلم الر قص ف  

. تمتع بقدرات 9111ضم إلى فرقتها عام مدرسة األوبرا الملكية وان

تقنيللة وتعبيريللة رائعللة ف  مجللال البللاليلله الكالسلللللليكيللة. رقص ف  

ميتروبوليتان نيويورك والسللللللكاال ميالنو وأوبرا باريس، وقلللللل ل 

دون أن يتخلى  9114منصلللب أسلللتاذ رقص ف  كوبنهاغن منذ عام 

 عن نجومية الرقص.

 

Bugaku  ـــ بوغاكو 

 على موسيقا *دة، صلمم رقصلاتها باالنشلينباليه من لوحة واح

 9161من تللاليف مللايوزوم ، وقللدمللت أول مرة ف  نيويورك عللام 

 «.باليه مدينة نيويورك»بادا  فرقة 

قصة الباليه مقتبسة من رواية بوذية، وقد جرى تاليف الموسيقا 

اسللللللتجابة لطلب باالنشللللللين، وذلع وفق تقاليد البالط اليابان . وف ق 

الجمع بين خطا الرقص األكاديم  ال رب  وحركات باالنشللللللين ف  

 الطقوس اليابانية الت  تتبع ف  حفالت الزفاف ف  اليابان.

 

Burke (Authony) ( ـــ  ؟ ط9149ـــ بورك )أنتون ط 

راقص باليه ومصلللمم رقصلللات إيرلندي. درس تحت إقلللراف 

إنترناقلللللليونال ». رقص مع فرقة *إيدزيكوفسللللللك  و ن. دي فالوا
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، ولعللب األدوار الرئيسلللللليللة ف  «سلللللللادلرز ويلز»وفرقللة  «بللاليلله

عيد »و« واجهة»و« معجزة ف  غوربال»و« نزهة»و« هلامللت»

زينة »و« المشللللردون»وصللللمم العديد من الباليهات مثل «. غريب

الكوميدية. حقق بورك قللللللهرة « العندليب»ورقصللللللات « باروكية

 واسعة ف  أوساط الباليه ف  إنكلترا.

 

Burr (Marylin) ـــ ؟      9111ـ بوّر )مارلينط ــ 

طنية فرقة الباليه الو»راقصلة باليه أسترالية. بدأت الرقص ف  

واسللتقرت ف  لندن،  9114عام   م غادرت إلى إنكلترا« األسللترالية

  غاية تميزت بتقنية رقص ف«. فيستيفال باليه»وانضلمت إلى فرقة 

« رالللداإسللللللمي»الرق  والكمللال، وقللامللت بللاألدوار الرئيسلللللليللة ف  

وه  تعد من أفضلللل راقصلللات « الدانوب األزرق»و« السللليلفيد»و

 الباليه األستراليات.

 

But        ـــ هدف 

بللاليلله من لوحللة واحللدة، صللللللمم الرقصلللللللات ديكومب  وألف 

 .9161الموسيقا كاستيريد، وقدمت ف  باريس عام 

مباراة كرة سلللة يشللارك فيها عشللرة العبين، ويحضللرها عدد 

حتيللاطيين، إال أن العبللاً دخيالً يتسلللللللللل إلى اللعبللة من الالعبين اال

ويخطف الكرة، وبكثير من المنلاورة والمهلارة والخللداع، يتمكن من 

تسللللللجيللل هللدف مثيراً حيرة الجميع. بللاليلله من نوع خللاص يمكن 

 وصفها بالباليه الراقصة ــ الرياضية.

 


