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إن المؤلف لودفيغ فااان بيتهوفن هو ظاااهرة فرياادة ف  مجماال 

التاريخ الموساايق . فأعماله المبكرة بدت قريبة الشاابه بأعمال هايدن 

وموتسااااااارت. بعاد  لس طور أساااااالوباف خاصاااااااف به، مفعماف بالدراما 

والحيوية العاطفية. وأخيراف توصاااال غريزياف إلى أساااالوب قريب من 

 الحداثة. 

  جميع األشاااكال الموسااايقية. وتتضااامن أعماله كتب بيتهوفن ف

أوبرا واحدة وتساع سيمفونيات وكونشرتوات وسوناتات وافتتاحيات 

وربااعياات وترياة...إلخ كاكلاس كتاب أغاان  وروائع من الموساااااايقا 

 الدينية. 

كال  لاس أجنجز على الرغم من العوائق القااسااااااية الت  واجهته، 

 اته اإلبداعية. وعلى رأسها الصمم الكي أبتل  به معظم حي

لقد اسااتوعب جميع القواعد الكالساايكية ف  الموساايقا، لكنه ثار 

ضد األعراف الموسيقية المتبعة ف  زمنه، وضد المظهر التجريدي 

ف  الموساايقا. وشاادد باطراد على أهمية الجانب اإلنسااان  والدرام  

 للموسيقا. وبكلس يمكن القول إن الحركة الرومانتيكية بدأت معه. 

إن أهمية بيتهوفن ف  تاريخ الموسااايقا كبيرة جداف. فقد حرر 

الفن وبا  فيااه روح التمرد والثورة. ويبادو أن أسااااااالوباه المفعم 
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بااالقوة قااد تااأثر على مساااااااتوك المضااااااامون الفكري واالنفعااال  

 والعاطف  بروح العصر التحررية والتنويرية. 

و  سااااااالفنان الحقيق  ال يعرف الزهو، إنه يرك، ل»إناه القاائل:

الحظ، أن الفن ال حادود لاه. إناه يشااااااعر، على نحو غام ، كم هو 

بعيد عن تحقيق هدفه. وعلى الرغم من أنه قد يكون موضع إعجاب 

اآلخرين، إال أنه يتألم ألنه لم يصااال إلى مصااااف العبقرية األفضااال 

 «.  الت  تشع عليه كالشمس القصية

هاماف حول يتضامن عددنا هكا، إلى جانب مواد  المتنوعة، شيئاف 

هكا العبقري الكي نرك أنه من المفيد الرجوع إليه باسااااااتمرار. هكا 

 المبدع الكي تتصدر اسمه أية الئحة من لوائح الخالدين ف  العالم. 

 رئيس التحرير

 

 الموســـــــــــيق  

 الزائــــر

  

 

 

 

 

 د. نبيل اللّو
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بعد أن لحظت المجتمعات الغربية أهمية التوعية الموسااااااايقية 

ف  التعليم األساااساا ، أحدثت بع  الدول شااهادة  دبلوم موساايق  

زائر(: وهو دبلوم جامع  تمنحه الدولة لموسااااااايق  محترف تكلّفه 

مناطق يعزف أمام الطلبة ويشرح بزيارة المدارس ف  منطقة من ال

لهم عن آلته الموساااايقية الت  يعزف عليها، وعن دقائق صااااناعتها 

وميزاتها الصااااااوتية ومداها، والموساااااايقا الت  تكتب لها، وطريقة 

العزف عليها، وهكا كلّه ف  إطار شائق محبب للتالميك المتعطشين 

تلمسااااها، دوماف إلى المعرفة. وما من شاااس أن ر ية التالميك ل لة و

ثم ساااااماع عازف متمكن يعزف عليها يساااااتخرج منها أصاااااواتها، 

نقول ال شااااس أن هكا كله محفّز للتالميك على المتابعة واالسااااتزادة 

ف  المعرفة. إن خمسااة موساايقيين زائرين يأتون المدرسااة مرة كل 

ف التالميك على خمس آالٍت موسيقية  عام ف  حصة الموسيقا ستعرِّ

عرفية. فلو كان للمدرسااة أن تسااتضاايف معرفةف صااورية ساامعية م

ف التالميك على عدد أكبر من اآلالت الموسيقية  أكثر من  لس، لتعرَّ

بااأياادي عااازفيهااا المجياادين. ويمكن لوزارة الثقااافااة أن تتعاااقااد مع 

مجموعاة منهم سااااااانويااف من خريج  المعااهاد الموسااااااايقية يجكلّفون 

 نتقلون بعدهابزيارة عدد من المدارس ف  دائرة جغرافية محددة، ي

إلى دوائر أخرك يتبااادلونهااا مع زمالئهم، حتى يتم تنفيااك الخطااة 

الادرساااااااياة المقررة سااااااالفااف. وقاد يبدو األمر ظاهرياف محدود األثر 

والفاائاادة، وهو كااكلاس حتمااف، إ ا ماا نجظر إلى األمر على أناه مجرد 

تعريف بالنظر والساااااماع آللة من اآلالت ف  وقت قصاااااير زمنياف. 

دو، إالّ أن األمر حقيقاة غير  لاس، فااألثر كبير جاداف عنااد قلناا قاد يبا

التالميك بفضاال فضااولهم المعرف  النهم، فضااالف عن األثر الساامع  

الجميال الغن  باالشاااااااروح المفيدة الطريفة عن كيفية صااااااانع اآللة 

 وطريقة استخراج األصوات منها.

ال يجقصاااااد بهك  الزيارات تعليم العزف على اآللة فهكا ضااااارب 

محال، وال يّدع  الموساايق  الزائر هكا، ولم يجطلب منه أصااالف. من ال

المقصود فقط إيقاظ أحاسيس األوالد بقوة، فبدالف من مشاهدة صورة 
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اآللاة ف  كتااب، وغاالبااف ماا تكون صااااااوراف قديمة غير دقيقة، يراها 

التالميك ر يةف حيةف تتحول ف  أيدي عازفها إلى آلة سااااحرية تصاااادر 

ر المقصااااود المنشااااود هو إيقاظ الحواس والمشاااااعر نغماف حلواف. األث

 عند األوالد وتحفيزهم.

أشااااارنا إلى الناحية التعاقدية مع مثل هؤال  األسااااااتكة ونصاااااّر 

عليهاا ألكثر من ساااااابب. فاألسااااااتا  الزائر يجب أن يكون دوماف من 

الشااااااباب ومن الجنساااااايان بالطبع، والمتعاقد منهم قادر على العطا  

حلة عمل عقدية لبع  الوقت، ساااااانة اثنتين أو واألدا  الجيد ف  مر

ثالث، ليس أكثر، فالموساااايق  الزائر الشاااااب يكون قد وجد لنفسااااه 

فرصااااة عمل تتقاطع واختصاااااصااااه، لكنها لن تشاااابع طموحه فترة 

طويلااة من الزمن، إ  ال يمكن أن يقضاااااا  حياااتااه زائراف، ونحن من 

  ل فالناااحيااة التربويااة ال نرغااب بموساااااايق  ف  طريقااه إلى الترهاا

األدا  والعطا . ووظيفة كهك  من المساااتحسااان أن تجساااند إلى حديث  

العهااد بااالتخرج ف  المعاااهااد الموساااااايقيااة ليبقى الفر  العمري بين 

الموساااااايق  المرب  وجمهور  معقوالف محفزاف لووالد. وقلنااا هنااا إن 

هك  الوظيفة الجديدة يجب أن تجساااااند إلى حديث  التخرج ف  معاهدنا 

كنهااا مرحلااةد مباادئيااة انتقاااليااة، إ  ال يكف  أن يكون الموساااااايقيااة، ل

الموسايق  خريجاف لك  يتمكن من أدا  هدف المهمة الت  سيكلّف بها 

ف  الماادارس، فمعااارفااه الموساااااايقيااة وحاادهااا ال تكفيااه لخوض هااك  

التجرباة المهماة. ونحن قلناا إنهاا مرحلاة مبادئياة انتقالية ألن الغرب 

ؤساااااساااااة القادرة على التأهيل تنبه أيضااااااف إلى ضااااارورة إحداث الم

لتحقيق الهدف. وبالفعل أحدثت بع  الدول الغربية مركزاف أسااامته: 

 مركز تااأهياال الموساااااايقيين الزائرين( يجعنى بتااأهياال الموساااااايقيين 

دهم بزاد معرف  أدائ  يمّكنهم،  المكلّفين بزياااارة المااادارس، يزوِّ

إليهم. إضااااااافاةف إلى معارفهم الموساااااايقية، من أدا  مهمتهم الموكلة 

وربماا يجدر بنا أن نؤكد ف  هكا الساااااايا  أن هك  الوظيفة ال عالقة 

لها بوظيفة معلم الموساايقا ف  المدرسااة، وإنما ه  وظيفة مكّملة له، 

إ  ال يبقى الموسااايق  الزائر ساااوك مدة قصااايرة يحددها له برنامجه 
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يؤدي خاللها مهمته بالتعاون مع معلّم الموساايقا لالمقيمل إ ا جاز لنا 

 استخدام هكا التعبير هنا.

على الموسااايق  الزائر أن يتمتع بمواهب أخرك غير مواهبه 

الفنية، ونعن  بها مواهب حساان التواصاال مع األطفال واليافعين، 

ولهكا السااابب نقول إن على الموسااايق  الزائر أن يخضاااع لدورة 

تربوية مكثفة يدرس فيها بع  اختصاصات علم النفس التربوي 

باادور . إ  ال يتمتع الموسااااااايقيون كلّهم بموهبااة ليحسااااااان القيااام 

التواصااااال مع اآلخرين، وال تكف  الموهبة هنا وحدها للقيام بهك  

المهماااة، ولهاااكا تتره لمن هم مؤهلون للقياااام بهاااا، ولن نكتف  

بالموهبة التواصلية الفردية الفطرية إ  ال بد من التأهيل التربوي 

 الضروري بحد  األدنى.

عاااهاادنااا على طول الخط موساااااايقيين محترفين لم ولن تجخّرج م

يعتلون خشبة المسرح ليعزفوا ف  حفالت موسيقية، إ  إن حظوظهم 

ف  هكا متفاوتة، ومن يصاااااالح ليكون عازفاف مجلياف على الخشاااااابة ال 

يصااالح بالضااارورة ألن يكون معلماف زائراف. وهكا التخصااا  الفريد 

تائجه إليه ألهمية نعلى المؤسااااااسااااااة التعليمية والثقافية لفت االنتبا  

الفنية التربوية. وعلى من يجد ف  نفسااااااه كفا ة كهك  أن ينخرط ف  

 التجربة فدور  ف  تنشئة الناشئة موسيقياف كبير.

يكلّف تخريج موسااااااايق  من معاااهاادنااا الاادولااة مبلغاااف كبيراف من 

المال الرتفاع كلفة تشااااااغيل هك  المؤسااااااسااااااات كبنى تحتية مادية 

المنطق  السااليم أن تفيد البالد من هك  . ويقضاا  الحس (1 وبشاارية

المواهب ف  الحد األقصااى. لكن الكي يحصاال فعالف أن عدداف كبيراف 

من الخريجين يتساااربون من الوساااط والمهنة ألساااباب كثيرة قد ال 

يكون من المفيد هنا التطر  إليها وبح  تفاصااايلها. وهكا يعن  أن 

                                                           


ألف ليرة سورية  سبعة آالف  352يكلّف طالب المعهد العال  للموسيقا سنوياف ـااـاا  

يوناف وسبعمئة مل 1،752،222دوالر أمريك ( مضروبة بخمس سنوات لتساوي 

 دوالر أمريك (.ألف  35ن ليرة سورية  يوخمس
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 تحقق ل الموسااااايقيين الالمبالغ الكبيرة الت  تنفقها الدولة على تأهي

تغكية خدمية مجتمعية راجعة، ويبقى التأهيل قيمة مضااااااافة فردية 

 .(2 لصاحبها، وف  هكا هدر كبير للمال العام

تمحور حاديثناا كله حول الكائقة الجمالية الفنية ف  المجتمع عن 

طريق األطفال واليافعين ساااااعياف إلى صاااااورة اجتماعية أكثر توازناف 

ليااه اآلن. وإيماااناااف منااا بااأن الااكائقااة الفنيااة العااامااة وجماااالف ممااا ه  ع

ضااامانة الصاااورة االجتماعية اليومية الراقية والباع  على تحقيقها 

ببساااااطة التصاااارف وحساااانه، ونحن ال نقصااااد بكلس الوصااااول إلى 

نرجساااية اجتماعية، فهك  يمكن أن تحقق صاااورياف ف  مجتمع جاهل 

موائااد الماااضاااااا   منغلق على  اتااه يعيش ف  األوهااام ويقتااات على

لالتليدل. ما نقصاااد  هنا الكائقة العامة الت  تظهر ثمارها ف  سااالوه 

المواطن اليوم  والت  تعط  االنطباع العام مرة أخرك بحضااااارية 

سااالوه شاااعب من الشاااعوب ف  الشاااارع. ونحن ال نغال  هنا إ ا ما 

 راهنّا على الكائقة الفنية محركاف اجتماعياف لسلوه معيش  أفضل.

وت أحداف أن النشاااطات الموسااايقية الجماعية تعّزز إلى حد ال يف

بعيد روح الجماعة بين األوالد، كما تساااااعد أطفاالف يعانون مشااااكلة 

التواصال واالندماج مع اآلخرين، فضالف عن إدراكهم، أن عمالف فنياف 

يقتضاااااا  مشاااااااركاة المجموعاة، يعزز لديهم ثقافة العمل الجماع  

تعااانيهااا مجتمعاااتنااا عموماااف ف  طقس  المنتج الممتع، وهااك  مساااااااألااة

 حياتنا العملية اليومية.

                                                           


عدد ال بأس به من طلبة المعهد يسجلون ف  الجامعة باختصاصات مختلفة ـااااااـاااااا  

بالتوازي مع المعهد. معظهم من المؤهلين علمياف وفنياف لكنهم يشااااااغرون مقعدين 

نشاااير هنا أن  ٍن معاف ينفق عليهما من المال العام. من الضاااروري أنآجامعييان ب

المعهد العال  للموساايقا يتبع لوزارة الثقافة، ف  حين تتبع فروع الجامعة لوزارة 

التعليم العال . كجثر من الكين حصاااالوا على الشااااهادتين معاف مارسااااوا العمل ف  

إحااداهااا وعلقوا األخرك على الجاادران. كجثرد منهم تخلّوا عن شااااااهااادة الطااب 

لفتيات. خصاوصاف من اورد تخلو عن االثنتين معاف وتفرغوا بكليتهم للموسايقا. وكجث

وماا  كرناا  هناا ليس قيميااف وإنماا هو قرا ة ف  واقع تعليم الموساااااايقا ف  بالدنا 

 دراسة معمقة الستخالص النتائج فيه.إلى ويحتاج 
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اإلبااداع يجعلنااا نهرب من منغصاااااااات العيش اليوم ، يجعلنااا 

نخترع العالم بالطريقة الت  نرا  فيها ونحّسه، ولن يكون بالضرورة 

على النحو الاكي هو عليه، يجعلنا نخترع ألنفساااااانا دوراف ال نقوم به 

ا ، نطمح إليه ونساعى، نحلم به ببساطة، يجعلنفعالف ف  حياتنا اليومية

صاااااانّااع الخياال. هاك  ليساااااات مقادمة عمل وإنما ه  برنامج عمل 

جماااع  نزّج بااه األوالد ف  مرحلااة اإلبااداع الفن  الجمياال، وهم ف  

هكا كله شاااركا  حقيقيون يتقاسااامون المتعة والعنا  ويدركون أهمية 

كان أم غنا ف أم  اآلخر ف  صاااااانع الفعال اإلباداع  الجمااع ، عزفااف 

رقصاااااااف أم تمثيالف. وماا ناككر  هنا مهم جداف إ ا ما نظرنا إلى الوحدة 

الرهيبة الت  يعيشااااها األطفال أمام التلفاز. ومع ألعابهم اإللكترونية: 

سااااااعات طويلة من الصااااامت والحوار الداخل  الطويل تجعل منهم 

على باحكم العاااادة أطفااااالف معزولين كئيب  المزاج غير قاااادرين 

التواصااال مع اآلخرين. إن مشااااركتهم ف  فرقة كورال مثالف تزّجهم 

مع أقرانهم ف  صااااافوف يحفظون معاف ويؤدون ثم يقدمون حصااااايلة 

المثال  اتادريبااتهم أمام جمهور من أهاليهم وأقرانهم. وقد سااااااقنا هك

لنؤكاد أن النشاااااااط الفن  الجمااع  ال يحتاج إلى إمكانات كبيرة وال 

طع الحوار الداخل  المم  المؤلم عند بعضااااهم إلى وقت طويل، يق

ليشااااااركهم مع الجماااعااة ويبعااد عنهم شاااااابح الوحاادة والعزلااة الت  

يعيشاونها أحياناف بين أهاليهم. وإ ا  هبنا إلى أبعد من  لس، فسيتحول 

الكورال الاكي يغن  فياه الطفال مال اف آمنااف لاه من الناحية النفسااااااية، 

م. عه إلى حضااااااور تدريباته بانتظايعد  ف  كل مرة بالكثير الكي يدف

وساايكتشااف مع الوقت شااخصاااف آخر ف  داخله قادراف على التواصاال 

واإلبداع واالساااااتمتاع مع اآلخرين، شاااااريكاف لهم ف  صااااانع الجميل 

 الممتع.

لرفع سااااااقف المواطنة لدك األوالد صاااااانّاع المسااااااتقبل، على 

المؤسااسااة التعليمية أن تطور لديهم مهارات وساالوكيات ضاارورية 

لحياة االجتماعية العامة، ليس للتكيّف معها، فهكا شااااأن تربيتهم ف  ل

المنزل عموماف، وإنما لتغييرها وتصاااحيح مساااارها وجعلها مهارات 
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ر. الالئحة عندنا طويلة  وساالوكيات ال غنى عنها لكل مجتمع متحضااّ

طويلاة. وإ ا ماا أردناا هناا ف  هاكا السااااااياا  أن نعدد هك  المهارات 

تطوير حّس الطفال ورفع  ائقته الفنية العامة،  والساااااالوكياات نقول:

ة، فتح آفااا   ديااّ تعويااد  على تبااادل أفكااار  مع اآلخرين بهاادو  وناا 

اإلباداع أمااماه وتحفيز  على ابتاداع األفكار وخلطها واسااااااتخالص 

أفكار مولّدة منها، تعويد  على ارتياد المؤساااساااات الثقافية بأشاااكالها 

تاه الثقاافياة االجتمااعياة العاامة كاافاةف وجعال ارتياادهاا جز اف من حياا

 يخص  لها فسحةف من وقته األسبوع .

المتتبع للحيااة الثقاافياة يالحظ إقباال األهال  على تعليم أوالدهم 

الموساااايقا والغنا  والرق  والتمثيل والفنون التشااااكيلية، وتعويدهم 

على ارتياد المسااااارح وصاااااالت العرض ودور السااااينما لمشاااااهدة 

. وتعاااد هااك  ظاااهرة طيباااةف جااداف ف  حيااااتناااا نتاااجاااات هااك  الفنون

االجتماعية الثقافية، ولو أنها مازالت محصاااااورة ضااااامن شااااارائح 

اجتمااعياة محاددة ومحادودة، المؤسااااااسااااااات التعليمية وحدها كفيلة 

بتوسايع شرائحها االجتماعية مع الزمن. والالفت أن بع  الشرائح 

   بدأتاالجتمااعياة الت  كانت غائبة عن أماكن صاااااانع الحدث الفن

باارتياادهاا، فلم تعد أماكن العرض ماله ا أو مسااااااارح يمنع الحيا  

العام دخولها، وإنما ه  اليوم أماكن مرموقة بهيجة ممتعة تشاااااارف 

 عليها وصائياف وزارات حكومية تقدم الرصين الراق  من الفن.

الموسااااايقا وحدها شاااااريكة قوية ف  الفنون األخرك. مكتفيةد بكاتها 

نا  والرق  والمسارح والسينما والفن التشكيل  ثانياف. أوالف، تشااره الغ

وتربيااة األوالد موساااااايقياااف ه  تربيااة ثقااافيااة بااالمعنى العااام، لكنهااا ف  

جزئياتها كافةف محفّزة لككا  الطفل ومقوية لشاااخصااايته ومعززة لقدرته 

وهااكا برنااامج  على العيش مع اآلخرين وعلى االناادماااج ف  المجتمع،

 يستحق أن تتضافر الجهود لتنفيك .

وإ ا كاانات المحااوالت الفنياة الثقاافياة الت  أشاااااارناا إليهاا تباادو 

مهمااة، وه  حتماااف كااكلااس. ف  الماادن الكبيرة، إال أنهااا ف  الماادن 

الصاااااغيرة والقرك والمناطق النائية سااااايكون أثرها كبيراف جداف على 
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هاك  المناطق محرومة من المسااااااتوك االجتمااع ، فغاالبااف ماا تكون 

البنى التحتية الفنية الثقافية الالزمة، ومن الموارد البشااااارية المؤهلة 

للقيااام بااالبرامج التااأهيليااة المناااساااااابااة. وغااالباااف مااا يكون أطفااال هااك  

المناطق محكومين بالتساااّمر أمام التلفاز لسااااعات طويلة من النهار 

 العامة. لغياب وسائل وأمكنة الترفيه الجدية ف  األماكن

إن العطاالاة ظااهرة ف  ممارساااااااة النشااااااااط الثقاف ، ونعن  

باالعطاالاة هناا ماا يمكن أن يتباادر أل هاان بع  النااس عن قيمااة 

النشاااط الثقاف  من الناحية االقتصااادية، إ  ما زال هناه كثيرون 

ف  بالدنااا يرون أن النشااااااااط الثقاااف  هاادرد للوقاات وللمااال، وإ ا 

على الثقافة، يعدون النشاااااط هدراف اتصاااال األمر بوصاااااية الدولة 

للمال العام وتبديد لثروة البالد! قد يساااااتغرب القارد ورود فكرة 

كهك  ضاامن ساايا  عام أردنا  منك البداية تمجيداف للثقافة ولدورها 

الرائد ف  النهضاااااااة االجتماعية. ونحن إن لم نتطر  إلى الناحية 

ع أن ن يسااتطياالقتصااادية فونها منطقياف ف  صاالب الحدث. لكن م

ينكر لالقتصااااد حقه ف  كل هكال النشااااط الثقاف  بحاجة إلى مال 

ساوا  كان المال عاماف أم خاصااف. الحصائل أو المردود أو التغكية 

الراجعة أو النتيجة ثروات كامنة طويلة األجل، غير منظورة وال 

محققة حسااابياف، إالّ أن نتائجها االقتصااادية الباهرة ساااتظهر حتماف 

ريقاااة األدا  االجتمااااع  العاااام لمن تلقوا التاااأهيااال الفن  ف  ط

الثقاف ، أو لمن شاااره ف  النشاااط الثقاف  ولو مشاااهداف مسااتمعاف. 

المال العام الكي أنفق على النشااااااط الثقاف  من دافع الضااااارائب 

وأجنفق علياااه، ه  مسااااااااااهماااة جمااااعياااة فرض عين على دافع 

قة النشااااااط الضااااارائب، وفرض كفاية موسااااّاع، على من دخل حل

الثقااف . لكن الفاائادة ف  المحصااااااالاة عميمة على المجتمع أفراداف 

ف  ومؤساساات، وعلى البلد خصاوصاف، لتعزيز سمعته الثقافية محليا

وعربيااف ودولياف، ولتطوير ملكات أبنائه، الضاااااااامن الوحيد لتنمية 

اجتماعية مساااااتدامة. االقتصااااااد ليس غائباف إ ن، هو ف  صااااالب 
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لة فيه نصيب وللقطاعات األخرك، فنيةف كانت الحراه الفن ، للدو

 أم غير فنية راعية، نصيب أيضاف يفو  اليوم نصيب الدولة فيه.

إن حملااة توعيااة عااامااة، وهااكا باادأ يظهر على كاال حااال على 

األرض، تبيّن فضاااااائل التوعية الفنية الثقافية وضااااارورتها للجميع. 

العام والخاص ضرورية أوالف لمن يجهلون أو ال يعرفون أن اإلنفا  

على تااأهياال األوالد فنياااف ليس ماااالف مهاادوراف وال هو إنفااا  ترفيه  

تارفا . وحااادهاااا الاحاكاوماااات المتنورة تعرف قيماااة المردودياااة 

االجتماعية الطويلة األمد ف  هكا. وتحسااااب المساااااهمات الحكومية 

بنساااابة مئوية من الموازنة العامة، ونعرف األهمية الت  توليها دولة 

لثقافة من الرقم المئوي الكي تخصااااااصااااااه من موازنتها من الدول ل

العامة للثقافة، واألرقام جميعها عموماف متواضعة قياساف إلى الطموح 

االجتماع . نقبل الرقم المتواضااااع عندما ال تسااااامح إمكانات الدولة 

بأفضال من  لس، ونستغرب جداف عندما تسمح اإلمكانات برفعها وال 

ف  قطاعات أخرك. نساااااابة اإلنفا  على تجرفع، ف  حين يجهدر المال 

الثقافة خيار سااااياساااا ، يعبّر عن نهج وتوجه ور ية واسااااتراتيجية. 

هكا إ ا نظرنا إلى األمر بتبساايط مقصااود هنا لكاته إ  إنه ليس هدف 

حااديثنااا، فتحنااا لااه معترضاااااااةف، وال بااأس ف   لااس، ألنااه يتقاااطع مع 

جب، ل تملّكنا العمرام  الحدي  ومقاصد . لكننا إ ا دخلنا ف  تفاصي

إ  نجاد أحيااناف إنفاقاف على الثقافة والفن يفو  بكثير ما يمكن تخيله أو 

تمنيه، لكنه إنفا  الساايل الهادر إثر عاصاافة هوجا ، يجحدث أثراف آنياف 

بااهراف ساااااارعان ما يزول وتزول معه الماليين! ليس هكا النوع من 

 واع  كالنهر الهادداإلنفا  هو الكي يعنينا، وإنما قصااادنا اإلنفا  ال

المبن  على أفكار ور ك واساتراتيجية متوسطة وبعيدة المدك هدفه 

تأساايس وبنا  الموارد البشاارية الوطنية: فريق يتأهل احترافياف وآخر 

يتأهل  وقياف. على هكا النحو تصنع البالد مستقبلها وسمعتها وتحسن 

 .(3 صورتها
                                                           


إليها على المدك الطويل.    التطرف الحاصل أحياناف ال يخدم الحركة الفنية وإنما يسـاـ  

ي محدودة األثر طابعها إبهار ،الشاخصاية اآلنية فردية أو تتصال ببضعة أفرادالمنفعة 



 

 13 

 ناف غير مرضااااااية منحتى ولو كانت البنى التحتية حالياف أو أحيا

النااحية المادية واإلدارية والتنظيمية فنن هكا يعد مرحلة عارضااااااة 

طارئة يمكن تصاااويبها، فالمؤساااساااات موجودة وموازناتها موجودة 

ولو لم تكن مرضاااايةف حالياف. يكف  إ ن تشااااغيلها بر ية مختلفة. وهكا 

مشاااااروع وطن  عام يجب أن تشاااااّمر وزارة الثقافة عن سااااااعديها 

لقرار الجري  الصااااااائااب، إ  لم تعااد المراكز الثقااافياة الت  التخاا  ا

أنفق عليهاا الملياارات من الماال العام، ويوجد منها مئات أربع على 

مساتوك القطر، صالحة األدا  بالطريقة الرديئة الت  لتستثمرل فيها 

 اليوم، فكراف وتنظيماف.

ولو فتحنا معترضاااة أخرك هنا حول الشاااأن العام الفن  الثقاف  

لهالنا مثالف أننا ف  حمأة حياتنا السااااااياسااااااية والبرلمانية لم نجد يوماف 

مرشاحاف برلمانياف وضاع ف  برنامجه شيئاف عن التأهيل الفن  العام ف  

البالد بالمعنى الكي ساااقنا  ف  حديثنا ف  أكثر من موضاااع. البرامج 

منصاابة كلها، كما كانت منصاابّة ف  الماضاا  على أنه بالخبز وحد  

 إلنسان!يحيا ا

رغم تنّوع المناشااط الفنية اليوم تبقى الموساايقا والرساام المادتان 

الفنيتان المعتمدتان ف  التعليم األساااااساااا  لووالد. انفتاح نشاااااطات 

المدرساااااة إلى خارجها هو الكي يؤمن لووالد االطالع على الفنون 

األخرك المكملة على شكل نشاط ثقاف  ترفيه  له أكبر األثر لشكله 

، ولمضااااااموناه ثانياف عند األوالد. ونكّكر أن للمدرسااااااة ف  هك  أوالف 

المناااح  دور التعريف المحّرض من باااب المتعااة إلى حصاااااايلااة 

الفااائاادة. بعااد االطالع المباادئ  تباادأ عمليااة تااأهياال أعمق وأطول 

تضااااااطلع بهااا عموماااف المراكز الت  تعلم الفن التشااااااكيل  والرق  

                                                           

غير عميق، وحدها األيام سااتثبت عدم صااوابيته وأثر  الساالب  العام. األرقام الت  تنفق 

أحياناف على بع  األعمال الفنية: موساايقية ومساارحية وغنائية ودرامية واسااتعراضااية 

وفيهااا شااااااطط كبير ترويج  الطاابع يقود   ،عوتشااااااكيلياة تحاادياداف ال تتنااسااااااب والواق

 لمغامرونل أصحاب سلطان وقرار أو أصحاب مال.
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ونل خارج أوقات دوام والمساااااارح، وه  خياارات متاحة لتعلم لفن

المدرساااة وف  العطل الصاااايفية، يختار منها الطفل ما اسااااتهوا  من 

الرحالت االطالعية الت  تنظمها المدرسااااااة، وه  هنا مفيدة جداف إ  

إنها سااااتكون المحّرض الكتشاااااف األوالد ميولهم الفنية على األقل، 

ن إ  إن الحاادياا  عن الموهبااة فيهااا قااد يكون مبكراف. هااكا هو الرهااا

الكي قلنا  ونكرر  وساااااانكرر  على المورد البشااااااري حامل الثقافة 

ها استشعار  ها وخاصِّ والمعرفة. على المؤساساات المتخصاصاة عامِّ

المواهب بعد تأمين التوعية الفنية للجميع فرض عين، اسااااااتشااااااعار 

المواهب هو الكي ساايؤمن للبالد كفايتها من اإلبداع: كفاية ال تنقطع 

ولااد. بهااكا تتحقق أيضااااااااف الكفااايااة المعرفيااة ماااداماات هناااه أجيااال ت

والاكائقاة الرهيفاة والعقال المسااااااتقب ل الفطن والحس السااااااليم، وه  

 خصال تعود على صاحبها أوالف وعلى المجتمع ثانياف بخير كبير.

لاقاااد تاغايارت ماالماح المااادرساااااااااة، وتغيرت طرائق التعليم 

ومضااامينه، ولكل زمان مدرسااون ومناهج. المعارف األساااسااية ف  

رة ف  أشااااكال متنوعة، مكتوبة  التعليم األساااااساااا  أصاااابحت متيسااااّ

ومسااااموعة ومرئية، وأصاااابحت تجقدم بطر  شااااائقة ظاهرها المتعة 

وباطنها المعرفة بوسااااااائط لم تعد حكراف على الميسااااااورين. التوعية 

الفنيااة الحقيقيااة ه  الغااائبااة ف  هااكا الخضاااااام الهااائاال من المعرفااة 

يجاب أن نعمال علياه ببرنامج  والمعلوماات، وهاكا هو الرهاان الاكي

طموح طويال األجال تباد   المادرسااااااة ماادامت المكان الكي يرتاد  

المورد البشاااااري الفت  كلّه ف  البالد قبل التسااااارب واالنقطاع فيما 

ها قد أّمنت زاداف  ها وخاصاااااا بعد، فتكون المؤساااااساااااات التعليمية عاما

مدرسااااااة  معرفيااف فنيااف حصاااااال علياه األوالد جميعهم. من هنا تأكيد

التعليم األساااااااساااااا  تاأكيداف مطلقاف فه  الطريق الوحيدة المؤدية إلى 

 روما.

أصااااابح معيار األهل اليوم اساااااتبقا  أوالدهم ف  مدرساااااتهم أو 

نقلهم منهااا إلى ماادرساااااااة أخرك رهناااف بمااا تقاادمااه الماادرساااااااة من 

لإضاااافاتل: نشااااطات رياضاااية وفنية. فاألهل لم يعد يرضااايهم أن 
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مبرزاف ف  الرياااضاااااايااات أو العلوم عااامااة أو  يكون ابنهم أو ابنتهم

اللغااات، وإنمااا يهمهم أن يتلقى أوالدهم تااأهيالف فنياااف، إن لم تقاادمااه 

المدرساة أو مؤساسات أخرك، سعوا إلى تأمينه عن طريق الدروس 

الخاااصاااااااة والنوادي بثمن باااهظ مااادي وزمن ، طوعاااف وعن طيااب 

ل  واألوالد خاطر. هك  مشااااهد يومية نراها ونعجب بشاااجاعة األها

وصاااابرهم من أجل الحصااااول على هك  القيمة المضااااافة ف  تربية 

أوالدهم الت  تجحدث وسااتجحدث الفر  كله ف  حاضاارهم ومسااتقبلهم. 

هااك  ه  الورقااة الت  لعباات بهااا الماادارس الخاااصاااااااة وتلعااب بهااا 

الجاامعاات الخااصااااااة عندنا، تعجز المدرسااااااة الحكومية والجامعة 

 الحكومية عن تأمينها.

لة الكبيرة اآلن ه  أن هك  لاإلضااااافاتل بأشااااكالها المشااااك

الحضارية الحضرية غائبة عن جغرافيا الريف واألماكن النائية 

ف  البالد، وباالتاال  ه  غاائباة عن شاااااااريحة كبيرة من أطفالنا 

فيَّة ك  نرضى بهكا الواقع بحكم  وأوالدنا، وه  مسألة ليست تارا

المهمة إ نل الدولة اإلمكانات وتوفرها. من الكي سااااااايقوم بهك  

ف بمؤسااااااساااااااتها التعليمية وبمراكزها الثقافية الموجودة ف   طبعا

المكان. هنا يأت  دور لالموسيق  الزائرل، القادر على أن يحمل 

بع  رياح المتعة والتحري  عليها. وإ ا كان دور الموساااايق  

ف، فااادور  ف  مااادارس القرك  الزائر ف  مااادارس المااادن مهماااا

خطير الشاااااااأن. من هنا ثانيةف تأكيد ضااااااارورة والمناطق النائية 

إحداث هك  المهنة وتأكيد حسااان اختيار وتأهيل هكا لالموسااايق  

 الزائرل.

 
 

 

  أفول الظاهرة الرحبانية
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 صميم الشريف

 

ف  مساااااتهل سااااان  الخمساااااينيات بدأت إ اعة دمشاااااق تب  ف  

برامجها اليومية أغنيات لمطربتين ناشاااااائتين هما لحنان وفيروزل، 

بعضهما، ثم غاب اسم لحنانل  نوألساباب غير معروفة انفصالتا ع

ن ر لها بين الحي، اللهم إال من بع  األغنيات الت  كانت تظهطويالف 

عبية ، ويكتساااب شااااف ئفشاااي خك اسااام فيروز يتألق شااايئاف أواآلخر، بينما 

 ف  عالم الغنا  األنيق. كبيراف  قوية حتى صار اسماف 

كما يظن ـاااـااا صوت لفيروزل ليس من األصوات القوية القادرة 

وهو ف  حقيقته ضعيف الشأن كصوت عبد الحليم حافظ،  ـااااـااااالناس 

والعاااطفااة واإلحسااااااااس وبع  الخصاااااااائ  نااه يمتاااز بااالرقااة أإال 

األخرك الت  اكتساابها من ممارسااته الطويلة ف  أدا  الترانيم الكنسااية 

فيااائهااا وفق العلوم الموساااااايقيااة أالت  نمااا ف  ظلهااا، وترعرع ف  

الصاااحيحة، ويمكن القول على ضاااو  هكا، إن صاااوت فيروز انطلق 

طابعها، ته بمن أرضااية ثقافية غنية، ه  الكنيسااة المارونية الت  طبع

 ـااـ Falsettoـااـاا  فالستو ـااـااوأمدته بما يحتاج إليه من استعارة صوتية 

ال تخفى على العاااملين ف  الموساااااايقااا، وأغنتااه بطريقااة منفردة ف  

وي، ياإللقااا  الغنااائ  الاادين  الااكي أتقناات اسااااااتخاادامااه ف  الغنااا  الاادن

وساااالحته بأساااااليب المد والترجيع، وبالتعبير األصاااايل ف  األدا  من 

حي  الهدو  والعنفوان والقوة والضاااعف واللين والعنف والحنان وما 

إلى  لس من أسااليب اإللقا  الغنائ  الكنس  الغرب ، األمر الكي جعل 

 األصوات األخرك تتضا ل أمامه لتفسح له الطريق إلى القمة.

وصااااوت فيروز الرقيق الصاااااف ، صااااوت صااااغير، ال يتعدك 

ناادمااا اسااااااتمع إليااه الراحالن الااديوان وبع  الااديوان الواحااد، وع



 

 22 

األخوان لفليفلل، وهما من الموسااايقيين القالئل البارعين ف  لبنان، 

حكما بضااااعفه وعكوبته ونقائه، ولم يكن لالميكروفونل قد اسااااتوك 

وقتااكاه على عرا الغنااا  ليحكم لااه أو عليااه، لااكا نصااااااحااا فيروز 

 بالعمل ف  لكورالل اإل اعة اللبنانية.

ر الرحبان ل اللكان اساااااتمعا الى خوان لعاصااااا  ومنصاااااواأل

ا دركا ما ينطوي عليه هكأ، صااااوت فيروز ف  الفترة نفساااااها تقريباف 

 اف خاصاا فعمال من جانبهما على تدريبه تدريباف  ،الصااوت من امكانات

يمة قل قأولما كان هكا النوع من الغنا   .نواع الغناا  الخفيفأيتفق و

قل أها، ون يرتلأ  اعتاد ف  مادته الموسااااايقية من الترانيم الدينية الت

لى إن حلق بالمسااتمعي ممتعاف  ، فقد انساااب من حنجرتها انسااياباف تعقيداف 

 .جوا  ما كانت معروفة لديهم قبالف أ

 األخوان رحبان  وفيروز

لم يكن األخوان رحبااان  عناادمااا التقيااا لحنااان وفيروزل على 

لية مالرغم من الوظائف البساااااايطة الت  تقلداها ف  بداية حياتهما الع

ف  الموسايقا، بل على العكس كانا دارسين متعمقين  ال يعرفان شايئاف 

لها منك يفاعتهما وال ساااايما عاصاااا  الكي تعلق ببز  أبيه الكي كان 

، ثم بمتااابعتااه دراساااااااة العزف والنظريااات والعلوم بااارعاااف  عااازفاااف 

الموساايقية على أيدي مختصااين لبنانيين وأجانب، ولم يكن منصااور 

  الادراسااااااة على الرغم من ميله الفطري للشااااااعر ف أقال مناه توقااف 

بنوعيه الزجل  والعمودي، فبرع هو اآلخر حتى صارا من األعالم 

دون أن تتهياأ الفرصااااااة لهماا ك  ينطلقا بفكرهما الموساااااايق  عبر 

األغنيااة. وعناادمااا اكتشاااااافااا لحنااان وفيروزل، وجاادا غااايتهمااا ف  

المساااااتمعين االنطال  عن طريقهما. وهككا بدأت ألحانهما تصاااااافح 

ومن ثم من خالل صوت  ،الثنائ  لحنان وفيروزل    من ورا  صوتا 

ها خك صااوتها يجكب المسااتمعين إليأفيروز الت  اسااتقلت بألحانهما. ف

همساة فيه، وساعدها الميكروفون ف   لس مساعدة  كل ويشادهم إلى

برز خصاااااائ  صاااااوتها الجمالية، وأخفى العيوب الت  أكبيرة، إ  
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ة، وأضااااافى عليه ما يحتاجه من محسااااانات تشاااااوبه بصاااااورة مطلق

 .بديعية

وت فيروز لم يظهر على حقيقته ف  البدايات عندما غنت صااااو

األغان  األجنبية المعروفة ف  حينها من مثل لماروشااااكا، ساااامرا  

مهااا، القمر األخضاااااار، والقمر الورديل ومااا إليهااا من األغاااان  

 اناف وألح اف وشاااعر األجنبية الت  قام بترجمتها ونقل نصاااوصاااها زجالف 

 إلى العربية األخوان رحبان .

وف  هك  األغان  ظهر بوضاوح ضعف الفرقة الموسيقية الكي 

كاان يغطياه نقاا  صااااااوت فيروز الفت  الممراح، الاكي لم يعتاد بعد 

ن لى أإأفاانين الغناا  الادنيوي. وياكهب بع  المتتبعين من الباحثين 

لكي كان الموسااااايق  حليم الروم  الكي أعجب بصاااااوت فيروز، وا

منصااااااور عاادداف من لوخوين رحبااان  وغنى من شااااااعر  صاااااااديقاااف 

، هو الكي أوحى لهما لال تغضااب لاألغنيات اشااتهرت منها قصاايدة 

بااالكتفاا  بماا نقال  من فنون األغنيات األجنبية الخفيفة الراقصااااااة، 

والعماال على رفااد موهبااة فيروز بااألحااان تتفق وفن الغنااا  العرب . 

ن  كانا يفكران بهكا، ويرغبان ف  االنطال  ويبدو أن األخوين رحبا

من األغان  المترجمة إلى األغنية العربية الحديثة الت  تسااااتطيع أن 

تواكاب مسااااااتوك األغان  الت  قامت بنقلها وأن تتفو  عليها. ككلس 

أرادت كمااا أثبتاات أعمااالهمااا فيمااا بعااد التعبير عن حاااجااات جياال 

اة، من ورا  أغنية خمسااااااينيات القرن الماضاااااا  وتطلعاته ف  الحي

عربياة جاديادة تسااااااتطيع أن تكون باديلاة عن األغان  األوربية الت  

 وجدت لها مرتعاف ف  نفوس الجيل الجديد.

وهكاكا ولادت الظااهرة الرحبانية الت  تختلف عن كل الظواهر 

الموساااااايقياة الت  ساااااابقتها والت  تمثلت ف  مونولو  القصاااااابج ، 

محمد عبد الوهاب وفريد وقصاااايدة الساااانباط ، وألوان واقتباسااااات 

األطرا، والت  ساااااااعادت جمعيهاا األغنية الرحبانية على الظهور 

ف  الثوب الرائع الاكي تحلات باه. وإ ا كاانات الحركة الرومانسااااااية 

الت  دخلات على الغناا  واألدب والفن متأخرة قد غلبت على أعمال 
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أعالم الغناا  ف  ثالثينياات وأربعينياات القرن المااضاااااا ، فانن هك  

رومانسااااية تبدت على نحو باهت إلى حد ما عند األخوين رحبان  ال

ف  أغان  الحب، وأضاااحت أثراف ال يساااتشاااف المساااتمع وجود  ف  

ألوان الغناا  األخرك، إ  صااااااارت األرض والعالقاات اإلنسااااااانية 

والمجتمع والوطن، من أهاااداف األغنياااة الرحباااانياااة الهاااارباااة من 

عندها عاطفة إنسانية رومانسية العواطف المريضة، وأصبح الحب 

شااااااااعرة  ات أبعاااد واقعيااة تنااأك عن الخيااال والوجااد، وتبتعااد عن 

الحزن والبكاا ، وتحمال على الفرح واألمل، وتهدف إلى السااااااعادة 

 واالبتهاج.

والرحبانية كظاهرة موسااايقية جديرة بالوقوف عندها، وه  ف  

بداية ظهورها قاساات وعانت الشاا   الكثير حتى اسااتطاعت تكوين 

ناا  المالئم النطالقتهاا. والمناا  الكي تعبت ف  البح  عنه حتى الم

وجدته وانطلقت منه لم يكن ف  حقيقته ساااوك صاااوت فيروز. وكما 

انطلقات فيروز ف  بادايااتها من الكنيسااااااة المارونية، كانت انطالقة 

الرحبانية من الكنيساااة األرثو كساااية. وإ ا عرفنا أن ترانيم الكنائس 

وأد  السااااااللم الموسااااايقية من ساااااريانية الشااااارقية تعتمد أصاااااعب 

وبيزنطية ويونانية، أدركنا سر قوة الرحبانية ف  استيعابها للموسيقا 

الشاارقية وفهمها العميق لتقساايمات الصااوت وأجزائه المقامية. وإ ا 

عرفنا أيضااااف أن الرحبانية لم تقف عند حدود الموسااايقا الشااارقية بل 

ركنا كيف اسااااتطاعت المزج تعدتها إلى علوم الموساااايقا الغربية، أد

 بما ينفع األغنية العربية وينه  بها. نبين أساليب الموسيقتي

والرحباانياة كظااهرة، لم تاأت عفو الخااطر، وإنماا نتيجة لتمثل 

أفانين الغنا  العرب ، وما انتهى إليه حتى نهاية ساان  الخمساااينيات، 

طة لنقواأللحاان الت  أعطتهاا بعد مرحلة النقل والترجمة. بدأت من ا

الت  انتهت عندها عطا ات المدرساااااة المصااااارية المسااااايطرة على 

الساااااحة الموساااايقية، على الرغم من تباينها مع اتجاهات المدرسااااة 

السااااااائادة، كماا أن إبداعها جا  منك البدايات، ألنها كانت ثورة على 

أساااليب الماضاا  البالية، وانقالباف على المفاهيم التقليدية، وتخليصااااف 
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الرتااباة الغاارقة فيها، ومن تلس البدايات جا تنا األلحان لوغنياة من 

الت  استطاعت ان تحاك  ألحان األغان  األجنبية الخفيفة ف  قوتها. 

انتقاال األخوان رحبااان  إلى فنون األغنياااة  تومن أغاااان  البااادايااا

ات ف  نفوس جيل الخمسينيات والستيني تالعربية األخرك الت  احتل

كي أغدقته فيروز بصااااااوتها من ورا  والساااااابعينياات كال الحاب الا

أشاااااعارها وأزجالها وألحانها. وقد ظهرت أولى هك  المحاوالت ف  

وغيرهااا كثير، وف  كاال هااك   لعتاااب،وإلى راعيااة، ونورالأغنيااات

األغاااان  الت  غنتهاااا فيروز، واألخرك الت  غنتهاااا المجموعاااات 

اعتمادت الرحباانية على بساااااااطة  لبو فاارس عناد  جنيناةلكاأغنياة 

يقااعاات واأللحاان، وعلى اسااااااتخادام اآلالت الشااااااعبياة كالبز ، اإل

ديانة كل ما هو ريف  وأصاااايل حتى صااااارت أغانيها ألهل المدن  وما

والريف معاف.. فيها يشااااام المساااااتمع رائحة األرض، ويتنسااااام عبير 

الرواب  والهضاااب، ويتابع أغان  الجبال، ويصاايخ ألحالم السااهول 

 ت  ال تنته ، ويشاااره بعنفوانوالغابات السااكرك بحفالت الساامر ال

ومرح احتفاالت الناس البسااااطا  وأفراحهم ف  أغانيهم الت  طفحت 

بكال هاكا، لتحال المساااااارة محال الهم، والفرح محل الحزن، والحب 

 عوضاف عن الكراهية.

والرحبااانيااة بعااد هااكا، تقاادماات من خالل ألحااانهااا بثبااات وجرأة 

من التراثين  نحو األفضااال، وكرسااات ما تعرف من علوم وما تحفظ

الكالسااااايك  والشاااااعب  لخدمة األغنية العربية، واساااااتغلت ف   لس 

صااااوت فيروز الرقيق الحالم وبع  األصااااوات النسااااائية األخرك 

قباال أن تعتمااد على نصااااااري شاااااامس الاادين ثم على ملحم بركااات 

ومروان محفوظ وجوزيف عااازار وغيرهم، ورفاادت هؤال  جميعاااف 

من الهاادف اإلنسااااااان  لوغنيااة  باألحاان وأعماال اقترباات فيهاا كثيراف 

العربية،وكادت ف  لحظة من اللحظات الحاساااامة أن تكساااار الطو  

المحل  إلى العاالمياة، ولكنهاا قصاااااارت عن  لس، واقتصاااااارت ف  

محاولتها على الحفالت ف  بع  العواصاام األوربية، وتقلصاات ف  

بالسااااترينال إن جاز هكا لاساااتخدام علومها الموسااايقية عند عصااار 
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ى عنااه تحوالف، وإن تجاااوزتااه ف  بع  تجاااربهااا كمااا ف  الرأي تااأب

الت  قاامات على حركات ثالث، أسااااااوة باألعمال  لزهرة المادائنل

الغنائية الغربية، ولكنها لم تستمر بعد  لس، ووقفت تائهة حيرك بين 

متابعة الطريق واالكتفا  بما وصاااااالت إليه، وبين الدوران ف  حلقة 

الحيرة لم تطاال، ألن الرحبااانيااة  األلحااان الت  أعطاات. غير أن هااك 

تاابعات عطاا هاا الاكي لم يكن جادياداف هاك  المرة أو تجادياداف، بل كان 

اجتراراف أللحااانهااا الماااضاااااايااة الت  عملاات على زخرفتهااا بغريااب 

الصانعة، وتوشايتها بمحاسان التوافق الموسايق  البساايط  هارمون ( 

حبيتس بالصاااااايف لشااااااايف البحر شااااااو كبيرل وأغنية لمثل أغنية 

 حبيتس بالشت ل.و

وإ ا اسااااااتثنيناا الغناا  الادين  ف  أعماالهماا، وجادنا أن األغان  

الجاديادة الت  أعطت لم تكن سااااااوك صااااااورة مكتملة األلوان نظماف 

ولحناف عن أغانيهما الت  لمعت الرحبانية عن طريقها كظاهرة فريدة 

 ف  ديار الشام.

  ويرجح بع  النقاااد المعتاادلين أن الراحااة االقتصااااااااديااة الت

رفلات بهاا الرحباانياة، كاانات من العوامال األساااااااسااااااياة ف  توقفها 

اإلبداع ، كما أن تكريس فنها لخدمة األغراض السااااياسااااية لبع  

الدول العربية بطريقة ما، ومماألتها لكل دولة عربية تسااااااتضاااااايف 

إنتاجها أو تغد  عليها خيراتها وهداياها شااااكل عنصااااراف أساااااسااااياف 

ا وصاااااالات إلياه ف  فنهاا. ويمكن وهاامااف ف  تاأخرهاا وتراجعهاا عما

تلخي  ماا قاامات به الرحبانية من أعمال ف  خدمة األغنية العربية 

 عموماف بالنقاط اآلتية :

ـااااـاااا قيام مدرسة فنية جديدة قوامها الرحبانية ومن يسير على  1

خطاها، تقف على قدم المساااااواة مع المدرسااااة المصاااارية، 

بية السااااااورية تنهال ألحاانها وفنون أغانيها من األرض العر

 .لالمعروفة ل بديار الشام

ـاااااااـااااااا إعطا  قالب األغنية  ات اإليقاعات الغربية الراقصااة  2

مفهومهااا الحقيق ، وعاادم الجنوح ف  إيقاااعاااتهااا الراقصاااااااة 
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بهدف التطريب، وهو األمر الكي لم تتخل  منه المدرساااااة 

 المصرية حتى اآلن.

س دون المسا ــ إحيا  التراث الشعب  ومدينته بنسقاٍط معاصرٍ  3

 بجوهر األلحان األساسية وأصالتها.

ـاااااـااااا إحيا  التراث الكالسيك  لفن الموشحات، والقيام بتلحين  4

بع  الموشااااااحاات األنادلسااااااياة بنوعيها الشااااااعري وغير 

الشاعري، وجعلها تتحدث بلغة العصر، مستفيدة ف   لس من 

التجارب الت  ساااااابقها إليها حليم الروم  ومحمد محساااااان، 

لسااااان الدين محمد بن عبد لها الرائع لموشااااح على نحو لحن

 هجرية. 677المتوفى عام  لهللا الخطيب

 جادها الغي ج إ ا الغي ج همى يا زمانا الوصل  باألندلس  

ـاااااااـااااااا تقديم بع  أعمال ساايد درويش العاطفية والهادفة بعد  5

إخضاااعها للعلوم الموساايقية البساايطة، ونشاارها على نطا  

وتأكيد أن األعمال الخالدة تظل واسااااااع لتعريف النااس بها، 

 حية أبداف مهما أغفلها النسيان أو طواها الزمان.

ـااااـاااا إحيا  فن المسرح الغنائ ، وتقديم عدد كبير من األعمال  7

المساااااارحياة الغناائياة الهاادفة. وتعد هك  المحاولة من جانب 

الرحبااانيااة من أهم األعمااال الت  قاااماات بهااا، إ  مااا كااان 

ستعيد ماضيه الكي تألق ف  عصر أب  للمسارح الغنائ  أن ي

خلياال القبااان ، لوال محاااولااة الرحبااانيااة الجااادة الت  اعتبرت 

عند تقديمها من أكبر المجازفات الفنية، وعن طريق مساارح 

الرحبااانيااة الغنااائ  ولاادت المسااااااارح الغنااائيااة األخرك الت  

 ظلت ف  مضامينها وألحانها دون مستوك مسرحها.

لموسيقية الغربية على نطا  واسع بنتقان ـااـاا استخدام اآلالت ا 6

 فا  جميع من استخدمها قبلها.

وإلى جانب هك  االيجابيات فنن الرحبانية بقصااد أو دون قصااد 

 أوغلت ف  سلبيات دفعتها إليها عوامل مختلفة منها :
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ـااااـاااا التزامها بصوت فيروز واستغالله فنياف وتجارياف، وحصر  1

 أعمالها الهامة والرئيسة بها.

تكريس مختلف وسائل اإلعالم لخدمتها وخدمة فيروز بالكات، ـااـاا  2

والتعتيم على الفنانين اآلخرين من مثل : نصاااري شااامس الدين، 

جورجيت صااايغ، جوزيف ناصاايف، وجوزيف عازار، وملحم 

 بركات، وإيل  شويري.

بسااابب التزامها  ـااااااااـاااااااا االبتعاد عن فنون العرض الصاااوت ، 3

بصاااوت فيروز الصاااغير الضاااعيف الكي ال يساااتطيع تقديم 

العرض الصااااااوت  الاكي يتطلاب مهاارة فائقة، وفهماف عميقاف 

وقوياف للمقامات، وأصول االنتقال فيما بينها. ويمكن اكتشاف 

الت  غنتها. وإ ا  ليا جارة الواديل لاس من خالل قصاااااايادة 

بد الوهاب نحن قارنا بين صاااااوت فيروز وصاااااوت محمد ع

الفت  القوي عندما غناها، اكتشاااااافنا أن الرحبانية لجأت إلى 

التصااااوير المقام  ليسااااتطيع صااااوت فيروز الرقيق العكب 

أدا  هاك  القصاااااايادة براحاة متناهية بعيداف عن فنون العرض 

الصااااوت  الضاااائيلة الت  ضاااامنها عبد الوهاب لرائعته. وإ ا 

نور لحلة نحن اساااااتمعنا للقصااااايدة نفساااااها من المطربة الرا

وتقريناا باأساااااامااعناا ماا  هبات إلياه ف  عرضااااااهااا  لالهادك

الصااااااوت  وأدائها المكهل الرائع، لوقفنا مبهوتين، وألدركنا 

البون الشاااااااسااااااع بين فيروز ونور الهدك، وبين محمد عبد 

الوهاب ونور الهدك أيضاااااف، وأليقنَّا أن نور الهدك لم تتفو  

على على فيروز وعلى محمااد عبااد الوهاااب فحساااااااب باال و

 نفسها.

إن صااااااوت فيروز الجمياال الضااااااعيف فنياااف، ال يبرر إحجااام 

الرحبااانيااة عن تقااديم عروض صااااااوتيااة مالئمااة لهااا، وإ ا كاااناات 

الرحبانية تخشااااااى من فشاااااال فيروز ف  العرض الصااااااوت ، فننها 

تسااااااتطيع أن تقيااد العرض الصااااااوت  بااالتلحين، على نحو مااا فعاال 

األغااان   القصاااااابج  والساااااانباااط  ومحمااد عبااد الوهاااب ف  بع 
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الكلثومية. ولكن الرحبانية لم تستطع أن تسد هكا النق  على الرغم 

من قدراتها. وبع  المتحمساااين لفن الرحبانية يعزون إحجامها عن 

تقديم العرض الصاوت  ف  أعمالها إلى التزامها بمتطلبات العصر.. 

عصر الفضا  والساندويتش، ألن األغنية ف  زمنهم ـاـ حسب رأيهم 

مل العرض الصاوت ، ويجب أن تكون قصيرة سريعة ـااااااـاااااا ال تتح

كانطال  صاااارو  ف  الفضاااا ، أو التهام شاااطيرة على عجل. ومن 

هناا ناأت الرحباانياة بفنهاا وه  القادرة على كل فنون الغنا  العرب  

هاكا من ناحية، أما من الناحية الثانية الت   عن العرض الصااااااوت .

مع وتبح  عن المساات يصاارون عليها فه  القول إن الرحبانية تفتش

الحقيق .. عن المستمع الكي يسمع أغانيها وألحانها دون أن يقاطعها 

بالصاااااافير والزعيق والتصاااااافيق وآهات االسااااااتحسااااااان وعبارات 

ألن هكا كله ينجم عن الطرب الغريزي الكي يأت   لماصاااااار، أعدل

به العرض الصااااااوت  الكي يحمل ف  طياته التزلف واالسااااااتجدا . 

ف  هكا إلى أبعد الحدود. ومهما كانت قيمة رأي  والرحباانياة نجحت

الغالة والمتحمساااين للرحبانية فننها تظل مقصااارة ف  هكا الضااارب 

 الكي يعتبر أساسياف ف  الغنا  العرب .

ـااـاا اعتماد الدوبالج ف  المسرحيات الغنائية، بنيهام الناس بأن  4

صااوت فيروز الكي يأتيها على شااريط مسااجل هو أدا  ح  

فيروز بطلة تلس المساارحيات. بينما واقع الحال  ومباشاار من

غير  لاس، ويعد هكا العمل الكي تلجأ إليه السااااااينما والفيديو 

كليااب أكبر خااداع فن  يمااارس ف  المساااااارح الغنااائ . وإ ا 

علمنا أن مغن  األوبرا يقدمون عروضهم اليومية على مدك 

الوساااااائل   شاااااهر أو أشاااااهر أحياناف دون اللجو  إلى مثل هك

ل Falsettoينين ف   لس باالساتعارة الصاوتية فالستولمساتع

أدركنااا الفر  بين األدا  الحقيق  وغير الحقيق ، علماااف أن 
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ثالجها ف   لس مثل عبد  فيروز تسااتعين باالسااتعارة الصااوتية ما

 الحليم حافظ ونجاة الصغيرة.

ـاااااااـااااااا التزام الرحبانية ف  أعمالها بأشااعار وأزجال منصااور  5

، وابتعادها عن شااااااعر األعالم إال فيما الرحباان  دون غير 

 لندر، ولوال قصاااائد ساااعيد عقل من مثل لساااائلين  يا شاااآم

لوخطل الصااااغير، وغيرها من القصااااائد  لودادلوقصاااايدة 

القليلة، لما خرج فن القصااااايدة عندها عن شاااااعر منصاااااور 

ن بن لسان الديلوفن القصايدة إ ا اساتثنينا موشاح  الرحبان .

ياليل الصاابل ألب  الحساان لة الشااعري، وقصاايد لالخطيب

الحصااري الفهري القيروان ، ال يعتدا به كثيراف، إ ا ما قورن 

سااااكن لبما قدمه محمد عبد الوهاب من ألحان ف  قصاااايدت  

رَّ ب لو لالليااال لجبران خليااال جبران، ألنهاااا لم تخرج  لمج

كثيراف أو قليالف عن فن األغيناااة الحقيقياااة الااادارجاااة إلى فن 

لكي أرسى دعائمه وتقاليد  بصورة نهائية القصايدة الشاامخ ا

السااانباط  ومحمد عبد الوهاب لأعالم المدرساااة المصااارية 

والقصااااابج ل. وربما أرادت الرحبانية من خالل القصااااايدة 

الت  قدمت أن تكسار طو  القصايدة المصارية بحي  تصبح 

أسااااااهال تنااوالف، وأقرب منااالف من النااحياة الجمااهيرية، كما 

إال أنها ف  باق   .لغنيات مكةلو لائنزهرة المادلفعلات ف  

ما أعطت فشلت وانحدرت بفن القصيدة إلى مستوك األغنية 

الدارجة، دون أن يسااااتطع الشااااعر الكي لحنته االرتفاع بها. 

غينة الدارجة غير القصاايدة، والشااعر الغنائ  والعمودي واأل

ماا كاان ف  يوم من األياام وقفااف على شاااااااعر واحاد، كما أن 

يكن ف  يوم من األياام ف  تجااهال قالب فن  يقف اإلباداع لم 

على أرض صاااااالبااة لبلوغاه الكماال النهاائ . كمااا أن الثورة 

على قالب ما يجب ان يكون مدروسااااف لالنطال  به إلى آفا  

 أرحب تزيد ف  كماله وقوته.
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ــ إغرا  الرحبانية ف  اقتباس األلحان األوربية من كالسيكية  7

يفها وتقديمها ف  حلة جديدة وراقصاة وأخرك شرقية، وتحر

على أنها من تأليفها، وه  ف  هكا لم تساال للمسااتمعين الكين 

هم على اسااتعداد لقبول أي شاا  يصاادر عنها، وإنما أسااا ت 

زياد الرحبان ل ـااااـاااا ابن فيروز وعاص  ـااااـاااا الكي لللرائع 

استهل بداياته الموسيقية بالسطو على أعمال الكبار الخالدين 

نا وياهل الت  أخك ألحانها من أأناا ياا أنا، ياا لكماا ف  أغنياة 

. إلى جاانب أعمال أخرك 44ساااااايمفونياة موتسااااااارت رقم 

ممااااثلاااة ال داع  لاااككرهاااا، احتلااات فيهاااا أعماااال المجري 

 وبع  المؤلفين الروس جانباف كبيراف منها. لليستل

والرحباانياة ف  طريقة اقتباسااااااها طورت أساااااالوب محمد عبد 

اييس إلى ثمااانيااة والبنااا  عليهااا، إلى الوهاااب الااكي يعتمااد أربعااة مقاا

اقتباس األلحان الكاملة ثم توشااايتها وزخرفتها بما يالئمها بأسااالوبها 

الخااص بهاا. فاانتقلات من الترجماة الت  ماارسااااااتها ف  بداياتها إلى 

التحرير والتحريف اللاكين أبادعات فيهماا. ومهما أسااااااهبنا ف  تعداد 

عطا  رغم توقفها عن ال إيجابيات وسالبيات الرحبانية، فستظل رائدة

الجااد. وإ ا كاانات الرحباانياة تعاد بماا قادمت من أهم الظواهر الفنية 

الت  ظهرت على الساااااحة العربية طوال النصااااف الثان  من القرن 

العشاارين، فنن صااوت فيروز بما له وما عليه يعد هو اآلخر ظاهرة 

فرياادة من نوعهااا ف  تاااريخ الغنااا  العرب . ويخطل من يفترض أو 

ظن أن صااوت فيروز ما كان يسااتطيع أن يتربع على عرا الغنا  ي

لوال الرحبانية،ألن الخصااااائ  الفيروزية ه  الت  أبدعت فيروز، 

وليس الرحباانياة، وكماا أبادعات فيروز ف  أعمال الرحبانية أبدعت 

ف  أعمال محمد عبد الوهاب وسيد درويش ومحمد محسن وفيلمون 

تبس من األلحااان األرمنيااة الااكي وهب ، وحتى ف  العماال اليتيم المق

ينساااااااب إلى ظريف لبنااان الراحاال نجيااب حنكش من خالل أغنيااة 

إن كال الظاهرتين ـاااـااا الرحبانية وفيروز ـاااـ  لأعطن  الناي وغن ل

نجحتا معاف ف  كل ش   ـاااااـااااا ونجحتا أيضاف ف  أنهما أعطتا مستمعاف 
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 صااادقاف يصاايخ بحواسااه ومشاااعر  وعواطفه، وينفعل انفعاالف عفوياف 

وصاااااادقاف بهما، ويعبر عن كل  لس تعبيراف أميناف يرتفع إلى مساااااتوك 

 األلحان الت  يسمع.

الظاهرتان على الرغم من قوتهما انفصاااالتا فنياف بعد ثالثة عقود 

من الزمن، وهكا االنفصاااااال الكي ال تعنينا أساااااابابه كان بداية أفول 

يروز  لفالظاهرة الرحبانية الت  كان من العساااير عليها أن تجد بديالف 

على الرغم من األصااااااوات الت  تعاملت معها وفشاااااالت. وكان من 

الممكن أن تساااتمر على وتيرتها لوال مرض عاصااا  المفاجل الكي 

أودك به فيما بعد. وكان خساااارة ال تعوض. وعلى الرغم من رحيل 

عاصاا  فنن أخا  منصااور تابع الطريق الصااعب والشااائس ف  أكثر 

هادفة، لم يكن حظها من النجاح  من اثنت  عشاااارة مساااارحية غنائية

مثل المساارحيات الغنائية األخرك الت  شاااره فيها أخا ، فأضااا ت 

كااالشااااااهاااب زمناااف قباال أن تهوي. وربمااا كاااناات مساااااارحيااة المتنب  

الغنائية، ومساااارحية عودة الفينيقس من أهم أعماله الت  أنجزها قبل 

 وفاته.

  لقليلة التأماا فيروز، فظلت ف  الساااااااحة الغنائية، واألعمال ا

غنتها البنها زياد وللراحل محمد محسان لم تزد رصيدها اإلبداع ، 

إ  ظل المساااتمع يسااامع فيروز فقط دون األلحان، وف  هكا الصااادد 

يقول الساااااانبااااط  عن ملحن  أم كلثوم : إ ا كاااناات ألحاااانهم دون 

 المستوك فاستمع لصوت أم كلثوم فقط.

ون ف  مجمله لقد ورث أبنا  عاصاا  ومنصااور التراث الكي ك

الظااهرة الرحباانياة، ولكن أين هم من تركتهماا! الجميع يعملون منك 

ثالثة عقود من الزمن ولم يتركوا أثراف يعيد للظاهرة الرحبانية ألقها. 

وربما كان أبرعهم زياد الرحبان . والكي يقرأ مقاالته الموساااااايقية، 

 يشااااعر أنه أمام موسااااوعة موساااايقية حقيقية. ولكن هك  الموسااااوعة

المتسالحة بالعلم، لم نلمس منها شيئاف ف  أعماله. والمضمون الهادف 

مهماا كاان وزناه وتأثير ، ال يمكن له أن يعيش سااااااوك الزمن الكي 

ينته  فيه الهدف الكي توخا ، ولنا ف  أعمال ساااايد درويش الغزيرة 
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ف  هكا المجال خير مثال على  لس، إ  بعد زوال األسباب الت  أدت 

الت أيضاااااف، ولم ينفع معها التككير بها الكي اقتصاااار إلى والدتها، ز

على إحيا  ثالث مساارحيات من أصاال ثالثين مساارحية غنائية كان 

قد لحنها ف  مشاااااوار عمر  القصاااااير. كان طموح الرحبانية عندما 

تقديم أعمالها المسااتقبلية  (4 ميس الريمللقدمت ف  دمشااق مساارحية 

وانفراد منصااااور  ل عاصاااال. وبعد غياب ةبمرافقة فرقة ساااايمفوني

باالعمال، لم يسااااااتعن ف  مساااااارحيااتاه الت  أعطى بفرقة األكاديمية 

لسورية، وظل ا ة، وال بالفرقة الوطنية السيمفونيةاللبنانية السايمفوني

 يسير على هدك الماض  الكي صنع الظاهرة الرحبانية.

ترك مااا ا بق  من هااك  الظاااهرة بعااد غياااب األخوين الرحبااان ... 

سااااااوك اإلرث الكي تركته، وهو إرث غن  وزاخر لم  ال شااااا   اللهم

يعمال أحاد من ورثته على إغنائه وتطوير  من النقطة الت  انتهى إليها. 

وكل اإلضااااافات الت  جا وا بها اشااااتملت على العلوم الموساااايقية، من 

دون اسااااااتنبااط ألحاان جاديادة، فهم ف   لس مثل الجماهير العربية الت  

 وظلت تتعايش معها.  أحبت أعمال األخوين رحبان 

الخالص من هااكا اإلرث الااكي كباال خيااالهم  افهم لم يسااااااتطيعو

وفكرهم الموساااايق ، شااااأنهم ف   لس شااااأن ورثة عمالقة المدرسااااة 

المصاااارية الكين لم يسااااتطيعوا أيضاااااف أن يقدموا جديداف بعد إبداعات 

 الغنا  الت  انتهت ف  نهاية الستينيات، إ ا لم يكونوا قد انحدروا بها.

يروز الت  أرادت التغيير، وملااات من الرتااااباااة اللحنياااة الت  ف

غرقت بها ف  أدائها أللحان ابنها وغير ، لجأت ف  مرحلة يائسااااااة 

إلى السااااانباط  الفتقار لبنان آنكاه إلى ملحن قادر يخل  صاااااوتها 

من الرتابة علها تحصاال على التغيير المنشااود. فاختارت قصاايدتين 

 لبين  وبينس خمرة وأغانل:  للشاااااااعر الكبير جوزيف حرب هماا

واختار السنباط  للشاعر عبد الوهاب محمد قصيدة  لولأمش  إليس

                                                           


  لمنصور الرحبان  ف  برنامج ل دائرة الضو ل أ يع من حديــ  

 1975التلفزيون العرب  السوري عام 
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. وعلى الرغم من تلحين الساااااانباط  لهك  القصااااااائد لآ  لو تادريل

الثالث قبال ثالثين عاامااف فانن فيروز أحجمات بعاد وفااته عن غنائها 

 خوفاف من أمور ثالثة ألزمها بها السنباط  ه :

صوتها الحقيق  ـاـاا كما صرح للصحافة ف   لس الحين ـاـا الغنا  ب

 ــ بدالف من صوتها المستعار الكي اعتاد  الناس.

ـاااـااا االنتقال بأدائها من غنا  أغنية ف  خمس أو عشر دقائق على 

 األكثر، إلى غنا  أغنية دسمة ف  ثالثين دقيقة.

ـااااااااـاااااااا القفالت المثيرة الت  تأت  ف  ألحانه بعد كل جملة لحنية، 

 مر الكي توجست منه.األ

ولما كانت تأمل أن يقف إلى جوارها ــ كما وعدها ــ ف  الحفل 

الكي سااااااتؤدي فيه هك  األعمال، فننها تهيبت بعد وفاته اإلقدام على 

تسااااااجيلهاا، واكتفات بألحان ابنها، واجترار ألحان األخوين رحبان  

القديمة. وبعد مرور خمس سااانوات، صاااارت هك  القصاااائد متداولة 

 ت السنباط  وعود ، وه  من الروائع الت  اختتم بها حياته.بصو

لم يبق من فيروز بعد محاولتها هك  ساااااوك صاااااوتها، واألغان  

الت  تظهر لها بين الحين واآلخر، تالشااى منها  لس الومي  اآلساار، 

وال يعن  هاكا أن فيروز بعااد تقادمهاا ف  الساااااان وتراجع مساااااااحااات 

على العكس فه  تساااتطيع صاااوتها، صاااارت عاجزة عن الغنا ، بل 

االسااتمرار، ولكنها لن تسااتطيع تغيير ما تطبعت عليه، وهو أمر يقف 

حائالف بينها وبين األعمال الكبيرة، كما حدث لها مع ألحان السنباط ، 

 إال أنها ستظل تغرد وتشدو ف  حدود إمكاناتها الصوتية.

 لإن أفول الظاااهرة الرحبااانيااة بغياااب نجميهااا، باادأ ف  واقع الحااا

منااك تخلاات فيروز عنهااا، وال يعن  هااكا بوارهااا، ألن ملحن  لبنااان 

ومطربيهاا ماازالوا يادورون ف  فلكها، دون اسااااااتنباط جديد يطورها 

ويرتق  بهاا، ألن اللغة الموساااااايقية الت  يتحدثون بها رغم ضااااااعفها 

وافتقاارها إلى ما يعينها على الحياة، غير اللغة الموساااااايقية اإلبداعية 

ا الرحبانية ف  القرن الماضاااااا . وف  انتظار ظواهر الت  تحادثت به
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موساااااايقياة جاديادة على غرار ماا جاا  باه األخوان رحباان  وعماالقة 

الموساايقا والغنا  ف  الوطن العرب . ساايظل البوار الموساايق  سااائداف، 

إلى أن يقي  هللا للحيااة الموساااااايقية مبدعين ينتشاااااالون هكا الفن من 

 الوهدة الت  آل إليها.

 

 ظاهرة األخوين الرحبانيين

  يقيةــــــــــــالموس

 برةــــرة والعــــين الفكــب

 

 

  *بقلم غزوان الزركل 

 

 أوالف:

 ،إنّها لظاهرةل ومن ثم مدرسااااااة .لها مجّرد لتجربةٍ يلن أساااااامِّ 

فنياٍة متكاملٍة ومتفّردة، ما  انتزعات وجودهاا من خالل صاااااانااعاٍة ٍ 

 وهكا .ومسااااااتمرة ممتدةٍ  حقبٍة زمنيةٍ محاافظاةف على ألاقها عبر  تفتئا

إنها عطا  جميل  .معياار أساااااااسد للفن األصاااااايل القادر على البقا 

  ملؤ  الفكر وملؤ ،ناجح مؤثر على نحوزاوج بين الن  والموسيقا 

راف كبا ،/أدب  ما نزال نتكوقه بكل رغبةتجا  موساااااايق ه  ا. المتعة

  وصااااغاراف  ،لماضااا تداخلنا من خالله الككرك ويشااادنا الحنين إلى ا

 :ولكن .من  اكرة جديدة ويبنون بفضاله بعضاف  ،يتأثرون به ويتغنون

ه  اآلن لسااامةل مميِّزة لعصااارنا  ينهل مدرساااة األخوين الرحباني

وهل  .الحاال  كما كانت لعصاااااار مضااااااىل ال أظن أنها بقيت ككلس
                                                           

*
 .أ.د. ف  الموسيقاــ   عازف بيانوــ  



 

 34 

نعترف كلنا بجماليتها العاليةل ال  ما دمنايمكن اسااااااتعاادتهاا كما ه  

  .بأن هكا ممكن حتى لو أردنا  بنصرارأعتقد 

ال يمكن للتاريخ أن يعيد نفسااااااه تماماف. إ  بتغير الظروف تتغير 

الوساااااائل وتتغير طر  التعبير، و لس يصااااالح على مجال الفن كما 

على أي مجااال آخر. ولكن للفن  اكرة تنقاال لمعلومااةل إنساااااااانيااة 

من عصر متراكمة عبر الزمن، ماّدة الجساور من إنساان إلى آخر و

إلى عصاار، ناقلة لالمعاناةل البشاارية الت  تتشااابه ف  جوهرها، إنما 

ف  نتمااا اتهااا الثقااافيااة واتختلف ف  حقبهااا التاااريخيااة وتتنوع ف  

عبر هااكا التراكم يصاااااابح  تعادديتهااا القومياة وف  أثوابهااا الجمااليااة.

 الماض  جز اف من الحاضر ويمس  المستقبل امتداداف له.

ننا نعيش ف  خضااام موسااايق  تغلب عليه الغثاثة وإ ا ما اتفقنا بأ

ويغلب عليه اإلسااافاف، فال مناص من العمل إلنشاااا  بنا  موسااايق  

 ي قيمة فنيٍة عالية، ال يسااااتوي إال بالتأساااايس على قاعدت  التراث 

وباالسااااتفادة من العلم الموساااايق  األورب   ،األقدم والتراث األحدث

قات الشاااااعوب األخرك. طالع على موساااايوباال ،بأشااااكاله المختلفة

ا ه  فم .صااااارت بالفعل تراثاف حديثاف  ينومدرسااااة األخوين الرحباني

 بع  خصائ  هكا التراث، وما  ه  بع  أسباب استمراريتهل

 :ثانياف 

نتما . إن الشااااعور أريد أن أبدأ بنقطة مهمٍة وه  موضااااوع اال

نتما  برأي ، وخاصااااااة  ف  الزمن الحدي  لبالدنا، الموساااااايق  باال

نتما  األخوين امن النااحياة النظرياة الموهباة واالحتراف. ف يساااااابق

إلى لبنان وإلى الثقافة العربية لبالد الشااااام ومصاااار كان  ينالرحباني

حجر الزاوياة ف  النجااح الاكي حققته الموهبة وصاااااانعه االحتراف 

وصااااااقلاه الحس اإلعالم  واإلنتااج  العاال  لوخوين رحبان . إنه 

نتما  اهو  ــهكا ما يميزهما عن غيرهما و ـاـانتما  متعدد األطياف ا

إلى القريااة وإلى الوطن الكبير، إلى القيم األخالقيااة والروحيااة، إلى 

نتما  إلى الفن الشاااعب  المحل  وإلى اإلرث االطفل وإلى فلساااطين، 
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 ننتما  إلى اإلنسااااااختصااااار هو االموساااايق  العرب  الكالساااايك . ب

وبالترنيمة وباألغنية الاكي يعبر عن نفسااااااه موساااااايقيااف بااألهزوجة 

وباالقصاااااايدة وبالرق  وباألزيا  وبالمساااااارح، يعبر عن األطياف 

عقد الت  تحيط بحياته، بتنوعاتها من البسيط إلى الم ةالنفساية المختلف

 ومن السهل إلى المركب. 

الااكي اتبعااه  النهج األدب  الراق وأرفاادهااا بنقطااة تاااليااة وه  

وان بمااا أن الكلمااة ه  األسااااااااس ف  م وساااااايقااانااا. لقااد تجاااوز األخا

وان موهبتهما األدبية الخاصااة بهما ليبحثا أيضاااف عن نصااوص  األخا

يختااارانهااا بااالعين واأل ن المهااكبتين للناااقااد المتااكو  المحترف. إن 

سابقة لااختيار الكلمة الت  تخدم األجوا  النفسية المتعددة والمتنوعة 

 قة فصاااااالالاككر ال يقال أهمياة عن النغم نفسااااااه وال يمكن ف  الحقي

سيقا حتراف  للمواال ىالكلمة عن اللحن على الصعيد العمل  وبالمعن

الغنائية. وهنا اسااتعمل الرحبانيان الزجل والشااعر العمودي والكلمة 

المحكيااة يمررانهم تحاات مجهر المسااااااتوك الفن  الالئق والتوظيف 

 اإلبداع   ي الكائقة الموسيقية المرهفة. 

الموسااااايق  الكي توجه إليه   لالحترافإن المسااااتوك المرتفع  

كان التعوي  عن وجود المؤسااااااسااااااة العلمية  اناألخوان الرحبااني

األكاديمية. فالعلم الموساااااايق   وخاصااااااة ف  الوقت الكي وجدا فيه 

وهو وقت بداية النهضااة الوطنية والقومية( لم يؤخك بالضاارورة من 

مؤساساة موسايقية تربوية  من معهد اختصااص  مثالف أو معهد عال 

وسااايقا(، إنما عن طريق المعرفة السااامعية والنوادي، عن طريق للم

دروس متنااثرة وحلقاات فنية، عن طريق التعليم الكات ، عن طريق 

اللقا  بموسايقيين غربيين، ومن خالل جٍو موسايقٍ  يضم عمالقة ف  

الفن العرب  كانوا يعملون ف  أقساااااام الموسااااايقا ف  اإل اعات، عن 

مختلفة، وأخيراف وليس آخراف عن طريق طريق الكتب والمنشورات ال

الطموح الكي ال يعرف حدوداف ف  التعرف إلى الموسيقات المتنوعة 

 المتعددة ف  أصقاع األرض،التقليدية منها والحديثة.
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التمكن من الفلكلور حتراف كاااانااات والركيزة األولى لهاااكا اال

( ة اللبنان ( ومن الموساايقا العربية الكالساايكية  المصاارية/السااوري

.  هكا االنفتاح شااّكب من جهة واالنفتاح على الغرب من جهة أخرك

ال شااااااس األ ن الرحباانياة  كما أثر من قبل على تجارب مصاااااارية 

وساااورية(. لقد ابتعدا عن األشاااكال الموسااايقية الممطوطة المكررة، 

المغرقااة ف  لتخااديرل النفس، وتجنبااا قصاااااا  الحااب الممجوجااة 

عام ومن الحياة اليومية الواقعية للناس. المبال غة، واقتربا من الشأن ال

من التقنية الغربية المسااااااماة بالتوزيع  انخوان الرحبانياسااااااتفااد األ

الموسااااايق ، الكي حرصاااااا أن يكون مالئماف ومنساااااجماف وحكراف قدر 

اإلمكان فيما يخ  الوقوع ف  مطب التقليد. وحرص األخوان على 

 ات فقرات منضاامة أشااكال أكثر تماسااكاف،  ات إطار مقفل مدور أو 

متنوعاة وملوناة، حرصااااااهماا على الحفاظ على فٍن متميز أصاااااايل 

يه.  يعكس بيئة مبدعا

اسااااااتقطبات  لمؤسااااااسااااااة األخوين رحباان ل أغلب التجارب 

الموسااااايقية الموجودة ف  المنطقة وتعاونت معها أو اساااااتفادت منها 

قد تقوم به ف  زمننا الحاضاااااار  االساااااتقطابأو آخر. هكا  على نحو

معاهد موسااااايقية ترب  المؤلفين والمؤدين/الملحنين والمغنين بهدف 

خلق جٍو موسيقٍ  غنائٍ  الئق بالحياة الكريمة وباإلنسان الحر الح  

لهضااااامتل هك  المؤساااااساااااة الرحبانية  الباح  عن الساااااعادة. لقد

 ،الصااااغيرة حضااااارة موساااايقية عربية تطورت عبر مئات الساااانين

انفتحت مدرساااااتهما على موسااااايقات العالم الكالسااااايكية والخفيفة، و

. و اهتم الرحبانيان باألغنية الريفية كما باألغنية ةالجادة والراقصاااااا

  اهيسا ن الحضارية، ببيئة الجبل والساحل والبادية كما بموسيقا المدن.

وع  الرساااالة النهضاااوية واحترام المساااتمع الكي يحتاج إلى منتاج ب

ن فكر ودقااة ف  التنفيااك، ورهااافااٍة و و  ف  التسااااااجياال، فنٍ  نااابع م

 ونشاط ف  النشر والتوزيع.

احترافية عملت على  مؤساااااساااااة إنتاجيةشاااااّكل األخوان رحبان  

تحقيق أعماالهاا عن طريق الكتاابة والتنويط والتسااااااجيل والنشاااااار من 
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خالل وساااااائل اإلعالم المختلفة. وكانت هك  المؤساااااساااااة معتمدة على 

 فيروز(، إنما بشاااااكل ال يتطلب لعبادةل هكا النجم، بل المغن  المتألق 

يعدا  طرفاف ف  عملية اإلبداع الفن  الت  تضااااام بالدرجة األولى المؤلف 

ثم المغن /المؤدي  الكوكااب(، وتضاااااام لأقمااارافل تجتمع ف  عماال فن  

جماع  يساااااتقطب مغنين آخرين ويتعاون مع الراقصاااااين والفنيين من 

 عيين وتلفزيونيين. و كان التعاون يتم معوإ ا نمسااااارحيين وساااااينمائيي

مؤلفين آخرين قااد ال يقلون أهميااة عن الرحااابنااة فيمااا يخ  التلحين 

تحادياداف، ومع كجتّااٍب آخرين قد ال يقلون عنهما أهميةف فيما يخ  الكتابة 

الشاااعرية. ومن المفيد مالحظة  أن السااايدة فيروز لم تلعب دور المغنية 

لناس أن يسـاـاــموا صوتها  لبالمالئك ل، بعيداف األنثى الجكابة. واعتاد ا

 عن أية تداعيات جنسية.

توجاد هنااه قواساااااام عربياة مشااااااتركاة تجمع مناطق الثقافات 

الموساايقية العربية الرئيسااة  المغرب، مصاار، بالد الشااام، العرا ، 

الخليج( بعضااااااهااا مع بع ، ف  حين طغاات الثقااافااة الموساااااايقيااة 

ابتدع األخوان رحبان  بديالف  المصاااااارية ف  القرن العشاااااارين. فهل

شاامياف  للثقافة الموسيقية المصرية خصوصافل قد تكون هك  النظرية 

جاادت ف   غير بعياادة عن الصااااااواب. إن مقولااة لالتطرياابل مثالف وا

البالد الشااااااامياة من قبال ومن خالل أعمال الرحابنة األحدث منحى 

 باالقتراوب ،متميزاف اتساااام  باالبتعاد عن لالرخاوةل ولاالسااااتالبل

أكثر من لالرصااااانةل ولالعنفوانل اللكين يميزان أبنا  المنطقة. وال 

ولالتحليقل  ل ةأقول بأن الفن ال يحتمل وجود نوع من لاالسااااااتكان

وال أحااول التقييم بقادر ماا أحااول البحا  عن خصااااااوصااااااياة بيئاة 

 موسيقية دون غيرها. 

 

 :ثالثاف 

إلى التجربااة  نعم. أضاااااااافاات تجربااة الرحبااانياين جااديااداف وقيّماااف 

الموسايقية اإلنساانية. أما تأليفاف فقد أثرت مدرساة األخوين ف  توجيه 
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تطور الموسااايقا ف  المنطقة العربية، ولكن هكا التأثير كان واضاااحاف 

داف  ،ف  لبالد الشاااامل على وجه الخصاااوص وكان هكا التأثير مجساااَّ

لم يصاااااابج  ربماعلى وجاه التحاديد ف  أعمال زياد الرحبان ، الكي 

إلى  ات الشااامولية الت  ساااما ف  رحابها والد  وعمه. لقد وجد زياد 

الرحبان  حدود  وأبدع ف  إطارها، وهك  مزية الفنان الحقيق . فكل 

فنااان كبير  عن وع  أو ال وع ، وأتجرأ ألقول عن كليهمااا معاااف( 

يعرف حدود . لقد اغترف زياد من تلس لالظاهرةل وأصاابح فناناف  ا 

ية وأد  تخصااااااصاااااااف من جهة، وأقرب إلى االلتزام اتجا  أكثر أحاد

السياس  من جهة أخرك. أصبح زياد أستا  الكلمة المحكية المدينية، 

 وصاحب األسلوب الموسيق  لالجازيل المميز والخال .

إننااا لك  نحااافظ على تراث ظاااهرة األخوين رحبااان  و نبن  على 

على مدرسااااااتهما ساااااانحتاج إلى مؤسااااااسااااااات موساااااايقية ال تعتمد فقط 

لالظواهرل. فصاااعود هك  المواهب له قوانينه الخاصاااة االجتماعية الت  

قد تساااااامح أو ال تساااااامح بازدهار تلس القدرات اإلبداعية وتلس الطفرات 

الجينيااة االسااااااتثنااائيااة. وهنااا نؤكااد مرة أخرك موضااااااوع ارتباااط تلااس 

المواهاب عناد األخوين رحباان  بقادرة هاائلة على الصااااااعيد العمل  من 

يك وإدارة. لقد اسااتطاعا فيما اسااتطاعا  لاسااتغاللل المواهب تخطيط وتنف

األدائية الكبيرة مثل صاوت السايدة فيروز الت  استمرت ف  لعب دورها 

العظيم ف  الحياة الموسااااايقية العربية، ألن عبقرية أخرك قد تلقفتها وه  

 عبقرية زياد الرحبان . 

تنا ثقافولقاد تحادثناا أكثر عن النوع الغناائ  الاكي يشااااااكال جاّل 

الموساايقية المحلية، ولكن هكا ال ينف  وجود األعمال الرائعة ضاامن 

النوع اآلل   وهو األقال(. ويجاب أن نع  أساااااابااب نجااح إنجازات 

األخوين رحباااان ، إن كاااان ف  المجاااال الشااااااعب  أو ف  المجاااال 

الكالسااااايك ، لك  نساااااتطيع أن نساااااتخل  العبر وأن نساااااتمر ف  

صاااة بنا. فهل يجب علينا أن نبدأ من صاااناعة حياتنا الموسااايقية الخا

ل طبعاف ال، فلدينا تراث األخوين الراق  انرحبانيالخوان حي  بدأ األ

 الكي نحتاج أن نعلّمه من جديد ف  مؤسساتنا الموسيقية التربوية.
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وف  حرصاااانا على النهوض بحياتنا الموساااايقية  نحو ما هو أعمق 

 كموسااايقيين: مؤلفين فكراف وما هو أقرب انتما  وأصااافى وطنية( نساااعى

وماؤديان ياتاطلعون إلى االحتراف وإلى االنتماااا  إلى بيئتهم المحلياااة 

لينجزوا أعماالف  ات قيمة تساااتطيع حتى أن تتخطى المحلية، نساااعى إلى 

أخاك الدروس من مساااااايرة األخوين رحبان . إننا نريد إحيا  هكا التراث 

يقية ضااامن مفهوم عصااارنا، معلمين وناشااارين من خالل منظومة موسااا

تربوياة وإنتااجياة، مبادعين لثقاافاة موساااااايقية محترفة ومنتمية،  ات نفع 

 و ات جمال.

 

 

 المسرح الغنائ 

 ف  مصر

 

 

 بقلم : أ. د. رتيبة الحفن 

 

لعاب المساااااارح الغنائ  دوراف هاماف ف  تطور األغنية ف  القرن 

مارون إليا بن ميخائيل نقاا  اللبنان  األصااال  دالتاسااع عشااار، ويع

( رائد المساارح الغنائ  العرب ، وأول مترجم 1855ـاااااااـااااااا  1817

أولى ترجماااتااه مساااااارحيااة  ومقتبس للروايااات المساااااارحيااة. فمن

لموليير الت  قااام بعرضااااااهااا ف  منزلااه ف  أواخر عااام « البخياال»

.. وكانت أساااااارة مارون ه  عماد المساااااارحية. فالمنزل هو 1847

المساااااارح، ومااارون هو الملحن والمخرج والممثاال األول. وكااان 

ماارون نقاا ملماف باللغات التركية واإليطالية والفرنسااااااية مما أهله 

 ع األدب العالم  إلى العربية.لترجمة روائ
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وجا  من بعد مارون كل من : يعقوب صنوع ــ أحمد أبو خليل 

القبان  الدمشق  ـاـا أديب إسحا  ـاـ ثم إسماعيل بس عاصم المحام  

، الت  قاام باالبطولاة فيها. وأغلب ما «توسااااااكاا»الاكي ترجم رواياة 

تارجام من األدب المساااااارح  مترجمااااف عن اللغتين الفرنسااااااياااة 

 كليزية.واإلن

قاادم يعقوب صاااااانوع روايااة من فصاااااال واحااد باااللغااة العربيااة 

( تضم بع  األغان  الشعبية. وكان مسرحه مقاماف 1839الدارجة  

 ف  وسط حديقة األزبكية ف  القاهرة.

نجح يعقوب ف  تحفيظ روايته لعشرة من تالميك  ارتدك أحدهم 

 زي امرأة، وقام بدور العاشقة.

ح مصاااري. وكان أيضااااف وإن صااانوع هو صااااحب أول مسااار

المؤلف والمغن  والمخرج والممثاال األول والمصاااااالح االجتماااع  

صاااااحب الرسااااالة. فكثير من رواياته كانت تدور حول نقد المجتمع 

وعيوبه. كما تعرَّض الحتالل الوطن بالنقد السااااخر. فرمز للنكليز 

وأتباعه وقدَّمهم ف   يكما تعرض للخديو«. جون بول»بشاااخصاااية 

 ظالم آغا( ـااااااااـ « السااانجق»بشاااخصااايات مختلفة منها  مسااارحياته

 آغا القواص( و شايخ الحارة(. أما الشاعب المصااري « طرطور»و

 «.أبو الغلب»المغلوب على أمر  فرمز إليه بشخصية 

وعند الحدي  عن المساااارح الغنائ  ال بد أن نككر فضاااال أحمد 

ئ . اأب  خليل القبان  الدمشااق  على ما قدمه لالرتقا  بالمساارح الغن

بعاد معاانااتاه ف  وطناه سااااااورياة مما اضااااااطر  إلى مغادرتها عام 

وا التمثياال 1884 ، عناادمااا هاااجمااه المتزمتون والرجعيون الااكين عاادا

 بدعة. وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة ف  النار.

هو و«. المسااارح النثري»يقول الدكتور محمد مندور ف  كتابه 

 يروي قصة القبان  مع الرجعيين فيقول:

فن التمثياال لطوائف المحاافظين ف  سااااااوريااة، وأخااكوا  لم يرج   

يهاجمون القبان  هجوماف عنيفاف.. بل اساااااتعدوا عليه السااااالطات حتى 



 

 41 

شااااد رحاله إلى « سااااعيد الغبرا »قيل: إن أحد المحافظين واساااامه 

سااااتانة. حي  اسااااتطاع أن يصاااال بعد صااااالة الجمعة إلى الخليفة األ

ان .. ين والفضاايلة على القبليسااتعديه باساام الد« عبد الحميد الثان »

ليه ف  الشاااام حمدي باشاااا أن يمنع اونجح ساااعيه. فأمر السااالطان و

القبان  من التمثيل، وأن يغلق مسااارحه. ولعل من الطريف أن نككر 

أن المحافظين الساااوريين صااااغوا ضاااد القبان  عدة مقطوعات من 

الهجاا  والتهادياد، لقنوها لبع  الصاااااابية ليتغنوا بها ف  شااااااوارع 

 ق وأزقتها مثل قولهم:دمش

 أبو خليل .. مين قال لس

 على الكوميديا.. مين دلس

 ارجع لكاره.. قبان 

 أبو خليل النشوات ... يامزيف البنات

 ارجع لكاره أحسن لس

 ارجع لكاره نشوات 

 الشيخ أبو خليل القبان 

و أب»مع خاله « قبان »وكاان الشاااااايخ أبو خليال القباان  يعمال 

 «.أسعد النشوات 

أبو خليل القبان  إلى اإلساااااكندرية وقدم على مسااااارح وصااااال 

 زيزينيا وقهوة الدانوب عدة مسرحيات منها:

ناكر الجميل ـااـاا اإلفريقية ـااـاا عراب  باشا ـااـاا هارون الرشيد ـااـ 

عفيفة ـااااااـاااااا جميل وجميلة.. وغيرها. وكانت رواياته مستوحاة من 

 زالتاريخ العرب  اإلساااالم ، وقصااا  ألف ليلة وليلة. وكانت تتمي

بعنصاار الرق  اإليقاع ، وخاصااة رق  السااماح الكي يقدم على 

غنا  الموشاااااحات. وكان يتناوب الغنا  بين فصاااااول الروايات الت  

 تقدمها فرقته مع عبد  الحامول  وألمظ.
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وف  القاهرة، قدم القبان  مساااارحياته الغنائية. كانت عروضااااه 

ر، ولم قوامها الرق  والموسااااايقا والغنا  والحوار الفكاه  السااااااخ

 تكن مصر من قبل قد تعرفت على هكا اللون من الفن.

ويعادا القباان  من رواد المساااااارح الغناائ ، لعب دوراف هاماف ف  

ظهور المساااااارح الغنائ  لدك سااااااالمة حجازي، وزك  عكاشااااااة، 

 ومنيرة المهدية.

در فرح نوكان لبع  الفنانين السااااوريين واللبنانيين مثل إسااااك

اضاااااحة ف  هكا المجال. أخك الشااااايخ وساااااليمان القرداح ، جهود و

سااالمة حجازي عنهم الكثير، كما انضاام ف  بداية ظهور  الفن  إلى 

جوقة إسااكندر فرح الت  كانت تعمل ف  تياترو عبد العزيز  شااارع 

 عبد العزيز(.

أما رائد المسارح الغنائ  العرب  الحقيق  ف  مصار فهو الشيخ 

عرا الغنا  بعد ( الكي تربع على 1917ــ 1825سالمة حجازي  

 .1921وفاة عبد  الحامول  عام 

اشاتره ساالمة حجازي ف  طفولته مع المقرئين والمنشدين ف  

األ كار.. وكان دور  مساااندة المنشااادين ف  تأدية اآلهات الممتدة أو 

أدا  بع  النغماات الحاادة. وعنادما بلغ الحادية عشاااااارة من عمر  

يم. آيات من القرآن الكر أساااند إليه افتتاح حلقات الككر بتالوة بع 

ثم عمل مؤ ناف ف  مسااجد األباصاايري.. وكان الناس يترقبون ساااعة 

 األ ان ليستمعوا إلى هكا الصوت الساحر.

وإلى جاانب عمل الشاااااايخ سااااااالمة حجازي مؤ ناف.. كون تختاف 

موسيقياف إلحيا  الليال  ف  القرك المجاورة. وكان يؤدي الموشحات 

الرحيم المساااااالوب وعبااد  الحااامول   واألدوار للشاااااايخ محمااد عبااد

 ومحمد عثمان.

 اع صاااااايات الشاااااايخ سااااااالماة حجازي.. فعرض عليه بع  

المشااااتغلين بالمساااارح الغنائ  االنضاااامام إليهم.. لكنه أبى.. فنشااااأته 

الدينية الصاوفية تأبى عليه أن يعتل  خشبة المسرح.. إنه يرف  أن 
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 ئهكان التمثيل ف  رأيه ورأي بع  زمال«. مشاااااخصاااااات »يكون 

خروجاف على تقاليد الدين. إال أن يوسااااف خياط اسااااتطاع إقناعه بأن 

يقوم بالغنا  بين فصاااول الرواية بعيداف عن جو التمثيل. وافق الشااايخ 

سااااااالمااة حجااازي على هااكا العرض. وكاااناات هااك  ه  باادايتااه مع 

 المسرح الغنائ .

أحب الشايخ ساالمة حجازي المسرح الغنائ  واندمج ف  العمل 

يظهر ف  أكثر من رواية من أشااهرها: م  وهوريس ـاااااااـ فيه. وبدأ 

 عايدة ــ المظلوم ــ هارون الرشيد وغيرها.

ثم أنشاااااأ ساااااالمة حجازي مسااااارحه أو الجوقة كما كان يطلق 

 بحديقة األزبكية.« سااااااانت »عليهاا، وعمال مع فرقتاه على تيااترو 

در نواساتطاع أن يحقق نجاحاف كبيراف، حتى إنه عدَّ منافساف كبيراف إلسك

 فرح.

وكان جورج أبي  قد ظهر بفرقته أيضاااف، فانضاام إليه سااالمة 

جوقة »حجازي بعد مرضه، وعمال معاف، وأطلقوا على فرقتهما اسم 

 «.أبي  وحجازي

كااان التمثياال قباال ظهور جورج أبي  يجعتمااد ف  أدائااه على 

االرتجال أكثر من االعتماد على الن  المساااااارح  المكتوب. وبعد 

نا معاف فرقة انضاااامام الشاااايخ ساااا المة حجازي إلى جورج أبي  كوَّ

واحاادة، وبتوجيهااات من جورج أبي ، باادأت الفرقااة تعتمااد على 

الن  المكتوب. جا   لس بعد أن سااااااافر أبي  إلى فرنسااااااا، حي  

ساااااايليفاااان »درس التمثيااال الااادرام  على ياااد الفناااان الفرنساااااا  

Sillivan ». الكي كان له باع كبير ف  ازدهار المسرح الفرنس 

انضاااااام سااااااالمة حجازي إلى فرقة قرداح ،  1885وف  عام 

م  ». قام سااااااالمة ببطولة مساااااارحية 1889وعمال معااف حتى عام 

ثم انضم بعد  لس إلى فرقة إسكندر فرح، فقدَّم عشرات «. وهوريس

المسرحيات منها: نور الدين خليفة الصياد ـاااـااا غرام وانتقام ـاااـااا ابن 

 ونمنامغـ صاحبة الشرف ــ آالشعب ــ النجال  ــ روميو وجوليت ـ
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ـااـاا تسبا.. وغيرها من المسرحيات الغنائية.. بعضها مؤلف والبع  

 اآلخر مترجم أو مقتبس.

وخالصااااااة لماا جا .. أن خليل القبان  وسااااااالمة حجازي قاما 

بوضااع أساااس المساارح الغنائ  ف  مصاار، ومن بعدهما جا  الشاايخ 

أول أوبرا سااايد درويش وكامل الخلع  وداود حسااان   الكي وضاااع 

غنائية(، ثم جا  من بعدهم إبراهيم فوزي ـااـاا وزكريا أحمد الكي بدأ 

: دولة الحظ ـااااـاااا الطنبورة ـااااـ 1924بتلحين مسرحياته الغنائية عام 

ناظر الزراعة ـاـا الغول ـاـا نادي السمر ـاـا أبو زعزع ــ عل  بابا ــ 

 عون..الحساب ـاـ األستا  ــ ملكة الجمال ــ األميرة الهندية ــ ابن فر

 وغيرها.

لحن زكريا أعماله المسرحية الغنائية لفر : عل  الكسار ـااـ منيرة 

المهدية ـااـاا زك  عكاشة ـااـاا عزيز عيد ـااـاا فاطمة رشدي ـااـاا صالح عبد 

الح  ـاـا يوسف وهب  ــ نجيب الريحان  ــ والفرقة القومية الت  قدمت 

 «.عزيزة ويونس»المسرحية الغنائية 

مرأة سااااااهمت ف  نشااااار المسااااارح إن منيرة المهدية ه  أول ا

 .1919الغنائ . وقفت وغنت وأثارت الروح الوطنية مع ثورة 

بدأت منيرة المهدية نشااااطها المسااارح  مع مسااارحيات الشااايخ 

سااااااالمااة حجااازي.. ويرجع إلى منيرة المهااديااة فضااااااال اكتشااااااااف 

الموساااااايقاار محماد عباد الوهااب الاكي قاام بالبطولة معها ف  أوبرا 

كما سااهم أيضاف بألحانه ف  هكا العمل «. كليوباترا وماره أنطون »

 يد درويش قبل وفاته.الغنائ ، استكماالف لما قدمه الفنان س

وكانت المصااااااحبة الموسااااايقية حتى ظهور مسااااارح ساااااالمة 

حجاازي، تكمن ف  عزف التخت التقليدي الكي كان يأخك مكانه بين 

 كواليس المسرح.

 مسرح سالمة حجازي

«. تليماه»أراد الشاااااايخ سااااااالمة حجازي أن ينتج مساااااارحية 

و هفنصاااحه الفنان زك  طليمات أن يساااتخدم أوركساااترا حديثة كما 
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معمول به ف  المسرحيات الغنائية ف  أوربا، يأخك مكانه ف  المكان 

 «.Pit»المخص  له ف  مواجهة المسرح، والمعروف بالحفرة 

كلف الشاااايخ سااااالمة حجازي الموساااايق  محمود خطاب  أحد 

الدارساااين للموسااايقا ف  مدرساااة ساااراي عابدين على أيدي أسااااتكة 

رض، موساايقية المصاااحبة للعالموساايقا اإليطاليين( بتكوين الفرقة ال

فألف الفرقة الموسااايقية من زمالئه ف  الدراساااة وبع  األسااااتكة.. 

وكان  لس ف  عهد الخديوي عباس حلم  الثان . وظهر ف  مسااارح 

الشاايخ سااالمة حجازي ألول مرة قائد للفرقة يقود العمل المساارح  

 ه إلى آخر .تمن بداي

ظهور مساارح الشاايخ  أما الديكور.. فلم يكن هناه اهتمام به قبل

ساااااالمة حجازي. فالمناظر كانت بالغة البسااااااطة، ال تعدو ساااااتائر 

مختلفة األلوان. كان المخرج يستعين بها تبعاف للموقف الدرام . فنن 

كان المشاهد يرمز لقصار الخالفة، اساتخدم الساتائر الخضرا . وإن 

كانت تمثل األرض فالساتارة الحمرا . وإن كان المشااهد يمثل البحر 

كون الساااتارة زرقا . أما إ ا كان المشاااهد يدور ف  الساااجن فتكون ت

الساااتارة ساااودا . كانت كل هك  الساااتائر تساااتخدم كنوع من اإليحا  

 والرمز على منصة التمثيل.

أما اسااااااتخدام الديكور بالمعنى المفهوم فنياف، فظهر مع روايات 

.. 1925الشاايخ سااالمة حجازي، بنشااراف عبد الرزا  عنايت عام 

ت هك  العروض المساااارحية على مساااارح دار التمثيل العرب .. قدم

 «.فيردي»الكي كان يعرف ف   اه الوقت بمسرح 

اسااااتعان عبد الرزا  عنايت ببع  مهندساااا  الديكور من دار 

واضاااع  مناظر « أفوساااكات »األوبرا الخديوية.. وكانوا من تالميك 

 على األوبرات اإليطاالياة الت  كانت تعرض ف  الدار، مما ساااااااعد

 االتقا  بهك  الجزئية ف  العمل الغنائ .

 استخدام العنصر النسائ  ف  المسرحيات
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  شاراه العنصاار النسائ  فنكانت التقاليد ف  مصار ال تسامح ب

، سااااااتخدامه لفتاتين صااااااغيرتيناالتمثيل، فتحايل يعقوب صاااااانوع ب

إظهارها ف  يشاااااكلهما عن طريق الماكياج للشاااااخصاااااية المطلوب 

خليل القبان ، فقد اساااااتخدم ولدين صاااااغيرين للقيام  الرواية. أما أبو

بأدوار النساااااا . وتجرأ الشااااايخ ساااااالمة حجازي واساااااتعان ببع  

الفتيات الشاميات للعمل مع فرقته نككر منهن: ملتاديان ـاااااـااااا نازل  

مزراح  ـاـ ماري صوفان ــ ودولل  أنطوان.. ثم جا ت من بعدهن 

ة صاااااابري، المصاااااارياات: برلنت  حلم ، وروز اليوسااااااف، وحيا

وإحساااااان كامل، وفيكتوريا ساااااويد، وفيكتوريا موساااااى، وصاااااوفيا 

يوسف، وليلى يوسف. ويعتبر إشراه هؤال  ف  المسرحيات خطوة 

جريئة قام بها الشيخ سالمة حجازي ف  مسرحه. أما الرائدات فهن: 

فتحيااة أحمااد، عليااة فوزي، رتيبااة رشااااااادي، عقيلااة راتااب، فاااطمااة 

 رشدي.

الشااااخصاااايات على المساااارح يطلقون وكان الكي يقوم بتحريس 

. «مخرج الرواياة»ثم تغيرت التساااااامياة إلى « معلم الرواياة»علياه 

ومن أوائل من قام بنخراج المساااااارحيات: عزيز عيد، وعبد العزيز 

خليل، وعمرو وصااف .. وكثيراف ما كان المخرج يشاااره ف  التمثيل 

 ف  الرواية.

 ألوان الغنا  ف  المسرح الغنائ 

ماع  ف  المساارحية يؤدك بطريقة اللحن الواحد كان الغنا  الج

 مونوفون (، وخاصااااااة عند أب  خليل القبان  الكي كان يعتمد على 

أدا  المجااميع ف  روايااتاه.. فلم يكن المونولوج  الغناا  الفردي( قد 

 ظهر بعد.

أدخل الشاايخ سااالمة حجازي الجديد على الغنا . طالب الرجال 

، ثم أتى بأطفال صاااغار ليؤدوا اللحن بأدا  الغنا  بأصاااواتهم العادية

نفسااه بأصااواتهم الحادة  السااوبرانو( بدالف من الساايدات، وبكلس أتى 
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الشايخ ساالمة حجازي بتلوين ف  الغنا . ظهر هكا األسلوب الغنائ  

 ف  فرقة جورج أبي .« لويس الحادي عشر»ف  مسرحية 

جا ت ، ففونية( ف  الغنا يأما المحاولة الجادة ف  اسااتخدام  البول

، وكان  لس «دقت طبول الحرب يا خيالة»مع ساااايد درويش ف  لحن 

ف  المشهد الكي وقفت فيه األميرة شهرزاد وسط المسرح لتقلد سيف 

والادهاا ألحاد الجنود المتطوعين الاكي رقته قائداف عاماف للجيش.. فغنى 

 الجنود هكا اللحن الرئيسااااا  تحية للقائد الجديد.. بينما جا  غنا  القائد

بنظم ولحن آخر يحثهم بااه على االنتصااااااار. وف  نفس الوقاات يتغنى 

الجنود المعزولون من القياادة بلحن ثاال ، متمنين للقائد الجديد الخيبة 

والهزيماة. غنات كال هك  المجموعات ف  وقت واحد وبكلس خرج لنا 

نساااايج موساااايق   بوليفون (.. وتعدا هك  التجربة رائدة ف  المساااارح 

 الغنائ .

ساااااايد درويش هك  المحاولة مرة أخرك ف  مساااااارحيته  وعاود

 «.البروكة»الغنائية 

أما بداية الغنا  الفردي ف  المسااارحية وهو ما يعرف موسااايقياف 

 مونولوج(، فقد ظهر مع صوت الشيخ سالمة حجازي ف  رواياته: 

عايدة، شااااهدا  الغرام  المقتبسااااة من روميو وجولييت(. كما جا ت 

الت  قدمها سااااالمة حجازي. وتبعه ف   ف  غيرها من المساااارحيات

 لااس آخرون من بينهم ساااااايااد درويش الااكي أدخاال المونولوج ف  

 ف « أنا المصاااري كريم العنصااارين»رواياته بكثرة من أشاااهرها: 

 الفصل األول من رواية  شهرزاد(.. وغير  لس من نما ج.

واستخدم سيد درويش الحوار الغنائ   الديالوج( ف  أوبريتاته، 

ف  رواية « آن األوان»و« على قد الليل ما يطول»هرها ومن أشاااااا

 العشرة الطيبة.

لم يكتف سااااايد درويش بما أدخله على الغنا  العرب  من جديد، 

ين  أد»وإنما اساااااتخدم أسااااالوب الغنا  الثالث   التريالوج( ف  لحن 

، إ  يشااااااتره ف  الغنا  القائد  زعبلة( مع حبيبته «أهه جيتس بدري
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ت لتغااازلااه أثنااا  النوبتجيااة.. ويفاااجئهمااا قااائااد  حوريااة( الت  جااا 

 الجيش، فيتحاور الثالثة معاف، ويأت  ف  الحوار ماال يحمد عقبا .

اسااااااتخادم محماد عباد الوهااب الغناا  الربااع   كوارتيات( ف  

 «مجنون ليلى»مشااااهد ف  أوبريت من فصاااال واحد.. ف  اسااااكتش 

 الوهاب شاعر أحمد شوق  وتوزيع  آل ( عزيز صاد . قام فيه عبد

باادور قيس، بينمااا غناات أساااااامهااان دور ليلى، وعباااس فااارس دور 

 المهدي والد ليلى، وتوحيدة ظهرت ف  دور عفرا .

ثم جا ت أم كلثوم وقدمت من ألحان رياض السااانباط  مشاااهداف 

من أوبرا عاايادة، ترجماه أحمد رام ، خماسااااااية غنائية  كوينتيت( 

ثوم باادور عاااياادة، توزيع  آل ( إبراهيم حجاااج. قاااماات فيهااا أم كل

وإبراهيم حمودة بدور البطل المصااااااري رداميس، كما قامت فتحية 

أحمد بدور أمنيرس بنت فرعون مصااار الت  دخلت ف  منافساااة مع 

عاايادة ف  حاب القاائاد رداميس. وقاام عباد الغن  الساااااايد بدور والد 

عايدة الملس أمو ناصاارو الكي وقع أساايراف بين يدي القائد المصااري 

يراف أنطوان ساااااليم الكي قام بدور كبير الكهنة.. و لس رداميس.. وأخ

 ف  مشهد من فيلم عايدة.

 أول أوبرا غنائية ف  مصر

 «شااارل كميل سااان صااان »بعد وفاة ملحن األوبرا الفرنساا  

فكر رجل مصااار االقتصاااادي « شااامشاااون ودليلة»صااااحب أوبرا 

الكبير طلعاات حرب أن ينتج هااك  األوبرا معربااة.. فيكون هو أول 

قدم األوبرا المصاااارية ف  مصاااار. فاسااااتدعى المحام  بشااااارة من 

واكيم الكي يجيد اللغة الفرنسااية والكي عرفنا  فيما بعد ممثالف، ليقوم 

بترجمة ن  األوبرا الفرنسااااااية إلى العربية. وأسااااااند طلعت حرب 

تلحين الروايااة إلى داود حساااااان  الااكي جااا ت ألحااانااه على أعلى 

االتجا  األول كان أن يلحن  مسااااااتوك.  جا  ف  بع  الروايات أن

سيد درويش الرواية، إال أنه اختلف مع الفرقة مالياف، فعهد المسؤول 

 عنها التلحين إلى داود حسن (.
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عرضاااات الرواية ألول مرة على مساااارح األزبكية، وكان  لس 

ف  العشرينيات. وكان أبطالها زك  عكاشة  شمشون( ـاااااـاااااا فاطمة 

 الكاهن(. وقاد األوركسترا عبد سري  دليلة( ـاااـااا عبد العزيز خليل 

الحميد عل . واسااااااتعانت الفرقة ف  عروضااااااها األولى بفرقة باليه 

فرنسااااااياة كاانات تقوم بعرض حفالتهاا ف  نفس الوقت بدار األوبرا 

 المصرية.

واسااتمر المساارح الغنائ  ف  تقديم روائعه لكبار الملحنين، من 

  الااديكور بينهااا أعمااال من التراث، وأخرك مترجمااة، مع تطوير ف

 واألدا  واإلخراج.

غير أن هكا الفن العظيم تراجع لوسااف ف  عصاارنا هكا، بينما 

 كان من الممكن أن يساعد على نهضة األغنية العربية.
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ف  العادد السااااااابق تحاادثناا عن المكااان ف  األغنياة العربياة ف  

الصااااااحرا  والريف والمادنياة والوطن. وبيّنا ما للمكان من صاااااالة 

 بالعواطف البشرية. 

وإ ا كاان الحدي  عن المكان مرتبطاف بالموقع، فنن الحدي  عن 

بااالوقاات. والوقاات متاادرج من األزل إلى األبااد ف  الزمااان مرتبط 

 ماليين من السنين.

وقياااس الوقاات ممكن بمااا ف  الساااااامااا  من منيرات ف  النهااار 

 والليل، وما ف  األرض من ظالل. 

واتافاق الاعالماااا  على مر األياااام على أن اليوم هو الوحااادة 

المركزية للزمان. وأنه ف  أربع وعشااارين سااااعة. وأن السااااعة ف  

دقيقاة، وأن الادقيقاة ف  سااااااتين ثاانية، وأجزا  الثانية تقيس سااااااتين 

 أشيا ، ال يدركها من يجّس النب .   

واأليام الساابعة تكون ف  أساابوع، وبها ساام  أساابوعاف. والشااهر 

أربعة أساابيع، والسنة اثنا عشر شهراف. وف  السنة أربعة فصول ف  

اف فبع  المناطق، أو ثالثة فصااول أو فصااالن، وصااار الوقت مصاان

 ف  ثالثة مراحل: الماض  والحاضر والمستقبل. 

وعبرت األغنية العربية عن الماض  بالككريات، وعن الحاضر 

بالعيش فيه، وعن المساااتقبل بالتفا ل أو التشاااا م. واتخكت لكلس قالب 

 الشعر أو الزجل. 

 الككريات ف  األغنية العربية 

ر ادي عشف  عهد ملوه الطوائف ف  األندلس، ف  القرنين الح

والثان  عشااااار، ظهر فن الموشاااااح، وهو صاااااياغة جديدة للشاااااعر 

العرب ، فيها تلوين ف  األشااااااطار واختالف ف  القواف  وتنويع ف  

 اإليقاع. 
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ممن اشااااااتهر من الوشاااااااااحين أبو بكر بن زهر. كااان طبيباااف 

وشااعراف، اتصاال بدولت  المرابطين والموحدين، ومات مسااموماف ف  

 هـ.595العام 

، «أيها الساااق  إليس المشااتكى»ن موشااحاته موشااح مما لحن م

هل تساااتعاد أيامنا »أدا  صاااباح فخري واشاااتهر به. ومن موشاااحاته 

وهو ما يعنينا ف  االسااااااتشااااااهاد به على الككريات ف  « ف  الخليج

 األغنية العربية، وقد غنته فيروز ف  مجموعة الموشحات. 

 الن  

نــا ف  الخلــيج      هل تجستعاد    وليالينا    أيامج

 مسسج دارينا     من النسـيم  األريــج      تفاد  ــأو يجس

سنج المكان  البهيج       أو هل ياكاد   أن     حج

 يجحيِّينا 

 مور ج األفنان       داوحد عليـــه  أنيـــق       ه  ــا روضد أظالّ 

نى      وعـــائمد وغـريــــق        والما ج ياجري ن جا م 

 الريحان  

 

ي  لنا بالغروس   أو هل أديب    ما كان أحلى   يجح 

ال   وصافيـات  الكؤوس   مع الحبيب    فاسقن  وام 

 عندما تججلى   ومــنز د كالعــروس   عيشد يطيب  

 

يشد لعلّه    كالكي قد كان    يعــودج منـه فـريق    عا

أو إلى   هل ل  إليه  طريق   يا ليت شعري

 السلوان  

 

 تركيبة الموشح 

مركب من  غصاان( فيه ثالثة أبيات. ف  « هل تسااتعاد»موشااح 

كل بيت ثالثة أشااااااطار. وكل شااااااطر له قافيته الموحدة ف  األبيات 

 الثالثة. 

 الغصن

 القفل

 الغصن

 القفل
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ثم يليه  قفل( فيه بيتان ف  ثالثة أشاااااطار، كل شاااااطر ف  قافية 

 موحدة ف  البيتين. والتركيب يتكرر ثانية ف  قواٍف مختلفة. 

 دة بن ما  السما :وهكا الموشح ليس تاماف كموشح عبا

ٍة أمراف ولم ياعدل     يجعزل     إال لحاظا الرشأ    ل      ف  أّمّ  ا ن وا ما

 األكحل  

فاكلااس الموشااااااح باادأ بقفاال هو المطلع الماككور وانتهى بخرجااة 

 تشابه القفل ف  التركيب ووحدة القافية ف  األشطار األربعة. 

 إضا ة لغوية 

لماضاا  الجميل، ه : ف  الموشااح أسااما  أمكنة تثير  كريات ا

 الخليج ف  شرق  األندلس 

يطل على المتوسااااط، ودارينا بلد مشااااتهر بالعطور، والغروس 

هاف لوصدقا  ف  سهرات خمرية شعرية طربية.   بلد آخر كان متنزَّ

وليس ف  الموشااااح كلمات تعصااااى على الفهم، فه  مألوفة ف  

  لس الزمان وزماننا. 

 موسيقا األلفاظ والقواف  

ف  الموشااااااح حروف المااد اللينااة: األلف واليااا  والواو  تالحظ

تعشاااق الكلمات، فيكون من  لس موسااايقا قبل أن يكون تلحين، وهكا 

مااا يرجو  الملحن من كاااتااب الكلمااات، فهااكا يتيح لصااااااوت المؤدي 

 والمؤدين معه قدراف من إظهار جمالية الصوت. 

 إضا ة فنية 

ت القرن لحن األخوان رحباااان  هاااكا الموشااااااح ف  سااااااتينياااا

العشاااارين، وأدته فيروز مع المجموعة بأصااااوات الجنسااااين، وكان 

 دورها محدوداف ف  أدا  القفل األخير. 

 ومقام الموشح حجاز كاركرد. 

 حول المعان  
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يعد هكا الموشااح مثاالف مسااتوف  الشااروط ف  التعبير عن  كريات 

رية شااااالزمن الماضاااا  ف  البيئة األندلسااااية  الحافلة بما يمتع النفس الب

 من جمال وغنا  وخمر. 

وتمن  العودة إلى  لس الماضا  الجميل مشروع لدك من عاا 

 فيه واستمتع. وهكا التمن  ظاهر منك البداية:

 أيامنا ف  الخليج    وليالينا  هل تستعاد

 وواضح ف  النهاية:

 كالكي قد كان        يعود منه فريق       عيش لعله     

 طريق           أو إلى السلوان   يا ليت شعري     هل إليه

 الحاضر ف  األغنية العربية   

يتمثل الحاضار ف  األغنية العربية ف  قصيدة غناها محمد عبد 

. كان ف  حفلة 1937الوهااب ف  فيلم  يحياا الحب( المنتج ف  العام 

ف  فيال، فانساااحب إلى شااارفة، وأدار ظهر  إلى بيوت ف  المنطقة، 

والكلمات « عندما يأت  المسااااااا »وم. وغنىوالسااااااماا  تزينهاا النج

 للشاعر محمود أبو الوفا. 

 الن  

 ونجــوم الليــل تجنثر   ـ عنـــدما يأت  المســــــــــا   1

 نجم ا يظهار   متى ـ اســألوا ل  الليــل عن نجـ     ـم 2

 ف  السما  مثل ال ل  ـ عنـــدما تبـــدو النجـــــومج 3

 عنــد  عـــلمد بحال   من حبيبٍ  ـ اســـــألوا هـــل4

ر   ـ كل نجـــم راح ف  الليـــــل5  بنجــــــــٍم يتنـــوَّ

 لا على األفق  المحيَّر   ـ غــــيرا قلب  فهــــــــو مازا3

 لسا ما شــئتا وأكثر   ـ يا حبيب  لـــــس روحــــ 7

ها تظهر   ـ إنَّ روح  خـــــــــــيرج أفقٍ 8  فيـــه أنوارج

 نحــو لّمــاٍح المحيّـا كلمـــــــــــا وجهت عين  ـ9

 واحــداف يرنــو إليّـا  ـ لم أجـــد ف  األفــق  نجماف 12

 منــس بالعطف  عليّا  ـ هل ترك يا ليــــلج أحظى11
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 والمنى بـــين ياديّـــا   ـ وأجغـــــــــــــنّ  وحبيب 12

 حول الن  

 القصيدة من بحر الرمل وضابطه: 

ر  ترويه  الثقاتج   لج رما   فاعالتن فاعالتن فاعالتج   األبحج

وقد تأت  فاعالتن ف  عروضاة  الشاطر األول وضرب الشطر 

الثااان   التفعيلااة األخيرة(، وقااد يااأت  البياات ماادوراف، أي موصااااااول 

 الشطرين، كما ف  األبيات الثان  والخامس والسادس.

رف الروي وح ،واحاادة 8، 7، 3، 2، 1والقااافيااة ف  األبيااات 

، 12، 9ف  قافية واحدة، واألبيات  3،4فيهاا را  ساااااااكنة. والبيتان 

 ف  قافية واحدة.  12، 11

هكا التنوع ف  التشاااااكيل الشاااااعري وتنوع القواف  يتيح للملحن 

التنويع ف  اللحن. واألبيات ساااااااكنة اآلخر تلما اللحن ف  المّحط فال 

 أيضاااااااف بين الساااااااكن يمتاد. كماا ف  القواف  الممتدة وف  هكا تلوين

 والممتد. 

والقصااااايدة آنية الزمان. فالمساااااا  والساااااما  بما فيها من نجوم 

يوحيااان بااالحااب والبحاا  عن الحبيااب، أسااااااوة  بمااا يرك من غزل 

 النجوم. 

 حول الموسيقا واإليقاع والغنا  

تباادأ المقاادمااة الموساااااايقيااة بعزف منفرد على العود من مقااام 

إيقاعياف راقصاف. هكا اإليقاع الراق  راست، ويسلم األوركسترا لحناف 

يادعى كوكاارتشااااااا(، وهو معروف ف  أمريكاا الالتينياة، كما تككر 

 . الحفن  ف  كتابها عن عبد الوهاب رتيبة

هااكا اللحن نفساااااااه ف  المقاادمااة، يؤديااه محمااد عبااد الوهاااب ف  

البيتين األخيرين من القصاااايدة.أما ف  البداية فيؤدي األبيات السااااتة 

إيقاااع مااا انتهاات إليااه المقاادمااة، دون لوازم موساااااايقيااة  األولى على
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فاصااالة. ثم تأت  الزمة موسااايقية قصااايرة للدخول ف  البيت الساااابع 

 يؤديه مع البيت الثامن مع لوازم قصيرة. 

ويبدأ الغنا  المرساااااال ف  البيت التاسااااااع وينته  إلى موساااااايقا 

و نتعبيرية رهيبة، تفصاااااح عن حالته النفساااااية حين ال يجد حبيباف ير

إلياه. وهاكا النوع من الموساااااايقاا ال تعرفاه موساااااايقااناا العربية فهو 

 مستعار من الموسيقا الغربية. 

صااوت محمد عبد الوهاب ف  القصاايدة متمكن من األدا  مؤثر 

ف  المسااااااتمع، يجمع بين الماألوف ف  الغناا  العرب  والجديد الكي 

 دخل وجدانه من الموسيقا األجنبية. 

يوح  بالغنا  فنن الليل الطويل للعاشاااق  وإ ا كان المساااا  زمناف 

أو المعااكَّب يوح  بااألف أغنيااة، من أجاال  لااس شااااااااعاات الليااال  ف  

الغناا  العرب  مقدمة لمّوال أو وصاااااالة غنائية، وقد تحدثنا عن  لس 

 ف  مقالة سابقة تحتوي الليال  والمّوال. 

ترك ما أثر طلوع الشاااااامس وبداية النهار ف  األغنية العربيةل 

   النهار بالغزل أم بالعمل أم بهما معافل أيوح

سايد درويش يرك أن  شامس الشاموسة( توح  بالغزل والعمل 

معاف. فالعين ف  النهار ترك الجمال مضاايئاف يوح  بالغزل، وأن لقمة 

طلعت يا محلى نورها »العيش توح  باالعمال. فكاان من  لاس أغنية 

 ف  البيئة الريفية الصعيدية. « شمس الشموسة

   الن

لى نورها  شــــمس الشموســـه    طلعت يا ما ح 

 لبن الجاموســــــــه بنـــا ن مال ونحل ب يا الّ 

لّ  قاعد  أسمر  وحليـــــــــو   ع الساقية  يا خ 

وج الطاقيّــة  وقال ل   غنّ  ل  غنيـــــــو   عا

لّ   يا أسمر  يا حليــــو   قلت لــه بقلب  ياخ 

ة وقال م  ل  ورد  ــه   ل : قدَّ لو  يا عروســــ   ح 
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 حول الن  

الن  من الزجاال المصااااااري الريف ، كلمااات ساااااايااد درويش 

ولحنااه. وهو صااااااورة لمااا يقوم بااه الفالحون من تربيااة حيوانااات 

 وزراعة وسقاية. 

وحلب الجاموسة من األعمال اليومية المألوفة. والجاموسة ه  

للهجااة واللبن ف  ا البقرة الكبيرة الااداجنااة الت  تعط  اللبن األوفر.

المصارية هو الحليب ف  اللهجة الشامية. والحليب صفة للّبن فيقال: 

 اللبن الحليب أي المحلوب. 

واألغنية تجمع بين فتاة تحلب الجاموسااااااة ف  الصااااااباح الباكر، 

وشااااب وسااايم أسااامر يعتمر قبعة الفالحين. وتحريس القبعة يعبر عن 

ل عند أهل الشااااااام حين الرجولاة والوساااااااماة المغرياة، كما ه  الحا

 يحركون الطربوا ليبلغ طرف الجبين.

والفتاة أعجبت بالشاب، والسيما حين عوج قبعته إيكاناف بالغزل. 

والمشااااهد كله مختصاااارط الشاااااب طلب من الفتاة أن تغن  له، لكنها 

لّ (  بهتات، ورددت ف  داخلهاا إعجاابهاا باه واسااااااتخادمات كلمة  خ 

. فقادم لهاا وردة ووصاااااافها الشااااااائعاة الت  تعن  الصااااااديق الودود

 بالعروس الجميلة. وينته  المشهد. 

 الموسيقا والغنا  

األغنية من مقام عجم يقابله ف  السلم الغرب  دوـااااااـاااااا ماجور. 

والمقدمة الموسايقية بساايطة مختصاارة يعزفها قانون وأكورديون مع 

 إيقاع. 

واألغنيااة طقطوقااة مؤلفااة من مااكهااب هو المطلع ف  بيتين، ثم 

صاااااان أو الكوبلياه( ف  أربعاة أبياات، ثالثاة منهاا ف  قافية ياأت  الغ

 واحدة. أما البيت الرابع فقافيته من قافية المكهب ف  البيتين. 

وهاك  األغنياة غنتهاا فيروز ف  المساااااارحياة الغنائية صااااااباح 

الخير(، كما غنت لسايد درويش أيضااف ف  المسارحية نفسها  الحلوة 

 دي قامت تعجن ف  الفجرية(.
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ورس من الجنسااااااين يردد المااكهااب بعاد المطلع، وبعااد كاان الك

 الغصن  الكوبليه(، وككلس كان الختام مع آهات فيروزية. 

كان الختام أدا  فيروز باللهجة الصاااااعيدية مقبوالف ضااااامن لحن 

تكرر ف  الغصااان  الكوبليه( مرتين، وهكا ما يجعل األغنية ساااائغة 

 ف  أسماع البسطا ، فيحفظونها بسرعة. 

 الفصول األربعة ف  األغنية العربية 

ترتيب الفصول األربعة مرتبط بالسنة الميالدية. فالشتا  أولها، 

والربيع ثاانيها، والصاااااايف ثالثها، والخريف رابعها. ولكل فصاااااال 

 أحوال مناخية تختلف أحياناف بين بلد وبلد أو تتشابه.   

صل فما يهمنا هو الغنا  للفصول. والناس مختلفون ف  تفضيل 

 على فصل، ويستمعون إلى األغان  الت  تجّمل ما يفضلون. 

 من أغان  الشتا  

الشااتا  فصاال إنعاا الطبيعة بما  السااما . والعواصااف والبرد 

من لوازماااه. والنااااس ينعمون بااادف  المواقاااد، ويتقون األمطاااار 

بالمظالت الواقية. والسااااااما  مساااااارح لتمثيليات الغيوم المتبدلة ف  

 ائنات الحية.أشكال تشبه الك

من الشاااعرا  الكين كانوا يعشاااقون الشاااتا  الشااااعر السااااوري 

الراحل كمال فوزي الشااااااراب . كتب قصاااااايدة قدمها إلى صااااااديقه 

الملحن نجيااب السااااااراج، فغناااهااا بصااااااوتااه ف  ساااااابعينيااات القرن 

العشاااارين، وعرضاااات ف  التلفزيون العرب  السااااوري فبل تلوينه. 

 «.  أحب ليال  الشتا »عنوان القصيدة 

 الن  

 ولونا السما    أجحبا ليال  الشتا   

 وطول السهار   وأعشقج صوتا المطر  

  إ ا كنت  أنت  بقرب 

 تناجيس  ألحانج قلب  

 ويرعاه  هجدب 
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بّ  الجميلاة   ليال  الشتا  الطويلاة   يعاتج حج  سجوا

ة    تسيلج هانا ف تامرا بسرعا

 ونحنج معاف يا ظالم  

ل        زا حيقا الغا ل             نعجبا را هدا األاما  وشا

 فنؤن سج روحا الظالم 

ة   لج ف  قلب ه  ألفا شمعا  ونشع 

ة   ة                 ب رغم  بكا   الطبيعا  ليال  الشتا   البديعا

ة    تموجج سروراف وتبدو كباسما

 ونحنج معاف يا هنا   

ر                  لو  السما  فننسى المطار   نغيبج بـ حج

عج صا   حوا السما    ونبد 

 ونزرعج ف  سحر ها ألفا ناسمة  

 أحب ليال  الشتا .......

 حول الن  

القصاايدة من شااعر التفعيلة، وكتابتها شااطراف بعد شااطر عمودياف 

يثباات  لااس، وه  مختلفااة القواف  ف  أجزائهااا لكنهااا كلهااا سااااااااكنااة 

 حرف الروّي. وبحرها المتقارب وضابطه: 

 ن فعولن فعولن فعولنفعول عن المتقارب قال الخليل

 واللعب بالتفاعيل وارد عند شعرا  التفعيلة. 

والقصاايدة تصااف ليال  الشااتا  الجميلة القترانها بعالقة حب ال 

يحس فيهاا العاشااااااقان بالزمن، والطبيعة حولهما تنظر إليهما فتبك  

 فرحاف بدموع المطر. 

 الموسيقا والغنا   

ور العاصااافة بمرور المقدمة الموسااايقية يبدو القانون فيها ي  صاااّ

على األوتاار كلهاا ترافقاه رجفات األوركسااااااترا على الكمان. وه  

قصااااايرة من مقام نهاوند، ويبدأ المغن  غنا   مباشااااارة. معنياف بأدا  

حروف الماد الليناة لتعبر عن المعنى. والقصاااااايدة ف  ثالثة مقاطع، 

 كل مقطع فيها مستقل بلحنه. 
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ع األول مدخالف للمقطع وتأت  الالزمة القصيرة بعد المقط

 الثان . 

وتأت  الالزمة بعد المقطع الثان  من مقام عجم على إيقاع 

 رومبا. 

 ويعود المغن  إلى مقام نهاوند منك قوله  ونحن معاف يا هنا ( 

ويختم المغن  األغنية بغنا  البيت األول من القصيدة  أحب 

 ليال  الشتا (

القانون يرافقها ثم تعاد المقدمة الت  تصور العاصفة ب

  الفيولونسيل( 

أما أدا  نجيب السراج فكان آية ف  اإلتقان والتعبير مع جمال 

 الصوت. 

 من أغان  الربيع 

يبدو أن فصااااال الربيع الجميل محبب إلى الناس بألوان الطبيعة 

األخا ة، واعتدال الجو. والشااااتا  هو األب الشاااارع  للربيع، تزوج 

ن مائه، وولدت الربيع، فصاااااال الزهر الطبيعة أيام البرد، فحملت م

 البديع واالخضرار اآلسر، والينابيع المتدفقة. 

محماد عباد الوهااب غنى للربيع ف  فيلم  ممنوع الحاب( المنتج 

، « هلّياات يااا ربيع هاال هاللااس». وعنوان األغنيااة 1942ف  العااام 

ويككر محمد عبد الوهاب أنه غناها ف  المجتمع الفالح  البساااااايط، 

سااااااا  والرجاال يرددون معه المكهب. بل هم الكين افتتحوا فكاان الن

 األغنية، وه  من كلمات حسين السيد. 

 الن  

 هلّيت يا ربيع هاّل هاللاس          متّعت الدنيا بجمالس 

 هاّل ه ـــــــــاللاس  

ر   ـــــه األخضا  نبهِّت الورد وكــان نايم     فو  عرشج

ــــــــيَّر  ف   والطير جمعته وكان هايم      الروض متحا

مالاس   ه غنّى لس     والزهر نقشـــتجه بجا ن فرحج  والطير م 

 المكهب

الغصن 

 الكوبليه
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 هاّل ه ـــــــــاللاس  

 حول الن  

األغنياة ف  قاالاب الطقطوقاة، ماكهب وغصاااااان واحد  كوبليه(. 

: أقبال. وهالَّ الوليد إ ا ولد، وهلَّ الهالل: ظهر أول ظهور  لَّ ومعنى هاا

كلااس فيقولون: هاال هاللااس، شااااااهر مباااره. لااه. والناااس يتفااا لون باا

وكلمات األغنية وصااف للطبيعة توح  بصااور جمالية للورد والطير 

 ف  تعبيرات مختلفة، تالئم الكو  العام. 

 الموسيقا والغنا  

لحن األغنياة من مقاام بياات ، وهو مقاام شااااااائع ف  الموساااااايقا 

العربيااة، ومقبول لاادك العااامااة والخاااصاااااااة، والمااكهااب والغصاااااان 

 وبليه( ف  مقام واحد.  الك

المقدمة الموساايقية قصاايرة، تعاد مرتين لساالطنة المقام ال أكثر. 

ثم يفتتح الكورس األغنياة باالمكهب، ويردد  المغن  بعد  منفرداف، ثم 

يعود الكورس إلى ترديااد  ثااانيااة. ويغن  المغن  الغصاااااان. ويعود 

الكورس إلى ترديااد المااكهااب... ويعيااد المغن  أدا  الغصاااااان مرة 

 أخرك. وتنته  األغنية. 

الكلمات متنوعة اإليقاع منها الممتد، ومنها الساااكن. لكن الحالة 

ال تساااااتدع  اللعب بالحروف اللينة الممدودة، ألنها أغنية شااااااعبية، 

 وليست أغنية طربية. 

وأدا  محمااد عبااد الوهاااب، كمااا عّودنااا، أدا  واضااااااح بساااااايط 

م أم كلثوم بصااااااوت جمياال. وقااد غنى للربيع مغنون آخرون. منه

  غنى الربيع(، وفريد األطرا آدي الربيع(. 

 من أغان  الصيف 

فصال الصيف هو فصل اإلجازات والسياحة. وفيه يشتد الحر، 

 ويبلغ ف  بع  البلدان درجة عالية، فيمنع فيها العمل. 
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والناس يقصااادون البحر للساااياحة، ومعظم المدن الساااياحية تقع 

. ظهر 1937المنتج ف  العاااام على البحر.ف  فيلم  يحياااا الحاااب( 

محماد عبااد الوهااب وليلى مراد ف  قصااااااة حاب بين موظف وبناات 

باشااا. وف  الصاايف تكهب ليلى إلى شاااطى  البحر لتتمتع بالطبيعة، 

، ويعلم العاشااااق بساااافرها «ياما أر  النساااايم»وف  الشاااااطى  تغن 

ر ياااوابو»فيلحق بهااا، ويعودان معاااف ف  قطااار، فيغن  عبااد الوهاااب 

 «.ايح على فينقول  ر

 وأغنية ليلى ف  الشاطى  ه  المثال لوغنية الصيفية.  

 الن  

 لما يداعب  خيال    ـ يا ما أرّ  النسيم1

 واسبح ف  وادي آمال    ـ خالن  وحدي أهيم2

ه يواف    ـ الجو رايق وصاف 3  والبحر موجج

 والبر عنه بعيد    ـ طال به الحنين للبر4

 والشو  ف  قلبه يزيد    ـ  فضل يهيم ف  البحر5

 ريّح جنبجه   ـ ولماجه الشط الهادي3

 وشكا غلبجه   ـ ووشوا الرمل النادي7

 راخياه شعور الكهب    ـ الشمس عند األصيل  8

 ـ تسب  العيون  9

 ـ والغيم بلونه الجميل      12

 واسبح ف  وادي آمال    ـ خالن  وحدي أهيم  11

 حول الن  

د ف  جو الطبيعة الصاااااايف  عند كلماات األغنياة تالئم المشااااااها

شااطى  البحر. ويبدو أن الكاتب وأحسبه أحمد رام  أو غير . كان 

غير ملتزم بصااياغة األبيات الزجلية بحسااب ما هو شااائع ف  أغان  

تلااس الفترة ف  الثالثينيااات. فجعاال البيتين األولين ف  قااافيااة ملتزمااة 

ه ولما لما قبلف  الشااااااطرين. وجاا  البيات الثاالا  مخاالفاف ف  قافيته 

بعاااد . ثم ياااأت  البيتاااان الرابع والخاااامس ف  قاااافياااة مختلفاااة ف  

الشاااطرين. وككلس األمر ف  البيتين الساااادس والساااابع. ويأت  البيت 
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الثامن منفرداف يقفل بشاااطر  تساااب  العيون(. ويأت  الشاااطر العاشااار 

 مالئماف للشطر الثامن ف  قافيته. وتختم األغنية بالبيت الثان . 

التركياب  المتحرر قاد يكون مقادمة لما ظهر فيما بعد من وهاكا 

 شعر التفعيلة. 

وجمالية األغنية تبدو ف  وصااااف الحالة النفسااااية للمغنية، فه  

تعيش ف  خياال جميال من خالل نسااااااماة بحرياة رقيقاة. هكا الخيال 

روك قصة عشق بين موج البحر ورمال الشط، فالموج دائم الشو  

 ويرتاح عندها.  إلى رمال الشط يصل إليها

أما الصاااااورة الشاااااعرية الجميلة فتتركز ف  البيت الثامن حي  

 الشمس راخية شعور الكهب تسب  العيون. 

 الموسيقا والغنا  

األغنيااة ف  قااالااب  المونولوج( وه  من ألحااان عبااد الوهاااب. 

تبدأ بمقدمة موسيقية قصيرة. وتبدأ ليلى الغنا  على إيقاع بط   من 

م البيااات  بمقااام حجاااز كااار، وينتقاال مقااام  بيااات . وب عااد المطلع يطعَّ

 بد اف من البيت السادس إلى مقام راست ويختم به. 

وهاكا مخاالف لما هو تقليدي. فالمقام الكي يبدأ به يجب أن يختم 

 به. 

أما صاوت ليلى مراد فهو صاوت أنثوي مؤثر، وقد كان أدا ها 

مل األغان  العربية ملتزمااف بماا أراد  الملحن فجاا ت األغنية من أج

 الت  تالئم كل عصر. 

« صاااااايّف يا صاااااايف»وممن غنى للصاااااايف فيروز وأغنيتها 

 معروفة. 

 من أغان  الخريف 

لفصاااااال الخريف جمالية خاصااااااة، والساااااايما ف  ألوان أورا  

األشاااااجار ف  الغابات والبسااااااتين. والجو فيه متقلّب يالئم كثيراف من 

فية حارة. والعامة تقول: الناس ف  هدوئهم وصااخبهم. وفيه أيام صااي
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وقد غنت فيروز من كلمات «. بين تشاااارين وتشاااارين صاااايف ثان»

وه  أغنيااة « ضااااااحااس اللوز»األخوين رحبااان  ولحنهمااا أغنيااة 

 خريفية ف  مسرحية بنت الحارس. 

 الن  

ل  اللوز   س اللوز  وخا ح   وحبيب  ما ل ف   ض 

ب ل الصيف    وحبيب  ما ل ف   و ل ع الصيف  ود 

نيِّة  والحير ة وحدي أنا   والتعب والغ 

   والريح الجبليِّة لفحتن  نار الغير ة

 نتالقى تحت اللوز  ويقلّ  نتالقى إنت  وأنا

طاير   ة ور  األصفر   ع الطرقات المهجورا

ة  والناطر بعدو ناطر    والصبيّة مقهورا

 خبيّن  تحت اللوز  بعيوناس خبّين  قبل الشت 

 حول الن  

قااة تنتظر حبيبهااا ف  الصاااااايف األغنيااة تحك  قصاااااااة عاااشاااااا

والخريف، لكناه ال يأت . فتصااااااف حالتها ف  وحدتها، فه  متحيرة 

متعبة، تغنّ  آالمها ووحشااااتها، واحتمال أن يكون حبيبها قد عشااااق 

غيرهاا. وتتغير الطبيعاة وه  تنتظر تحات اللوز اسااااااتجابة لوعد ، 

 لكنه ال يأت  كما وعد. 

فيروز عااادد من هااكا اللون من الحاااب شااااااااائع ف  الريف، ول

األغاان  تشااااااباه معاان  هاك  األغنياة، ألنهاا تسااااااود ف  بيئة محددة 

 بالمكان والزمان والتقاليد. 

الزجل اللبنان  يحمل صااوراف شااعرية قد تفو  صااور الشااعرا . 

 وهو يصف الحالة ف  البيئة وال يتجاوزها إلى ما يحدث ف  المدينة. 

 الموسيقا والغنا  

لريفية بسيطة، يمكن أن تعبر عنها على الرغم من أن البيئة ا

آالت موسااااااايقياااة محلياااة كاااالنااااي والبز ، غير أن الرحباااانيين 



 

 34 

اساااااااتخدموا األوركساااااااترا الكبيرة ف  المقدمة الموسااااااايقية على 

الطريقة الغربية ف  التأليف. ولعل السيمفونية الريفية أو الرعوية 

 باسااتورال( لبيتهوفن كانت نمو جاف لتصااوير الريف بأوركسااترا 

 كبيرة. 

تاداول األغنيااة مقاامااان نهاااونااد  دومينور( وعجم  دوماااجور(. 

 وكل منهما يفض  إلى اآلخر بسهولة. 

وأهم ماا ف  األغنية أدا  فيروز القادرة على التحكم بصااااااوتها 

 المستعار. 

 خاتمة 

تلس النما ج الت  اخترناها ألغانّ  تصااف الزمان ف  الماضاا  

، مع تقلب الفصاااول، ه  نما ج والحاضااار، ف  بيئات مدنيّة وريفية

 ال أكثر، تلّوح بفكرة االستماع والفهم والنقد والتقدير. 

 أما المستقبل فلم نتعرض له، ألنه بيد هللا.

 
 

 ف  التـأليف

 ـــــــــيق ـــــــــالموسـ
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 وردانــــرت جــروب

 ترجمة: محمد حنانا 

 

 التخيل الســـمع 

المؤلفون الموسااايقيون هم مفكرون بالصاااوت، ورأسااامالهم هو 

التخيال الساااااامع . إنهم يعالجون النغمات ف  أ نهم الكهنية بدقة كما 

 السامع  وأسااسه ف  الكاكرة يعالج الكتاب الكلمات. وإن فهم التخيل

هاو الاخاطاوة األولاى إلدراه الطريقاااة الت  يخلق بهاااا المؤلفون 

 الموسيقيون روائعهم.

يصااف المؤلف الموساايق  األمريك  هنري كوول التخيل الساامع  ف  

 أفضل حاالته:

إن اآللة  الموسيقية( األكثر كماالف ف  العالم ه   هن المؤلف. »

ي جمال للظالل، وكل تآلف وتنافر، أو إ  إن كل نوعية صوتية أو أ

أيااة ألحااان تعزف معاااف ف  وقاات واحااد يمكن أن يساااااامعهااا المؤلف 

ب ساااااااعة يشااااااا ، إنه يسااااااتطيع سااااااماع ليس فقط كل آلة أو  المدرَّ

مجموعة من اآلالت، بل يسااتطيع أيضاااف أن يساامع عدداف ال نهائياف من 

 «.األصوات ال يمكن بعد ألية آلة موسيقية أن تنتجها

ع  كوول أن التخيل نشاااايط جداف ودقيق لدرجة يفضااااله على يدَّ 

عروض األدا  الواقعيااة، الت  يشااااااعر بااأنهااا تحقق عشاااااار أهااداف 

المؤلف العميقة. إن  لس االدعا  المغالى فيه ينبغ  أن يؤخك بشااا   

من التحفظ. فقااد أظهر البحاا  العلم  أن التخياال الااكهن  نااادراف مااا 

لااكلااس فاانن المؤلفين يساااااالكون يلق  أكثر من ظال ضااااااعيف للواقع. 

طريق الصااواب حين يحضاارون الحفالت الموساايقية بعد أن يكونوا 

 قد اكتسبوا مهارات تخيلية.

مع  لس، من الواضااااح أن المؤلفين يسااااتطيعون فعل شاااا   

ف نتحدث  ف  أدمغتهم معظمنا ال يسااتطيع فعله. صااحيح أننا جميعا

ون بااالتخياال السااااااا مع . خلسااااااااةف إلى أنفسااااااانااا، لااكا فنحن ملما
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وباسااااااتخدامنا القدرة  اتها نسااااااتطيع اسااااااتدعا  لحن إلى العقل 

بوساااطة الغنا  الصااامت. لكن القدرة على سااماع عدة أصااوات 

س،  ر  ف، أصااااااوات مضاااااابوطة الطبقة الصااااااوتية والج  ف  آن معا

ف أننا نجفتن حين نساااااامع الموساااااايقا ف  الحلم.  نادرة. وليس غريبا

ط تخيل السااامع  النشاااايفبالنسااابة لمعظمنا ه  الخبرة الوحيدة لل

 الت  يمكن أن نحصل عليها.

يصااار المؤلفون بشااادة على أنهم نادراف ما يلجؤون إلى الكلمات 

هيا »حين يكتبون الموساااااايقاا. فثماة حوار داخل  قليال األهمياة مثل 

ألرك اآلن... كيف يبدو االنقالب الثان  لـااااااا كورد الدرجة الرابعة، 

درس قواعد «. ومن ثم إرجاا  العودة إلى التونياسل من الممكن أن تاج

التاااأليف بهاااك  الطريقاااة ولكن سااااااتكون مفيااادة حقااااف حين تغااادو 

أوتوماتيكية. إنها أشاابه بتعلم رقصااة الـااااااا فوكس ـاااااااـااااااا تروت من 

نباااف وتتحره امخططااات الخطوات، بعااد  لااس تجطرح المخططااات جاا

 ساقاه على نحو صحيح. يقول كوول أيضاف:

  أنهم قادرون على هناه مظهر ألصاااحاب التأمل والتفكير ف»

التحكم بشااااهب الصااااوت وتوجهيها،تلس الشااااهب  الت  تتواثب عبر 

الااكهن مثاال نااار البركااان ف  روعااة وكمااال ال يمكن أن يتخيلهااا إال 

 «.أولئس الكين سمعوها

على الرغم من أن المؤلفين الموساااااايقيين مقتنعون باأن األفكار 

سااااايين علما  النفجميع الالموسااااايقية ترد إليهم بهك  الطريقة،ال يقبل 

أننا نجرب التخيل كـاااـااا كينونة مستقلة يمكن اختبارها كصورة  فكرة

وترساايخها من أجل معلومات جديدة. يعتقد البع  بأن الصااور ه  

مجرد حصااايلة لعمليات أعمق مشااافَّرة على نحو تجريدي، وساااوف 

« إدراه»لن تجد أي شااااا   ف  صاااااورة لم تعرفها من قبل، أي أن 

العديدين يعارضاااااون  لس متساااااائلين، على الصاااااور هو وهم. لكن 

  فتق Kindسااااابيل المثال، كيف نساااااتطيع تقرير ما إ ا كانت كلمة 

إلى الصاااور السااامعية لنكتشاااف « نصاااغ ». يبدو أننا  Windكلمة

   لس. 
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أثبتت الدراسااااات الدقيقة للدما  ما كان مشااااكوكاف فيه منك وقت 

باإلدراه. إن طويال. يحادث التخيال ف  أجزا  من الدما  لها عالقة 

قشااارة الدما  البصااارية تعمل أثنا  التخيل البصاااري وتعمل قشااارة 

الدما  السامعية أثنا  التخيل السمع . لكلس فقد كتب بيتهوفن األصم 

تماماف سايمفونيته التاساعة. كانت قشرة دماغه السمعية ما زالت، إلى 

على الرغم من أن أ نا   بيتهوفن لم تعودا « تساااااامع»حاد ماا، تعمل 

 ودان تلس القشرة بالمعطيات حول األصوات الواقعية.تز

ينه  الدليل اآلخر حول التمركز الدماغ  للتخيل حين يتسبب 

الضارر الدماغ  ف  القضا  على شريحة صغيرة من قشرة الدما  

الحساية. يروي أوليفر ساكس قصة رسام تعرض لحادث سيارة فقدا 

الصااغر من القشاارة  إثر  لس الحادث، من جانب  دماغه، رقعة بالغة

الدماغية البصاااارية المسااااؤولة عن حل شاااايفرة المعلومات المتعلقة 

بااللون. وكااناات نتيجاة  لاس أن انحاادر الرجال على نحو مفااجل إلى 

عالم األسود واألبي . والمثير لالهتمام أكثر هو أنه لم يعد يستطيع 

 ر ية اللون، ولم يعد يستطيع تخيله أيضاف. 

لى تعزيز النظرياة الت  تبنااها عدد من تميال تلاس المالحظاات إ

 ف  غياب« اإلدراه»الفالساااااافة والت  تقول إن التخيل هو نوع من 

اإلحسااس. لكا فنن أبساط اإلدراكات تقريباف ه  أفعال تفسير. فعندما 

تنظر،على سااااابيل المثال، إلى شااااا  ، فنن عينيس تجري سااااالسااااالة 

تاجها لت  يحواسااااعة وسااااريعة من التثبيتات لتجمع فقط المعلومات ا

هك  السالسلة من التثبيتات ه  انتقائية إلى «. كرساياف »الدما  ليدره 

حاد بعياد. فحاالماا يجمع الادماا  المعلوماات الكاافية لما يشااااااتبه بأنه 

 كرس ، يبدأ البح  عن صفات محددة للكرس .

معنى  لااس أن الاادمااا  ياادره عن طريق التوقع. إنااه يصااااااو  

ومن وجهة نظر العديد من علما  الفرضاايات اإلدراكية، ثم يؤكدها. 

النفس المعرف ، فنن التخيل ينشااااأ من تلس المخططات المفتوحة ف  

غيااب األشااااااياا  الواقعياة المادركاة حسااااااياف. لكا فنن المؤلف يتخيل 
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عن طريق إطال  العنان للروتين اإلدراك  لك  يصااغ   (5 أربيجيو

 إلى واحد. 

  

                                                           


منبسط، أي تسمع أصواته الواحد بعد اآلخر من األسفل إلى « كورد»ـاااـااا أربيجيو: تآلف 

 األعلى، أو من األعلى إلى األسفل أحياناف.  المترجم(.
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 الكاكرة الموسيقية

ن الداخل، فن ن ال بد أنه ينشااااااأ، بمعنى إ ا كان التخيل يحدث م

من المعاااان ، من الاااكاكرة. لقاااد أدره الفالساااااافاااة اإلغريق هاااكا 

جيداف:فربات الشاااعر والفنون والعلوم التساااع كن بنات الكاكرة  الربة 

منيموزين(. يتخيل المؤلف، محدقاف إلى الفضااا ، موساايقا عن طريق 

 لس بعد  اسااااتحضااااار معرفته بخطط موساااايقية محددة، سااااوا  كان

عشااااار ثوان أو عشااااار سااااانوات من تككرها آخر مرة. يدل  لس ف  

النهاية على أن الكاكرة ه  ورشاااة عمل المؤلف. لكنها فكرة تفسااار 

القلياال،  لااس أن الااكاكرة ه  مفهوم معقااد وغااام ، مفهوم طااالمااا 

 عكب علما  النفس.

معظمناا يعتقد أن الكاكرة ه  أشاااااابه بمخزن العقل، حيز فار  

قائع والوجو  وأرقام التليفونات، بعضاااها ساااهل التناول محشاااو بالو

لاادك دخولااه، ومعظمهااا ماادفون تحاات ركااام العمر . فااالااكي لااديااه 

 يبدو أنه يمتلس مخزناف رحباف ومرتباف.«  اكرة جيدة»

إن المعضااااالة الوحيدة مع هكا المفهوم الشاااااائع ه  الت  تتعلق 

ن من قلية تتكوبككريات األحداث الماضااااية. إن الكثير من حياتنا الع

الككريات القصااايرة األمد لتجربة حديثة العهد،  كريات نتالعب بها 

بوع  لعاادة ثوان قباال أن تغيااب  عااادة( إلى األبااد. بااالمقاااباال، يمكن 

اسااااتدعا  الككريات الطويلة األمد بعد ساااااعات أو ساااانوات الحقة. 

يمكنس أن تدندن لحناف ف  التو، بعد االسااااتماع األول بفضاااال الكاكرة 

قصااايرة األمدط ساااوف تميز  بعد أسااابوع فقط إن كان قد انتقل إلى ال

الااكاكرة الطويلااة األمااد. أحياااناااف يجنظر إلى الااكاكرة القصاااااايرة األمااد 

ويختبر المؤلفون الموساااايقيون الكاكرة القصاااايرة «. ككاكرة عملية»

األمااد من أجاال التنويعااات على لحن ف  األ ن العقليااة. وبوسااااااااطااة 

د يساااتطيع البع  ابتكار مقطوعات مكتملة ف  الكاكرة الطويلة األم

 ر وسهم قبل تدوينها على الور .
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إن الفر  بين الاكاكرة القصاااااايرة األماد والكاكرة الطويلة األمد 

يمكن إيجاااد  ف  مبحاا  األعصااااااااب. فقااد أظهر البحاا  العلم  أن 

الفصااااااين الجبهيين يتالعباان بمحتوياات الاكاكرة القصاااااايرة األماد. 

سااابع معلومات يمكن أن تساااتمر ف  وقت واحد،  نمو جياف، فقط نحو

أماا ماا يزياد على  لاس فيحااول الفصااااااان الجبهياان البحا  عنه ف  

ارتبااه. ومن نااحياة أخرك فانن الاكاكرة الطويلة األمد يدعمها نظام 

خاص متعلق بالفصاااين الصااادغيين األدنى واألوساااط وبنية تحتهما 

 الشخ  غيريجعل « فرس البحر»إن إزالة «. فرس البحر»تدعى 

قادر على تشااااااكيل  كريات جديدة طويلة األمد. ولكن ساااااايظل  لس 

 الشخ  قادراف على أن يتفكر ف  األمور ف  الكاكرة القصيرة األمد. 

لم يجااد علمااا  األعصااااااااب مكاااناااف قااائماااف بااكاتااه حياا  تخزن 

ية الخل»الككريات. لقد عجرف منك زمن طويل أنه ال يوجد أشيا  مثل 

بون« األم واحد  وحدة عصبية تتألف من الخلية وملحقاتها(  ـااـاا عاصا

ن  كريااتاس ف  الخلياة األم.  لس ألن الدما  يتككر أشاااااايا  عن  يخزِّ

طريق تصاااااانيفهااا، ال عن طريق حفظهااا ف  ملف كنوع من اللقطااة 

الفوتوغرافية المطابقة للواقع. إن كل ما يواجهه الدما  سااااااوا  كان 

الته مشاااهدة أم صااوتاف أم رائحةف أم إحساااساااف  ، يحلله بالنساابة إلى صاا 

األعمق، هك  الشااااابكة من العالقات ه  الت  يحتفظ بها الدما ، بعد 

 لس، وحين يتككر الدما  شااااايئاف، فننه يساااااتدع  هك  العالقات لينتج 

بقدر ما « اسااترداد»هكا يعن  أن الككريات ليساات مجرد «.  اكرة»

ليات، إن الككريات الشااخصااية ه  ساالساالة عم«. إعادة خلق»ه   

وليسات أشايا ، وإن الكثير من التفاصيل تضيع ف  هك  الميكانيكية. 

وقد أظهر البح  العلم  أن الكاكرة ليسااات دقيقة وال يمكن االعتماد 

 عليها.

ولكن ثمة مزايا للتككر عن طريق أصاااناف مجردة أفضااال من 

التككر عن طريق لقطات خاطفة. األصااااااناف مرنة. ما ا لو تككرتم 

ف  صااورة مرئية لواحد منهال إن لقطة لغيتار من  غيتارات مجساادة

األماااام لن تكون مفيااادة جاااداف للتعرف على واحاااد من الجااااناااب أو 
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األسافل، أو أن تجد معنى ف  غيتار مهشم أو منظر جز  منه. ولكن 

عن طريق تصنيف المظاهر الفيزيائية للغيتار ـاااااـااااا مظاهر أجزائه 

طيع الدما ، من دون والروابط الهندسية بين تلس األجزا  ـاااااـااااا يست

 صعوبة، تحديد هوية غيتار ف  العديد من األوضاع.

والهام على حد سااااوا ، هو أن عملية التصاااانيف تسااااتخرج من 

دون انقطاع الروابط المشاااااابهة من تجربة الدما  كلها. وهككا يفهم 

الدما  من دون صاااعوبة بأن الغيتار يشااابه الكمان ف  الطريقة الت  

ارب ف  الطريقة الت  يصااااوت فيها، ويشاااابه يبدو فيها، ويشاااابه اله

االثنين ف  الطريقاااة الت  يمكن أن يعزف فيهاااا. إن كااال معرفتناااا 

 ،«الخلية األم»ممتزجاة معاف بهك  الطريقة. وبدالف من أن يكون هناه 

محولة إلى كود ف  العديد « الخلية األم»فنن ثمة مظاهر مختلفة من 

ه  ف  كاال مكااان وف  ال « الخليااة األم»من األماااكن ف  الاادمااا . 

مكان. يعمل الدما  من خالل تلس السالسل من العمليات المستفيضة 

 المجردة ف  كل ش   ينجز  تقريباف.

نفت،  إن معرفة المؤلف بالموسااايقا تظل ف  حدود تلس الت  صاااج

خلية »والمرتبطة بشاااااادة بعالقات متبادلة فيما بينها. وألنه ليس ثمة 

 ضاااارب من موساااايقا الجاز(،  Bebopفليس ثمة خلية بيبوب « أمد 

وال حتى خلية كورد ساا  بيمول ماجور. إن معرفة جميع العناصاار 

والوساائل واألساليب الموسيقية، وجميع المقطوعات ، ه  ممتزجة 

معاف ف  ساالساالة من األصااناف الموساايقية. وإن الطبيعة الدقيقة لهك  

 األصناف مجهولة تماماف. 

ع أدمغتنا لك  نستخدمها. يستطيلحسن الحظ، لسنا ملزمين بفهم 

المؤلفون أن يبحروا ف  سالسلة من األصناف، إنهم يقطفون األفكار 

ومؤلفات  (6 ويجمعونها ف  أشااااااكال وجمل موساااااايقية، كادينسااااااات

                                                           


( قفل، ختام. تعاقب عدة مركبات هارمونية Cadenceـاااااااـااااااا كادينسااات: جمع كادينس   

 كوردات(، غااالباااف اثنين، تخلق شااااااعوراف بااانتهااا  الجملااة الموساااااايقيااة أو المقطع أو 

 المقطوعة. المترجم
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كااملة. وهك  الطريقة ال تختلف عن الطريقة الت  يتفح  بها كاتب 

لة سااااالقصاااة ساااالساااالته المعرفية للعالم ساااعياف ورا  األفكار. إن ساااال

المؤلف مبنية على التجربة الموسااايقية، بينما سااالسااالة كاتب القصاااة 

مبنياة على التجرباة الحيااتياة. ف  كلتاا الحاالتين، فانن تجارب العديد 

نفت، لكا يمكن أن تجتككر.  من الساااانين الت  ال تحصااااى تكون قد صااااج

والنتيجة ه  سااالساااالة مرنة من المفاهيم تسااااتطيع أن تنتج ليس فقط 

الواقعية بل أيضااااف مجموعات جديدة من المفاهيم.   كريات التجارب

وهككا يعرف كاتب القصاااااة عن الطيور والساااااحال  وصاااااوالف إلى 

التنانين، أما المؤلف فهو يعرف موساايقا موتسااارت وفاغنر، ويكتب 

 .  (7 «البحر»مقطوعة 

حين يعمل مؤلف ما، فنن جز اف صااااااغيراف فقط من ساااااالساااااالته 

ظة يكون فيها ما يجساامع بوع  هو، الموساايقية يكون فعاالف ف  أي لح

بمعنى من المعااان  كتخياال. إن تركيز المؤلف يتنقاال هنااا وهناااه ف  

الساالساالة، منتقالف من التفاصاايل السااطحية إلى األعمق، إلى األجزا  

األكثر تجرياداف إلدراكاه، ثم العودة إلى السااااااطح. إن التخيل ف  هك  

وهنا «. مسااااموع»أكثر منه « محسااااوس»المسااااتويات األعمق هو 

 يكمن الفر  بين التخيل والتفكير المجرد المشوا. 

إن العديد من أجزا  الدما  تعمل حين تولد دارات التصاااااانيف 

الكهربااائيااة الااككريااات واألفكااار الجاادياادة. وإن المظاااهر المؤكاادة 

محصااورة بالمشااروطية الحسااية. وتلعب القشاارة البصاارية دوراف ف  

قشاارة الساامعية دوراف ف  تككر تصاانيف األشاايا  المادية،كما تلعب ال

األصااوات. إن بع  التصاانيفات تقوم بها الوظيفة على نحو أفضاال 

مما يقوم به الشااكل، لكا حين نعين هوية األدوات على ساابيل المثال، 

فنن أجزا  من القشااارة تجحرض حين نفكر بالكيفية الت  تساااتخدم بها 

مكن أن يعد، األداة. فعلياف، وعلى الرغم من أن كل جز  من الدما  ي

بمعنى من المعان ، أداة تصااانيف، فنن الفصاااين الصااادغيين يلعبان 

                                                           


 ــ مقطوعة للمؤلف كلود ديبوس . المترجم 
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دوراف خاصااااااف حين يجمعان الصاااااور المتنوعة على نحو متجانس و 

 يهيئانها من أجل الكاكرة الطويلة األمد. 

من نواٍح معينة، تشااااابه  اكرة المؤلف  اكرة العب الشاااااطرنج 

نج. فكالهما لديه البارع الكي حصااال على درجة أساااتا  ف  الشاااطر

مكتبة واسااعة من النما ج الت  يمكن أن تتضااافر بطرائق ال تعد وال 

تحصااااااى لتنتج نوعاااف من أنواع التااأليف أو مباااريااات الشااااااطرنج. 

وكالهما يساتطيع اساتدعا  سلسلة طويلة من هك  النما ج، متككرين 

ف  مؤلف وكاال حركااة من مباااراة. وكالهمااا أيضااااااااف  (8 كاال كورد

ه التخيلية، سااوا  أكان موتسااارت الكي يؤلف أوبرا مشااهور بمهارت

ف  رأساااااه، أم كولتانوفساااااك  الكي يخوض ثالثين مباراة ف  وقت 

 واحد وهو معصوب العينين.

ف  دراسااة كالساايكية، طجلب من أساااتكة شااطرنج ومن مبتدئين 

ف  الشاااطرنج أن يتككروا مخطط منتصاااف مباراة حقيقية. فتبين أن 

عيدوا وضاااع جميع القطع الت  كانت على األسااااتكة اساااتطاعوا أن ي

رقعة الشااااطرنج بعد عدة ثواٍن، بينما تككر المبتدئون أوضاااااع نحو 

تبت  ات القطع عشااوائياف على رقعة الشااطرنج،  سااتة قطع. وحين رج

 كان أدا  األساتكة أفضل بقليل من أدا  المبتدئين. 

رقعة الشطرنج. « يصور»من الواضاح أن أساتا  الشاطرنج ال 

من  لااس، يرساااااام دماااغااه العالقااات وسااااااط مجموعااات قطع  باادالف 

الشااااااطرنج، ثم العالقاات بين تلاس المجموعاات، كاكلاس يعمال دما  

المؤلف، إناه يجمع النغماات ف  كوردات، والكوردات ف  تعاقباتها. 

حين اليكون هناااه عالقااات  ات معنى على رقعااة الشااااااطرنج، باال 

أسااتا  الشااطرنج  عالقات عشااوائية حينئٍك ال يكون هناه شاا   أمام

ليدركه، وال شاا   ليتككر . لكن المباراة الحقيقية تطرح ساالساالة من 

النما ج. بنا ف على  لس، حين يكرر أساااااتا  الشاااااطرنج الرقعة، فهو 

                                                           


ف  وقت واحد، عادة ليس  ـااـاا كورد: مركب هارمون ، أي مجموعة من النغمات تعزف 

 أقل من ثالث نغمات.إن استخدام الكوردات هو األساس ف  علم الهارمون . المترجم
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بدالف من العمل صااااافاف بصاااااف ينظم النما ج الهامة واحداف بواحد مع 

 توقفات متمهلة غارقة ف  التفكير.

تكة الشااااطرنج خمسااااين ألف يجظهر البح  العلم  أن لدك أسااااا

نمو ج مألوف ف  أدمغتهم. وباساااتثنا  األسااااسااايات هناه القليل من 

المصاااااطلحات لوصاااااف هك  النما ج، لكا فنن اللغة تمنح مسااااااعدة 

د واح»ضاائيلة لتككرها. من وجهة نظر أسااتا  الشااطرنج، هناه فقط 

يدافع. « واحد من تلس»و« واحداف من تلس»يهاجم « من تلس النما ج

فردات وساائل المؤلف الموساايقية تبلغ عشارات اآلالف. تساام  إن م

النظرياة الموساااااايقياة القليال منها ـااااااااااااـاااااااااااا خامسااااااة زائدة، ثالثة 

....إلخ، لكن معظم معرفة المؤلف ليسااااات اصاااااطالحية (9 بيكاردي

 على نحو كل  ومتصلة بالغنا  أكثر من اتصالها بالتكلم.

واعد حية للقيرك بع  المؤلفين أنه ال قيمة للمعرفة االصاااطال

الموساايقية. وقد ادعى سااترافينسااك  أنه توجب عليه دراسااة القواعد 

فقط بعد أن استخدمها غريزياف. واعترف ريمسك  ـااااـاااا كورساكوف 

ين أسقائالف إنه لم يكن يعرف شيئاف عن النظرية الم تا اف وسيقية حين عج

ف  كونسااااارفاتوار بطرسااااابور ، على الرغم من أنه كان كتب قبل 

 لس العديد من األعمال الموسيقية. ينبغ  أال يؤول  لس إلى الدهشة. 

فكم من ناطق باللغة اإلنكليزية يساااااتطيع وصاااااف قواعدهال وكيف 

  ايمكن أن يكون طالب اللغة اإلنكليزية طلق اللسااان إن هو فكر بعن

 .«تفكير»ف  قواعد كل جملةل إن التأليف هو مسألة عمل ال مسألة 

قدر الباحثون أن أستا  الشطرنج يحتاج إلى عشرين ألف ساعة 

من التمرين للحصاول على  خيرة من النما ج مقدارها خمسين ألف 

نمو ج. أي بمعدل أربعين ساااااعة أساااابوعياف طوال عشاااار ساااانوات. 

فيما « عشااار سااانوات ممارساااة» ككلس يتحدث علما  الموسااايقا عن

ياخ  المؤلفين، مالحظين أن معظم المؤلفين الكباااار وضااااااعوا 

                                                           


ـااااـاااا ثالثة بيكاردي: ثالثة كبيرة من طبيعتها تحويل المقام الصغير المينور( المتوقع إلى  

 مقام كبير  ماجور(. وسبب التسمية غير معروف. المترجم 
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موساااااايقاا جاديرة بااالهتماام بعاد عقاد من التدريب. بدأ موتسااااااارت 

التااأليف وهو ف  الخاااامسااااااااة، وأنتج أعماااالاااه األولى  ات القيماااة 

المساتديمة حين كان ف  الخامسة عشرةط لكن المؤلفات الت  نصغ  

كجتبت على األغلب منك عشااارينيات عمر  فصااااعداف. يبدو  إليها اليوم

 أن عشرين سنة من الممارسة ه  األقرب إلى الصحة.

يلوح من الوهلااة األولى، وعلى نحو الفاات للنظر، أن الاادمااا  

يستطيع أن يأوي خمسين ألف وسيلة موسيقية، أو وضع شطرنج ، 

ة أو أي شاااا   آخر. عالوة على  لس نحن نعرف خمسااااين ألف كلم

تقريباااف من لغتنااا األم، بضاااااامنهااا أساااااامااا  األشااااااخاااص واألماااكن 

والمنتجات. ككلس نعرف بساااهولة خمساااين ألف صاااورة من صاااور 

الشاااوارع والمبان  الت  نساااكنها. وف  أية بيئة نشاااغلها تتابع أدمغتنا 

 التعلم والتعلم والتعلم. 

على الرغم من أن المؤلفين يتعلمون التالعب بساالساالة ضااخمة 

الموسااايقية ف  الكاكرة القصااايرة األمد، ال يتمتع جميعهم من الخطط 

بكاكرة طويلة األمد. يساااااتطيع العديد منهم معالجة ثيمات موسااااايقية 

متقنة ف  أ نهم العقلية، لكنهم ال يساتطيعون فيما بعد تككر التفاصيل 

من دون االسااااااتعانة بالمدونة الموساااااايقية. وبيتهوفن مثال جيد على 

اساااااتضاااااافه ف  الكاكرة القصااااايرة األمد كان  لس. إن التخيل الكي 

واضاااحاف جداف لدرجة اساااتطاع معها كتابة مؤلفات مهمة حتى بعد أن 

. ومع  لس كانت  اكرته الطويلة األمد أقل كفا ة، إ  لم  أصاابح أصاامَّ

ياكهاب إلى أي مكاان من دون أن يحمال معه ورقاف وقلماف. بالمقارنة، 

وفرة النسخة الوحيدة المتفنن فيليكس مندلساون حين أضاع ف  لندن 

،  هب ببسااااااطة إلى منزله وكتب «حلم ليلة صااااايف»من مقطوعة 

 المدونة األوركسترالية من الكاكرة.

إن هااكا التفاااوت ف  قاادرات الااكاكرة يقودنااا إلى فر  آخر هااام 

بين نوعين من الااكاكرة:  اكرة دالليااة و اكرة عرضاااااايااة. الااكاكرة 

، «بـاااااااااا المعنى»زمة لظاهرة ما الداللية ه  المتعلقة بالطبيعة المال

بـاااااا أحداث »والكاكرة العرضية ه  المتعلقة بحدوث حاالت واقعية 
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إن معرفااة أن الضاااااافااادع لزجااة ه  مثااال على الااكاكرة «. بااارزة

الاداللياةط وإن تاككر الوقات الاكي وضااااااع فياه أحدهم ضاااااافدعاف ف  

ساااااريره هو مثال على الكاكرة العرضاااااية. وعلى نحو مماثل، فنن 

ليب اسااتخدام الطبول ف  موساايقا الروه هو  اكرة داللية، تككر أسااا

ف  حين تككر الكيفية الت  اساااااتخدمت فيها الطبول ف  أغنية محددة 

ه   اكرة عرضااااية. إن القدرة « رولينغ سااااتونز»من أغان  فرقة 

على تككر قطعة موسيقية كاملة نغمة ـااـاا نغمة هو مثال على الكاكرة 

كثر لفتااااف للنظر ف  التجرباااة العرضااااااياااة، وربماااا ه  الاااكاكرة األ

 اإلنسانية.

والعرضاااية ، وثيقتا الصااالة ببعضاااهما،  إن الكاكرتين، الداللية

فاألولى تزود الثانية بالدعامات. فقد ألف موتسااااارت الساااايمفونيات 

 أحداث موسايقية( ف  رأساه عن طريق حبس األفكار األساااسية معاف 

الدقيقة الواضاااحة،  دالالت موسااايقية(. فمن دون مكتبة من األفكار 

كان ساااينقصااااه مواد البنا  لك  يعالج تصااااميماته. وهككا فنن جميع 

المؤلفين الجيادين يملكون باالضاااااارورة  اكرة داللياة غنياة من أجل 

تاأليف الموساااااايقاا. إنهاا مقدرة ف  تككر مجموعات من هك  األفكار 

 المتنوعة.

إن وجود بع  األشااااخاص الكين يسااااتطيعون تككر سااااالساااال 

ويلة من الموساايقا أو من اللغة ساابب مشااكلة لبع  علما  متعاقبة ط

النفس المعرف ، إ  من الصااعب تصااديق أنه حتى الدما  الكك  جداف 

يسااتطيع اختزال حركة كاملة من ساايمفونية إلى فكرة واحدة مجردة 

كلياف. وقد أشاااار بعضاااهم، ف  إضاااافة للكاكرة الفكرية، إلى أن هناه 

سااس التخيل وه  شبيهة بآلة التسجيل نوعاف من الكاكرة مبنية على أ

الشااريطية. ومن وجهة النظر هك ، فنن السااالساال الطويلة المتعاقبة 

يمكن تااككرهااا عن طريق الترابط الااكهن  لحظااة بلحظااة من دون 

 حلقات وصل للتسلسل الهرم  المجرد.

لم يثبت البح  العلم  فكرة  اكرة آلة التسجيل الشريطية. على 

تككر ساااالسااال متعاقبة طويلة كاتحاد لمسااالكين، األصاااح، يبدو أننا ن
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تجميع مقاطع كثيرة من الموسااااايقا مرتبة على نحو تراتب ، ثم ربط 

المقاااطع برباااط، وبااكلااس فاانن تجربااة واحااد من المقاااطع تقود عن 

طريق التداع  إلى المقطع التال . إن  لس يشااابه إلى حد ما الطريقة 

داف نسااااااق المخازن على الت  نحادد بهاا طريقناا حول مدينة، نفهم جي

طول الشاااوارع المنفصااالة، ونفهم الكيفية الت  ترتبط بها الشاااوارع. 

 لكن تعوزنا عين الطائر الشاملة.  
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 اإللهــــام

 

يحتاج المؤلفون الموسااايقيون إلى سااالسااالة واساااعة من المفاهيم 

الموساااايقية. ولكن  لس غير كاٍف. ثمة العديد من الموساااايقيين الكين 

ة متينااة من المفاااهيم، لكنهم يفتقرون إلى األفكااار يملكون ساااااالساااااالاا

الموساايقية. فقط قلةد محظوظة تسااتطيع أن تنق  النظام لخلق شاا   

جديد. إن عقولهم تفرز الموسااايقا بطريقة أو بأخرك. يجشااابِّهها فاغنر 

ببقرة تعط  الحليب، وسان ـااااااـاااااا سانز بشجرة تفاح تعط  الثمار، 

أكن راغباااف ف  إيراد تعليق  وموتسااااااارت بخنزيرة تبول  مع أن  لم

 بكي (.

إن ظاهرة األفكار الموساايقية الت  ترد، مكتملة النمو، إلى  هن 

ونحن غالباف ما نساااتخدم هك  الكلمة للداللة «. اإللهام»المؤلف تدعى 

، كما حصاااااال أن ألهمت نظرات ماري «الحف ز أو التحري »على 

مثااال يحتفظ جو المغويااة توم على كتااابااة أغنيااة. ولكن ف  هااكا ال

اإللهام بمعنا  القديم الدال على األفكار الت  تأت ، على نحو مفاجل، 

من خاارج  هن أحادهم. كاان هاكا حاال إلهام البابا غريغوري، الكي 

كاااناات »حط على كتفااه طير سااااااماااوي وغنى أغااان  قااام بكتااابتهااا 

مساااااااهمتاه الفعلياة تنظيم خليط من األنااشاااااايد الت  كانت موجودة، 

 «.  ى شرف تسميتها باألناشيد الغريغوريةوبكلس حصل عل

ثماة العادياد من الحكااياات حول اإللهاام المفااجل. والخيط العام 

الكي يصال بينها هو أن اإللهام ال يمكن أن يكون طوع اإلرادة، فهو 

إن األفكار تتدفق عل نحو »يحصااااال وحساااااب. يقول موتساااااارت: 

شاااااا  بعد أفضاااااال حين أكون وحياداف، مثالف رحلاة ف  عربة، أو التم

 أحياناف تعصاااااف«. وجبٍة جيدة، أو أثنا  الليل حين ال أسااااتطيع النوم

األفكار ف   هنه كعاصاااافة كهربائية، وقد تكمر حالَّقه ألنه يضااااطر 

إلى اللحاااا  باااه ف  أرجاااا  الغرفاااة وهو يجري بين آلاااة الكيبورد 

وطااولاة الكتااباة. ومع  لاس حين ساااااائال عن نبع أفكاار  كان كل ما 
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ن أين وكيف تأت  ال أعرف، وال أسااتطيع اإلتيان م»اسااتطاع قوله: 

إنهااا تااأت  من دون »، وكااان تفسااااااير بيتهوفن مماااثالف «بهااا قسااااااراف 

 «.  دعوة

حين ينطرح اإللهااام على ناااقاال عااال  السااااااويااة تغاادو التجربااة 

روحانية. فقد شهد خادم هاندل على أنه رآ  وهو يبك  بدموع حرك 

ن الكي ألفه ف  غضااو« اميسااي»حين كان يكتب أوراتوريو المسايح 

اعتقاادت أن  رأياات »يومااف، وكااانات أيااامااف مشااااااحونااة باالهوس:  24

كان »وقال بوتشين : «. الساموات كلها أمام ، والرب العظيم نفساه

الرب يمل  عل  موسيقا هك  األوبرا. وكنت مجرد إنسان آل  يكتبها 

شااااعرت بأن  »وقال براهمز: «. على الور  ويوصاااالها إلى الناس

. «ماهياف مع المطلق، وليس ثمة رعشااااة تماثل تلس الرعشااااةكنت مت

وعلى الرغم من أن المؤلفين عبروا مراراف عن انااكهااالهم من بع  

األفكاااار الت  تبااااغتهم، إال أن معظم اإللهاااام قليالف ماااا يحااادث ف  

غضاااااون العمل اليوم . غالباف ما تأت  األفكار على شاااااكل شاااااظايا 

رك. ويميل المسااااااتمعون إلى يمكن لحمهاا وتشااااااكيلهاا مع أفكار أخ

افتراض أن األفكااار النهااائيااة تنبثق كاااملااة ف   هن المؤلف. لكن 

عناصاااااار الفكرة الموساااااايقية ه  غالباف ما تبتكر ف  أوقات متفرقة، 

 وأحياناف ف  سنوات متباعدة.

يتفق الجميع على أن اإللهام يتضاااا ل حين يجهمل العمل. ويعلق 

 إل َّ األفكار دائماف حين أكون تأت »على  لس بقوله:  سااااترافينسااااك 

منهمكااااف ف  التاااأليف ... يتخيااال األغرار أن على المؤلف انتظاااار 

اإللهااام لك  يباادع.  لااس هو الخطااأ بعينااه. أنااا أبعااد من أن أقول ليس 

هناه نشااااط يشااابه اإللهامط بالعكس تماماف إنه موجود كقوة عاتية ف  

صاف بالفنانين على أي نوع من أنواع النشااط اإلنساان ، وهو ليس خا

اإلطال . لكن تلااس القوة تفعاال فعلهااا عبر الجهااد فقط، و لااس الجهااد 

هو العمل... إن الملكة الموساايقية ال يمكن أن تكتسااب أو تتطور من 

ثالجها مثل أي شاا   آخر، يقود الكساال  دون ممارسااة. ف  الموساايقا، ما

 «.  تدريجياف إلى الشلل، إلى ضمور القدرات
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لهاام باأناه مصاااااادر وحياد للتاأليف يتحاادك أحياانااف يوصااااااف اإل

ر، و التااككار كعمليااة  التفسااااااير. ولكن حين يجفهم التخياال كعمليااة تااككا

تصاااااانيف  تصاااااانيف ماا تخزناه الكاكرة(، حينكاه يبدو اإللهام أقل 

غموضااااف. تنشاااأ األصاااناف الجديدة،  على نحو طبيع ، حين تتحدك 

. إن الادماا  العقال إدراكاات جاديادة، وإدراكاات أكثر جادَّة وأوسااااااع

النشااايط الكي يغكي الفصاااين الجبهيين، يساااتطيع أن يغكي ميكانيكية 

التصاانيف عن طريق تعريضااها لتحدي نما ج جديدة مدركة حسااياف. 

وأخيراف فانن التخيالت األقادم تتصاااااادع إليوا  تخيالت جديدة وأكثر 

فااعلياة. إن الروابط بين التاككارات متغيرة، لاكا يتشااااااكل األساااااااس 

 ة من التككرات، وتنشأ أفكار جديدة.ألنواع جديد

ربمااا ياادره المؤلفون آليااة التصاااااانيف بااالحاادس، يثقون بهااا 

ويصااااقلونها. إنهم يقدِّرون أن أي شاااا   يقدمونه لهك  اآللية سااااوف 

يؤثر على جميع أفكااارهم. لااكلااس علاال بيتهوفن مرة تجنبااه ألوبرات 

ا وموتساااارت ألنه يود حماية أصاااالته. حتى إن بع  المؤلفين تعلم

ضاااااابط تلاس اآللياة. فقاد زعم براهمز أناه يبعاد بقوة إلهاامات الكهن 

 الصغيرة، واثقاف بأنها سوف تعود بعد  لس أفكاراف مكتملة النمو.

هنااه إجمااع على أن اإللهاام ال يمكن أن يكون إراديااف. فاالجهد 

مفيد فقط ف  تدريب دارات التصااااانيف الكهربائية. يظهر العديد من 

حين يكون المؤلف غافالف عنها، متجوالف حول بلدة األفكار  األفضااال 

أو خالل الغااابااات. أحياااناااف تظهر األفكااار وهو على حااافااة النوم، أو 

حتى أثناا  األحالم. ويبدو أن عادة الراحة هامة جداف لنجاح المؤلف. 

 إن إدمان العمل من دون توقف يخنق ربة الفن.
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زياااراتهاااط  تسااااااتلزم ربااة الفن أحياااناااف ثمناااف باااهظاااف من أجاال

تمنح  (11 . إن معظم األمراض العقلية، خصاوصااف الفجصام(10 الكجهان

ضحاياها ر ك لكنها تحرمهم من التنظيم الشخص  الالزم لصياغة 

فن من تلااس الر ك. لكن مجموعااة األعراض الهوساااااايااة االكتئااابيااة 

تمنح أحياناف األفكار والنظام على حد سااااوا . إنها تتشااااخ  بنوبات 

أسااااااابيع من االنتعاا والطاقة يلاة الت  تتغااير معهاا االكتئااب الطو

يجساااد روح فترة هوسااايةط « (12 كورس الهاليلويا»محدودة. إن الال

تلااس الفترة الت  كتباات فيهااا. لكن الهوس هو حااالااة متقلقلااة تتميز 

 بالتهيج المفرط وحتى بالهوس الجنون .

يحرزون درجات  ( 13 إن المصااااااابين بمرض الهوس االكتئاب 

  اختبارات اإلبداع، لكا ليس من المساااااتغرب أن يصااااابحوا عالية ف

مبدعين شااااهيرين. وتجظهر االسااااتطالعات أن ثل  الكتاب والفنانين 

الكبار ونصااف الشااعرا  أظهروا عالمات مرض الهوس االكتئاب . 

و لس أقل شاايوعاف وسااط المؤلفين الموساايقيين، ربما ألن االنضااباط 

داف إلى درجة ال تتحمل الاكي يحتااجاه التاأليف الموساااااايق  شااااااا  ج

نزوات الهوس الجنون . وما زال العلما  النفساايون يتكهنون بوجود 

عالمااات مرض الهوس االكتئاااب  لاادك بيرليوز، بروكنر، دونااالااد، 

إيلغر، غلينكاااا، هاااانااادل، هولسااااااااات، آيفز، ديالسااااااو، مااااهلر، 

موساااورساااك ، رخمانينوف، روساااين ، شاااومان، تشاااايكوفساااك ، 

 وهوغو وولف.

                                                           

  فيه المر  من عالم الواقع وينشل عالمه الخاص. المورد ـاـ اضطراب عقل  ينسحب

 الحدي 

  ـااااااـاااااا اختالل عقل  يصاابح المر  بسااببه غير قادر على التفكير المنطق  وينتج عنه

 أوهام. المعجم المحيط

   ـااااـاااا تهليل، الشكر للرب: ويقصد هنا مقطع كورس الهاليلويا الكي يختم القسم الثان

 لـ هاندل. المترجم« اميساي»من أوراتوريو المسيح 

 ــ مرض عقل  يتميز بنوبات متعاقبة من الحماسة واالكتئاب. المعجم المحيط 
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لهوس االكتئاب  الشااااااديد يمكن أن يحدث هكيانات، إن مرض ا

عة من  ويمكن أن تأخك شااااااكل هكيانات موساااااايقية ف  األ هان مطوَّ

أجل التخيالت الموسااااايقية. يزودنا روبرت شاااااومان بمثال مدهش. 

 موسيقا متألقة رائعة،»تشارح زوجته ف  مككراتها كيف كان يسامع 

د على األرض وتبدو بصااوت اآلالت أكثر روعة من أن يتيساار ألح

باح بسر  حول »أن يسامعها. وروك أحد األصدقا  قائالف إن شومان 

ظاهرة غريبة... إنها السااامع الداخل  لمقطوعات موسااايقية غاية ف  

الروعة، تامة وكاملة على صاااعيد الشاااكل! الصاااوت يشااابه صاااوت 

 «.النحاسيات القادم من بعيد، وه  متآلفة على نحو رائع

نا  أث»نشوة شومان. تتككر زوجته:  لكن عكابات معادلة رافقت

اللياال، ولم يكن قااد مضااااااى على  هااابنااا للنوم وقاات طوياال، نه  

روبرت وكتاب لحناف قال إن المالئكة غنته له. ثم عاد لالضااااااطجاع 

ثانية وتحدث بهكيان طوال الليل، محدقاف إلى السااااااقف طوال الوقت. 

قا يوحين أقبل الصاااباح، تحولت المالئكة إلى شاااياطين وغنت موسااا

مروعة، قائلة له إنه خاطل وإنهم ف  ساااابيلهم إلى رميه ف  الجحيم. 

غدا هساااتيرياف و صااار  بألم ألنهم انقضاااوا عليه انقضااااض النمور 

والضااااباع، وأمسااااكو  بمخالبهم. الطبيبان اللكان قدما نجحا فقط ف  

 «.تهدئته

وحين ساااا  وضاااع شاااومان واتجه نحو االنتحار كانت تزعجه 

ة، ومن حين إلى آخر بجعد واحد، يرف  المضاااااا  أحياناف نغمة واحد

 أبعد، ويمنعه من التأليف حتى النهاية.

لقد تفاقم اضطرابه السمع  إلى درجة أنه كان يسمع مقطوعات 

كاملة من البداية إلى النهاية، وكأن اوركساااترا كاملة تعزفها، ويظل 

صااااوت الكورد النهائ  مسااااموعاف إلى أن يوجه روبرت أفكار  إلى 

 عة أخرك.مقطو

ف  مالئكااة شااااااومااان لاادينااا ربااات فن حقيقيااات ترفرف فو  

الرأس. ولساااااو  الحظ ال يمكننا معرفة نوعية الموسااااايقا الت  غنتها 
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ألنه كان مشاااوشااااف إلى الحد الكي ال يساااتطيع أن يكتبها. إن نشاااوته 

و رعبه( ربما نشااأا من تجاوبه الزائد مع الصااوت أكثر من تجاوبه 

الت  سااااامعها. والشااااا   الكي له داللة هو أن مع الموسااااايقا الجليلة 

معظم أعماال شااااااومان الت  تجثمن عالياف كتبت ف  حياته المبكرة قبل 

 حلول الهكيانات.        

 

 

 
 

 مالمح

  بيتهوفن المميّزة

 

 

 ج. و. ن. ساليفان

 ترجمة : أبان الزركل 

 

من أكثر الحقاااائق أهمياااة، ك  نفهم بيتهوفن، هو أن عملاااه 

يظهر تطوراف عضاااااوياف حتى آخر لحظة. فكلما أوغل بيتهوفن ف  

العمر صااااار لديه شاااا   أكثر وشاااا   أعمق يقوله. إن أعظم ما 

ه األخيرة، وكاال عقااد من العقود كتااب بيتهوفن نجااد  ف  رباااعياااتاا

الت  ساااابقت المرحلة األخيرة كانت موساااايقا  أعظم من موساااايقا 

العقد الكي سبقه. إن هكا التطور الثابت ـاااااـااااا ف  حالة فنان عاا 
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حتى سنوات النضج ـااـاا هو ظاهرة نادرة وهامة. فبا  ـااـاا مثالف ـااـ 

الكي يمكن تشبيهه بـاا بيتهوفن من حي  جّدية ونضج عقله أضاع 

فساااه ف  المتاهات المقفرة للتقنية الصااارفة. وفاغنر، الكي خفّت ن

غلوا  الحّمى ف  دمااه، لم يعااد يعبّر ف  النهااايااة إال عن النفاااد 

واإلعيااا  والتو  غير المجاادي. إن موسااااااايقااا بيتهوفن تطورت 

باستمرار ألنها كانت تعبيراف عن موقف ف  الحياة يتضمن إمكانية 

 النمو الال محدود.

قف من الحيااة غير قاابل للتطور. قد تتوصاااااال إلى بع  الموا

غنىف وإحكاام أكبر ولكنهاا غير قاابلاة للنمو العضااااااوي. فصاااااااحب 

النزعة المستخفّة غير المؤمنة ــ على سبيل المثال ــ قد يصبح أكثر 

بار تغيراف هائالف فسااااايبقى على نفس حصاااااافمرارة و ة، ولكنه مالم ياخ 

قبل بنخالص مخططاف دينياف فيه المساااافة من الواقع. واإلنساااان الكي 

حلول لكل المشاااااكل الرئيسااااية ساااايمّر ف  الحياة دون أن يختبر أبداف 

التأثير المباشااااار لتلس المشااااااكل. وهكا هو ف  الحقيقة ضاااااعف با  

بالمقارنة مع بيتهوفن. وفاغنر، النبّ  العظيم لكرامة الحياة، يجد ـااااـ 

أنه تجره وحيداف مع عندما ينزلق العالم المض   متجاوزاف إيا  ـااااااـاااااا 

حنيناه وألماه. إن موقف باا  وفااغنر من الحيااة لم يكن كاافيااف ليدعم 

كاال أيااامهمااا. إن بيتهوفن، على فراا الموت، كااان يمكن أن يقول: 

ولكن هك  الكوميديا « (14 صاافقوا يا أصاادقائ  لقد انتهت الكوميديا»

 قد جرك تمثيلها حتى اللحظة األخيرة.

  موقف بيتهوفن ف  مرحلة نضااااااجه إن المالمح الرئيسااااااية ف

الكاااماال من الحياااة يمكن أن نجاادهااا ف  إدراكااه للمعاااناااة وإدراكااه 

لبطولااة اإلنجاااز. إن كون الحياااة معاااناااة ه  جااانااب تعماال ماادنيّتنااا 

الحاديثاة، لحساااااان حظ معظم النااس، حثيثاف ك  تبقيه ف  الظالم. قلّةد 

من الخطوط تملااس القاادرة الكاااملااة على إدراه أن المعاااناااة ه  خط 

لفنا كما أسااا« با »البنيوية العظيمة ف  الحياة اإلنساااانية. وقد هرب 

                                                           


 ــ بالالتينية ف  الن . 
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، على أرضااااية فلساااافٍة «فاغنر»من المشااااكلة عبر منهجه الدين ، و

 [ةالكاتيـااااااـاااااا]عاطفية، يجد معنى المعاناة والسلوك عنها ف  الشفقة 

، بفطرته األكثر صااادقاف، فيتشاااّوا. «موتساااارت»الت  توقظها. أما 

سااااية الوترية مقام صااااول مينول ه  التعبير األكثر إيجاعاف إن الخما

عن الحزن المالئك  عناد اكتشااااااافه المتأخر آلالم هك  األرض. أما 

بالنسابة لبيتهوفن فنن طبيعة الحياة كمعاناة صاارت ركناف أساسياف من 

ر يتاااه. إن اإلخالص العميق والساااااااااكاجاااة الكاااامنتين ف  طبعاااه 

علااات من هاااكا اإلدراه أمراف والمترافقتين مع ظروف حيااااتاااه ج

محتوماف. إن نوعية هكا اإلدراه ال تمت بصالة إلى تشااا مية شخ  

إنه القبول المباشااار والبسااايط والنهائ  لحقيقة «. شاااوبنهاور»كـاااااااا 

بااديهيااة. إن هااكا الموقف هو اليوم أناادر من أي مرحلااة ساااااااابقااة ف  

 التاريخ. فالمعاناة بالنسااااابة للعقل الحدي  ه  شااااا   يمكن عالجه.

إنهاا تنجم، على نحو رئيساااااا ، عن انحرافاات فيزيائية أو أخالقية، 

وبوسااااااطة انتشاااااار العلم والنظريات االجتماعية الصاااااحيحة يمكن 

القضااا  عليها تماماف. وبالنساابة لعدد متزايد من الناس فنن المعاناة قد 

قجضاااا  عليها عملياف. لكا يمكنهم السااااير ف  الحياة دون أن يقابلوا أي 

مكن تجنبها حتى الوصول إلى فراا الموت. كما يجدون مشكلة ال ي

أن معاااناااة اآلخرين ه  أسااااااهاال احتماااالف بنااا ف على قناااعاااتهم أنهااا 

عواقاب مؤقتاة لحاالاة غير مثاالية ف  المجتمع. لكن المعاناة ال تزال 

بالنسابة ألغلبية الناس واحدة من المالمح الرئيساية، كما أن إدراكهم 

ة والعميقة تدخل جز اف مكّمالف ف  أعظم ما أن خبرة المعاناة الصااااافي

كتب بيتهوفن هو ما يساااااهم ف  إعطا  هك  األعمال مكانتها الفريدة 

 ف  عقول الناس وقلوبهم.

إن قاادرة بيتهوفن على اإلدراه الحاااد والعميق تطلباات، ك  ال 

ينته  به األمر إلى العجز، إمكانية مالئمة للتحمل وقدرة هائلة على 

لم يوجاد حتى اآلن مؤلف تعطيناا موساااااايقاا  انطبااعاف  إثباات الاكات.

أقوك عن قّوة ال تجقهر مما نجد  ف  بعٍ  من أكثر حركات بيتهوفن 

« زوالسااااكير»داللة على طبيعته. فالقوة الت  تنتصاااار خالل حركة 
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ف  السيمفونية التاسعة ـاـ على سبيل المثال ــ ه  فعالف ال تجدّمر. كما 

هااامر كالفيير »ا البيااانو الملقبااة ف  سااااااوناااتاا« فو »يباادو الـاااااااااااا 

Hammer Klavier » انفجاااراف ال يعرف الرقااة لتااأكيااٍد للااكات ال

 سااااااأقب  على»يجقهر. وكلما كان يتقدم ف  العمر كانت قوا  تزداد. 

هككا قال بيتهوفن الشااااب ف  سااايا  ازدياد ساااو  «: القدر من حلقه

مفونية ف  الساااااي« إرادة االنتصاااااار»سااااامعه. وهناه فعالف كثير من 

ف  نفس مرحلة ازدياد سااو  ]الخامسااة الت  مضااى قدماف ف  كتابتها 

. لكن نبضاف أقوك ـااـاا وإن كان أبعد غوراف ـااـاا هو ما نجد  ف  [سمعه

بع  من ربااعيااته األخيرة. فف  ساااااانوات حياته األخيرة ازداد ما 

 يجب التغلّبج عليه وتغلّب عليه على نحو أكثر خفّة.

فن ه  كلّيةد مركبة تتطور ببط . إن شخصية رجٍل كـ بيتهو

إنها تتشكل من تجمع تدريج  لعناصر مكّوناتها يتجه نحو وحدة 

عضاااوية. إن تطّور شاااخصاااية ما يحتاج إلى وجود حياة داخلية 

عميقة وغنية. ولهكا الساااااابب فنن الفنانين العظام ومعلم  الدين 

هم فقط من يؤثر فينا عادة ألنهم أناس مكتملون. بين العناصاااااار 

، «ةللمطاوع»لمكونة لشخصية بيتهوفن يجب أن نجضّمن فقدانه ا

ف تقريباف ضاااااد التأثيرات الخارجية  نا فهك  الصااااافة جعلته محصااااّا

للنقد. ولم يكن « نافجو »الصاااارفة، مما أدك إلى أن يصاااابح غير 

ف ـااااـاااا على نحو دائم ـااااـاااا ألي انفعاالت اجتماعية متعلقة  معرضا

  أن المسااتوك التعليم باآلخرين وال حتى للحب الجنساا . ويبدو

المنخف  الاكي وصااااااال إلياه يرجع إلى فقدانه للمرونة بقدر ما 

ف  ف قابالف للتعليم. لم يقبل أيّا يرجع إلى فقدان الفرصة. لم يكن إنسانا

من مناهج التفكير والسلوه السائدة ف  وقته. ومن المشكوه فيه 

ف ـاـا ف  أي وقت من األوقات ـاـ لوجودها. لقد ب ق  إن كان مدركا

ف على نحو كلّ  لخبرته الخاصااااااة. ولهكا الساااااابب كان  مخلصااااااا

« Credoكريدو »لخطابه المتميز بالجزم والتأكيد ـااااـاااا كمقطع 

ف  ف  القداس مقام ري ـاااااـااااا  لس الثقل الكي ال يضاهى. إن خطابا

ف.   كهكا ينبع ــ فقط ــ من ما خبر واختبر شخصيا
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هيها: ياة بوجإن قدرة بيتهوفن على إدراه الطبيعة األساسية للح

كانت « للمطاوعة»المعاانااة واإلنجااز، وامتزاج هاك  القدرة بفقدانه 

من الشاااااروط الضااااارورية لتطور موقفه من الحياة. إن هكا التطور 

يأخك شاااكالف تركيبياف تمازجياف، إن بيتهوفن السااايمفونية الخامساااة يجد 

 معنى الحيااة ف  اإلنجااز على الرغم من المعااناة. فالقدر عدّو يجب

تحديه، وبيتهوفن الرباعيات األخيرة يجد أن أبعد اإلنجازات يجوصلج 

إليها عبر المعاناة. لقد قجبلت المعاناة شااااارطاف ضااااارورياف للحياة وقوة 

رة.  منوِّ

إن حقيقة أن المصالحة الت  أنجزها ـااـاا بنا ف على مواقفه تلس ـااـ 

الرباعيات ]كاانات أصاااااايلاة وتااماة ه  أمرد جعلتاه تلاس الموساااااايقا 

جلياف ومؤكداف ألنه ال يوجد ف  موسيقا  األخرك تعبيرد أكثر  [خيرةاأل

وضاوحاف عن تجربة أصيلة. إن خواص هك  التجربة قادت الكثيرين 

« صااااااوفيااة»  [الرباااعيااات األخيرة]ألن يسااااااّموا هااك  الموساااااايقااا

ولكن، بغ  النظر عن المعاااان  الت  تحااااول تلاااس «. غيبّياااة»أو

وسيقا ه  ـاـا فعالف ـاـ التعبير عّما المصطلحات إيصالها، فنن هك  الم

توصااااال إليه بيتهوفن من تركيب تمازجّ  نهائ  للعناصااااار األولية 

ر  ظهر  للحيااة متوجهااف إلى  د  م صااااااوفية. ل« نيرفانا»لتجربتاه. لم ياج

ينس الفرح وال الكّد وال األلم. لم يتخلَّ عن أي ش  . ما توصل إليه 

عجوز. فالحياة ف   هو شاااا   أكثر جماالف وروعة من سااااكينة رجل

الرباعيات األخيرة تسااااااوي ف  امتالئها وتلونها وكثافتها ما هو ف  

موسيقا بيتهوفن األخرك. لكن هك  الجوانب من الحياة الت  عرضها 

بيتهوفن ساابقاف كجوانب متناقضاة يقدمها اآلن ف  موسيقا الرباعيات 

ياة األخيرة وكأنها تزهر بانساااااجام من نفس الساااااا . إن خبرات الح

 ظلت تجقدَّم بكل تنوعها لكنها لم تعد متعارضة.

داخال اإلطاار الحاديادي لموقف بيتهوفن الادائم نحو الحياة نمت 

شاخصاية  ات طبيعة عالية اإلحساس وحادة االنفعال العاطف . فمع 

« Puritanالتشاااددية »أن ر يته للحياة ملكت القوة الصااالبة للنظرة 

وبرودتها. كان يقظاف تماماف تجا  كل إال أنها لم تحو  شااااايئاف من جفافها 
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األشااايا  المحببة والعكبة الت  ال حصااار لها ف  الحياة. وعلى سااابيل 

المثال ـااااااـاااااا لم يكن رّد فعل أحد تجا  مشهد ف  الطبيعة أكثر كثافة 

وبرا ة من بيتهوفن. لم يراود  أي شااس من تلس الشااكوه الت  أقلقت 

الصااااااراع »على نظرية  بعد تعّرفهم« الروماانتيكيين الفيكتوريين»

كما لم يكن فيه أي من  اه التصااااانّع المثقف للقرن « من أجل البقا 

رّد فعله كان عفوياف ومباشاااااراف «. الحب للطبيعة»الثامن عشااااار ف : 

وغير معقد. إن رجالف صاف  القلب هو ـاااـااا فقط ـاااـااا من يمكنه كتابة 

ن أ ونفس الصفة موجودة فيما يمكن«. الريفية»السايمفونية السادسة 

عمل رقم  24عند . إن سااوناتا البيانو رقم « موساايقا الحب»نسااميه 

تعبر عن تلاس العاكوباة الرقيقاة، الخجولاة ولكن الفرحاة مع  لس  67

والت  ال تبلغهاا إال النقااوة الصااااااادقاة. وف  هكا تعبير نمو ج  عن 

صااافاته. فعلى الرغم من قدرة الموسااايقا الت  ال تجارك للتعبير عن 

كما تجسدت ف  موسيقا فاغنر على نحو فائق القوة ـااـ الشهوانية ـااـاا 

فنننا ال نجد أثراف لهكا عند بيتهوفن. إنه ال يعرف شيئاف ـاااااـااااا حتى ف  

أكثر مزاجااااتاااه تحرراف  كماااا هو الحاااال ف  الحركاااة األخيرة من 

السيمفونية السابعة( ـااااااـاااااا عن نشوة الرعشة الجنسية. إننا نعلم من 

يما ف« أخالق »ا يجطلق عليه اسااااام كلمات بيتهوفن نفساااااه أنه كان م

يتعلق باألمور الجنساااااية، ولكننا نعلم من موسااااايقا  أن هكا لم يرجع 

كية»إلى  وال إلى أي مبادد ، بل إلى وجود مشااااااعر قوية « التنساااااّ

جداف لم تسمح لمشاعر من هكا النوع ف  أدنى مرتبة منها أن تتعايش 

عند بيتهوفن معها. بالنساااااابة لرجل عادي قد تكون موساااااايقا الحب 

مجرد موساااااايقا رومانتيكية، أما بالنساااااابة للشااااااباب الكي بدأ يتيقظ 

للروعاة والاكهول الكي تجخلِّفه هك  التجربة العظيمة فنن بيتهوفن هو 

واحد من شاعرا  القلب الصادقين جداف. إن موقف بيتهوفن من الحب 

الجنس  لم يكن ـااـاا ف  أي وقت من األوقات ـااـاا معقداف. فهك  الطبيعة 

لعااطفياة الكثيفاة والغنياة جاداف كانت ف  الحقيقة بساااااايطة جداف ونقية ا

جداف. لم تكن هناه أي انفعاالت مصااااااطنعة أو مسااااااتعارة، ولم تحلَّ 

عواصااااااف االنفعال أبداف محل المشاااااااعر. لم يكن محتاجاف ألن يجعقّد 

فرحااهج بااالمرارة، أو نشااااااوتااه بااالنظرة االسااااااتخفااافيااة غير المؤمنااة 
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«Cynicism»أدوات إنسااان يود المصااالحة مع معاناته ، فهك  ه  

لاسا البرا ة ف  شجاعته.  دون مواجهتها بكل قسوتها. أما هو فما

إنناا إ ن نجاد ف  بيتهوفن عبقريااف موساااااايقياف فيه كل الشااااااروط 

لكتابة موساااااايقا عظيمة: إنه يملس إدراكاف للطبيعة األصاااااالية للحياة، 

ف أة ألي امتحان مهما كان عساايراف  ، كما أن نمو  ساايكون ويملس قوة كج

فاة الت  تحادثها التقاليد الصاااااارفة، كما أن  حراف من التاأثيرات المحرِّ

اسااااااتجاابتاه ل طاي ف واسااااااع من الخبرات نقياةد ومخلصااااااة. ال يوجد 

 موسيق  آخر جمع كل هك  المزايا. 

« Eine Naturطبع فريد »إن اللغز ف  ظهور ماا دعا  غوته 

أي الفرادة مغااايرة ] «Süsse Puppeدميااة حلوة »مغاااير لـاااااااااااا 

ال يمكن حلّه عن طريق أي نقاا حول الصاافات  [للخضااوع للتقاليد

الموروثة والظروف المحيطة. ألن الصاافات األساااسااية للشااخ  أو 

، وليس اف ه  كلٌّ مركب تجميعياف وعضاااوي« بالشاااخصاااية»ما ندعو  

رد تجميع للعناصاار المكونة. فحتى إن أمكننا أن نتتبع أثر كل ـااااااامج

فات بيتهوفن عبر شاااجرة نسااابه فسااانبقى ف  موقع ال صااافة من صااا

يساامح لنا أن نعيد بنا  شااخصااية بيتهوفن. ولكن، ف  الحقيقة، هناه 

قليال جاداف من ميزات بيتهوفن يمكن أن نجاد  ف  جدود . ولكنا يجب 

أال ننساااااى أننا نعرف القليل القليل عن جدود . لقد نزلنا ف  شاااااجرة 

ا عشااار إلى قرية صاااغيرة ف  بلجيكالعائلة حتى بداية القرن الساااابع 

إن هؤال  الجدود ـااـاا ف  معظم األحوال ـااـاا لم «. Louvain»قرب 

يتركوا تساجيالف لحياتهم يتعدك أسما هم وتواريخ األحداث الت  تهتم 

. نعلم أنه خرج من العائلة رسام [والدة ـااـاا زواج ـااـاا وفاة]بها الدولة 

ي ارتبطت به ونحاات وخوري، كماا نعلم أن النشاااااااط التجااري الك

العائلة على نحو بارز كان تجارة النبيك. إن أول نسٍب نعلم عنه شيئاف 

. جااا  1612غير قلياال كااان جااد : لودفيغ فاان بيتهوفن المولود عااام 

إلى بون ف  ساااان التاسااااعة عشاااارة وعمل مغنياف ف  « اللودفيغ»هكا 

 1671كنيسة البالط وارتفع مقامه بخطوات مستمرةحتى صار عام 

ال بد أنه كان  ا «. المساااؤول الموسااايق  ف  كنيساااة البالط السااايد»
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طبيعة تسااتحق االحترام ألنه عجين ف  هكا المنصااب على الرغم من 

حقيقاة أناه لم يكن مؤلفاف موساااااايقياف. تكلم بيتهوفن دائماف عن هكا الجد 

باااحترام خاااص. وف  الحقيقااة فاانن هااكا الجااد لم يكن، ف  متااانااة 

اف عن بيتهوفن. ومن المحتمل أن الرجل شاخصيته واستقامتها، مختلف

نه، ، مع أ«األخالقية»العجوز ملس شااااايئاف غير قليل من نفس الر ية 

وبمااا أن الجااد لم يكن فناااناااف مباادعاااف، ال يمكننااا تحااديااد أيااة مفاااهيم أو 

إدراكات اسااتندت إليها هك  الر ية. على أية حال إنه النسااب الوحيد 

 تشابهاف ما مع بيتهوفن.الكي يمكننا التوجه إليه إلظهار  

ولكن من المحتمل ـاااـااا مع  لس ـاااـااا أن بيتهوفن استقى عناصر 

أكثر من جدته وأبيه. ليس لدينا دليل مباشاااار على هكا، ولكن مما له 

داللااة أن االثنين كااانااا سااااااّكيرين ماادمنين. إن اإلدمااان الكحول  هو 

ق كليةف فعادةف، كما يخبرنا علما  النفس، نتيجةد لعدم القدرة على التوا

مع الواقع. إناه ر يلة تشاااااايع غالباف بين أناس لديهم صاااااافات فنية لم 

تتناسااااق بعضااااها مع بع  على نحو مثال . إنهم يتوقون على نحو 

غام  إلى شااااا   مختلف عن العالم الكي يعرفونه، لكنهم يفتقدون 

القاادرة على خلق عااالم أقرب إلى رغبااات قلوبهم. وأكثر من  لااس 

الوصااول إلى ر ية شاامولية عن الجمال الكامن  يفتقدون القدرة على

. فال فّن الهروب وال فن الكشاف هما ضمن [الواقع ]ف  هكا العالم 

إمكاناتهم. ولكن ـاااااـااااا مع  لس ـاااااـااااا يملكون إدراكات ال يستطيعون 

اساااااتخدامها واندفاعات ال يمكن أن تثمر. والشاااااراب، أو أي مخدر 

الصااااااورة غير  آخر، عندما يريحهم من شااااااعورهم بالعجز ويغبّش

الودية للعالم الواقع  يدفع بالعزا  إلى قلوبهم ويصااااابح ضاااااارورة. 

وف  حاالاة األب، نعلم أناه ملاس مقدرات موساااااايقية جيدة مساااااااوية 

لمقدرات الجد، ولكن ـاااـااا مع  لس ـاااـااا ال توجد معلومات كافية تبرر 

امتالكااه إمكااانااات تحقيق طموح عظيم. ويباادو أنااه كااان من النوع 

حواله باسااااااتمرار، لكنه سااااااكير عنيد المراس الضااااااعيف، تتردك أ

وشديد الشغف. كان ضعيف العزيمة والمبادرة وغير  ي مبدأ نوعاف 

ماا. إناه يمثل كثيراف من صاااااافات النوع الحالم العاجز من الناس. لكا 
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فننه من المؤكد ـااااـاااا إ ا أردنا أن نفسر شخصية بيتهوفن استناداف إلى 

ية ـااااـاااا أنه افتقر إلى ما يخمر الحس العمل  الصلب أي نظرية وراث

 والقدرة على اقتناص الحياة الت  ملكها الجد.

أماا عن أم بيتهوفن فانن ماا نعلماه أقال. قد تكون من النوع غير 

المميز، أو لعااال هاااكا االنطبااااع عنهاااا يرجع إلى اللغاااة التقليااادياااة 

وامرأة « ديةدائماف ج»والمحاايدة ف  الروايات عنها. نعلم أنها كانت 

، تقيااة ولطيفااة ودودة ومحبوبااة ومحترمااة. من «صااااااامتااة معااانيااة»

رَّ إليها  المؤكد أن الصاب  أحبها بشغف إال أنه من الواضح أنه لم يجس 

بأي شااااا   مما كان يختمر ف  عقله الشااااااب. إن صااااابرها ورقتها 

ما هو »وعاكابهاا هو ماا دفع الصااااااب  إلى حاالة من العكوبة المرة. 

مرةف، فرحة صااااااغيرة ف  البداية، ثم ساااااالساااااالة من  ل قالت«الزواج

األحزان. وإ ا تصااااورنا الساااايدة بيتهوفن نمو جاف للمرأة الصاااابورة 

بصمت والمعانية ـاـا كما يبدو أنها كانت ــ يسهل علينا فهم المشاعر 

الخاصااااة الت  كنَّها لها بيتهوفن، ألن أعمق حب إلنسااااان كهكا يجبنى 

قوة ـااااـاااا عندما ال يتعلق األمر  على العطف، أما الشخصيات األكثر

 باهتمام جنس  ــ فال تحصل من بيتهوفن إال على التمنيات الطيبة.

إ ن، ما يمكننا تتبعه من شااااابه بين بيتهوفن وأسااااااالفه هو الحد 

األدنى. لكن الظروف الفعلية لحياته المبكرة تساهم أكثر ف  توضيح 

 لن يجريبع  صاااافات بيتهوفن الناضااااج، علماف أن من المؤكد أنه 

تسااااليط ضااااو  أكثر على ما وصاااافنا  سااااابقاف من صاااافات بيتهوفن 

األساااسااية عبر هكا الطريق. فليس هناه ما يدعو إلى االفتراض أن 

لو أن ظروف حياته كانت « مندلسااون»بيتهوفن كان ساايؤلف كـااااااا 

سااااااعيادة كظروف منادلسااااااون. إن القدرة على إدراه كنه الحياة ال 

مااارس ف  تلااس الظروف. كااان تخلقهااا ظروف معينااة باال ه  فقط تج 

من الممكن لمندلسون ـااـاا ف  ظروف تعيسة ـااـاا أن ينحدر إلى العقم. 

 فلم يكن بمقدور  أبداف أن يكون شاعراف تراجيدياف.

فيما يتعلق بتطور بيتهوفن فقد عاا فيما يمكن أن نرا  ـاااـااا من 

وجهة نظر التطور فقط ـااـاا بيئة مناسبة. كانت ظروفاف غير مرغوب 
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صممه كان مفجعاف ـاااـااا من وجهة سعادته الخاصة فقط. أما فيها ـاااـااا ف

من وجهااة نظر اإلنساااااااانيااة على العموم فقااد كاااناات فوائااد ومزايااا. 

وبالتأكيد يجب أن نرك مزية ـاااـااا على سبيل المثال ـاااـااا ف  حقيقة أن 

ف ع ف  وقاات مبكر جااداف ليحوز درجااة مهمااة من االعتماااد  بيتهوفن دج

ـااااا أوائل عشرينياته ـاااااـااااا بشجاعة على النفس. لقد سافر إلى فيينا ـاااا

اإليماان باالنفس تكافئها قوته وأصااااااالته، بشااااااجاعة اإليمان بالنفس 

الضاارورية جداف للحماية الكاملة لتلس األصااالة. إن هك  الدرجة غير 

العادية من النضااااج يسااااهل تفساااايرها إ ا تككرنا أنه شااااغل منصااااباف 

كونه  افة إلىموساايقياف بالغ األهمية ولما يتجاوز الثانية عشاارة. فنضاا

 «التشيمبالو ف  المسرح»كان أيضاف عازف  (Neefe 15مساعداف لـاااا 

وهو منصاااب رفيع المقام والمساااؤولية. إنه يدين ف  حصاااوله على 

هكا المنصب ـاااـااا وعلى نحو كبير ـاااـااا لحقيقة أن والد  ـاااـااا مدفوعاف 

بالسيرة الباهرة لموتسارت الصغير ـاااااـااااا حاول أن يستثمر بيتهوفن 

أساااااااليب األب للوصااااااول إلى هكا الهدف كانت  كطفل معجزة. إن

بالتأكيد قاسية. فأحياناف كان الولد يججرا من سرير  ف  أعما  الليل ـاااـ 

عندما يعود األب من حانة الح  ـاـ ليججبر على التمرين على البيانو. 

لقد طالبه األب بجد ال يفتر وحصااااال على مراد  بالتهديد وبالعقاب. 

ـااـاا على أية حال ـااـاا لم يأبه األب أبداف بتعليم ولكن فيما عدا الموسيقا 

الصب . فالمدرسة الوحيدة الت  تردد إليها ـااـاا ولوقت قصير فقط ـااـ 

» Tirocinium»كاانات مادرسااااااة ابتادائية عامة ف  بون اساااااامها 

طفالف قااكراف مهمالف. لكن بيتهوفن « Wurzer»يتااككر  زميلااه فيهااا 

رت. لقد قام األب امتنع عن أن يزهر طفالف معجزة من نوع موتسااااااا

بأحساااان ما يسااااتطيع فعله بتزوير  عمر الصااااب  مدعياف أنه ولد عام 

، لكن عروض الصااب  بيتهوفن ـاااااااـااااااا على 1664بدالف من  1662

الرغم من تميزها األكيد ـاااااااااـااااااااا لم تر ا إلى المعيار الكي وضااااعه 

. ومع  لس، فنن كون الطفل مبكراف ف  النضااااج [بعزفه]موتسااااارت 

إلى مجلااة « Neefe»ا من خالل رساااااااالااة إلى حااد كبير يظهر لناا

                                                           

   ــ أستا 
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«Cramer Magazine »  يكتب  1673آ ار عاام  2المؤرخاة ف

لويس فان بيتهوفن ـااـاا ابن مغن  التينور ـااـاا صب  ف  الحادية »فيها: 

« الكالفيير»عشاااااارة  و موهبة واعدة إلى الحد األقصااااااى. يعزف 

إ ا . و(17 ويقرأ من المرة األولى على نحو ممتاز (16 ببراعة شاااديدة

أردناااا أن نختصاااااار الكالم فااانن األهم أناااه يعزف مجموعاااة قطع 

الت  وفرهااا لااه الساااااايااد « بااا »لـاااااااااااا « الكالفيير المعاادل جيااداف »

«Neefe .» إن كل من يعرف هك  المجموعة من الـااااااااPreludes 

المبنية على كل المقامات والت  يمكن أن نسااااميها  Fuguesوالـااااااااا 

 ا يعن  هاكا. وبقدر ما ساااااايادره ماا (18 «مااال يجعلى علياه ف  الفن»

قد زود  بمعلومات عن « Neefe»تسااامح به انشاااغاالته فنن السااايد 

Thouroughbass 19 ) والسااااااياااد ،«Neefe » يااادرباااه اآلن على

بيانو »التأليف. ومما يشجعه أن الصب  ألف تسعة تنويعات آللة الـااا 

 Ernest Christoph»لـاااااااااااا «مارا»مبنية على لحن « فورتاه

Dressler »  طبجع ف«Mannheim .» إن الشاب العبقري يستحق

المسااااااعدة لتمكينه من السااااافر. سااااايكون حتماف موتساااااارتاف آخر إ ا 

 «.استطاع أن يكمل كما بدأ

بنااا  على مااا ساااااابق فااننااه من المحتماال أن األب لم يتخاال أبااداف 

وتماامااف عن األمل باالسااااااتفادة من قدرات ابنه، وبالتال  فنن تخمين 

«Thayer » فكرة سااافرة بيتهوفن غير المجدية  أن األب هو من ب

ألخك دروس من موتسارت ـااااـاااا ليس  1676إلى فيينا ف  ربيع عام 

 غير معقول.

                                                           

   ـاااـااا كالفيير يمكن أن تشمل كل اآلالت  ات المفاتيح السود والبي   كالبيانو( والت

 كانت سائدة  اه الوقت : التشيمبالو والكالفيكورد والبيانو فورته.
 قصد به عزف نوطة قطعة موسيقية من المرة األولى دون دراستها مسبقاف.ــ تعبيرد ي 
 . ــ بالالتينية ف  الن 
  ـااـاا وه  براعة أن يبن  العازف مرافقة انسجامية متعددة األصوات انطالقاف من خط

صوت  واحد  ي ترددات أكثر ثخانة سوا  ف  آلة الكالفيير أو ل لة األثخن صوتاف ف  

 اآللية. مجموعة العزف
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ال نعلم ـاااااـ  1676حتى ربيع  1674عن حياة بيتهوفن من عام 

عملياف ـاااااااـااااااا أي شاا  . إن الدافع لزيارته فيينا ف   اه الربيع يمكن 

 ة عشارة صارحزر  فقط. فمن المحتمل أن الصاب  وقد بلغ الساادسا

واعياف بما يكف  لقدراته ليشعر بالضيق من الفرص الضيقة المتوفرة 

كاال مااا نعلمااه على نحو مؤكااد هو أن زيااارتااه لفيينااا «. بون»لااه ف  

كانت قصايرة، وأنه أخك بضاعة دروس من موتسارت، وأنه اضطجر 

 Shaden ofالساااااتدانة المال ف  طريق عودته. إن رساااااالته إلى 

Ausbergسااتدان منه المال، تفساار لنا أوضاااعه وككلس ، وهو من ا

تقدم لنا دليالف على النضاج االساتثنائ  الكي بلغه ابن الساادسة عشرة 

 هنا:

بسهولة أتخيل كيف ـااـاا ومن دون شس ـااـاا تفكرون بشأن ، وإن  

ال أسااتطيع أن أنف  أنكم تملكون أسااباباف وافية لتكّونوا عن  رأياف غير 

ى تبرير نفسااا  قبل أن أفسااار لكم حسااان. على كل حال، لن أبادر إل

السااااااباب ف  أمل  أن تجد اعتكارات  قبوالف لديكم. علّ  أن أقول لكم 

كانت بهجت  ـاـ كما هو األمر « Augsburg»إنن  منك أن غادرت 

مع صحت  ـااااـاااا تكوي، وكلما اقتربت من بلدت  مسقط رأس  كانت 

 تنهاال الرسااااااائل علّ  من والدي تحثن  على القدوم بكل الساااااارعة

الممكنة ألن أم  لم تكن ف  وضاع صاح  جيد، لكا أسرعت نحوهم 

بأقصااى ما أسااتطيع على الرغم من أن شااخصااا  كان بعيداف عن أن 

ق  ألن أرك أم  الت  تعااان  سااااااكرات  يكون بحااال جياادة. إن تو 

الموت لمرة أخيرة تغلاب على كال صااااااعوبة، وساااااااعدن  على أن 

ولكن ف  أقصى  أتخطى الصعاب األعظم. وجدت أم  ال تزال حية

ما يرثى له من وضااع. المرض كان الساال. ومك نحو ساابعة أسااابيع، 

وبعااد كثير من العااكاب واأللم... ماااتاات. كاااناات تلااس األم اللطيفااة 

والمحبة ل  وصاااديق  األفضااال. آ ، من كان أساااعد من  عندما كان 

بوسع  أن ألفظ هكا االسم اللطيف ـااـاا أم  ـااـاا وكان يمكن أن يجسمعل 

اآلن أن أقولهل.. فقط إلى الصاااااورة الصاااااامتة الت   ولمن أساااااتطيع

تشابهها تنبع  من قوة تخيل . لقد عشتج ساعات هنيئة قليلة جداف منك 
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وصول  معانياف طوال الوقت من الربو، الكي يمكن ـااـاا ويالخوف  ـااـ 

أن يتطور فعالف إلى السل. أضف إلى  لس الكآبة ـااـاا وه  تقريباف شرٌّ 

أنفسااكم ف  مكان  فلعل  بهكا آمل أن  عظيم كمرضاا  نفسااه. تخيلوا

أحظى بغفرانكم صااامت  الطويل. لقد أظهرتم ل  عطفاف وصاااداقة ال 

، لكن «Augsburg»ف  « Carolins»حدود لها بنقراضاا  ثالثة 

عل َّ أن أتوساااااال سااااااماحكم لبع  الوقت. لقد كلفتن  رحلت  مبلغاف 

ليس  كبيراف وال أملس أقل األمل ف  كسااااااب أي شاااااا   هنا. إن القدر

 مؤاتياف ل  هنا ف  بون.

سااااااامحون  على اسااااااتبقاائ  لكم كل هكا الوقت بثرثرت . فقط 

 كانت ضرورية لتبرير موقف .

أتوساااااال إليكم أال تحرمون  من صااااااداقتكم القيمة، فليس هناه 

ناي أن أكون أهالف لتقديركم.   أكثر من مج

 إنن ، مع أسمى االحترام، خادمكم المطيع بال حدود وصديقكم.

 ف. بيتهوفنل. 

 .(20 عازف األور  ف  بالط حاكم كولونيا

كانت العائلة  اه الوقت ف  أفظع فقر. فقبل موت زوجته بقليل 

التمس األب المساااعدة من الحاكم مشاايراف إلى أنه كان مضااطراف إلى 

بيع قساااااام من مقتنيااتاه ورهن آخر، وأناه لم يعاد يدري ما يفعل من 

ن. لكن ليس هناه دليلد على أجل زوجته المريضاااااة وأوالد  العديدي

عااّدوا أربعااة: بيتهوفن « العاادياادون»أن التماااساااااااه قااد لجب . األوالد 

الت  ماتت « مارغريت»وأخويه كارل ويوهان والطفلة الرضااااايعة 

ف  تشارين الثان  من العام نفسه. لكا، بالفعل، كان هناه سبب وجيه 

 الت  أشار إليها بيتهوفن.« للكآبة»

جات كان يمكن تلبيتها بفضل عائلة صديق: ولكن حتى ألحا الحا

. وعناادمااا قاادَّم Ferdinand Riesعااازف الكمااان فردينااانااد ريس 

                                                           

 .ــ تعمدتج الحفاظ على اللغة المتصنعة 
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بعد نحو ثالثة عشار عاماف رسالة  Franzابن فرانز  F. Riesريس 

قرأ بيتهوفن الرسالة وقال:  (21 تعريف من أبيه إلى بيتهوفن ف  فيينا

 كتب إليه أنن  لم أنسال أستطيع الرد حاالف على والده. ولكن هل ت»

 . (22 «كيف ماتت أم . سيكون راضياف بهكا

اسااااااتمر بيتهوفن وأبو  وأخوا  ف  العيش معاااف، ودائماااف ف  فقر 

شاااديد، تدير شاااؤونهم مدبرة منزل. لكن ر يلة األب زاد حملها على 

عاتق بيتهوفن حتى صاااار لزاماف عليه، ف  الثالثة عشااارة، أن يتولى 

اللتماااٍس قاادمااه بيتهوفن إلى الحاااكم فقااد كاال المسااااااؤوليااة. ونتيجااة 

اسااااااتجغن  تماماف عن خدمات األب وأجخك منه نصااااااف راتبه وأجعط  

 البنه. وهككا، وف   لس الوقت، تولى بيتهوفن كل واجبات الرجل.

بحلول  لااس الوقاات، فاانن الخبرة الت  اكتساااااابهااا بيتهوفن عن 

علم دروساااااااف المنااح  المكروهة ف  الحياة كانت مكتملة تماماف. لقد ت

لن ينساااااااها أبداف. وحتى ف  أعماله المبكرة نجد عالمات على خبرة 

معاناة غير عادية إطالقاف عند صااااب  يافع جداف. وبعد ساااانين، عندما 

ازدهى بيتهوفن ف  وعيااه بقوتااه الهااائلااة، فاانن هااكا العنصاااااار ف  

 ف ]موسااااايقا  خضاااااع لتحول غريب ومرحل . لكن ف   اه الوقت 

ن الممكن أّن شااااااكوكااف كاانات التزال قائمة عند فانّن م [مرحلاة بون

 بيتهوفن حول القيمة الحقيقية لقدرته الموسيقية.

منفاكاف منااساااااابااف لطااقتاه، وحياته البيتية كانت « بون»لم تقادم لاه 

باالكااد محفّزة، إضااااااافاة إلى أنه من المحتمل أّن إدراكه لنق  ثقافته 

   اه الوقاات كاااناات العااامااة ازداد أكثر وأكثر. إّن الثقااافااة العااامااة ف

مجضااّمنة ف   اه الرفع حتى درجة المثال الكامل لبع  الخواّص ف  

األدبين اإلغريق  والالتين . تلس الثقافة كانت من النوع الكي يساااااهل 

الحااب »التقاااطااه عن طريق المحااادثااة أوقرا ة بع  المترجمااات. 

ـااااااـاااااا وخصاوصاف من قبل الطبقة « طول العمر للكالسايكيات القديمة

                                                           

 .ــ وقد عال شأنه فيها آنكاه 

  ــ يقصد أنه لم ينس تلس األيام ولم ينس مساعدةRies. 
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لة ـاااـااا كان يتأكد على نحو واف عبر  اه الميل الجاهز الستعارة النبي

وبغ ِّ ّالنظر عن قيمة تلس الثقافة فنن بيتهوفن «. السااامية»المشاااعر

 Von Breuningاكتسابها بعد أن صااار زائراف دائماف ف  منزل عائلة 

الغنياة والمثقفاة. إن النقاشااااااات مع هؤال  الناس المحببين والرحالت 

م ف  الريف أعطته سااااااعادة غامرة. ف  نفس المرحلة والعطالت معه

أّسس الحاكم فرقة موسيقية مسرحية إلى جانب تلس الت  تبعت كنيسة 

مت الفرقة  بالطه، وعزف بيتهوفن على آلة الفيوال ف  الفرقتين. ضاااااّ

ـاااااـ  Joseh Reichaالموسيقية المسرحية ـاااااـااااا بقيادة جوزيه ريتشا 

ألربع الت  شااااااره بيتهوفن فيها مؤداين جيدين جداف. وف  السااااانوات ا

قّدمت الفرقة عدداف كبيراف من أشاااهر األوبرات من كل مدارس التأليف 

المعروفة آنكاه. وهككا كان لبيتهوفن فرصاة ممتازة الكتساب الخبرة 

عن الموسيقا اآللية. كما أن وجود فرقة من اآلالت النفخية ـاــ أتى بها 

أكسب على ما يبدو بيتهوفن الحاكم معه من فيينا على األرجح ـااااـااااـاااا 

بصيرته غير العادية حول إمكانات تلس اآلالت. وإضافة إلى هكا فنن 

قّدمت  Rhineجولة الفرقة الصااايفية الت  وصااالت حتى منطقة راين 

لبيتهوفن فرصاااااته األولى لمقارنة نفساااااه مع عازف بيانو عظيم. هكا 

الكي برع ف  أساااااالوب  Abbé Sterkelالعازف هو آبّ  سااااااتركل 

لقااد أثّر على بيتهوفن بمااا يكف  ليجعلااه يتحّرج «. األنثوي»لعزف ا

كاااناات  1672إلى 1677من العزف بعااد . وهكااكا فاانن األعوام من

مرحلااة نشااااااااط تعليم  هااام. إّن الجز  الجااّدي من هااكا التعليم كااان 

باالطبع الجز  الموساااااايق . ومع أّن بيتهوفن لم يكن أبداف ال ف  عزف 

ك ج نفسااااااه على قياسوالف  « البياانو فورته»  التأليف طيّع القياد لينجم 

مّعلم محترف، إال أنه كان مساااتقبالفجيداف بما يكف  ليتعلم كّل ما يرغب 

ف  تعلمه. إن مرجعية انتقاداته ـااااـاااا كما هو الحال دائماف عند العبقري 

الخال  ـااااااـاااااا تكمن ف  حاجاته الخاصة. وما تعلمه لم يتعلق فقط بما 

 أّن فيه ما يخدم تطور  الموسيق  الخاص. دجّرّ ّ س بل بما أحّس 

شااااااّربها. إّن ما تمّكن من  وهاكا ينطبق على أّي ثقاافاة عاامة تا ا

تمثلاه من الثقاافاة العامة ف  تلس المرحلة التعليمية كان قليالف جداف حتى 
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عندما توفّرت له الفرصااااااة. إن األفكار والمعلومات من أجل األفكار 

 اف. وف  الحقيقة لم يساااتطع أن يتشاااّربوالمعلومات لم تهّم بيتهوفن أبد

أي شاااااا   أو يفهم أّي شاااااا   ال يسااااااتطيع أن يجعال منه جز اف حياف 

وعضاوياف من كيانه.  ومن ضاامن المشاااعر السااامية عند الكالساايكيين 

وجد بيتهوفن بعضاااااف منها اسااااتطاع « Goethe»القدما  وعند غوته 

قرا تهم. لكّن  تااأويلااه مبااادك ا يؤمن بهااا، كمااا أنااه لم يكّف يوماااف عن

طريقتاه ف  ر ية األدب مختلفة جداف عن طريقة اإلنسااااااان المثقّف أو 

ه وبين ما بين] ّواقة األدب. لقد افتقد تلس المساافة الفاصلة الضرورية 

. ولهكا الم موتسااااارت لتأليفه نصااااوصاااااف خليعة لووبرات. كان [يقرأ

ّر ير والشاااااامبالغاف ف  اإليمان وعلى نحو مطلق باألهمية الطاغية للخ

 «.الفن من أجل الفن»مّما منعه من تكوين موقف مرتكز على 
 

 

 بيتهوفن فان لودفيغ

 وخارجها ....األجطجر داخل الساكن الرجل

 

 

 

 

 

 

 (23 سليمان سما . د

 

 
 حتسن أن قبل  َّ لإ قدم نإو. الموت نحو أتوجه بسعادةل..
 سااااو  رغم، كفنان عليه قادر أنا ما ظهارإ فرصااااة ل 

                                                           

 .الموسيقا علوم ف  وباحثة بيانو عازفةــ  
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 بأن شااس دون وسااأرغب مبكراف  قدومه ساايكونف، طالع 
 ال ألم حاالت إلى يسااااالمن سااااا هل ترك... يتأخر أرا 

. سلقائ إلى بشجاعة ساأمضا ، شائت متى تعال متناهيةل
 أنتم ..الموت غمرة ف  نهااائياااف  تنسااااااون  ال ...وداعاااف 
 كمب فكرت قد حياات  ف  ألنن  باالاككرك ل  مادينون
 ل.سعدا  فكونوا... سعدا  بجعلكم، دوماف 

 هليغنشتات وصية ...بيتهوفن فان لودفيغ

 العالم  اه ،الفن عالم فف ، التعقيد من الفن  عملال تقييم يخلو ال

 الشااا   بع  جائراف  فردية أحكام طال إ يكون، المتشاااعب الواساااع

 ام وكثيراف .. االيجابية أو السااالبية منحى األحكام هك  اتخكت ساااوا 

كم يبدو  ــ ندر فيما الــ إ تكون أحادية بر ية محصوراف  األشخاص حج

 يرغ غالباف  فه  لكا معينة وروحية ثقافية،تاريخية بظروف محكومة

 أكثر ةبر ي تسمح الت  الالزمة المسافة وتنقصها شااملة غير، كافية

 أو الفن  العماال أهميااة على التاااريخ حكم لكن... وحيويااة امتااداداف 

 وه حكمه يبقى، هك  يميالتق عملية على آخر بعداف  يضااااااف  الفنان

 لم( كثر وهم  يعبقر من فكم.. حيادية واألكثر نصااااااافاف إ األكثر

 خ التاري ظرفه جعله متواضااع فنان من وكم ،عصاار  أبنا  ينصاافه

 نأ تلب  ال باهتة مؤقتة سااما  ف  نجماف  االجتماع  أو السااياساا  أو

 لالتغيرات تطمسه

 والمعطيات األفراد واختالف الزمن عبور رغم، العبقرية نإ

 تبقى الرف  أو والقبول المتناقضااااااات احتادام ورغم والظروف

 الت  تلس ه .. والتسااااا ل للدهشااااة مثيرة ،متجددة، دوماف  توهجةم

 انطال  نقطة ه ـاااـااا  ما لحظة ف  لتستطيع والزمان المكان تتجاوز

، والمطلق التحيز بين، والموضوع  الكات  بين تجمع أن ـااااـاااا خالدة

 ضاااارورتها وحول بل الحقيقية قيمتها حول كلها المواقف توحد أن

 تلس وه للعبقرية األوضااح التعريف بأن لالقو نسااتطيع لكا. الحتمية

 أو دلالساااتنفا القابلة غير العصاااور عبر المساااتمرة الخالقة الحالة

  نتطر وحين. المحدودة الضيقة بالر ك المحكومة وغير النضاوب
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 الحاالت نم لحالة حتماف  نتطر  ننانف بيتهوفن فان لودفيغ لشااخصااية

 يكون دق ربما ألنه يةالغرب الكالسااايكية الموسااايقا تاريخ ف  الفريدة

 الفن  نتاجهم خالل من اسااااتطاعوا الكين العباقرة قالئل من واحداف 

 حون فبعد. المطلق نساااااناإل وحكم المطلق التاريخ حكم بين الجمع

،  بعد الفنية التيارات ظهورعشااارات ورغم .رحيله على عام مئت 

. اف مع آن ف  وفنياف  وفكرياف  روحياف  مرجعاف  الموساااايقية أعماله ماتزال

 مازالت ،المباشاااار التأثير بكاه ،الفريدة الطاقة بتلس تتألق مازالت

. الحقيق  نالفنا الإ عنها الكشف يساتطيع ال الت  الحقيقة تلس تنضاح

 أعمال ف  الحال هو كما بيتهوفن أعمال تحتويها الت  الطاقة هك 

 النظرية تماشاا  غيرهم أو شااتوكهاوزن،ديبوساا ، موتسااارت، با 

 هنا ولهق ومانود! عدم من تولد وال تفنى ال الطاقة: القائلة ةالفيزيائي

، يرالتفساا أو التعريف صااعبة حالة الفن  الخلق حالة كون مع أنه هو

 نحو تقودنا ومسااااارات ومنابع مناشاااال العبقرية لتظاهرات أن الإ

 ،يرةالمر بيتهوفن حياة قصااة كانت نإو. لها ومنطق  علم  تفسااير

 أعماله طبع ف  أساااسااياف  دوراف  لعبت قد عوامل ه  عزلته ،صااممه

 الف. بقريتهع بتعليل وحدها كفيلة ليست أنها الإ ،االساتثنائ  بطابعها

 التعديالت على باالعتماد ساااتظهر براغماتية أساااباب وجود من بد

 ائدةالساا الموساايقية اللغة على أدخلها الت  ضااافاتواإل والتطويرات

 .عصر  ف 

 أهو افلعبقري التاريخ بنظر هوفنبيت من جعل الكي ما: ونتسا ل

 مالهلأع عليه تنطوي الكي والموساااايق  والتقن  الفكري الثقل  اه

 جاوزلالت ف  رغبته مؤلفاتهل على أدخلها الت  التجديد عناصر أه 

 ديدةلج نزعة فيها تبرعم خصبة أرضاف  الكالسيك  رثلل تحويله أم

  اه أهو هلأعمااالاا ف  التعبيريااة اللغااة من آخر نوع دخااالإ أهو

 لهاااماإل  اه هو أمل عاااليااة حرفيااة من المنبعاا  المقلق التوازن

 لقالمط بشااااكله الجمال فهوممب أوديا كينلال الحر والفكر المتطرف

  الفنل أجل من الفن وبمفهوم
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 ه  وكثيرة ،بيتهوفن حول تاادور الت  األساااااائلااة ه  كثيرة

 من الكثير افيه التعمق ويحتاج ،أعماله ليهاإ تقودنا الت  المحاور

 هك  نم االقتراب نساااااتطيع لك  لكننا. التحليل من والكثير الوقت

 لعناصاااار أعمق فهم إلى للتوصاااال بمحاولة المبدعة الشااااخصااااية

  ببع فيااه التبحر يماادنااا قااد محور عنااد التوقف نرتئ ، تميزهااا

 يميز ما أهم ربما هو المحور هكا: األسااااائلة بع  عن جاباتاإل

 .األسلوبية لغته خصائ : موسيقياف  مؤلفاف 

 مرحلتين بين بيتهوفن

 بين واصل جسرأشبه ب تبدو( 1726ـاـ1664  بيتهوفن حياة نإ

 ادريتب ولطالما .الرومانسااااية وبدايات الكالساااايكية المرحلة نهايات

 أعمال مجموعة مع لوجه وجهاف  أنفسااانا نجد حين ساااؤال الكهن إلى

 فالمؤل اهك كان مدك أي إلى:  اته بيتهوفن شخ  مع أي بيتهوفن

 أعماله كانت مدك أي إلىل مجدداف  كاان مادك أي وإلى ،محاافظااف 

 رومانسيافل كان حد أي وإلى الكالسيك  بالفكر لصيقة

 بين خالف مصااادر لتاوماز كانت الساااؤال هكا عن جابةاإل نإ

 نتمااا اال كالساااااايك  بيتهوفن: البع  يقول. الموساااااايقيين من كثير

 لخال من الرومانسااية نزعته يؤكد اآلخر وبعضااهم ،اللغة وكالساايك 

 صااااانفم للبيانو األخيرة كساااااوناتاته ،والتقنية يحا اإل مختلفة أعمال

 الغنائ  أوعمله التاساااعة سااايمفونيته، 111و 114، 147، 147، 141

 :آخرون ويقول. شااوبرت غنائيات منه تبرعمت الكي( النائية الحبيبية 

 أيضاااااف  اكننيم كما. مختلفتين بصااااورتين للتأويل قابلة شااااخصااااية ه 

 عبةصاااا اسااااتثنائية شااااخصااااية كان بيتهوفن نإ بالقول بعيداف  الكهاب

 ،متفردة حالة  اهط أو طاراإل هكا ف  دراجلل قابلة غير التصااااانيف

 لن نالكن. تماماف  المساااتقلة لبنيتها مؤساااساااة، الخاص وجودهاإلى  تنتم 

 يناعل تحتم الدراسااة ضاارورات نإ  إ التكهن ف  االسااتمرار نسااتطيع

 رينطااإل على نظرة لقا إ من لنا بد فال لكا ،لمؤلفنا ما انتما  دتحدي

 .نشأته شهدا كينلال والفكري التاريخ 
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 األسلوب  انتما  

 عشاار األربعة و  موتسااارت كان، 1664 عام بيتهوفن ولد حين

 وسااااايمفونيات ساااااوناتات بين األعمال من كبيراف  عدداف  ألّف قد عاماف 

 يهاف ستشهد أخرك نحومرحلة وئيةضا بسارعة يتجه وكان ،وأوبرات

 لّفأ مثالف  1661 عام فف . واضااحين وأساالوبياف  فكرياف  نضااجاف  أعماله

 عام ف و ،24و 16 مصااانف الرباعيات من مجموعتين موتساااارت

 سااااوناتات أهم حدكإ 1667 عام وف  ،27 رقم الساااايمفونية 1664

 أوبرا 1671 عاااام وف  ،مينور ال مقاااام 314 مصاااااانف الابياااانو

 ودون فيغارو عرس نحو بعادها لينطلق السااااااراي من االختطااف

 اعر على تربع قد فكان هايدن أما. الساااحر جنّاز  ثمّ  ومن جيوفان 

 ززع الت  الهامة األعمال من به يساااتهان ال بعدد الموسااايق  ليفأالت

 ام ع فبين، عصاار  ف  الموساايق  التأليف تقنيات أجسااس خاللها من

 عأرب بحركات الساايمفون  كلللشاا ر يته هايدن حدد 1675و 1671

 قمر كالساايمفونية ،الساايمفونيات من مجموعة على الر ية هك  ليطبق

 بخمس 1664و 1663 عام  بين غزارة نتاجهإ ليزدادو .7و 6و 7

 44،47 رقم السيمفونيات أهمها حدكإ دتع أخرك سيمفونية وعشرين

( بيتهوفن قول حساااااب  السااااايمفونية أبو هو هايدن كان نإو. 51و

 نم مجموعات ثالث ألف قد فكان ،أيضااااف  الوترية للرباعيات أبفهو

 ،1661 عام 16 مصاااانفوال، 1677 عام 7 مصاااانفال :الرباعيات

. 1676 عام( 24 ماتر بساااتابات مسااابوقة1662 عام 24 والمصااانف

 نم الفن  نتاجهإ  روة إلى وصاال قد هايدن فيه كان الكي الوقت وف 

 خالل من أو 1673 عام 144ـااـاا  77 رقم اللندنية السيمفونيات خالل

 فاااار  أن وبعاااد .1677 عاااام( الخلقأوراتوريو   الهاااائااال عملاااه

 األعمال غمرة ف  يكبر بيتهوفن كان، 1671 عام الحياة ارتتسااامو

 نشااأ لقد .االسااتثنائيين ؤلفينمال هكين من كل قدمها الت  المكهلة الفنية

 شاارباف ت وتشااربها بل الكالساايكية األسااس على شااس أدنى دون بيتهوفن

 لكا .يرييوسال هايدن من كل مع الموسايقية دراساته فترة خالل كامالف 

                                                           

  Stabat Materــ
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 بل، صااارف كالسااايك  تكوين هو الموسااايق  تكوينه نإ القول يمكننا

  أساس بشكل بهكا ونقصدـااااااـاااااا  الكالسايكية أصاوله أن التأكيد يجب

 الموسيق  لمنا ا أخك نإ. النقا  تامة أصول ه  ـاااااـااااا هايدن تأثيرات

 من احاف مفت يعطينا بالحسااااابان بيتهوفن فيه وترعرع همن تحدر الكي

 يروغ المباشااااارة تأثيراته حكماف  له كان المنا  فهكا ،االجابة مفاتيح

 الت  لست مأ المبكرة تلس سوا  ،استثنا  بال كافة أعماله على المباشرة

 نهام انطلق الت  الكالسااااايكية األرضاااااية لكن .حياته نهاية ف  ألفها

 ه : األهمية من كبير قدر على حقيقة غفالإ من اتمنعن لن بيتهوفن

 ردةمتف موسااايقية كشاااخصاااية بالتأليف عهد  بداية منك مؤلفنا ظهور

، يكيةالكالس المدرسة له حملته بما يكتف لم فهو ،الخصاوصية شاديدة

 راحلم ف  وتكريسااها بل صااقل ها ،خصااوصاايته تعزيز على عمل بل

 يتهوفنب أضافه ما ف  لىتتج الخصاوصية هك . كافة الموسايقية حياته

 مفهومل اختراقه ف  أساس  وبشكل ،عصر  ف  الساائد على جديد من

 .  السوناتا قالب بهكا ونقصد القالب ــ الشكل

 والتقليد التجديد بين بيتهوفن

 من اف بعضاااا( بيتهوفن  كتابه ف  بوكوريشااااليف أندري يعرض

: يقولف البيتهوفن  األسااالوب ف  مبكراف  ظهرت الت  التجديد عناصااار

 عليها تنطوي الت  الموسااايقية األحداث وتركيز الكثافة لقد وصااالتل

 البطيئة تلس ف  حتى أو الساااااريعة للحركات الضاااااخمة الهندسااااات

 أدنى بدا منه حد إلى وصاااالت ،3و 2 رقم 2 مصاااانف للسااااوناتات

 6 للمصااااانف البطيئة الحركة فف . عظمى أهمية تخكي لها توظيف

 جراتوتف المتضااااادة االيقاعية بنىال، والكتل االتناقضااااات تتصاااااعد

 توتراف  بهكا خالقة، المساااااتقلة القوة من درجة إلى الصااااااوت  المدك

 .(25 .ل النظير منقطع درامياف 

                                                           

 .Boucourechliev, Andre, Beethoven, Paris, Seuil, 1963 p.35 ــ
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 خالل من هك  التجديد عناصاار حدد قد بوكوريشااليف كان نإ

 ف  قتتحق العناصاار هك  بأن القول نسااتطيع أننا الإ ،منتقاة أمثلة

 ودون قاالموسااي بيتهوفن قاد لقد.ثنا اساات بال كلها بيتهوفن أعمال

: وهو الأ أساس  لمبدأ بتبنيه جديدة تعبيرية دروب ف ، شس أدنى

 على بغرياااب ليس المبااادأ هاااكا نإ: البع  سااااااايقول. التكثيف

 بيتهوفن لكن، دقيقة المالحظة هك  تكون وقد،وهايدن موتساااارت

 ال قيةالموسي للغته المؤسسة العناصر من كواحد التكثيف إلى لجأ

 كل نساايج ف  يدخل لنجد ، ما ضاارورة تفرضااه عارض كحدث

 ،الدرام  الحدث تكثيف فيها فنالحظ: ألعمااله المكوناة المواد

 تااالالك تكثيف، المتضاااااااااادات تكثيف، يقااااع اإل البعاااد تكثيف

 وتيةالصاااا العالقات وجعل   الديناميك  التباين تركيز، الصااااوتية

 اعتماداف  معتمداف  عمله غدا وبالتال  ،تلوناف  وأكثر اتساااااااعاف  أكثر

 ا اختر إلى أدت عديدة تطورية حاالت بين التفاعل على اف كبير

 هاأدخل الت  التجاوزات لكن. الكالسااايك  للعمل المعهود الشاااكل

 لمبدأا فضا  ف  تدور ظلت القالب أو الشكل مفهوم على بيتهوفن

 فالمنظومة: عشاار الثامن القرن أعمال عليه بنيت الكي األساااساا 

 عمالاأل ف  األساس حجر ـاـ السوناتا لقالب المؤسسة سيكيةالكال

 ــااااااااا مؤلفاته غالبية ف  بيتهوفن اعتمد  الكي القالب وهو اآللية

 يةاألساااساا الدرجة بين القائمة العالقة علىاف مباشاار اعتماداف  تعتمد

 العالقة هك (. الدومينانت  الخامسة والدرجة( التونيس  المقام من

 ،ترخا واالسااا التوتر حالت  بين، الهارمونيين القطبين هكين بين
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 على نحو تحكم الت  وه  الدرام  البعد خلق عن المسااؤولة ه 

 كلهوشاا الداخلية العمل بنية أيضاااف  لتحدد اللحنية العالقات آخر أو

 ريةاسااتمرا تأكيد ولعل. أجزائه بين القائم والتوازن بل الخارج 

 اف مؤشر يبدو، فيها طور  ما رغم، بيتهوفن أعمال ف  العالقة هك 

ف   الجديدة نزعته نإ. الموساااايق  األساااالوب  انتمائه على واضااااحا

 تعقيداف  رأكث نفساااية أبعاد ضااافا إ إلى الحثي  وساااعيه( التكثيفية 

 وقد، رومانساا  انتما  على جازمة أدلة تكون ال قد ،أعماله على

 من بيتهوفن أعمال عن حديثنا عناد الحاكر توخ  عليناا يجاب

 يداشد مفهومان فهما ،والرومانساية( التجديد     مفهوما  نبي الخلط

 مساااألة تعير ال ،عام بشاااكل ،الرومانساااية فالمنظومة: االختالف

 بع  باسااااتثنا   مركزية أهمية الهارمون  أو البنيوي التوازن

 عقائدية أقل األمر حقيقة ف  ه  (،ومندلساااون برامز أعمال من

 فال بيتهوفن أعمااال عليهااا ترتكز الت  تلااس من مرونااة وأكثر

 ،الثالثة سااايمفونيته منك أي، نضاااجه أعمال من عمل أي يظهرلنا

 وحدتها وتحقق الهندسااا  بنائها قوة حي  من تسااااهالف  أو مرونة

 النمو ج وشااااااكالف  فكراف  متحدية تبدو كانت لو حتى العضااااااوية

 وباألسل  كتابه ف  روزن شارل يقول الصدد وبهكا. الكالسايك 

 منع بيتهوفن اسااتقاللية ادعا ات من الرغم على(: لالكالساايك 

 سلوبأل بالنسبة انقطاعاف  المهنية سيرته ف  نجد ال أننا الإ ...سبقه

 شااااومان جيل أحدثه الكي  اه مع بالمقارنة وهايدن ارتتساااامو

 كيلتشااا عادةنب بيتهوفن قام لقد: لقائالف  روزن ويتابع .لوشاااوبان
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 كان نإو .فيها يشكس أن دون والدتها شهد الت  الموسيقية التقاليد

 لم أنه الإ، ومساااندته مساااعدته ومن بل هايدن سااطوة من مغتاظاف 

 قد نهأ مع ككلس.. تقنيته ف  األساس  أو هايدن نجظجم عن أبداف  يتخلّ 

 له يجكنّ  لم أنه الإ لموتسااااارت األوبرالية النصااااوص خلود أدان

 . (26 لالتقدير فائق الإ كموسيق 

 بيتهوفن أعمال بع  أن نجد زنرو مقولة من الرغم وعلى

 وقد .وهايدن موتسااااارت    لغتا  عن مقصااااوداف  ابتعاداف  تظهر األولى

 لخال من سطوتهما من التحررف   الشاب المؤلف برغبة هكا نفسر

 ركةفالح. الترابط من وش   قناعاإل عنصر ربما ينقصها كان ر ية

 ديدةشاااا بنية لنا تقدم 3 رقم 2مصاااانف للبيانو سااااوناتته من األولى

 غير المقامية باالنتقاالت والغنى التلون شاااااديدة ،الخصاااااوصاااااية

 من األولى الحركات ف ( عام بشاكل  نجد  ال شا   وهو، المعهودة

 بين لتوازنا  اه إلى اف أساسي افتقاراف  تفتقر لكنها، الكالسيكيين أعمال

 لكن ..مثالف  هااايدن ألعماال المميزين واللحن  الهاارمون  التطور

 االرتجااال على الحرفيااة محبااكاف ، بااه العمر تقاادم مع ،باادا بيتهوفن

 اللخ من رساخها ثوابت إلى ليعود ،الخلخلة على التوازن ومفضاالف 

 .الالحقة أعماله

 لجرأةا شااديدة مقامية اسااتخدامات بتوظيف بيتهوفن اسااتمر لقد

 الهاااارمونيين القطبين عن الشاااااااادياااد بااااالبتعااااد االنطبااااع معززة

 أو الرابعةأو  الثالثة الدرجات مقامات إلى مرور  عند األسااااسااايين

 هااك  على واألمثلااة .الكروماااتيكيااة إلى لجوئااه أو ،الساااااااادساااااااة

 مصاانف 21 رقم فالدشااتاين سااوناتته ف  كما ،كثيرة االسااتخدامات

 وال. التاسعة سايمفونيته ف  أو ،147 أو، 141 مصانف تلس أو ،53

 عتوسي إلى بالضارورة أدك قد االساتخدامات هك  مدك توسايع أن بد

 أكثر كالف ش لتأخك بالتحول بدأت بيتهوفن فساوناتا: العمل شاكل حدود
                                                           


 e classique, Paris, Gallimard, 1978, p. 480.Rosen, Charles, Le styl  ــ
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 لكن .والنفساااا  الزمن ، اللحن  الصااااعيد على امتداداف  وأكثر تعقيداف 

 هو األساالوب  نضااجه وأعمال األولى أعماله بين األساااساا  الفار 

 جةالنات حرفيته ازدياد مع الحقيق  منهجه اكتساااابه الكي الوضااااوح

 55 مصاانف لالبطوليةل الثالثة فساايمفونيته .واالختبار التجريب عن

 ومع. الهارمون  التوازن عن رائع مثال ه  1744 عام ألفها الت 

 األساااااااساااااايين اللحنين أن الإ ( 27 المقامية االنتقااالت بطال كوناه

 نإ. نتوالدومينا التونيس بين دائم على نحو يتأرجحان للساااايمفونية

 وند سااعى الزمن مع تبلور  ازداد يوالك بيتهوفن اتبعه الكي النهج

 رجةالد إلى دومينانتـاااـااا  تونيس العالقة طيف توسيع إلى شس أدنى

 حالة ضااااامنها الدائرة الدرام  التوتر حالة من جاعالف  القصاااااوك

 ونح االنزال  ف  المتكررة محاوالته تكن ولم .تماماف  اسااااااتثناائية

 من كلّ ل قةالفار العالمة وه   األسااااسااا  المقام عن بعيدة مقامات

 وه كما عنه االنفصاااال ف  الرغبة عن تعبيراف ( وهايدن موتساااارت

 تزيد ابتعاد حاالت تماماف  العكس على ه  نماإ ،الرومانساااايين حال

 .األساس إلى جموحاف  أكثر اشتيا ٍ  من

 البيتهوفن  األسلوب خصوصية

 نإل:قائالف ( الكالساااايك  األساااالوب  القيّم كتابه ف  روزن يؤكد

 زيادة لىإ التوصال الحقيقة ف  اساتطاعت الهارمونية وفنبيته مسايرة

 هكا لىع اف أسااااسااا الدرامية التعبيرية الطاقة فيه تعتمد أسااالوب فعالية

 ةعالق بهكا ويقصااااد  المتجانسااااة وانحالالتها التناقضااااات من النوع

 قد هوفنبيت كان إ او (.عنها تحدثناأن  سبق الت  دومينانتـااـاا  التونيس

 تخيله أمكن ما كل متجاوزاف  الكالساااايك  ساااالوباأل حدود هنا وسااااع

 فعل كما عنها يتخلّ  ولم األسااااساااية البنية ف  يعّدل لم أنه الإ، ساااابقاف 

 من حركة داخل المقامية العالقات صاااااعيد على فقط ليس. الحقو 

، الموساااايقية للغته أخرك مكونات صااااعيد على وانما، عمل حركات
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 من قط يمنعاااه لم كاوهااا ،الكالساااااايكياااة األطر داخااال بيتهوفن بق 

 ل.(28 مكهلين وابتكار بجرأة استخدامها

 ديدشااا الكالسااايك  بيتهوفن بانتما  روزن شاااارل يمانإ يبدو

 سمتات الت  الخصوصية عنصر يناف  ال هكا يمانهإ لكن،الوضوح

 مفونيةالسي هك : الخامسة السيمفونية مثال فلنأخك .مؤلفنا أعمال بها

، رةصااغي يقاعيةإ خلية فمن: الجةالمع حداثةل اسااتثنائ  نمو ج ه 

 يبن  نأ بيتهوفن استطاع،طويلة واحدة تلوهات قصيرة نوتات ثالث

 قاع ياإل للعنصاار جداف  المبتكر اسااتخدامه نإ. التعقيد خال  عمالف 

 هأن الإ. سااابقيه عن بوضااوح هتميز  تال الخصااائ  من واحد هو

 ،ونيةالهارم المعالجة إلى ضاااافةإ، أسااااسااا  بشاااكل عليه اعتمد قد

 هاب يبدأ الت  االيقاعية فالخلية. العضاااااااوية عملاه وحادة لتحقيق

 ربصاااو العمل حركات كل ف  حووضاااب لتظهر تعود السااايمفونية

 بكلس ةمحقق ،مثال  شاااابه ربطاف  أجزائه بين لتربط ومختلفة كثيرة

 دةالوطي العالقة عن تحدثنا قد كنا وان. الكالساااايك  التوازن مبدأ

 ع يقاواإل الهارمون  الصااااااعيدين على راالبتكا بين تجمع الت 

 قد تال ال بوكورشااليف تحليل ننف الكالساايك  باألساااس والتمسااس

 األوركسااااترال  االسااااتخدام ماهية عن ضااااافيةإ بمعلومات يمدنا

 التقليدو االبتكار بين للعالقة أيضااااااااف  محققاف  يبدو الاكي لبيتهوفن

 مسبقاف  اهسساَّ أج  قد كان،بيتهوفن ورثها الت  األوركساترا نإل :فيقول

( نبيتهوف أي  مؤلفنا كان إ او. هايدن لفريدا الصوت  المجرب  اه

 االساااتخدام ماعدا  ساااابقه على حقة جديدة ضاااافةإ أي يضاااف لم

 أنه الإ، (والبيكولو وللكونترباصااااون للترومبونات انطالقاف  األكثر

 نحو، الكثيف، المصااااقول نحو ماضااااياف  خاصاااااف  أساااالوباف  عزز قد

 لم مةضااخا نحو ماضااياف ، المنحوتة والتفاصاايل عنيفةال المتضااادات

 .ل(29  قبالف  معروفة تكن

                                                           

 Rosen, Charles, op., cit, p. 485-.486ــ ـ
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 على واضاااح مثال ه  (30 23 رقم 56 مصااانف الساااوناتا نإ

( جاربت حقل  إلى ياهاإ محوالف  الكالسااايكية لوساااس بيتهوفن  تبنِّ 

 فرغم. هب خاصة أسالوبية لغة لنفساه يبن  أن بفضاله اساتطاع واساع

 ال تطرحها الت  الشاااغف حالة أن الإ لساااوناتاا لهك  المميز العنوان

 قفساااااانتو. بنا ها تجحكم الت  الشااااااديدة المنطقية مع مطلقاف  تتنافى

 عظملم مسااتوفية تبدو فه  العمل هكا من األولى الحركة عند يجازنب

 جبي األمر بادد. البيتهوفن  األسلوب لخصاائ  المميزة الشاروط

 ،لىاألو الحركة أجزا  بين يربط الكي الكبير االتسااا  إلى شااارةاإل

 العرض عادةــ إ ريالتطوـاـا  العرض: أجزا أربعة  إلى مقسمة فه 

 .النهائية الكوداــ 

 ةأربع ميزورات من مؤلفة لحنية لجملاة بعرض العمال يبادأ

 مقام  مينور( فا  ال لمقام األسااااااساااااية األولى الدرجة على مبنية

(، الدومينانت  خامساااةال للدرجة الثان  االنقالب على تنته ( العمل

 يأ تون نصاااااف بمقدار فيها ينتقل أخرك ميزورات عةبأر تتلوها

 هك  وتتبع .ماجور( بيمول صاااااول  مقام إلى كروماتيك  بشاااااكل

 النقلة هك  نإ. لسااااااابقتهاا الهاارمونياة المعاالجاة نفس الميزورات

 يعلّق ةمبهم نفسااية حالة ف  مباشاارة تضااعنا المفاجئة الكروماتيكية

 لحظات نأ والبد. والدرام  الزمن  البعادين بيتهوفن خاللهاا من

 الإ ه  ما 7 وميزور 4 الميزور ف  بيتهوفن يدخلها الت  الصااامت

 نهع تجيب تساااا ل من شااايئاف  بهكا خالقاف  الزمن فيها ليوقف وسااايلة

 عنصااراف  الدرام  العنصاار من وجاعالف  ،مرة كلّ  ف  جديدة انطالقة

 .  عمله به يفتتح أساسياف 

 بينف الصاااوت  للمدك خاصاااة معالجة الجملتين اكلت ف  سااانجد

 يوسع 2 ميزور الثانية( فا ـاا وال 1 ميزور تظهر الت  األولى( فا ـاال

 السعة نم يزيد بهكا وهو .أوكتافين بمساافة الصاوت  المدك بيتهوفن

 ماااتعال فيااه لىاتتاا الااكي اآلربيج على معتمااداف  لجملتااه التعبيريااة

                                                           


 Appassionataــ 



 

 112 

 اتها  المعالجة حرف  بشكل ويكرر ،مللمقا األسااساية الدرجة كوردأ

 .الثانية لجملةا ف 

 

 

 

 

 العمل هاب يسااااتهل الت  ميزوراف  عشاااار االثن  ف  بيتهوفن يتبنى

 صاافة له جديد عنصاار قدوم يحين أن إلى (31 جداف  خافتة صااوتية درجة

 إلى ترقب حالة من فجائ  لتحوا  بحدوث منبئاف  14 ميزور يقااعياةإ

 نازل لحن  خط خالل من بيتهوفن ليهاإ يعبجر وضااااااوحاف  أكثر حالة

 الثان  لالنقالب طويلة وقفة على مسااااااتقر 14 ميزور قوي خاطف

 ليبدأ، مرحلة بهكا خاتماف  17 ميزور مينور( فا ـاااااااا ل الخامساااة للدرجة

 .  16 رقم الميزور عند أخرك

 وراف ميز عشر الستة أي ،األوليين المرحلتين خالل من سنالحظ

 يتهوفنب يوظفها الت  التعبيرية المواد نىغ  ،تاالساااااونا بها يبدأ الت 

 الشاااااحنة قوة أيضااااااف  وسااااانالحظ. العمل عن األولية فكرته لخلق

على  المواد بهك  التصااارف خالل من خلقها اساااتطاع الت  الدرامية

 ميةالدرا التباين حاالت بهكا معززاف  ،والتكثيف التنوع شاااااديد نحو

 . أعماله عليها تقوم الت 
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 ميزور لبالكت عمله بها بدأ الت  اآلربيجات بيتهوفن ساايسااتبدل

 والقوة الحضور  ات المتتالية األكوردات من كتل: 22 ـااـاا24ـااـاا16

 مختلفة بصاااورة األسااااسااا  للحن اآلخر الظهور هكا. (32 الصاااوتية

 بل فجائية تباين حاالت خلق ف  واضاااااحة رغبة الإ هو ما تماماف 

 .ام الدر الفعل حدة من تزيد التطرف وشديدة

 

 

 

 

 اللحن: العماال باادايااة ف  بيتهوفن عرضااااااهااا الت  المواد نإ

 االيقاعية بالخلية يككرنا  14 ميزور يقاع اإل العنصااار،األسااااسااا 

، 14 ميزور النازل اللحن  الخط(، الخامسااااة للساااامفونية الشااااهيرة

 أشااكالب لتظهر كلها سااتعود، به ابتدأ الكي الكروماتيك  واالسااتخدام

 ازمتو على نحوٍ  المواد هك  وستتطور .األولى الحركة خالل مختلفة

 الةح عن ناتجة التعبيرية الطاقة تكون ك  الهارمونية المعالجة مع

 لهااكا ن الثااا اللحن ف  بيتهوفن سااااااينتقاال. بينهمااا الوثيق الترابط

( مينور للفا الموازي المقام  ماجور( بيمول ال ـ ال مقام إلى العرض

 نم متحدراف   لحنياف  خطاف  حامالف  ثابت يقاع إ أساااس على فيه معتمداف 
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 هكاب فاتحاف  واألساااافل األعلى بين يتارجح أن يلب  ال( األول اللحن

 .  قصوك درجة إلى الصوتية المساحة

 هيتبع الكي المنهج لنا يتضااااح فقط ميزورات بضااااعة خالل من

 لىع اف ومتوازناا ياااف متواز إعتماااداف  يعتمااد فهو ،عملااه بنااا  ف  بيتهوفن

 يةتعدد على اعتماد  خالل من يساااعى. يقاع واإل اللحن  صااارينالعن

. اته  العنصاار على جديدة شااخصاايات ضاافا إ إلى المقامية االنتقاالت

 الفضاااا  يوساااع، القوة والشاااديد الخافت بين، والثقل الخفة بين يتأرجح

 يزيد بهكا وهو .متنوعة درامية تضااااريس مجموعة ليخلق الصاااوت 

 ينب التوازن يضااامن تماماف  مدروس طارإ منضااا التعبيرية الكثافة من

 أن فنالحظ: الهارمون  أو البنيوي الصاااعيد على ساااوا  العمل أجزا 

 تماماف  مماثالف  يبدو العرض ف  بيتهوفن يتبعه الاكي التطوري المنهج

 والكودا التفاعل من كالف  أن كما، العرض عادةإ ف  نجد  الكي لكاه

 أما. اساايةاألساا العرض بنية من قلصااي بشااكل تقترب بنىف  تقدم النهائية

 المقامية االنتقاالت ضاااااامن، نجاد نناانفا، الهاارمون  الصااااااعياد على

ـااااااااااـ  يستون  للعالقة دائمة مرجعية، بيتهوفن هاب يبرع الت  المتنوعة

 البنا  حي  من الكالسااايكية شاااديد عمل هو العمل هكا نإ(. دومينانت

 تخداماساااا ىعل بيتهوفن قدرة ف  تكمن خصااااوصاااايته لكن، والتكوين

 القواعد من انطالقه مع فهو، تماماف  مبتكر بشاااااكل والمعهود المألوف

 دشاااادي عمالف  بهكا خالقاف  جديدة بطر  تجاوزها اسااااتطاع أنه الإ الثابتة

 .  والنفسية التعبيرية الطاقة حي  من االختالف

 ف  تكمن ال قااد بيتهوفن حااداثااة نإ القول ساااااانسااااااتطيعإ ن 

  ف المساااااتخدمة الطر  وتطوير يلبتعد تتجلى انما ،رومانسااااايته

 هوفنبيت مؤلفات من بع  كانت نإو. الكالسااايكية القواعد توظيف

 الوتري الرباع  أو التاسعة سيمفونيته أو األخيرة البيانو كساوناتات

 فلساافة عصاار  معطيات بوضااوح تجاوزت قد 135و 131 مصاانف

 لداخليةا والعالقات البنية حي  من بقيت أنها الإ ،ربما وشكالف  وفكراف 

 خهارسااااَّ  الت  والنظم لوسااااس ةمباشاااار تدين والهارمونية اللحنية

 دثواأح شاااوبرت فرانز مسااايرتهم ابتدأ الكين فالرومانسااايون. هايدن
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 مما ،(دومينانتـااااـااااا  تونيس  للعالقة سقاطهمإ ف  تتجلى نوعية نقلة

 يك الكالسااا الدرام  التعبير ونوعية الداخلية البنية انهيار إلى أدك

 تعبيريااة وطر  وبنى قوالااب خلق عن البحاا  إلى اياااهم ،دافعاااف 

 46 مصنف ماجور( بيمول ال  مقام الباالد ف  مثالف . جديدة موسيقية

ـ ـاااااا الدومينانت أي( بيمول م   مقام عن تماماف  يبتعد شوبان أن نجد

 مينور( فا  مقام الباالد ف ( دو ـاااال مقام عن أوـاااـااا  الخامسة الدرجة

 أي ماجور( بيمول س  ـاااااا ال نحو لحاحنب جهيت نهإ بل، 52 مصنف

 رومانساااااياف  عمالف  الباالد عمل من يجعل ما وهكا! الرابعة الدرجة

 ال وبالت ،العمل داخل األساااااساااايين للقطبين مرجعية ال إ ، بامتياز

 الت  ازنالتو حالة البعدعن كل بعيدان واتسااااقه البنيوي تكوينه ننف

 شتىب الرومانسيون حاول لقد .تحقيقها إلى الكالسيكيون سعى طالما

 نهكي من الثقل مركز تحويل وشومان شوبان رأسهم وعلى الوسائل

 الساايك الك التوتر عن واسااتعاضااوا أخرك أقطاب بين لنقله القطبين

 عن تعبر أخرك بصاااااايغ( المااادروس، المتوازن، العقالن   اه 

 وأ القلق يشاااوبها عدة تضااااريس فيها ترتسااام(، شاااخصاااية  حاالت

 حنةالشااااا تلس عن يتخلّ  لم بيتهوفن نإ. العاطف  التأثر أو الحزن

 نوم مسااايرتها ف  الرومانساااييون عّدل الت ، المتصااااعدة الدرامية

 البطول  وشااابه المباشااار توجهه بأن القول يمكن بل. أيضااااف  حّدتها

 ورجوعه يحيطها ما مع عالقتها ف  التوضااع مدروسااة  روة باتجا 

 وقد .األسلوبية لغته يميز ما أهم ه ،األسااسية االرتكاز لنقاط الدائم

. لو ت الكين الرومانساايين عن قاطع بشااكل أيضاااف  يميز  ما هكا يكون

 استخدام وهو ـااااـاااا مثالف  البد  مقام عن مختلف بمقام ما عمل فاختتام

  ف الإ بيتهوفن بها يقوم لن عملية ه  ـاااااـااااا الرواج شديد رومانس 

 قد كان نإو .مثالف  111 مصااانف البيانو كساااوناتا اساااتثنائية حاالت

 نهع البعد شديد آخر إلى مقام من المرور أسلوب واضح بشكل تبنى

 ةالنهاي ف  العمل هكا ليغلق البد  نقطة إلى النهائ  رجوعه أن الإ

 لّحمةال تلس تحقيق ف  الرغبة على قاطع دليل هو ،مكتملة كدائرة

 .الكالسيك  للفكر األمثل التجسيد ه  الت  البنيوية



 

 114 

 اياالوصااال كتابه من الساااادس الفصااال ف  كونديرا ميالن يقول

 كل غط ت الت  والثالثين االثنتين بيتهوفن سااوناتات نإل: لنةوالمخ

 الثانية ىحت والعشاارين الخامسااة ساانواته منك أي، تقريباف  الفنية حياته

 السااااوناتا مؤلَّف خالله من لتحوَّ  هائالف  تطوراف  ظهرتج ، والخمسااااين

 نع الموروث لنمو جل تخضاع مازالت األولى اتهساونات. اف كلي تحوالف 

 بقالب مكتوبة (33 ساريعة األولى حركاتط أربع: وموتساارت هايدن

 أو مينويت: الثالثة (34 الليد بقالب مكتوبة بطيئة الثانية الساااااوناتاط

. الساارعة شااديدة، (36 روندو والرابعة معتدلةط بساارعة (35 سااكيرزو

 فالحركة: للعيان واضاااحة( الساااوناتا أي  المؤلَّف هكا ياتسااالب نإ

 ننف وبهكا األولىط ه  ،طوالف  األكثر، درامية األكثر، أهمية األكثر

 رصانة راألكث من: تنازلية مسايرة يتبع الساوناتا ف  الحركات تتال 

 عند نبيتهوف قبل السااوناتا كانت  لس إلى ضااافةإو خفةط األكثر إلى

  ف يجعزف كان ما كثيراف  نهإ إ   قطع مجموعة بين الطريق منتصف

 اسااااااتبدل لقد. موحد كامل ومؤلَّف( سااااااوناتا من حركة الحفالت

 االثنتين سااااااوناااتاته تطور خالل من ،تادريج  بشااااااكال بيتهوفن

، راميةد أكثر، تركيزاف  أكثر آخر نمو جاف  القديم النمو جب، والثالثين

 ناه يؤخك الكي  التطور هكا من الحقيق  المغزك لكن.... وحدة أكثر

 خرآب مجرضٍ  غير نمو ج سااااتبدالاب يكن لم( حقيقية ثورة أنه على

 ل.  (37 الوضع المسبق التأليف  المبدأ بكسر نماإ ،أفضل

 هشااااكل تجاوز لقد... السااااوناتا قالب بيتهوفن كساااار لقد.. أجل

 فمصااااان البيانو ساااااوناتا مثال فلنأخك المعتادةط تهئوهي المفروض

 ولىاأل فالحركة ،الخصوصية شديد شاكالف  الساوناتا هك  تملس: 141

 النطباعا يعطينا قد بما تبدأ( ربما للبط  والمائلة  الساارعة المعتدلة

                                                           

 Allegroـ ـ


 Liedــ 


 Menuet, Scherzoــ 


 Rondoــ 


 .Kundera, Milan, Les testaments trahis, Paris, Gallimard, 1993, p.206ــ 
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 اللحن الإ هو مااا المقاادمااة هااك  لحن لكن، حااالمااة طويلااة بمقاادمااة

 ينب المعهودة الثنائية تلس وجود عدم وساانالحظ .للسااوناتا األساااساا 

 ديعتمسااا بل ،الساااوناتا قالب ف  للعرض الثان  واللحن األول اللحن

 لخال من واحدة نفساااية لحالة اساااتمرارية على خاللها من بيتهوفن

 اسااتخدام  سااكيرزو يتلوها. التعبيرية وشااديدة كثيفةو قصاايرة حركة

، القلقو التوتر يشاااوبه( الثانية الحركة ف  كالسااايكياف  مطرو  غير

 شااابه أمليةت بطيئة حركة بعد  نائتفاج. مركز بوليفون  بشاااكل مبن 

 ر يته لنساج بيتهوفن فيها يعود رابعة لحركة قدمةم وكأنها ارتجالية

 المعااالجة هااك . العمال باه يختم طويال فو  خالل من البوليفونياة

 بيتهوفن أعمال القوة شاااااديد بشاااااكل ميزت المألوف عن الخارجة

 تطرفاف  أكثر مثاالف  111 مصااانف الساااوناتا وساااتكون. األخيرة اآللية

 األربع الحركات عن  يسااتعي ا  هو فها: المعالجة هك  حداثة على

 من كرةالف ليكثف، الشااااكل يختصاااار هو ها، فقط باثنتين الثالث أو

 ،اتالتنويع على تعتمد وثانية الدرامية ف  مغرقة أولى حركة خالل

 . القالب لهكا الكالسيكية الر ية تماماف  حطم قد بهكا وهو

 عديلهت رغم ،بيتهوفن ألعمال الداخل  البنا  لنؤكد نعود لكننا

 مديعت كالساااايك  فكر من متحدراف  بق (، القالب  لمفهوم اضااااحالو

 ةالمؤساااسااا المواد بين القائمة والعالقات والقوك الكتل توازن على

 فينافيك ،نعرفها الت  الرومانساااية المنظومة عن بعيداف  وظل ،للعمل

 شاااوبان أو لشاااومان وآخر بيتهوفن أعمال من لعمل بتأن   صاااغا اإل

 التعبير ةونوعي الجمال  البعد حي  من بينهما الشاااديد التباين لنلتقط

 . المعالجة وطر  الدرام 

 تقبلالمساا من الماضاا  نقرب لك : لمككراته ف  بيتهوفن يقول

 هك  أليسااااتل. (38 الحاضاااار دولَّ  قد الماضاااا  بأن االعتراف يجب

 سيكيةالكال الجكور بين تربط الت  التماه  عالقة على دليالف  المقولة

 وحاضر ل لمؤلفنا

                                                           


 .Beethoven, Ludwig Van, Carnets intimes, Paris, Bucht/Chastel, 1970, p.32ــ 
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 دتوج: ليقول حين والفكري الموسااااايق  انتما   لنا ديحدِّ  الا وأ

: احدو مبدأ من تتحدران، البساااطة شااديدتا، العظمة متعادلتا، قوتان

 على واضاااحاف  مؤشاااراف  المقولة هك  أليساااتل. (39 والتنافر التجا ب

 على اكيداف ت أليستل الكالسايك  للعمل المؤساساين ينأبالمبد ارتباطه

 عن القول يساااااعنا ما ا النهاية وف  لكالسااااايك لا التوازن مفهوم

: افةك الصااااعد الكثيرعلى تجاوزت الت  تلس التاسااااعة الساااايمفونية

  اه ،رحالف بنشااايد بيتهوفن يختمها أال.. نساااانياف إو وموسااايقياف  فكرياف 

 لىع واضحاف  دليالف  هكا أليس واأللقل الضو  يساتحضر الكي النشايد

 سيك لالكال التنوير لعصر األصيل انتمائه

 انتوك ،مرحلتين بين الفاصاااال الخط على بيتهوفن ولد ..أجل

 بالنزعة اف قوثي إرتباطاف  مرتبطة نسااانيةواإل والفلساافية الفكرية نزعته

 التقنيات أن الإ .آنكاه أوربا ف  بالتصاااااااعد اآلخكة الرومانسااااااية

 بتركيزها ،بتكثيفها، احتماالتها طيف بتوساااايع قام الت  الموساااايقية

 قدل. صااارفة كالسااايكية تقنيات ه  ،التطرف حد إلى بها للوصاااول

 يمةق  ات أخرك تجربة أي دخالإ بيتهوفن بعد المستحيل من أصبح

 ،انبج من محافظاف  دعيج  نهنف لكا. الكالسااايكية المنظومة على حقيقية

 الساااااائدة للمنظومة باساااااتنزافه فهو، آخر جانب من رائعاف  ومجدداف 

 .أخرك منظومة نحو جديداف  طريقاف  يمد أن استطاع

 الرومانسية بالنزعة والعالقة بيتهوفن

 ،الموسااااايق  المنطق باألحرك أو ،الموسااااايقية اللغة كانت إ ا

 أن الإ، االنتما  كالسااايك  هو أعماله بنا  ف  بيتهوفن اعتمد  الكي

 أو عصاار  خارج كان مؤلفنا أن األحوال من حال بأي يعن  ال هكا

 الموسااااايق  تطور  تماشاااااى لقد .فيه الجديدة النزعات عن متأخراف 

 ىعل كان  بل ،عصر  شاهدها الت  التيارات مع والروح  والفكري

 ،فاكينرودر، نوفاليس، ريشااااااتر بول جان أفكاار على تاام اطالع

                                                           


 p. 57.Ibid ,ــ 
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 ابهعجإو لشاايلر صااداقته نتجاهل أن دون وهوفمان، هيردر، شاايلينغ

 ،الثقل الشااااديدةو الوقار الشااااديدة أعماله كانت نإو. بغوته الشااااديد

 صاار ع ف  الناشاائة الرومانسااية المحاوالت خفة عن البعد كل بعيدة

 كنت ولم ،(قديمة  نهاأ على يوماف  تؤخك لم بأنها القول فيجب، آنكاه

 ؤلفاف م التاريخ يشااهد لم الحقيقة ف  .الجمهور من امتعاض مثار يوماف 

 يكيةالكالس( العقلنة  كانت نإو. بيتهوفن من عصر  ف  شاهرة أكثر

 الإ نيةالف أعماله لخلق نجاعة أكثر لبيتهوفن بدت الت  لةالوساااي ه 

 االندفاع حركة تأثير يشااهد عصاار لغة تتكلم كانت األعمال هك  أن

 الثورة أحدثتها الت  الجكرية التغيرات تؤرجحه، (40 والعااصاااااافة

 تالمسااا لقد. آنكاه أوربا مصاااير على الحتمية ونتائجها الفرنساااية

 وأكدت بل نسااااااانيةواإل الفكرية مجمتعه قضااااااايا بيتهوفن أعمال

 .عصرها بمعطيات وارتباطها للواقع استجابتها على باستمرار

 بعااد  الموساااااايقيين أوائاال من كااان نفبيتهو إن القول يجااب

  الشااخصاا المسااتوك على تامة اسااتقاللية أعلنوا الكين( موتسااارت

 لت ا المتينة الصداقة أواصار من الرغم فعلى. والموسايق  والفكري

 نهأ الإ مرموقة وديبلوماسااااية بورجوازية شااااخصاااايات عم ربطته

 لثورةا بأحداث تأثر  نكارإ نسااتطيع ولن. تابعاف  يكون أن دوماف  رف 

، اننساااإل بحرية الخال  التمسااس  اه فيه عززت الت ، الفرنسااية

 عجابهإ كان نإول. شاااا   أي فو  الحرية أحبوا: ليقول الكي فهو

 دافعاف  ورةالث لمبادد المجسد تبونابر نابوليون بشخصية الالمتناه 

 واحدة ه وـااـاا  البطولية السيمفونية المدعوة الثالثة سيمفونيته ألهمه

 تنصيب أن الإ ـااااااـاااااا االطال  على ثقالف  أكثرها ومن عمالهأ أهم من

  اف إ هو: ليقول بيتهوفن جعل 1744 عام مبراطوراف إ نفسااه بونابرت

 الإ يرنو ال نهإ.. ننسااااإل حقو  بأقدام اآلن ساايتمسااح... عادي رجل

 ام وهكا .لطاغية ليصاااابح اآلخرين فو  يعلو أن يريد.. لطموحاته

 لككرك البطولية السيمفونيةل لتكون لبونابرت هدائهإ من يعّدل جعله

 للموساااايقا أصاااابح بيتهوفن مع أنه هو قوله نريد مال. عظيم رجل

                                                           


 Sturm und Drangــ 
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 ال الكي نساااناإل لغة تتكلم وأصاابحت ،وسااياسااية اجتماعية رسااالة

 الجماع  الهم يساااكنه الكي  اه نماإ، الوجودية أسااائلته فقط رحيط

  ه(، للكلمة الساااياسااا  بالمعنى  نساااانيةاإل النزعة هك . نساااان اإل

 .الرومانسية أعماله نزعات من واحدة حتماف 

 ف  وخصاااوصااااف  ،أعماله ف  بيتهوفن وصااال أخرك ناحية من

(. رحالصااااا  مفهوم إلى ،حياته نهاية حتى 1744 بين ما المرحلة

 لقد: تقنيةال تعقيداتهاو، طولهاو بثقلها سابقيه أعمال عن تختلف فه 

 رالجسااو طول ف  وزاد ،األساااساايين اللحنين حجم بيتهوفن ضااّخم

 أن اكم .تأزماف  أكثر تفاعالته وأصاابحت ،العمل أجزا  بين الواصاالة

 ات  أصبحت أن بعد أهمية أكثر أصابح  أعماله ف  النهائية الكودا

 إلى نبيتهوف أدخلها الت  الكمية التعديالت هك . واضاااح تفاعل  بعد

: للسااااائد تجاوز  على أكيد دليل ه ، بحت تعبيري بهدف، أعماله

 نهأ الإ ،الكالسااايكية بالمنظومة للشاااكل تخضاااع الفكرة كانت فبينما

 ابلمق الشااكل ليحطم المتوارث بالمبدأ ساايضااح  الصااعيد هكا على

 الجدة شاااديد توجه هو التوجه كاه نإ .الفكرة لتوهج المجال فسااااحإ

 وريتشاااارد فاغنر، شاااس أدنى ودون بعد فيما ولّد الكي التوجه وهو

 .  شتراوس

 أعمال ماليهإ وصاالت لكينلا والموساايق  التقن  التعقيد أن بد ال

 أعماله نإ :الموساايقيين واألدا  التقنية ف  نوعية نقلة اأحدث بيتهوفن

 يعهتوسااااو، والفكري التقن  الصااااعيد على التّطلب   الشااااديدة اآللية

 مايزاف ت أكثر صااااوتية طوابع عن المسااااتمر وبحثه التعبيري للمدك

 اتهم أدا تطوير إلى بااالموساااااايقيين دفع هااكا كاال، وتلوناااف  وتعاادداف 

 دور شاااارحاف  الصااادد بهكا فاغنر يقول. أعماله لمكونات لالساااتجابة

  بيتهوفن لعمل صااااغا ناإ نإل :بيتهوفن أعمال أدا  ف  الموساااايق 

 دنج نناإ  إ. أجزائه من جز  كل ف  السااحر من حالة ف  حقاف  يغرقنا

  ف المساااااتخدمة الوساااااائل مع التقنية الوساااااائل نوعية تطابق فيه

 لوقعا خفيف بنشاااط، روحية بحيوية هنا ونشااعر .العمل اسااتعراض

، بألم، قبقل، لهامنب، بفرح، منتشاااية بكبكبات، آخر حيناف  ومريعاف  حيناف 
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 يكون، نلبيتهوف الموساايق  التكوين ف  ألنه. قنااأعم من آت بافتتان

 عالقة ف  توّضع،مفهوماف  يكون لك ،المؤدي به يقوم تقن  شكل لكل

 على عظمى داللة سااايعط  ما وهكا، عنه خارج عالم مع متناسااابة

 ف  التقن  الجانب على التركيز نإ. ل(41 الداخلية مشااااااعر  تدفق

 هو( الخارج  العالم رفاغن باه قصااااااد ماا وهو  بيتهوفن أعماال

 عالمها إلى الولوج من المؤدي تمكن الت  األسااااااساااااية الوسااااايلة

 تلس تتطلب اآللية وهايدن موتساااااارت أعمال كانت نإو. الداخل 

 خصااوصاااف و ،بيتهوفن ألّفها الت  تلس أن الإ أدائها ف  العالية التقنية

ـاااااااااـ  وه  .سااااابقيه أعمال وثقالف  حجماف  تجاوزت قد ،منها األخيرة

 الحساا  الرضااا من نوعاف  المؤدي تعط  ـاااااااـااااااا فاغنر مقولة حسااب

 من(. لبيتهوفنل آل  عمل أدا  بعد به يشاااااعر ال منا من  الخاص

 التباينات موضااااااوع أعطى بيتهوفن نإ القول يجاب آخر جااناب

 من ديع موتسااارت أن من الرغم فعلى .أساااسااية أهمية (42 الصااوتية

 تروكاف م كان أن بعد ،الجانب هكا تحديد ابتد وا الكين المؤلفين أوائل

 عنصااارك عليه ركز بيتهوفن نأ الإ، الساااائد وللتقليد العازفين لكو 

 الت  يةالصوت التضااريس كل بيتهوفن حدد لقد. مؤلفاته ف  أسااسا 

 اتهاوتناقضاا الصااوت كميات ف  االختالفات وكل أعماله ف  تخيلها

 فقد بهكاو ،الخفوت والشاااديد الخافت وبين القوة والكثير القوي بين

 ،قةالدقي المؤلف بر ية اف وثيق إرتباطاف  مرتبطة العازف حرية جعل

 .   الموسيق العمل ألدا  الكالسيكية الر ية أيضاف  تجاوز قد بهكا وهو

 قالبل النهائ  الشاااكل بيتهوفن حطم، الفنية مسااايرته نهاية ف 

 اللحنية حدودها توساااايع براف مخت   حياته قضااااى أن بعد ،السااااوناتا

 األخيرة الخمس البيانو ساااااااوناتات نإ. لوالتعبيرية مونيةوالهار

 مجموعةب الكالسااايك  القالب على مباشاااراف  تعدياف  تشاااكل لبيتهوفن

 واضاااحة بقيت قد الكالسااايكية االساااتخدامات كانت نإ و. حركاته

                                                           


 d, Beethoven, Paris, Delagrave, 1922, p.156.Wagner, Richarــ 


 Nuancesــ 
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 للبنية يتعرض المؤلف أن الإ ...المجموعة هك  ضاااامن وخصاااابة

 لهفع نإ. بنا ها يعيدو قدسااااايتها عنها ينزع ك  للساااااوناتا العامة

 الجز   اه، الروندو سااقاطإ هو وضااوحاف  واألكثر مباشاارة األكثر

 ال. (السااعيدة للنهاية  الواضااحة شااارةاإل تلس، نز ال شاابه النهائ 

 رالبت وهكا، الروندو على األخيرة الخمس سااوناتاته من أي تحتوي

، للقالب جديداف  توجهااف  يحادد وهو، العمال كلياة على حتمااف  يظهر

 بطةالمرت تلس تعد لم جديدة تعبيرية خصاااااااائ  بالنتيجة مولاداف 

 قصااااادها الت  الساااااعيدة النهاية هك  أن يبدول. (43 بالكالسااااايكية

 اسااااااتخدمه طالما الكي الروندو قالب خالل من بوكورشاااااالييف

 تماماف  عةمقن تعد لم(، والحيوية الخفة ـ ب أعمالهم لختم الكالسيكيون

 الإ نسااااناف إ تكن ال: ل وتهصااا بأعلى يصااار  صاااار رجل نظر ف 

 عدب سااعادة توجد ال، لس. لنفسااس الكينونة هك  عن وتخلّ  ،ل خرين

 بأتغل ك  القوة أعطن  له إ يا. فنّس خالل من، داخلس ف  الإ اآلن

 . ل(44 بالحياة يربطن  اآلن بعد ش   ال. نفس  على

 العمل ختام إلى دخالهنب الروندو عن بيتهوفن اسااااااتعاض لقد

 كما (التنويعات  يساااتخدم فهو ،ودرامية وطوالف  تعقيداف  كثرأ لقوالب

 البيانو سوناتا ف  وككلس ،135 مصنف األخير الوتري الرباع  ف 

 الشااااديدة البوليفونية البنى باسااااتخدام أو ،111 وأ، 147 مصاااانف

  اه نع يعبر الكي الفو  هو لها تمثيل أساامى يكون قد الت  التعقيد

 نم التألق حد إلى ألمه  روة ف  يصاال ك   اته يتحدك الكي الرجل

 وناتاالس ختام ،المثال سبيل على ،يجسادها تجريدية شابه حالة خالل

 . 134 مصنف الرباع  ف  الرائع الوتريات فو  أو 147 مصنف
                                                           


 .Boucourechliev, Andre, Essai sur Beethoven, op., cit, p.105ــ 


 .Beethoven, Ludwig Van, Carnets intimes, op., cit, p.20ــ 
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 وسيلة همن وجعل بل ،وسيق مال العمل تشاكيل بيتهوفن أعاد لقد

. لقالمط من قترابها ف  وهدفاف  الكات لتجاوز وسيلة... معاف  بآن وهدفاف 

 جعلي أن اسااتطاع الرومانساا  والتطلع الكالساايكية بين تأرجحه نإ

 ينب.. والتجديد التقليد بين الجامع الرحب الفضااااا   اه أعماله من

 التوازن هااكا يكون وقااد.. والالحاادود الحاادود بين.. والنور الظاال

 .استثنا  منها يجعل ما هو البيتهوفنية الحالة ف  الرائع

 ةـــــــــخاتم

 ديدةش يبدوعملية بيتهوفن خطه الكي الموسيق  المساار تتبع نإ

 نم ساانين تتطلب مهمة أعماله دراسااة تكون وقد، والتشااعب التعقيد

 فيديليو أويراو البيانو وسوناتات السايمفونيات فبين. والتفر  التعمق

 أو ك رازوموفسااا الرائعة ورباعياته لديابيل  لحن على والتنويعات

 التنوع بمنتهى مادة سااااانجد، التصاااااوف ف  المغرقة يرةاألخ تلس

 زدادتا بيتهوفن أعمال ف  التبحر زاد كلما، الحقيقة وف . والغنى

 هو أعماله من عمل فكل... بأدائها أو عنها بالحدي  الرهبة تلاس

 ام والقوة لهامواإل والسااااطوة الحرفية من وفيه ، اته بحد قائم عالم

. لحقةا العبقرية أمام العجز... بالعجز نشااعر كثيرة أحيان ف  يجعلنا

 تحويالف  له عزف حين غوته لسااان عن مندلسااون ماروا  يأتينا وهنا

 ب  ؤثري يعد لم هكا نإ: لالبيانو على لبيتهوفن األولى للساااايمفونية

 هكا نإ: لتأمل من لحظة بعد أضاف ثم ،...لخار ، مدهش نهإ، قط

 و ف المنزل ينهار أن نم الخشااااية تنتابنا وقد ..مفهوم غير، عظيم

   .لر وسنا

 يةالفكر، اليومياة حيااتناا نساااااايج ف  عنوة بيتهوفن دخال لقاد

 دندنة يسااااااتطيع ال ومن الرجلل  اه يعرف ال فمن... والروحية

 توكونشااير أول ليزأ إلىل أو الخامسااة لساايمفونيته األساااساا  اللحن

 مفكر من وكمل الفرح بنشااااايد قط يسااااامع لم من الخامسل البيانو

، جيد ندريهأ، دوماس، بودلير: أعماله من اسااااتوحى وفنان اتبوك

 شااااااتوكهاااوزن، فاااغنر، مزهبرا، بورخيس، كونااديرا، بروسااااااات
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 اع الرب ف  الوجودي سااؤاله شااديد بألم بيتهوفن طرح لقد. وغيرهم

 .لينبغ : لأجاب التاريخ أن ويبدولل  لس أينبغ : ل 135 مصنف

 كنل ،الككرك منا دكاسااااااتج لقد... بيتهوفن إلى العودة ينبغ 

 تحاول قد هك  دراسااتنا كانت نإو. أيضاااف  علينا فرضااها قد أنه يبدو

 توجه ف  وضااااوحاف  األكثر العناصاااار بع  عند يجازنوب الوقوف

 لمؤساافا االنطباع بكاه مسااكونين نبقى أننا الإ ،الموساايق  بيتهوفن

 اداتامتد وجود من بد ال وبأنه كفاية نفعل ولم كفاية نقل لم بأننا

 الموساااايق  ..المؤلف بيتهوفن لشااااخصااااية التشااااعب كثيرة أخرك

 .نساناإل... بيتهوفن عن لنقوله الكثير وسيبقى ،والمفكر

 
 

 

 مصطفى هالل

 يقية كبيرةـــــة موســـعبقري 

 

 

 

 

 

 أحمد بوبس

 

مصااااااطفى هالل موساااااايق  سااااااوري كبير متعاادد المواهااب 

وباح  ف  التراث الغنائ ،  والقدرات. فهو ملحن ومؤلف موسااايق 

 ،وكاتباف مسرحياف  وممثالف  كما أنه خاض غمار المسارح الغنائ  ملحناف 

ل القبااان  ف  هااكا المجااال. وهو من خلياا  فهو الرائااد الثااان  بعااد أب

وإلى جانب  لس كان  أوائال رواد السااااااينماا السااااااورياة ممثالف فيهاا.
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يمارس هواية الرساااام الكاريكاتوري، ونشاااارت رسااااومه العديد من 

المجالت، من أهمها مجلتا الدنيا واإل اعة السااورية، إضااافة إلى أنه 

د ير. فقكاان كااتاب قصااااااة متميز. لكن الموساااااايقاا كانت ميدانه الكب

 خاض غمارها باحثاف ومؤرخاف وملحناف ومؤلفاف موسيقياف.

  الوالدة والنشأة

من أسااارة دمشاااقية  1711ولد مصاااطفى هالل ف  دمشاااق عام 

تحب الموسايقا. فوالدته كانت جميلة الصوت وتجيد العزف على آلة 

 .العود، فكانت تقيم جلسااات الطرب مع صااديقاتها ف  منزل األساارة

يجلس ويساااتمع إلى غنائهن، فنما عند   ى هاللوكان الطفل مصاااطف

ن إحب الموساااايقا والغنا ، وبدأت موهبته الموساااايقية بالتكون. وما 

شااب قليالف حتى تعلم العزف على الهارمونيكا ثم العود الكي اشااترا  

 دون علم والد . 

، انتسااااب 1726وعندما تأسااااس نادي الكشاااااف بدمشااااق عام 

ف  ه المساااارحية، وشاااااره مصااااطفى هالل إليه، وانضاااام إلى فرقت

التمثيل ف  العديد من المسارحيات الت  قدمها النادي، منها مسرحيتا 

 ،، ومثل فيها دوراف صغيراف 1727ل( الت  قدمها النادي عام و  السم

د  لس بع .و لوال المحام ( الت  أساند فيها إليه أحد األدوار الرئيسية

. على الجانب توالات المساااااارحياات الت  مثال فيهاا مع فرقاة النادي

اآلخر بعد نيله شاهادة الدراسة االبتدائية انتسب إلى مدرسة التجهيز 

الهاشاااااام  حالياف(، وشاااااااره فيها ف  الحفالت  ةاألولى  ثانوية جود

المدرسااااااية مطرباف. وخالل  لس درس الموساااااايقا على يد أساااااااتكة 

قديرين، فتلقى منهم العلوم الموساااااايقية والنوتة، وأتقن العزف على 

والقاانون، لتكتمال باكلاس معارفه الموساااااايقية مدعومة بموهبة  العود

متقدة. وبعد نيله شااهادة الدراسااة الثانوية انتساااب إلى كلية  أزميرا( 

درس هندسااة الطبوغرافيا، وبعد تخرجه عمل ف  أمانة والفرنسااية، 

 العاصمة  محافظة دمشق حالياف(.

 انطالقة واثقة
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للغنا  ف   اسااااااتطاع مصااااااطفى هالل أن يفرض نفسااااااه نجماف 

إضااااااافة إلى كونه ممثالف وملحناف. فبعد  ،مسااااااارح دمشااااااق وأنديتها

تأساااااايس نادي الفنون الجميلة انضاااااام إليه. ومارس نشاااااااطه الفن  

مطرباف يشااره ف  حفالت النادي. وساجل بصوته نشيد النادي الكي 

 يقول مطلعه :

 غــرد   األفـنــان   بلـبلا 

 الطروب   اللحنا  وانشد  

 واعـزف   ت  اآليـا ـل  رتِّ 

 القـلــوب   أوتـار   فـو ا 

والنشاااايد كلمات وصااااف  المالح وتلحين توفيق الصاااابا . ومن 

. 1734حفالت النااادي الهااامااة الحفلااة الت  أقيماات ف  شااااااهر تموز 

تأليف مصااطفى هالل  ،وقدم فيها النادي مساارحية  وخز الضاامير(

الكي قدم ضاااامن الحفلة وصاااالة غنائية من تلحينه وكلمات وصااااف  

لح. كمااا شااااااااره ف  العااديااد من حفالت معهااد دار الموساااااايقااا المااا

الوطنية. ومن الحفالت الهامة الت  شاااااااره فيها أيضاااااااف حفلة معهد 

اآلداب والفنون الت  أقيمت بمناسبة افتتاح معرض دمشق الكي أقيم 

، وغنى فيهااا قصااااااياادة 1737ف  ماادرساااااااة التجهيز األولى عااام 

. كماا شاااااااره ف   المعرض( من تلحيناه وشااااااعر سااااااليم الزركل 

الحفالت الغنااائيااة لمهرجااان الربيع الااكي أقااامااه اتحاااد الفنااانين على 

، وغنى فيها قصاايدة 1743مسااارح األمبير وعائدة والهبرا ف  أيار 

شاعر األمير يحيى الشهاب . وشاره أيضاف ف  الحفلة   هات عودي(

 .1742الكبيرة الت  أقامها معهد أصدقا  الفنون ف  أيار 

 غنا  لالتلحين وا

ن ترسااااخت قدما مصااااطفى هالل ف  الفن حتى انطلق يقدم إما 

باداعااته الموساااااايقية ملحناف ومطرباف، فلحن مجموعة من األغنيات، إ

قدم بعضاها بصاوته. ومما لحنه وغنا  قصيدة  الغائب( شعر حمدي 
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ومونولو   حلوة العيون(. وأعطى مطرباااات ومطربين  ،شاااااااااكر

ين غنوا ألحانه ياسااااااين محمود . ومن الكقساااااامااف من ألحاانه آخرين

وتحسااااااين جبري وكروان وأزهاار وفتاة الفيحا  وصااااااباح فخري 

ند ونصااااف منير ونور الصاااباح ودالل شااامال  ونهإوأحالم زينب و

الت  تألقت من ألحانه بقصاااااايدة  مصاااااارع الباطل( عن فلسااااااطين 

 ونظمها عبد هللا البداوي.

 اتكما اهتم مصاااااطفى هالل بتلحين االساااااكتشاااااات واألوبريت

أوبريات  حب من التاريخ( من  دا اإل اعياة. فف  مجاال األوبريات تعا

أهم األوبريتات الت  لحنها. ونصااها تمثيلية شااعرية ألمير الشاااعرا  

أحمد شااااوق . وإلى جانب تلحينها شاااااره مصااااطفى هالل بالتمثيل 

خراجهاا إ اعيااف. ومن الاكين شاااااااركوا ف  إوالغناا  فيهاا، كماا تولى 

غنااا  وصااااااف  المااالح والمطرب اللبنااان  محمااد األوبرياات تمثيالف و

مرع  وعااادناااان عجلون  والمطرباااة كروان. ومن األوبريتاااات 

األخرك الت  لحنها ومثل فيها  الخمار األساااااود( شاااااعر أحمد عل  

باكثير و عنتر وعبلة(. ولحن مجموعة من االساااااكتشاااااات اإل اعية 

الت  شااااااااره فيهااا بااالغنااا  أيضااااااااف مع مطربين آخرين. ومن هااك  

االسااااااكتشااااااات  الاكهب األبي ( الكي غنى معه فيه فتى دمشااااااق 

وتحساااين جبري، واساااكتش  بالدنا جنة الدنيا( غنا  عدنان صااااد  

وأحالم زينب، واساكتش   كرك الوحدة( عن وحدة سااورية ومصر 

، وغنى فيه هالل مع نور الصاااااباح، واساااااكتش  مرحبا 1757عام 

ت  تضمنت ألحانه، سطوانات البعيد الجال (. وأصادر العديد من األ

 سطوانات سجلها لشركة بيضافون ف  بيروت. أمنها أربع 

وخاض مصطفى هالل غمار التأليف الموسيق  بشكل محدود، 

فأبدع عدداف قليالف من المقطوعات الموساااااايقية، منها مقطوعات  من 

   الماض ( و شباب ( و من وح  الرومبا(.

 المسرح الغنائ 



 

 123 

م األكبر لمصاااااطفى هالل. فهو احتل المسااااارح الغنائ  االهتما

بحق رائد المسرح الغنائ  ف  سورية بعد أب  خليل القبان . فقد قدم 

ف  النصااااااف األول من القرن العشاااااارين العديد من المساااااارحيات 

الغنائية.  وكانت مشااااركته ف  تلس المسااارحيات أسااااساااية، فقد لحن 

التمثيل ف  معظم المسااارحيات، وكتب نصاااوص عدد منها وشااااره 

ت كان الغنا  والموساااااايقا اا  فيها. وف  جميع هك  المساااااارحيوالغن

 يقدمان بشكل ح  على المسرح بمرافقة فرقة موسيقية كبيرة.

ومن المساااارحيات الغنائية الت  قدمها  الحب والغيرة(،  حال  

سااااااكاف (. لكن أهم المساااااارحيات الغنائية الت  بغداد(،  معروف اإل

  يد هللا(.و دان(، قيس وليلى جديو قدمها  لحن الخلود(،

مسارحية  لحن الخلود( قدمها معهد الفنون واآلداب بدمشق ف  

على مسرح األمبير. وه  1736الثال  عشار من كانون الثان  عام 

عبارة عن أوبريت غنائية من ثالثة فصااااااول، قام مصااااااطفى هالل 

 تمثيل أحدف  بتأليف نصاااااها ولحنها كاملة إضاااااافة إلى مشااااااركته 

 يرأس فرع التمثيل ف  المعهد. ئكٍ فيها، وكان وقتاألدوار الرئيسااااااية 

وعزفات الموساااااايقاا واأللحاان فرقة موساااااايقية كبيرة بقيادة عازف 

الكمان فريد صاابري رئيس القساام الموساايق  ف  المعهد. وكان أنور 

المرابط من الممثلين الرئيساااايين ف  المساااارحية. وكان يتولى إدارة 

نت المسااارحية تقدم مرتين معهد الفنون واآلداب فؤاد الدردري. وكا

ف  اليوم الواحاد، حفلة للنسااااااا  الساااااااعة الثانية بعد الظهر، وحفلة 

 للرجال الساعة الثامنة والنصف مسا .

ومسااارحية  قيس وليلى جديدان( قدمت ضااامن مهرجان الربيع 

( أيااار 17و14و12الااكي أقااامااه اتحاااد الفنااانين لماادة ثالثااة أيااام ف   

ة والهبرا. وأقيم المهرجان تحت على مساااااارح األمبير وعائد1743

رعاية وزير المعارف آنكاه فيضا  األتاسا . وف  المسرحية تولى 

مصااااااطفى هالل تلحينهاا كااملاة مع أغنيااتها، كما قام بالدور األول 

مثاال دور قيس زوج ليلى، بينمااا قااام باااألدواراألخرك توفيق وفيهااا، 

باادور والمطربااة ماااري عكاااوي  ،العطري باادور الملّوح والااد قيس
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والمطرب محمد عيسى  ،وأمين فهم  بدور ناصر شقيق قيس ،ليلى

والمطرب عدنان راضاااا   المتكتم( بدور زياد  ،بدور نور ابن قيس

ب والمطر ،وتحساين جبري بدور منازل صديق قيس ،صاديق قيس

وأحمد ميرزا بدور نصااااايب. ووضاااااع  ،رفيق شاااااكري بدور بشااااار

حاد   المادير الفن  التالتغلب ةالسااااااينااريو والمقادماة التمثيلياة نشااااااأ

والمقطوعات الشاااعرية الت  تضااامنتها المسااارحية من نظم  .الفنانين

األمير يحيى الشاهاب . وشااركت ف  تقديم المسارحية فرقة موسيقية 

كبيرة ضاااااامات اثنين وثالثين عاازفااف بقيادة عازف العود صاااااابح  

 قدفساااقاط عصاااري، نساااعيد. تناولت المسااارحية قصاااة قيس وليلى ب

 وعلى نحما يعيشااااان ف  القرن العشاااارين، وناقشاااات افترضاااات أنه

 كوميدي كيف سيكون حبهما، وكيف سينته .

المسااارحية الثالثة الهامة لمصاااطفى هالل قدمها أيضااااف اتحاد 

على مسااااارح 1744الفنانين ف  الخامس من تشااااارين األول عام 

ساااااينما األمبير. والمسااااارحية من تأليف عميد المسااااارح العرب  

رحياة اجتمااعية أخالقية، تولى فيها يوساااااااف وهب  . وه  مسااااااا

مصطفى هالل اإلدارة التمثيلية إضافة إلى قيامه بوضع الموسيقا 

التصاااااااويرياة وتلحين بع  أغنيااتها، بينما تولى نشاااااااأة التغلب  

 ،خراج، وتولى عثمان شااااحرور اإلدارة العامةاإلدارة الفنية واإل

والصاااحف  عباس الحام  كان مساااؤول الدعاية. وشااااركت ف  

وان . سااااطقديم المساااارحية فرقة موساااايقية كبيرة بقيادة فائز األت

وإلى جانب مصااطفى هالل شاااره ف  تلحين أغنيات المساارحية 

الموسااااااايق  اللبناان  نقوال المن  وساااااااليم غزالاة من حلب وفائز 

 :سااطوان  من دمشااق. وكانت المساارحية تعرض يومياف مرتيناأل

وعرض للرجال الثامنة  ،عرض للنسا  الساعة الثانية بعد الظهر

والنصااف مسااا . وشاااركت ف  تقديم أغنيات المساارحية المطربة 

 رحية. التمثيل ف  المسف  اللبنانية لور دكاا الت  شاركت أيضاف 

ومن المسااارحيات الغنائية األخرك الت  شااااره فيها مصاااطفى 

هالل مساااااارحياة  شااااااهياد الوفاا ( الت  قادمها نادي الفنون الجميلة 
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الهبرا. وأدك مصااااااطفى هالل فيها الدور  بادمشااااااق على مساااااارح

الرئيساا  تمثيالف وغنا . ومن الممثلين الكين شاااركوا ف  المساارحية 

 توفيق العطري ورفيق جبري. 

وإضااافة إلى المساارحيات الغنائية شاااره مصااطفى هالل ف  

العادياد من المسااااااارحياات غير الغناائية بالتمثيل دون الغنا . فمع 

بالتمثيل ف   1726د اف من عام نادي الكشاااف الرياضاا  شاااره ب

مساااارحيات  حمدان األندلساااا (،  فران البندقية(،  بطل غاليا(، 

 تااجر البندقية(،  صاااااااالح الدين األيوب (،  هملت(،  تسااااااابا(، 

 البرج الهاائال(،  لويس الحادي عشااااااار(،  حياة المقامر(،  آالم 

رالف(،  الضاحايا(،  الطبيب والمحام (،  سقطة فتاة(. وشاره 

الفرقة المساااااارحية لنادي الفنون الجميلة بالتمثيل ف  عدد من مع 

ف  المسااارحيات منها  المارشاااال( الت  اشاااتره بالتمثيل فيها أيضاااا

توفيق العطري ووصف  المالح، ومسرحية  وخز الضمير( وه  

من تاأليفاه، وقادمتهاا فرقاة ناادي الفنون الجميلة ف  شاااااااهر تموز 

ج مقاهرة ضااااامن البرناتقديم المسااااارحية ف  ال أعيد قد. و1734

 الفن  الكي قدمه النادي خالل زيارة للقاهرة ف  نفس العام.

 ف  السينما

مثلما كان مصطفى هالل رائداف ف  المسرح الغنائ ، كان أيضاف 

رائداف ف  الساينما. فقد مثل ف  ثان  فيلم سوري  تحت سما  دمشق( 

وس نتاج شاااااركة  هيليإ، وهو فيلم صاااااامت. والفيلم من 1732عام 

تمثيل الف  ساااماعيل أنزور، وشااااره إفيلم(، وكتب سااايناريو الفيلم 

فيه إلى جانب مصطفى هالل عرفان الجالد وتوفيق العطري وفريد 

جالل والممثلاة األلماانية  لوفيتا(. وعند عرضااااااه لم يلق أي نجاح، 

 رغم أنه كان فنياف أفضل من الفيلم األول  المتهم البري (.

ى هالل ببطولة أول فيلم سااااوري قام مصااااطف 1744وف  عام 

ناطق اساامه  منشااد الحانة( الكي غنى فيه عدداف من ألحانه بصااوته. 

خكت مناظر الفيلم ف  حدائق دمشاااق وغوطتها ورواب  قاسااايون. أو
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وتم تسجيل أغان  الفيلم بآلة اخترعها نزيه الشهبندر. لكن لم تعرف 

حدث عن أية معلومات عن مصاااير الفيلم. والمصااادر الوحيد الكي ت

ف  عددها المؤر  ف  السادس من تشرين  (األيام الفيلم كان جريدة 

. فتحت عنوان  نهضاة سينمائية( كتبت الجريدة الخبر 1744األول 

 التال : 

 ف  دمشاااق نهضاااة ساااينمائية مباركة، يقوم عليها فريق من 

الشاباب الدمشاق . وقد استعد هؤال  الشباب إلخراج رواية تؤخك 

ائق دمشاااااااق الغنا  ورواب  قاسااااااايون الجميلة منااظرهاا بين حاد

وأشاااااجار الغوطة. وقد باشاااااروا ليل أمس بتساااااجيل أغان  الفيلم 

لروايتهم الجديدة الت  أسموها ـااـاا منشد الحانة ـااـاا والت  عهد فيها 

إلى المطرب المعروف األساااتا  مصااااطفى هالل صاااااحب الدور 

 األول.

 واألغان  والكي يبع  على الغبطة واالرتياح أن آلة األصوات

ه  من اختراع شاااااب سااااوري وهو الساااايد نزيه الشااااهبندر الخبير 

الفن  الساينمائ  المعروف. ويجري تصاوير هكا الفيلم وسحبه تحت 

 شرافه(.إ

وسااوك  لس لم يرشااح أي شاا   عن الفيلم. هل تم اسااتكماله أم 

 الل.. وهل عرض الفيلم ف  الصاالت أم لم يعرضل

 نشاطاته اإل اعية

تمثياال والتلحين والغنااا ، قااام مصااااااطفى هالل إضاااااااافااة إلى ال

بالكثيرمن النشاااطات اإل اعية الت  صاابت جميعها ف  قناة الموساايقا 

قباف موساايقياف أوالف ف  إ اعة دمشااق األولى الت  اوالغنا . فقد عمل مر

، ثم ف  اإل اعة 1745ى عام إل 1737رسااااااالها من عام إاسااااااتمر 

كما قدم عبر أثير اإل اعتين . 1746رسالها عام إالوطنية الت  بدأت 

 العديد من البرامج اإل اعية.
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وأول برنامج قدمه مصاااطفى هالل كان ف  النصاااف األول من 

ات من القرن العشاااااارين. وحماال اساااااام  ريبورتاااج يااعقااد األربعين

أعّد وقدم  1746موسااايق (. وبعد افتتاح إ اعة دمشاااق الوطنية عام 

اطر وأغنيات من برنامج  حكاية سااااات ( الكي تضااااامنت حلقاته خو

الفولكلور. لكن البرنااامج األهم الااكي أعااد  وقاادمااه عبر أثير إ اعااة 

دمشق كان برنامج  من نشوة الماض ( الكي بدأ أولى حلقاته أواخر 

. أي أن 1776، وواظااب على تقااديمااه حتى رحيلااه عااام 1747عاام 

البرنامج اسااااااتمر ثمانية عشاااااار عاماف. وقدم فيه نحو خمساااااامئة من 

فولكلورية من سااااورية ومصاااار والعرا  وغيرها. وف  األغنيات ال

أول حلقاة قادم ثالث أغنيااات ه   قااده المياااس( و طااالعاة من بياات 

أبوها( و حبيب  غاب(. أما المصاااااادر الت  اعتمد عليها مصاااااطفى 

سااااااطوانات القديمة هالل للحصااااااول على األغنياات فه  بع  األ

 ن مايحفظنوالنسااااااا  العجاائز اللوات  كاان يجتمع بهن، ويأخك عنه

من تلاس األغنياات. وكاان يقوم قبال إ اعتهاا بصااااااقل لحنها وتهكيب 

بع  الكلمات الركيكة والنابية، دون أن يفقدها هويتها. فأصاااااابحت 

تلاس األغنياات على يادياه راقياة جميلاة. وقامت العديد من اإل اعات 

العربية بتسااااااجيل هك  األغنيات عن إ اعة دمشااااااق وبثها ضاااااامن 

األخوان رحبااان  عاادداف منهااا، وأدخال عليهااا  برامجهااا، كمااا اقتبس

بع  التعديل والتزيين الموسااااايق ، وقدماها بصاااااوت فيروز. منها 

على ساااااابياال المثااال أغنيااة  بيلبقلااس شااااااس األلماااس( من الفولكلور 

 الدمشق .

وقدم مصااطفى هالل عبر أثير إ اعة دمشااق برامج أخرك مثل 

ات من القرن يات والسااااااتينيابرناامج  حكااياة أغنياة( ف  الخمسااااااين

العشارين، وقدم برنامجاف غنائياف حمل عنوان  ليلة من ليال  دمشق(، 

 عداد .إتضمن وصالت من األغنيات الشعبية من 

 الكتابات الصحفية والنقدية
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  الت النقدية والتوثيقية فاكتب مصاااااطفى هالل الكثير من المق

اقد النمن أهمها  ،مجال التمثيل والغنا ، ونشاارها ف  المجالت الفنية

الت  حملت فيما بعد اسااااام  مجلة  ،والدنيا ومجلة اإل اعة الساااااورية

الت  نشااار فيها سااالسااالة مقاالت حملت عنوان واإل اعة والتلفزيون( 

فنا . وعرَّ 1775و 1774 من أرشاايف مسااارح الغنا ( خالل عام  

من خاللهاا على جواناب مجهولاة ف  عاالم الغنا  العرب . وبلغ عدد 

الكثير من نفسااااااها شاااااارات. كماا كتاب ف  المجلة الت العاهاك  المقا

عن برنامجه  من نشااااوة  ةالت المتنوعة المواضاااايع. منها مقالاالمق

الماضاااا (، وآخر عن الحركة التمثيلية ف  دمشااااق قبل ثالثين عاماف 

. وف  مقاالت أخرك تناول 1774ف  آب  ةمن تااريخ نشاااااار المقاالا

لعدد ونشر  ف  اموضاوع الليل والغنا  ف  دمشاق قبل سبعين سنة، 

 .1777ول األمن مجلة اإل اعة والتلفزيون ف  كانون  322

وتحت عنوان  الغنا  الشااااعب  ف  سااااورية.. كيف بدأل( نشاااار 

من مجلاة اإل اعاة والتلفزيون ف  شااااااباااط  267دراسااااااة ف  العادد 

. كماا كتاب العادياد من المقااالت ف  مجلاة النااقد منها  تاريخ 1775

 .1772ول األالصادر ف  كانون  17المسرح السوري( ف  العدد 

وف  المجاااال األدب  كتاااب مصااااااطفى هالل عااادداف قليالف من 

القصااااا ، منها قصاااااة  الظن األثيم(. وكان يمتلس موهبة الرسااااام 

 ري، ونشر العديد من رسومه ف  المجالت الفنية.والكاريكات

 نشاطات أخرك

باداع ، قاام مصااااااطفى هالل بالعديد من بعياداف عن الجااناب اإل

المجال الفن . فقد كان له دور فعال ف  بباادرات الهامة المرتبطة الم

إنشا  العديد من النقابات والجمعيات واألندية الفنية. ألنه كان يدره 

أن الفن اليمكن أن يكتااب لااه النجاااح والااديمومااة إ ا لم يكن عمالف 

نشاااا  العديد من هك  إمنظماف عبر مؤساااساااات فنية . لكلس عمل على 

 المؤسسات.
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قد كان له دور رئيساا  ف  تأساايس أول نقابة للممثلين والفنيين ف

، وتولى رئاسااتها عند تأساايسااها. 1751ول األف  سااورية ف  كانون 

وضاااااام مجلس اإلدارة إضااااااافة إليه كالف من حكمت محساااااان  نائباف 

للرئيس( وصاااابري عياد  أميناف للساااار( وتيسااااير السااااعدي  خازناف( 

تأساااايس جمعية المؤلفين ف  وجوزيف فهدة  محاسااااباف(. كما ساااااهم 

إنشاااااا العديد من األندية الفنية ف  . وشااااااره 1774والملحنين عام 

، وتولى فيه 1737منهاا  معهاد الفنون واآلداب( الكي تأسااااااس عام 

 مهام أمين السر ورئيس فرع التمثيل. 

 الرحيل

سااهامات الت  قدمها مصااطفى هالل للحركة الفنية رغم هك  اإل

ن يمكن أن يعط  أكثر من  لااس بكثير، لو ف  سااااااوريااة، إال أنااه كااا

طاال باه العمر. لكناه رحال عن الحيااة ف   روة عطاائاه الفن  وقمة 

عن ساااااتة  1776حيويته. فقد رحل ف  الساااااابع من تشااااارين األول 

وخمسااااااين عااماف. ومع  لس فنن بصااااااماته ف  الحركة الموساااااايقية 

اليوم،  حتىوالتمثيلية التزال واضحة المعالم. ومايزال تأثيرها جلياف 

 رغم مرور ثالثة وأربعين عاماف على رحيله.

 مراجع مساعدة

ــ كتاب  تاريخ المسرح السوري( ــ وصف  المالح ــ دمشق  1

1774. 

ــ كتاب  الموسيقا ف  سورية( ــ عدنان بن  ريل ــ دار  2

 . 1777طالس  الطبعة الثانية( ــ دمشق 

 إل اعة والتلفزيون(.ــ أعداد من مجلة  اإل اعة السورية ــ ا 3

لمؤسسها ورئيس تحريرها عبد  (الدنيا ــ أعداد من مجلة 4

 الغن  العطري.

 .(األيام و (الناقد ــ أعداد من جريدت  5
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 الرابسودي

  البوهيم 

 

 

 إدوارد سينات 

 ترجمة : ديالى حنانا     

 

ثماااة عاااازف هورن، وعاااازف فيولونساااااايااال، وكونشاااااارتو 

 الفيولونسيل لـ أنطونين دفورجاه ــ إنه ثالث  حقيق  وناجح.

تواصل الثيمة الثانية الفاتنة للحركة االفتتاحية لـااااااـاااااا كونشرتو 

رجاه، تأثيرها على عازف  الفيولونساااايل ف  ساااا  مينور لـااااااااا دفو

الهورن وعازف  الفيولونسيل على حد سوا . ويثمن دوغالس توف  

. «إنها أجمل ما كتب آللة الهورن»عالياف تلس الثيمة ويصاااافها قائالف: 

نعم، تظل هك  الثيمة عنصااراف جوهرياف ف  الكونشاارتو، فه  تنسااج، 

ت  ال ة الوساااط تلس الوفرة من التنويعات ومن خالل الغنائية الشاااجي

 تكبل، مشاعر عميقة وجماالف أخا اف.

على الرغم من هز  المؤلفين التشيكيين المعاصرين لـااا دفورجاه 

من صاااعوبة الكونشااارتو، فقد انتزع العمل تعليق براهمز الشاااهير حين 

لو كنت أعلم أن باسااااااتطاعة أحدهم كتابة كونشاااااارتو مثله لكنت »قال:

 «.  كتبت واحداف منك زمن بعيد

فورجاااه مؤلفاااف غريباااف عن عااالم الكونشاااااارتو حين باادأ لم يكن د

. كااان خلفااه كونشاااااارتوات للبيااانو و 1774بتااأليفااه ف  خريف عااام 

 1775الكمان، وحتى واحد للفيولونسيل ف  الماجور ـااااـاااا اكتمل عام 



 

 134 

، وكانت آلة بيانو فقط ترافق العمل. وقد قام 1727وشاااهد النور عام 

توزيع المرافقة أوركسااااترالياف تلميك دفورجاه يارميل بورغهاوساااار ب

ف  سابعينيات القرن العشارين. لم يكن الكونشرتو عمالف متميزاف، ومن 

 المرجح أن دفورجاه لم يكمله ألنه لم يكن راضياف عنه.

كجتب كونشااارتو الفيولونسااايل ف  سااا  مينور بعد ثالثين عاماف، 

وهو واحاد من أعماال دفورجااه الشااااااهيرة. وقاد أهادا  إلى عااازف 

( رئيس 1724ـاااااااـااااااا  1755لونساايل التشاايك  يانوس ويهان  الفيو

قد وأوركساااترا بالط ميونيخ وبروفيساااور ف  كونسااارفاتوار برا . 

ساااااابق أن قادم ويهاان و دفورجااه مع عاازف الكمان األلمان  فيرديناند 

. لقد 1771ف  برا  عام « دومك »الشااانر العزف األول لثالث  البيانو 

ويااة إلى درجااة شااااااجعتااه ليباادي كاااناات عالقااة ويهااان مع دفورجاااه ق

اقتراحاااات حول تغييرات ف  دور اآللاااة المنفرد. ومع  لاااس لم يوافق 

دفورجاه على  لس. يقول دفورجاه ف  رساااالة بعثها إلى ناشااار أعماله 

أجصرا على »ما يل  :  1775تشارين األول عام  3سايمروه مؤرخة ف  

داف  تدع أحأن يطبع عمل  كماا كتبتاه. سااااااأعطياس العمال إن وعادتن  بأال

يجري عليه تغييرات ـاـا صديقنا ويهان غير مستثنى ــا من دون معرفت  

وموافقت ، وبضاااااامن  لااس الكااادينزا الت  أضااااااافهااا ويهااان ف  الحركااة 

 «.األخيرة

لقاااد قااااوم دفورجااااه بنجااااح التغييرات المقترحاااة، لكن خياااار 

العازف المنفرد  السااااااوليساااااات( من أجل التقديم األول، الكي نظمته 

يااة لناادن الفلهااارمونيااة، تحول إلى تعقيااد آخر. فبعااد االقتراحااات جمع

الت  قااادمااات لعاااازف الفيولونساااااايااال اإلنكليزي ليوشااااااتيرن لتقاااديم 

العمل،تلقى فرانشااايساااكو بيرغر، ساااكرتير جمعية لندن الفلهارمونية، 

شاااااباط عام  14من دفورجاه هك  المالحظة الغاضااااابة المؤرخة ف  

طيع قيادة الكونشااارتو، وسااابب آساااف ألعلمس بأن  ال أسااات: »1777

 لس هو أن صااديق  ويهان وعدن  بتقديمه. وإن وضااعت الكونشاارتو 

ضامن البرنامج فسوف لن آت  أبداف، وسأكون مسروراف آلت  ف  وقت 

 «.  آخر
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ومع  لااس وافق دفورجاااه أخيراف، ربمااا نتيجااة عالقتااه المتوترة 

ديم قمع ويهاان، على ترتيباات الجمعياة، واختير شااااااتيرن لعزف الت

ف  صاااالة الملكة ف   1777آ ار عام  17األول للكونشااارتو بتاريخ 

لنادن. كاان شااااااتيرن، الموساااااايق  الممتااز، قاد قام بجولة مع مغنية 

األوبرا اإليطاااليااة إديلينااا بااات ، وتلقى رعااايااة من الملكااة فكتوريااا، 

وحاز الدبوس الماسا .  امتلس فيولونسيله، صنع ستراديفاري، فيما 

يغور بياااتيغورسااااااك (. وحين كااان ف  برا  عااام بعااد العااازف غر

قام باالشااااتراه مع دفورجاه بالتدرب على الكونشاااارتو كل  1777

يوم بغيااة تحضااااااير  من أجاال التقااديم األول. ومع  لااس بق  إهاادا  

الكونشااارتو باسااام ويهانط الكي خصاااه به دفورجاه. وقد اساااتمرت 

رن لى شاااااتيالعالقات المزعجة بعد التقديم األول إ  كتب دفورجاه إ

تقرر أن يقاام حفاال فرقتنااا »يخبر  بمااا يل :  1777آ ار  27بتااريخ 

نيساااااااان، لكن ويهااان رف  عزف  16الفلهااارمونيااة ف  برا  ف  

الكونشاااااارتو لاكا أجال إلى وقات آخر. لاكلاس أسااااااألاس إن كنت على 

 «.استعداد لتقديم خدمة ل  فتعزفه أنت

ما  على إن اساااااتيا  دفورجاه حول تفاصااااايل التقديم األول نبع

يبدو من أساااااباب شاااااخصاااااية. إن حبه غير المتبادل لـاااااااااا جوزفينا 

شاااايرماكوفا، إحدك طالباته، اسااااتمر على الرغم من زواجه بأختها 

  op.82«دعن  وحيداف »آناا، وإن ولعهاا بواحادة من أغنيااتاه األربع 

حثه على اسااتخدام لحنها ف  حركة كونشاارتو الفيولونساايل البطيئة. 

دم دفورجاه بوف وأصيب  1775أيار عام  26اة جوزفينا ف  لقد صاج

بحزن عميق لم يتعاافى مناه تماامااف، فاأحال محل الميزورات األربعة 

الختاااميااة مع الكودا لحن األغنيااة. وهااكا  مااا جعلااه يرف  أي تغيير 

يقوم باه العاازف المنفرد. لقاد أراد أن تكون حركاة األندانته والختام 

 تككاراف لـ جوزفينا.

و الفيولونسااايل ف  الظل. فقد كجتب خالل بقيت أصاااول كونشااارت

زياارتاه الثاانياة للوالياات المتحادة األمريكياة  عاد إلى نيويوره ف  

، وبدأ العمل ف  المقطوعة بعد أسااابوعين فقط 1774تشااارين األول 
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(، وثمة أكثر من 1775شااااااباط عام  7من وصااااااولاه، وأكملهاا ف  

ود ف  والسااااكاتب واحد بحثوا عن تأثير الموساااايقا الشااااعبية للبي  

 الكونشرتو.

، ثم عاد إلى 1772زار دفورجاه الواليات المتحدة أول مرة عام 

، وكاانات حماسااااااته للواليات المتحدة 1774موطناه ف  صاااااايف عاام 

وإرثها الموساااااايق  ف  هك  الفترة واضااااااحاف. ومن مقابلة نجشاااااارت ف  

اقتبسااااانا ما يل :  1773أيار عام  21صاااااحيفة  نيويوره هيرالد( ف  

نا على قناعة بأن مسااااتقبل الموساااايقا ف  هكا البلد ينبغ  أن يؤسااااس أ»

على ما يدعى باأللحان الزنجية. إن جميع الموساااايقيين الكبار اقتبسااااوا 

من األغان  الشااااعبية... وقد اكتشاااافت الحاجة إلى األلحان الزنجية ف  

، إنها ألحان حزينة ةأمريكا لتأسااااايس مدرساااااة موسااااايقية عظيمة ونبيل

نية وواضااااحة وبهيجة وفرحة... أنا لم آت إلى أمريكا ألقدم وحنونة، دي

 «.للناس بيتهوفن أو فاغنر... 

أيار  تابع  27وف  رسااااااالاة نشاااااارتهاا الصااااااحيفة  اتها بتاريخ 

وجدت ف  األلحان الزنجية أساااساااف راسااخاف لخلق »دوفورجاه قائالف:  

  زمدرسااااة موساااايقية قومية... وهكا ليس اكتشااااافاف مفاجئاف من ، فقد ب

النور عل َّ تدريجياف. وجدت هنا أشاااخاصااااف موهوبين، وأنا على قناعة 

من أن شاااباب هكا البلد حين يدركون أنه من األفضااال اآلن البقا  ف  

الوطن بدالف من الكهاب إلى الخارج  يقصاد من أجل دراسااة الموسيقا 

ف  أوربا(، سااانكتشاااف العبقرية... أنا ال أتفق مع هؤال  الكين يقولون 

لجو هنا ال يناسب المغنين،فف  الصوت األمريك  تكمن شخصية إن ا

 «.متميزة..

إن الدافع األول  لكتابة كونشاااااارتو الفيولونساااااايل نشااااااأ، على 

 7األرجح، من زيارته األولى ألمريكا. فقد حضااار ف  بروكلين ف  

دم فيااه الكونشاااااارتو الثااان   1774آ ار عاام  عرضاااااااف موساااااايقياااف قاج

يك  فيكتور هربرت، وقام بعزف الدور للفيولونساااايل للمؤلف األمر

المنفرد هربرت نفسه. هناه بع  الشس ف  أن هكا الكونشرتو ألهم 

دفورجاهط فقد أثار الكونشاارتو انتباهه إلى إمكانات آلة الفيولونساايل 
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الكاااامناااة الت  تؤهلهاااا لعزف دور منفرد، وحين بااادأ العمااال على 

ل خدم، مثله مثالكونشاااارتو الخاص به، بعد ثمانية أشااااهر فقط، اساااات

هربرت، ثالث ترومبونات ف  التوزيع األوركسااترال  للكونشاارتو، 

 وهو ما كان أمراف استثنائياف ف   لس الوقت.

ثماة العادياد من األعماال الت  كتبهاا دفورجاه ف  أمريكا، منها 

، والخماس  الوتري ف  م  OP.96الرباع  الوتري ف  فا ماجور 

ساااااامياااا بااااألمريكياااان . إن  ، وكال العملينOP.97بيمول مااااجور

الرباع  الكي كتب خالل تلس األيام األولى من العطلة الت  قضااااها 

، يضاااااج بنشااااااط بدائ  ولمعان 1773دفورجاه ف  سااااابيلفيل عام 

وطزاجة ال يقاومان. ف   لس الوقت قضاات مجموعة من المواطنين 

األمريكيين األصااليين عدة أيام يرقصااون ويغنون. وطبقاف لـااااااا جون 

 فنن الرباع  الوتري نشأ على األرجح ف  سبيلفيل. كالفان

على الرغم من هيمنة الطابع التشااااايك  على الكونشااااارتو إال أنه 

يمكن أن يصاااااانف واحااداف من األعمااال األمريكيااة، ففيااه حنين إلى 

الموسايقا الشعبية األمريكية. كما أنه يتضمن مالمح تشيكية. إن عشق 

اباات الكثيفاة( يعاود الظهور دفورجااه لموطناه الريف، األنهاار، الغا

على نحو دائم، خصاااوصااااف ف  تعليقات آالت النفخ. ككلس فنن اإليقاع 

 و طاابع بوهيم  صاااااارف. وف  الواقع، كماا يقول إدوين إيفانز، إن 

األثر الالفت للنظر ف  حضااور العنصاار األمريك  ف  المادة يظهر، 

ه ورجااابااالمغااايرة، ليؤكااد طبيعااة البيئااة السااااااالفيااة، ألن حاادياا  دف

من «طال »الموساااااايق  يظال بلغة تربته الفطرية على الرغم من أي 

التاااداعياااات واألفكاااار الغربياااة. فمن الباااديه  إ ن أن نرجع ميالد 

 الكونشرتو إلى كال النبعين من اإللهام.

إن مخيلااة دفورجاااه الخصاااااابااة لم تضااااااعف ف  أي مكااان ف  

يرن ف  ه شااتالكونشاارتو، وقد حاز منك البداية شااعبية كبيرة. فقد قدم

برا  بعاد شااااااهر واحد من التقديم األول الكي جرك ف  لندن، وقجدم 

مع العااازف المنفرد هوغو بيكر.  1776آ ار عااام  6ف  فيينااا ف  

وقد اساااتقبله الجمهور على نحو إيجاب ، وكان دفورجاه ساااعيداف ف  
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أعتقد » لس، فقد كتب إلى شاتيرن بعد عشرة أيام من التقديم ما يل : 

 «.ٍض ألن كل ش   جرك عملياف كما كان متوقعاف بأنس را

ومع  لس لم تزدهر شااااعبية هكا الكونشاااارتو إال بعد مرور ربع 

قرن. فقد نحا  عازفو الفيولونسااااايل جانباف نظراف لصاااااعوبته الكبيرة. 

ولكن، لحسااان الحظ، ساااجله عازف الفيولونسااايل بابلو كازالس عام 

داف عن العقبات مظهراف خصاااائصاااه الموسااايقية الجوهرية بعي 1736

التقنية. واليوم يجطلب من عازف الفيولونساايل، الكي يخضااع لتجربة 

األدا  لالنضااااااماام إلى أوركسااااااترا، عزفااه. وأخيراف أحااب أن أنه  

كالم  بككر ما قاله جوليوس هاريسون حول هكا الكونشرتو، يقول 

شااعرت لعدة ساانوات أن كونشاارتو دفورجاه هو أبهج »هاريسااون:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «.                                                                                                                           لموسيقا الكالسيكية البريةزهرة ف  حديقة ا
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 إعداد : رام  درويش

 

 تاريخ التخت الشرق أوالف: 

 المنصة(، وه   ااألصال معناه ةفارساي  كلمة تخت هإن كلمة 

الاكي كانت تعتليه الفرقة الموساااااايقية لتعزف الموساااااايقا أمام المكاان 
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ألن جميع آالته ه  آالت  الساااااامعين. و يجنعت التخت بـااااااااااالشااااارق 

ـ سابقاف يتكون من  القانون ـااااااالتخت الشرق  موسيقية شرقية، إ  كان 

العود ـاـا البز  ـاـ الناي ــ الدف(، لكن لم يكتب آللة البز  االستمرار 

مع مجموعة التخت فيما بعد. وقد شاااهد هكا التشاااكيل اآلل  الشاااارق  

ن بع  الموسيقيي به قام قانون ـاـ عود ــ ناي ــ ر ( بع  التطوير 

على يااد 1835عااام ( 45 المجااددين، إ  دخلاات آلااة الكمااان الشاااااارق 

ف  هكا التغيير من  حلب  أنطوان الشوا،ساوري الالموسايق  ال وقد رج

التخاات البع  معتبرينهااا باادعااة ال تناااساااااااب موساااااايقااانااا ألن آالت 

العربية وطبيعة موسااااايقانا، متوقعين لها عدم مقامات مخصاااااصاااااة لل

يما أيد  البع  اآلخر لما ف  هكا اإلجرا  من إضااااافة االسااااتمرار. ف

للصاااوت الجماع  الصاااادر عن اآلالت، وخاصاااة ألن آالت ثرا  وإ

التخت األسااااساااية ال يوجد بينها آلة ساااحب  قوس( أو آلة من الطبقة 

المنخفضااااااة  باص رخيم( كالتشاااااايلّو أو الكونترباص. وقد رأك هكا 

اإلمكااانااات الصااااااوتيااة  ديااةالتيااار أنااه من المنطق  عاادم إنكااار محاادو

التطور الااكي فرضااااااه مواجهااة  اللونيااة والتعبيريااة آلالت التخاات ف 

العصار ومتطلباته، وبالتال  فنن تطوير التخت هو ضارورة يفرضها 

...، ويككر أن أهم السااااااينما والتلفزيون والمساااااارحالزمن بعد ظهور 

المؤيادين والعااملين على تطوير التخات الشاااااارق  كاان الموساااااايقار 

صااااري محمد القصاااابج ، كان هكا ف  النصااااف األول من القرن الم

                                                           


م تيختلف عن الكمان الغرب  من ناحية دوزان األوتار فقط، إ  ي الكمان الشرق :ـاااااـااااا  

صول ـااـاا ري ـااـاا صول ـااـاا ري(   مع جرس النغم العرب  فتصبحينسجم  بماوتار  ضبط أ

 بدالف من  صول ــ ري ــ ال ــ م (.



 

 142 

ة عام  ضمت  الت  1927العشارين، إ  إنه كان قد كّون فرقته الخاصاّ

ف   لس الوقت، فقد كان هو يعزف على العود ومعه  العازفين أشااااهر

 وأمير الكمان ساامى الشواالكبير محمد العقاد عازف القانون الشاهير 

لة آفيما بعد أضااااف قد فأيضااااف، الشاااكل ا هكيتوقف عند ولم  وغيرهم.

يم رخلزيادة مساااااااحة التخت من جهة ولتالتشاااااايلو وآلة الكونترباص 

ثرك أ مما ،الكونترباصالنغم بطبقة الباص الصااااادرة عن التشاااايلّو و

 منالساااااامع   لم يعهدنغمياف  عمقاف  ائهعطالرنين الشااااارق  الجماع  بن

ق  نفسااااه على الوسااااط . وهككا فقد فرض التطور الواع  والمنطقبل

ر مساااتخدماف حتى وقتنا الراهن.  الموسااايق  حينكاه فبق  التخت المجطاوَّ

فرقة التخت الشاااارق   2223ونككر أنه قد تأسااااس ف  سااااورية عام 

لمعهد العميد السااابق لالنسااائ  السااوري بمبادرة من الدكتور نبيل اللو 

وتقوم  ،نمدير دار األساااد للثقافة والفنوالعال  للموسااايقا ف  دمشاااق و

 ا  سفروفالسورية عازفة الناي على تدريب التخت النسائ  السوري 

خّريجة المعهد العال  للموساااايقا بدمشااااق باختصاااااص  عازفة ناي(، 

  وقد أحيا هكا التخت العديد من األمسيات داخل سورية وخارجها.

 آالت التخت الشرق : ثانياف 

  آلة القانونــ

، وهكا ما يؤكد  ة قديمة جداف آلاة القاانون آلاة موساااااايقية شاااااارقي

ة اآلالت الموساااايقيه  باكتف  رشاااايد  أنورالدكتور صاااابح  الباح  

( من خالل الصاااور المنقوشاااة ألساااالف المصااااحبة للمقام العراق 

ر ثعج سااااااطوانيان أوختمان على علبة من عاج الفيل القاانون والعود 

 .شورية نمرودف  العاصمة اآل اعليه
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 وتصنف مطلقة،الوتار األ ات لوترية والقانون آلة من اآلالت ا

ألهميتها ف  النغم العرب   ونظراف  .شاارقيةموساايقية لة آالقانون كأهم 

 .فرقاة الموساااااايقا العربية على المساااااارح ف  وسااااااط مركزفه  تت

آلة القانون ف  الموساايقا الشاارقية يماثل موقع فنن موقع وباختصااار 

 البيانو ف  الموسيقا الكالسيكية.

نجد  إ قانون إلى أكثر من خمسااااااة آالف ساااااانة، يعود تاريخ ال

واآلشااااااورية اللوحاات األثرية الكنعانية صااااااورهاا منقوشااااااة على 

د السااااماع عن هكتابوقد  كر مجدي العقيل  ف   .المصاااارية القديمةو

 : الجز  األول(العرب 

/ من فصاايلة القانون/ ه  آلة شاارقية قديمة آلة الهارب ل... إن 

ف  عند العرب القانون  اسااااتعمالوقد شاااااع ..ل، مصاااارية األصاااال.

 نتقلاد قو ،فيلسوف الفاراب طور  الموسايقار ال إ العصار العباسا  

 .األندلس أوربا عن طريق ىإل

شاااكل شااابه منحرف  ىالقانون من صاااندو  صاااوت  عل يتكون

صاااااانع عااادة من يج  من جهااة العاازف، قاااعادتااه الكبركقاائم الزاوياة 

ا الفتحة منه ىويوجد ف  الصااندو  عدة فتحات تساام ،خشااب الجوز

النغم الصااااااادر عن األوتار الت   قوية رنينوهدفها ت ،الشااااامساااااايةب

ّوك  تجدوزن( ب و أ ، األوتار المتوساااااطة والحادة( جاميع ثالثيةمتجسااااا

القرار أو بشااااكل مفرد  أوتار  ، المتوسااااطة والخفيضااااة( (46 ثنائية

( بحي  يكون عدد النغمات ويسااامى كل تجمع منها  نغماف  .الخفي (

ثالثااة أوكتااافااات  تجشااااااكاال بتتاااليهااا من األخف  إلى األحاادِّ  نغماااف  23

ونصف، وبكلس تكون آلة القانون ه  اآللة األوسع بين آالت التخت 

  الشرق  من حي  المساحة الصوتية.

 

                                                           


ـاااااـااااا تهدف هك  المجاميع إلى تقوية بع  نغمات األوتار القصيرة، فكل مجموعة لها  

 عند العزف عليها. وتراف واحداف  دغمة( و تع ات الدوزان  الن

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø¯Ù�Ø³
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�Ø¯Ù�Ø³
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وف  الجهة  ،الصوت  دو شد األوتار بشكل مواز لسطح الصنتج 

أما ف  الجهة  .األوتار توجد مساااطرة شاااد القانون آلة من كاليسااار

فيوجد الفرس وهو عبارة عن قضاااااايب من الخشااااااب يحمل  ىاليمن

 :األوتار

ن، من النايلو ريشااة تجصاانع حديثاف طة ابوسااعلى القانون عزف يج 

معدن  يلبسااه العازف بطرف ساابابة كل يد  (كشااتبانـاااااا  تجحصاار بو

 نى واليسرك( كما يظهر بالصورة أدنا : اليم

 

 

 

 

 

  إانتقلات آلة القانون الشاااااارقية إلى أوربا عن طريق األندلس، 

موسيقا  تاريخ اله باكتف  رشايد  أنورالدكتور صابح  يؤكد الباح  

شااااااع  وقد .القانون من الشااااار أن أوربا قد اقتبسااااات آلة  (العربية

 كرت آلة البيانو وحلتإلى أن ابتج  ،العصااور الوسااطىاسااتعمالها ف  

عشاااار  الثامنمنك القرن  امما أدك إلى انحسااااار اسااااتخدامه ا،مكانه

 .الميالدي
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تسااتخدم آلة القانون بشااكلها التقليدي للمرافقة والتقاسااايم ومقاطع 

العزف المنفرد ضااامن التخت الشااارق ، وقد كتب لها بع  المؤلفين 

ركسااترا إ  كتب لها المصااريين المجحدثين أعماالف خاصااة بمرافقة األو

فانتازيا للقانون واألوركسااترا. ثم كتب لها  1952فؤاد الظاهري عام 

. ثم تال  رفعت جرانة 1958أبو بكر خيرت المتتاالياة الشااااااعبية عام 

. ونككر أنه من 1933فكتب لها كونشايرتو القانون واألوركسترا عام 

ـااا مصطفى أهم العازفين العرب على هك  اآللة: محمد العقاد الكبير ـااا

بس رضا ـااـاا عبد الحميد القضاب  ـااـاا إبراهيم العريان ـااـاا محمد عبدو 

سليم سروة ــ أمين  ـاـا صالح ـاـا عبد الفتاح منس  ـاـا أحمد فؤاد حسن

 الخياط.

آلة العود

 كثرها شيوعاف أومن  التخت الشرق ،آالت  أطربمن العود  دا يع

هم ألحاناس، إ  يفضااااله الملحنون العرب لوضااااع نبين ال اف وانتشااااار

د وقد انتشااار عن .وموسااايقاهم كما يفضاااله المطربون لمرافقة غنائهم

ناظِّريإ  يككر أن الباحث ،العرب ف  العصاار العباساا  لعرب ن اين المج

رياتهم نظبه لوضااع  اقد اسااتعانوسااينا  والفاراب  وابن يالكندأمثال 

التدوين ف   ياألرمو الدين  صاااااافخدمه كماا اساااااات .الموساااااايقياة

فهو  عود الشااجر( وهو العود عن معنى التساامية آللة  أما .الجدولى

ر  الشممالس تعود أصول آلة العود إلى و ،لفظ عرب  معنا  الخشب

 الباح  يؤكدإ   والمصااارية الفرعونية(،  البابلية والكنعانيةالقديمة 

أن أقدم  ف  أبحاثه المككورة ساااااابقاف  أنور رشااااايدالدكتور صااااابح  

، كما عاام 4522حو نالعرا  قبال ظهور آللاة العود كاان ف  أرض 

وعرفوا منه  ،ساانة 3522 من اسااتعملها قدما  المصااريين منك أكثر

 .والعود  و الرقبااة القصاااااايرة ،العود  و الرقبااة الطويلااة :نمو جااان

من  أوربا إلىآلة العود قد انتقلت من الباحثين على أن  ويتفق الكثير
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وكان زرياب  .جزيرة صقليةو المشار  العرب  عن طريق األندلس

 أبو الحساااااان ابن نافع( ألمع أساااااااطين هك  اآللة الكين هاجروا من 

ون القر خالل أوربالمعات آلة العود ف   ثمبغاداد إلى بالد األنادلس، 

ميت باللوت  وخاصاااة ف  عصااار النهضاااة  الوساااطى ( Luteوساااج

 .عن العود تحريفاف 

أما ف  الوطن العرب  ومع انطال  القرن العشاااااارين وتحديداف 

نية فقد بدأت الحياة الفمصر د إحداث معهد الموسايقا العربية ف  بع

العربية تشااااهد ظهور موساااايقيين مثقفين موساااايقياف كالشاااايخ ساااايد 

أمين درويش وكامل الخلع  وداود حساااااان  ومحمد القصاااااابج  و

ومحمد عبد الوهاب وعبد   رياض السنباطو  وصافر عل يالمهد

 ومحمد الليث  عرفةعم نوعبد الم  جمعه محمد علو يالفتاح صبر

وعمر الجّراح ورياض الساااااانباط  وفريد األطرا. كما ظهر ف  

األقطار العربية عازفون ماهرون باألساااالوب التقليدي، نككر منهم 

قد وعمر النقشااابندي وعزيز غنام ونوري المالح وشااافيق شااابيب. 

رجمة لروح تكالشااااااج  التطريب بهك  المدرسااااااة  أساااااالوبتميز 

العود ضااااامن التخت الشااااارق  كآلة  فقد كان اساااااتخدام ،العصااااار

تطريبية لمرافقة الغنا ، إلى أن جا  الشاااااااريف محي  الدين حيدر 

ف  منتصااف القرن العشاارين وقّدم طريقته األكاديمية الحديثة الت  

ية وصااااافمن آلة مرافقة للغنا  إلى آلة عزف منفرد نقلت آلة العود 

ر بشاااير منيهك  المدرساااة: جميل بشاااير و رواد. ومن أهم تعبيرية

ومارساايل  نصااير شاامةوعل  اإلمام وغانم حداد وجورج ميشاايل و

وساااعيد الشااارايب ... وغيرهم. كما ظهرت  شاااربل روحاناخليفة و

ونشيرتو كــ تجارب التأليف والكتابة العلمية وفق القوالب العلمية ك

العود واألوركساترا لعطية شرارة  حجاز كار كرد(. كما كتب لها 

اف كل من يوسااااف شااااوق  وعبد الحليم بصاااايغة الكونشاااايرتو أيضاااا

فااانتااازيااا للعود مع نويرة، فيمااا كتااب لهااا الاادكتور سااااااايااد عوض 

  وغيرهم.جرا   األوركسترا بعنوان ليال
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بخمسة أوتار مزدوجة تسّوك على  يجستخدم العود التقليدي حالياف 

 ، علىمسافات رباعية تامة تصاعدية متدّرجة من األغلظ إلى األحدِّ 

الكردان(،  ـااـااالنوك  ـااـااالدوكا   ـااـااالعشيران  ـااـااليكا  أ الشكل التال  

فيمكن  أما حديثاف  .وتكون مساااااااحتاه الصااااااوتية أوكتافين ونصااااااف

فا أو الم  قرار ـاااااااااااا لأليكا   القرار( إلى نغم أتخفي  دوزان وتر 

 كتساب مساحة أوسع ل لة باتجا  القرار.ابهدف 

 

 

 

آلة الناي

 فآالت النفخ رفها اإلنساااااان،من أقدم اآلالت الموسااااايقية الت  ع

فقااد  .الهوائيااة ه  أول مااا ابتاادعااه اإلنساااااااان بعااد اآلالت اإليقاااعيااة

صبحت أ إ  عرفتها مصر منك ما قبل األسر الفرعونية بفترة طويلة،

الثالث الت   ةهك  اآللة ف  عهد الفراعنة واحدة من اآلالت األساااسااي

غنّ   عازف  ـااـاالهارب عازف ا ـااـااتتألف منها الفرقة الفرعونية  المج

وقاد شاااااااع ف  مصاااااار القاديماة نوعان من الناي  الطويلة  .النااي(

 ،إ  استخدم العازف الناي القصيرة وهو بحالة الجلوس ،والقصيرة(
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ك  فقد انتشرت ه فيما استخدم الناي الطويلة بحالة الوقوف، وعموماف 

اآللة ف  جميع المدنيات الشاارقية القديمة، وبقيت إلى وقتنا الحاضاار 

 ون تعديالت كبيرة تجككر.د

وه   ، التخت الشاارق  آلة النفخ الوحيدة فوالناي العربية ه  

من تساااااعة عقل  ثمان  مفتوحة الطرفين ة مجوف ةقصااااابعبارة عن 

ة ثالثاا :بمجموعتينسااااااتااة ثقوب عقااد(، يجفتح على جاادارهااا العلوي 

 ،وثالثة ساااافلية ألصااااابع اليد اليمنى ،علوية ألصااااابع اليد اليساااارك

ف خلمن ال اف رابعاا اف كمااا أن للناااي ثقباا .عن بعضااااااهمااا ن قليالف تبتعاادا

ظهر  كما ي قصاابة تماماف ف  منتصااف الوموقعه  ،إلبهام اليد اليساارك

 ف  الصورة(.

 

 

 

 

 

 

 
تعجز قصااااااباة النااي الواحادة بوضااااااعهاا التقليادي الحال  عن 

إصااااادار المقامات من مختلف الدرجات، وهكا ما يساااااتدع  احتوا  

ازف لتقديم المقامات من طبقات مختلفة  عادة عدة قصااااابات مع الع

سااااابع أو ثمان  قصااااابات أسااااااساااااية(، وقد ظهرت بع  التجارب 

الحاديثاة لتزوياد النااي بغمااز أو غماازين بهادف تقليال عادد الناايات 

إال أن معظم العازفين ما زالوا  .الالزماة للمقامات من الطبقات كافة

مهر أومن  .اتيفضااااالون اساااااتخدام القصااااابات التقليدية دون غماز

 عبد ـاااااااـااااااا العازفين العرب على الناي نككر: الشاايخ عل  الدرويش
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 ــعبد السالم سفر  ــمحمود عفت  ـاـامحمد عبدو  ـاـااللطيف النبك  

 منير جبري.

للتقاسااايم ولمقاطع العزف المنفرد ف   تساااتخدم آلة الناي عموماف 

ة لأما عن المؤلفات الخاصاااااة بآ .التخت الشااااارق  أو الفرقة العربية

 ،النااي فمن أشااااااهرهاا مقطوعاة  دموع البلبل( ألحمد فؤاد حساااااان

 وكونشيرتو الناي واألوركسترا لعطية شرارة.

البز 

إحدك آالت التخت  قديمة، كانت ساااااابقاف شااااارقية وترية ه  آلة 

إال أنهااا لم يكتااب لهااا االسااااااتمرار ضاااااامن آالت هااك   ،الشاااااارق 

لبز  ول .وريالمجموعاة، فبقيات آلة منفردة للعزف الشااااااعب  الفلكل

 يضيف بع  العازفين حديثاف و ،دو( ـاااااـااااا صول  مزدوجانوتران 

ويأخك موقعه وسااط الوترين   فا(ويكون دوزانه  ،مزدوجاف  ثالثاف  اف وتر

فا  ــول :  صترتيب األوتار من األغلظ إلى األحدّ  فيصبح ،السابقين

فيختلف عن زند العود من ناحية طوله ووجود زند  أما  .دو( ـااااااـاااااا

 ن عليه  الحواجز(.الدساتي

 

 

 

ومن أهم العاااازفين العرب على آلاااة البز  ناااككر أمير البز  

محمد  ـااـاامطر محمد  ـااـاا  الدين بوعيون يمح ـااـاامحمد عبد الكريم 

 عل .الخضر  ــآيات حداد 

ر  ــال

 وه  اآللة اإليقاعية الوحيدة ضمن التخت الشرق : 
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 ،حد وجهيهأى جلد علالدائري يجشااااد خشااااب  إطار ويتكون من 

 عشااارة كما تتوضاااع على هكا اإلطار صااااجات نحاساااية صاااغيرة 

أما عن  .المميزالصااااليل صااااوت   رالمزدوجة تعط  صاااااجات( 

مله باليد اليساااااارك ل قوم فيما يلعازف طريقاة اسااااااتخدامه فتكون بحا

 أصابع أو براحة يد  اليمنى.ضرب عليه ببال

 

 

 

 

 

لى إ دخااالو ف  القرن الرابع عشاااااار،  وقاااد عرفتاااه أورباااا

عادة ف   يسااتخدمو .على يد بيرليوز وفيبرالساايمفونية وركسااترا األ

قا لتعبير عن ألوان الموساايإلى االساايمفونية عند الحاجة  ااألوركسااتر

  التامبورين( يختلف الكن ر  األوركسااااتر .ةساااابانياإلأو الشاااارقية 

 وأخف وزناف  تكون صاااااااجاته أكثر عدداف  إ عن الر  العرب   جزئياف 

ملااه باااليااد  .افااةقاال كثااأو كمااا يختلف عنااه بطريقااة العزف فتكون بحا

 رك.كامل أصابع يد  اليسضرب عليه بفيما يقوم باللعازف اليمنى ل
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 .43الكويتية العدد 

 

 

  الـتـقاسـيـمتقنيات 

 

 

 

 (47 إبراهيم حسين

 

                                                           

 .الموسيقية التربية ف  إجازةــ  
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 ةـــــمقدم

 بشاااااكل يعزف موسااااايق  مؤلف ه :  أو التقسااااايم( التقاسااااايم

 لم إن الشاااارقية ساااايقاالمو قوالب إحدك وه  ،(48 (غالباف   ارتجال 

 على عتمدي نهمن أ القالب هكا أهمية وتأت . وأصااااعبها أهمها يكن

 على اعتماد  كما لعازف،ا لدك الموسااااايق  والموروث المخزون

 لىإ إضااافة  اكرته، ف  المحفوظة الموساايقية الجمل من الهائل الكم

 مقام كل وخصااااوصااااية الدقيقة، ألجزائه وفهمه المقام بعلم إلمامه

 لعملة وجهان (األشااكال من بشااكل  والتقساايم المقام نأل ،ةحد على

 على التقاسيم احتوا  فهو أخرك جهة ومن جهة، من هكا كل. واحدة

 زفالع تقنيات من العازف بأدائها يقوم الت  التكنيس أشااااااكال كل

 عليها تؤدك آلة كل وخصااااوصااااية المتنوعة، اإليقاعية واألشااااكال

 .بالريشة عزف آلة أو قوس آلة أو نفخية آلة كانت سوا  التقاسيم

 تمثل فه  األهمية، بالغة فنياة ظااهرة التقااساااااايم أن فحقيقاة

 البتكارا وبين الموسيق ، والعرف الفردية الحرية بين التام االندماج

 بالتعبير يمالتقاسااااا أثنا  العازف فيقوم بالتقاليد، االرتباطو التلقائ 

 من غير  لطريقة مقلداف  يكون أال شااااريطة مشاااااعر  أصااااد  عن

 لمعتمدا األدا  من ألواناف  يقدم أن يمكنه الخاصااة فبطريقته العازفين،

( بعيدة أو قريبة  أجخرك ماتمقاا إلى مناه ينتقال معين مقاام على

 مقااام بين الفنيااة والعالقااة التجااانس على  لااس خالل من ويحااافظ

  اته بحد وهكا آنيته، رغم الموضااوع وحدة على يحافظ كما وآخر،

 .لتحقيقه كبيرة قدرات إلى يحتاج فن  شكل

                                                           

 مثل ا،كادينساا وتساامى  بعد فيما وتنفك حفظلتج  مساابقاف  تؤلف التقاساايم بع  هناهـااااااـاااااا  

على طبيعة  ، ولكن تبقى الموساااااايقاا هناا محاافظة(عمال ضاااااامن المكتوب الكاادينس

 .ارتجالية
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 ال العازف خيال فيه ينطلق( الحر االرتجال  من النوع وهكا

 النفسااا  بالجو وشاااعور  مزاجه من وح ب مساااير فهو حدود، تحد 

 ياتهاحر بكل التقاساايم هك  أن والواقع .منه ينهل الكي بالمقام متأثراف 

 على فالعز ف   التقنية فالعاز لبراعة اختبار أرفع تمثل المطلقة

 مالف ج يبتكر أن مطالب فهو النظرية، لمعارفه امتحان وأصعب( آلته

 يقةشاااا بتحويالت آخر إلى مقام من بالتجوال فيها يتصاااارف لحنية

 بعد مطالب وهو الفن ، بطابعها متقابلة أو متجاانسااااااة ومبتكرة،

 مقنعةف  عودة األصاااااال  المقام إلى يعود أن المقامات عبر رحلته

 ترسم قاليدت إلى الحرة التقاسيم ف  يساتند العازف فالفنان ومحبوكة،

 ف  وعصاااااار  جيلاااه باااكو  يهتااادي أناااه كماااا األدا ، إطاااار لاااه

 .(49 تهارتجاال

 حد إلى ددتح الت  ه  المتوارثة الفنية والتقاليد السااائد فالعرف

 تقاسيم، يأ من المختلفة المراحل ف  الموسيقية القفالت أفضل كبير

 لب األسااااسااا ، المقام من للتحول المناسااابة اللحظة تحدد الت  وه 

 اإطاره ف  التحويل يتم الت  ه  المقامات من معينة دائرة وتحدد

 .وسائلها اختلفت نوإ عادة

 رتباطاال وثيق وهو تعبير ، ف  وشااخصاا   ات  فن فالتقاساايم

 معينة، بيئية ظروف وف  معينة لحظة ف  للفنان الشاااعورية بالحالة

 سااتهاني ال بدور( للعزف اسااتجابتهم بطريقة  المسااتمعون يقوم كما

 رالعنصاااااا تطور ف  للعازف الموات  النفساااااا  الجو تهيئة ف  به

 .أساسياف  شيئاف  أصبح الكي الزخرف 

                                                           


 ف  كيةالكالسي الطريقة على تمردوا الكين العازفين من كثير على ينطبق ال الكالم هكا ـاـ 

 .المقام مع التعامل
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 بداية ف  العرب  الوطن ف  اف ملحوظ ظهوراف  التقاساااايم ظهرت

 نالمهمي الموساايقيين من عدد أيدي على  لس وكان العشاارين، القرن

 لبشري،ا للصوت تبعيتها من الموسيقية اآللة إخراج ف  بد وا الكين

 سااااايقاالمو ولكون. المطرب خدمة ف  كانت الموسااااايقية اآللة ألن

 صااوتال طغيان إلى  لس أدك بامتياز، غنائية ساايقامو كانت بيةالعر

 على التمرد حالة وظهرت الموسااايقية، اآللة حسااااب على البشاااري

 آللةبا الخاصاااة الموسااايقية القطع تؤلف فبدأت ،(المغن   الصاااوت

 .والتقاسيم والبشارف واللونغا كالسماعيات

 شااااهيرال البز  عازف هو األمر هكا ف  المتمردين أهم وكان

 وغريبة جديدة كانت موساااايقية مالف جج  أبدع الكي الكريم، عبد محمد

 التبعية حالة من وأخرجها باآللة ارتقى كما العربياة، األ ن على

 وإجبار العطا  على قادرة كآلة وجودها أثبتت آلة إلى للصااااااوت

 .لها الستماعى الع الناس

 ف  الرواد من أيضااااف  كانا بشاااير ومنير جميل األخوين أن كما

 وساااام  القصااابج  ومحمد السااانباط  رياض وأيضااااف  المجال، هكا

 تهحفال يفتتح كان الكي األطرا وفريد الصااااابا  وتوفيق الشاااااّوا

 رهمويجب الجمهور عند اإلحساااس ليثير العود على طروبة بتقاساايم

 .كثر وغيرهم ل لة، اإلنصات على

 يهف يسااتعرض ورصااين هادد اسااتهالل عامة بصاافة للتقاساايم

 غالباف و ،التقسيمة عليه تبنى الكي المقام أي األسااسا  المقام فالعاز

 لمقاما جواباتإلى  ينتقل ثم الوسطى، ومنطقته( قراراته  بـاااا يبدأ ما

 باللع يكون هنا  العائلة نفس من مقامات إلى ينتقل ثم ،(أعاليه 

 إلى يعود واثقة موساااااايقية وأفكار جمل طريق عن ثم ،(والتنويع

 لتوترا عن بعيدة طروبة ونهاية قفلة ف  األساااساا  مالمقا ف  الختام

 .متقنة فنية بحبكة

وقبل أن نتكلم بشاااكل مفصااال عن التقاسااايم البد من التنويه الى 

يكون على دراية بها، أال وه   الت  على العازف أن بع  األمور

 (.المقام ظهير غماز المقام، األجناس،  مفهوم المقام،
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  المقام مفهوم

 نم يتكون الساااالم أن باعتبار الساااالم عن المقام مفهوم يختلف

  ف تتابع محددة بأبعاد المفصااااولة األصااااوات من متتالية ساااالساااالة

 لحن  تركيب هو المقام أن حين ف . غلظاف  أو حدةف  الطبيع  نظامها

 يهف نميز أن ويمكن له، المكونة والعقود األجناس لتناول وأسااالوب

 :يل  ما

( كوما  صغيرة اختالفات( داخليةال بنيته ف   المقام يتضمن ـااـاا1

 مقام ف ( بيمول نصاف م   فمثالف  لسالمه، المكونة األبعاد بين

 مقام ف ( بيمول نصااااااف م   من بقليل أخف  ه  البيات

 أخف  ه ل دول النهوند مقام ف ( بيمول م   والـااا الراست،

  لس ف  والسبب .لريل الحجاز مقام ف ( بيمول م   الـااا من

 تكون إحداها ف  العالمة أن كما نفسااه، المقام خصااوصااية هو

  لس  ف النسااب فتكون الساالم، ثانية األخرك وف  ،الساالم ثالثة

 .  مختلفة

 نمعي مزاج عن تعبر مختلفة وتركيبة شخصية له مقام كل ـااااـاااا2

 اف ريثك يؤثر المقام فاختيار ،…..(راست حجاز، صابا، عجم، 

...( ..حزن فرح،  الموساااايقية القطعة تنقلها الت  الحالة على

  البيات مقام إعطا  اسااااتطاع الملحنين بع  أنب التنويه مع

 أي القوة، صااافة الصااابا مقام إعطا  واساااتطاع ،بكائية صااافة

 .استثنا ات يوجد

 فمثالف  له، اللحن  التطور تحدد قواعد مقام كل يتضاامن  ـاااااااـااااااا3

 الف فمث.  عزفه طريقة على  لس يؤثرما  درجة من مقام تصوير

 كار حجاز يصااابح( دو  درجة من تصاااوير  عند الكرد مقام

 درجة من يعزف عندما والنهوند مسااتقلة، شااخصااية وله كرد

 .النهوند عن قليالف  اف بعيد ويصبح ،(50 فرحفزا يصبح( صول 
                                                           


 ف  أت ي اف انطباع يعط  المنطقة بهك  والعمل، العجم بمنطقة دائماف  يبدأ الفرحفزا مقامــ  

 المقااام وهو النهاااونااد منطقااة إلى دائماااف  المؤلف يخرج  لاس بعااد ولكن، العجم مقاام

 .فزاالفرح بمقام يسمى ما يعطينا ستفادةاال وطريقة المقام بين الخلط وهكا، األصل 
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 بالمقام، البد  عالمات تحدد قواعد يتضااامن مقام كل ـاااااااااـااااااااا4

 المةع عن مختلفة تكون قد والت ( المستقر  النهاية وعالمات

 اف دور( الغّماز  والمساااااايطرة المهيمنة للعالمة أن كما. البد 

 سللجن البادئة العالمة هو فالغّماز. المقام تركيب ف  اف كبير

 .الثان 

 سير  بـاااا يسمى ما وهو الخاص المقام بسلوه يتعلق ما هناه ـااااـاااا5

   :أصناف ثالثة وللسير. المقام عمل طريقة أو( المقام

 زاالرتكا درجة من تفاعباالر األصوات تبدأ :صعوداف  السير ـاـ أ

 تحتها من أو الادرجاة هاك  جوار من أو  القرار( المنخف 

 مثال ،الحاد االرتكاز إلى مباشرة تصل، إلى أن مستقيم بشاكل

 .الراست مقام:  لس

 قوته نقطة من المقام يبدأ:  هبوطاف  صااعوداف  السااير ـاااااااـااااااا ب

 مرةف  صاااعوداف  أو هبوطاف، أو صاااعوداف  إما ويساااير( الغماز 

 .  النكريز مقام:  لس مثال أخرك، مرة اف وهبوط

 نم بالهبوط المقام سلم ف  األصوات تبدأ: هبوطاف  السير ـاـ ج

 بشااااااكل تحتهاا من أو  الجواب( الحااد االرتكااز درجاة

 المنخف ، االرتكاز إلى مباشااارة تصااالإلى أن  مساااتقيم

 .كار الحجاز ومقام الماهور مقام:  لس مثال

 األجنـــــاس

 تدرجا أربع تتابع موسيقياف  وتعن  ،ل(51 نسجل كلمة جمع ه 

 حنيةل نغمة مشااكلة مسااافات ثالث بينها تحصاار( متساالساالة نغمات 

 كل ويسااااامىل. كورد تترال مصاااااطلح الغرب عند ويقابلها .معينة

 بينها فيما األجناس هك  وتختلف عليه، يدل خاص بااساااااام جنس

 جنسك: منها كل شااااخصااااية مكونة العالمات بين الداخلية باألبعاد

 األجناس تكون وأحياناف  ،…راسااااات جنس أو بيات جنس أو عجم

                                                           


 .األربع  و البعد اسم األقدمين مؤلفات ف  عليه ويطلقــ  
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 أو نكريز كعقدل عقدل باساام ئكٍ عند تساامى عالمات خمس من مكونة

 .(52 نوأثر

 

 

 

 

 

 

 الموسيقا ف  الجموع

 إلى( جمعها  بضااامها و لس األجناس، نساااتخدم المقامات لبنا 

 .الموسيقية بالجموع نسميه ما وهكا بع ،

 :قائطر الثبث الجموع وتتم

 المنفصل الجمع( 1

  

 المتصل الجمع( 2

 
 
 

 :المتداخل الجمع( 3

 

 

 المقام غّمــاز

( غالباف   السلم من الخامسة الدرجة هو الشّراح لدك المقام غّماز

 ةنقط األتراه عند وتساامى، المهيمنة أو المساايطرة العالمة وتساامى

 هو الغّماز يكون فاأحيااناف . األولى الادرجاة قوتهاا ف  وتل  القوة،

                                                           


 .الخمس  و البعد اسم األقدمين مؤلفات ف  عليه يطلق كماــ  
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 الدرجة يكون وأحياناف  والنهاوند، الراسااااات مثل الخامساااااة الدرجة

 ةالثالث الدرجة يكون أخرك وأحياناف  والحجاز، البيات مثل الرابعة

 .العمل ف  المحورية العالمةا  وتكون. والصبا السيكا  مثل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المقام ظهيـــــر

 كوزالر درجة أسااااافل تقع متسااااالسااااالة عالمات مجموعة ه 

 هال أن كما المقام، شااخصااية بنا  ف  مهم دور لها ،(السااابق الجنس 

لى إ مقام من الظهير ويختلف. المقامية االنتقاالت ف  اف كبير اف دور

 لجنسا نفساااه هو الظهير يكون فأحياناف . المقام تكوين لبنا  تبعاف  آخر

 يكون ال أخرك وأحياناف . الراساااااات مقام  لس مثال للمقام، الثاان 

 فجنسااااه الحجاز، مقام  لس مثال الثان ، الجنس نفسااااه هو يرالظه

 فهو ظهير  أما الغّماز، من بتدا ف ا راسااااات أو نهاوند يكون الثان 

 .  بيات

 العالمة أي  الركوز درجة تسبق الت  العالمة وفه الحساس أما

 يماف المقامية االنتقاالت ف  هام دور وللحساااس(. الظهير من الثالثة

 .اف كبير أو اف وسط أو اف صغير كان إ ا
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 (Form  الشكل

 .  نهايةوال والوسط البداية: أجزا  ثالثة من التقسيم يتشكل عادةف 

 المقام إلى يهبالتن وظيفتها تكون:  (العرض ـااـااـاا البداية  األول القسم

 ينةرصاا مألوفة، جمل ف  وتكون التقساايمة، عليه سااتؤدك الكي

 (.  غالباف   وهادئة

 اعلالتف يكون القسم هكا وف : (التفاعل ـاااااـاااااـااااا الوسط   الثان القسم

 اإليقاااعية واألشااااااكاال اللحنياة الجمال ف  والتنويع واالنتقاال

 وأفكار جمل من العازف ببال يخطر وما المقامية واالنتقاالت

 (.المؤلف  روة وهو 

 نيةف وبطريقة بثقة العودة وه : (القفلة ـاااااـاااااـااااا النهاية  الثال  القسم

 يمةالتقسااا إلنها  تمهيداف  للمقام المنخفضااة صااواتاأل إلى متقنة

 النشااااوة حالة إلى المسااااتمع إليصااااال التوتر عن بعيد جو ف 

 .  والطرب
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 وإنما األوساااط، القسااام فيها يوجد ال التقاسااايم من أشاااكال هناه

 ويكون فقط، الغماز أو المقام أسااااس إما يكون اساااتقرار مع البداية

 إال ه  وما  الموسااايقية القطعة أو األغنية أو الموال قبل النوع هكا

  يل الكي العمل بمقام المساااتمع تعريف ومهمتها ،(للسااالطنة مقدمة

 .(53 التقسيمة

 دراية على العازف يكون أن يجب الموال قبل التقسااااايمة ف 

 ــ يكرد ـاـا عرب  ـاـا ترك   سيغنيه الكي وباللون المغن  بنمكانات

 ال لك  كله المقام لسيسااااته ال أن عليه يجب أنه كما ،....(فارساااا 

 ك ه وقفلة. يبدأ أين من يدري فال الموال تأدية ف  المغن  يربس

 بل ،(رةقصي التقسيمة كانت إ ا  بالنهاية توح  ال أن يجب التقسيمة

 (.  تمهيدية قفلة  المطرب لدخول تمهيداف  القفلة تكون أن

 عن يراف كث تختلف ال فه  المقطوعة قبل للتقسااايمة بالنسااابة أما

 التساليم يتم ئكٍ حين معاف، آلة من أكثر بها تقوم أن يمكن ولكن بقتها،ساا

 هك ف بالختام، توح  ال وأن وبعناية مدروس بشاااكل اآلخر للعازف

 .األخيرة اآللة مهمة

 اللحنية البنية

 :ه  والت  المقام، يميز ما ىعل التقاساايم أدا  ف  يعتمدـاااااااـااااااا  1

 االرتكاز درجة ــ مقامال سير ــ المقام أصوات ــ المقام بداية 

الثابتة  التحويل عالمات عالقة ـااااـاااال الغّمازل القوة نقطة ـااااـاااا

 لهك  العازف فهم على يعتمد وهكا(. بمتغيراتها العارضااااااة

 بوزن العازف يتمتع أن يجب كماا فيتاه،را ح   وعلى األمور

 .  مرتبة أفكار  تكون أن يجب كما جيد،

 معروفة، غير أو معروفة وه  جمالف  اللحن أقسام تسمىـاااااـااااا  2

 .اف زائداهتماماف  العالمات ببع  نهتم أحياناف  التقاسيم وف 

                                                           

  نماإ أوالف، العمل مقام نفس من تكون ال األتراه ندع القطعة قبل التقسيمة أحياناف ـاااااـااااا 

 .األساس  العمل مقام ف  يقفل ثم آخر بمقام يبدأ
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 تكونما  غالباف  الراسااات مقام على تقسااايمة ف :  لس مثال

ل( قرارل بيمول نصاااااف سااااا   العرا  عالمت  بين الجمل

 الدوكا  عالمات أن كما ،تينوافرل( قرارل صااااول  واليكا 

 نصااف م   ساايكا والل( قرارل دو  والراسااتل( قرارل ري 

 متحركة قرارات شاااكل على بكثرة تسااامع أن يجب(  بيمول

 مأخو ةال الثانوية الجمل تكون لك  قوية وتكون ،(ثابتة غير 

 ونعود القرارات هك  من جملة نأخك بحي  واضااااااحة منها

 . األصل  القرار إلى بعدها

 تسمع ،(نمطية جمل  المقامات ببع  خاصة جمل هناهـااااـاااا  3

 العازفين أغلب أن ونالحظ المقام، شاخصية من اوكأنه كثيراف 

 .وغيرها والحسين  والحجاز الراست ف  يكررونها

 

اإليقاعيــــة البنية  

 .  إيقاع دون من عموماف  التقاسيم تعزف ــ1

 مكني التقاسيم أجزا  بع  فنن آنياف  إدراكها يكن لم إ ا حتى ـااـاا2

 .اإليقاع فيها نسمع أن

 ع ب وف  سريعة، أو( بطيئة  يلةثق تكون التقاسيم سير ـااااااـاااااا3

 .حاف واض والبط  السرعة بين االنتقال يكون التقاسيم أقسام

 األغلب وعلى يكون، ال أو التقاساايم ف  اإليقاع يكون قد ـاااااااـااااااا4

 بما احداف و واحداف  بينها التنقل يتم بحي  ثالثياف  أو ثنائياف  يكون

 الثلثيات من الزمن أجزا  أن كما. التقساااايم موضااااوع يخدم

 .بكثرة التقسيمة ف  تستخدم والسنكوب والخمسيات

التقاسيم ف  الضروريات  

 رضيةأ لها تكون وأن للتقسيمة، العامة البنية الحسبانب األخك ـاـ1

 وماهية االرتجال، إحساااااااس يراعى أن ويجب ،(ارتكااز 
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 أنس للمساااتمع تظهر أن أي  شاااخصااايتها وإظهار التقسااايمة

م  هاعن تحدثنا الت  يزةالمم األصاااوات تكون أن يجب(. تقساااّ

 .  مسبق بشكل وتنظيمها واضحة سابقاف 

 ماك سيأت ، فيما سايفعله بما يفكر أن العازف على يجب ـااااااـاااااا2

 يمكنو ليفكر، طويالف  الموسااايقية الجمل بين يقف ال أن يجب

 املةك التقساااايمة تأت ما  وغالباف  ،الطويلة بالعالمات يفكر أن

 .تفكير بدون

 ةأزمن وتغيير التقسيمة، من الصامتة المناطق مراعاة يجب ـاااـااا3

 اتوالليغ  مثل األخرك والتقنيات التزيينات أن كما الصااامت،

 .  ام جو أو ما حالة لنقل جداف  مفيدة( والستكاتو والكليساندو

 إيصال أجل من كثيراف  الموسيقية الجملة إطالة عدم يجب ـااااااـاااااا4

الت   جملال أصااااااعب أن العلم مع  كامل على نحو الفكرة

 على قادراف  يكون لم فن ا ،الطويلة الجمل ه  العازف يؤديها

 بدون الجملة تكرار وعدم ،(قصاايرة جمالف  فليعزف مجاراتها

 والجمل والموتيفات األصااااااوات بين الربط ويجاب هادف،

 .  بع  مع بعضها والمقاطع

 الجمل الموسيقية بعضها مع بع  راحويجب أن يكون  ـااااااـاااااا5

 بين فواصل هناه تكون أن ويجب ومفهومة، وتامة مقصاودة

 .قراراف  أو جواباف  مكررة مأ هارمونية كانت سوا  تنفيكها

 عن تبح  كأن جيد على نحو الصوت جودة تعيّر أن يجب ـااااـاااا3

 .  المختلفة الصوت ألوان

 ووالفيبرات القرارات ىتراع أن يجب لريشةإلى ا بالنسبة ـااااااـاااااا7

 ،أصااوات أية عنها تصاادر ال أن يجب كما األنيق، والصااوت

 تالضربا خصوصاف  ،بالريشة متعددة ضربات استخدام وعدم

 ضااربات تكون أن يجب كما. نفسااها العالمة على المسااتمرة

 باساااتخدام ومليئة وهادئة ومريحة المساااافة منتظمة الريشاااة
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 والساااااانكوب الجزئياااة والتعاااددات المختلفاااة الزمن أجزا 

 مالف ج تولااد كلهااا... والليغاااتو والكليسااااااااناادو والكونترتيمبو

 .  ومكتملة تامة موسيقية

 اآللة مع االنصهار حالة تكون وهنا تخيلية، تقاسيم هناه ـااااااـاااااا8

 ةالتقسيم وهك  العمل، وسير وأجناسه المقام عن النظر بغ 

 وعرض مقدمة ثمة ليس وهنا. العازف لروح انعكاساااف  تكون

  ف التفكير دون آلته على العازف يعالجه ما موضاااوع وإنما

 .التأثير انطباعية التقاسيم تكون ام وغالباف  المقام،

 التمرن على التقاســـــيـم 54(

 وعزفها جملة جملة أوالف  المسجلة التقاسيم من عدداف  حفظواا ـاااـااا1

 وامتتعل أن بعد ثم بالتزيينات، تقوموا أن دون جيد بشااااااكل

 .التزيينات بنضافة قوموا التقنية

 ونسيك ديدةالج المقامات تعليم ف  اآللة علىالحر  التمرين ـااااـاااا2

 قيمااة تحمال المجااراة هااك . القواعاد ف  التفكير دون مفياداف 

 والماهية فاللحن، الموساااااايق  التفكير ناحية من موساااااايقية

 والنقاط األمور هك  كل... واألساااااالوب والتزيينات والبنياة

 .  تقسيمة تصبح تكتمل عندما

 وتحلّلوها، موهاتقيِّ  أن حاولوا إليها نتستمعو تقسيمة كل ـااااااـاااااا3

 .  اآللة على تحفظونها الت  األقسام عزف اولواوح

 و المختلفة اآلالت سماع ف  والتنويع، جداف  مهم االستماع ـااااااـاااااا4

 خيةنف آلة كانت سااوا  التقساايم مع التعامل ف  آلة كل أساالوب

 .ريشة آلة مأ قوس آلة مأ

                                                           


 ماوإن بالتمرين تأت  ال التقاسيم أن األول يفيد الموضوع، هكا ف  اناتجاه هناهـااااااـاااااا  

 على فيقوم الثان  االتجا  أما .التقاساااايم فتخرج المتمكن الموساااايق  مشاااااعر تفي 

 .الفقرة هك  أوردنا لكلس للمتعلمين، تعليم  منهج بشكل تقاسيمال تدريس
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 ال أصالف  أبداف، محدد غير النوطة ف ( الزمن  المعايير معدل ـااـاا5

 اتنتبهو أن حاولوا عليها تعملون فحين بداف،أ يحدد أن يمكن

 الزمن ف  انحرافااات هناااه تكون أن يمكن المعااايير، إلى

 . العام الجو استيعاب حاولوا ولكن إدراكها، عليكم

 ولكن ،قواعد  ات ستكون البد  ف  تعزفونها الت  التقسيمات ـاـ3

 .القواعد هك  ستقل واالستماع التمرين مع

 وحين كرروها،ف صااغيرة جمالف  ونسااتجد العزف حين ـاااااااـااااااا7

 .  التزيينات إلضافة جاهدوا التكرار

 الجمل وأجزا  الجمل نهاية ف ( خاصة  التقسيمة بداية ف  ـاااـااا8

 الجمل هك  تدخلوا ال سكتات، أو طويلة أصوات وضع عليكم

 .بعضها ف 

 فعز ويجب كثيراف، الجيدة التقاسيم إلى االستماع عليكم ـااااااـاااااا9

 جميل ومساااعود الطنبوري بس جميل كتقاسااايم جملها، بع 

 .وغيرهم باغانوس ويورغو

التقاسيم ف  المقام  االنتقال  

 المقام، نغم تطور خالل مساااااتخدم تكنيس هو المقام  االنتقال

 .آخر لىإ جنس من التجديد انتقال يعن  االنتقال فنن أبسااط وبكلمات

 ةمالنغ  و االنتقال  العالمة نفس على الجاديد الجنس يبادأ وربماا

 األجناس بدمج  االلتزام ننف، مختلفة عالمة على أو ،(المتشاااااابهة

 .ناجحاف  قالاالنت يجعل ما هو الشرقية الموسيقية التقاليد ف  المتوافقة

 ام،للمق األعلى الجنس بتطوير هو لالنتقال طريقة أسهل إن ـاـاـا

 الحالة هك  وف ، نفسااااه الطولب له آخر جنس باسااااتبدال أو

 ائلةالع ضمن يقعان  المقام نفس من اف فرع يدالجد المقام يكون

 (.  األدنى الجنس ف  الشتراكهما نفسها
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 األعلى الراساات جنس واسااتبدال الراساات مقام بد :  لس مثال

 مقااام إلى االنتقااال بااكلااس ويكون الحجاااز، بجنس

 .السوزناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموجودة الثانوية األجناس حدأ على التركيز هو آخر نوعـااـااـاا 

 لسبك ويكون جديد، لمقام األدنى الجنس واعتبارها المقام ف 

 .آخر مقام إلى االنتقال

 

 

 

 

 لس  يعن  ،(التبادل  االنتقال  يسمى االنتقال من آخر نوع ـااـااـاا

 األخف  األجناااس واسااااااتباادال العليااا باااألجناااس االحتفاااظ
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 دجاادي مقااام عنااه ينتج االنتقاال هاكا الحجم، بنفس بمثيالتهاا

   .جديدة لعائلة

 األخف  الحجاز جنس واستبدال الحجاز بمقام البد :  لس مثال

 .البيات  مقام إلى االنتقال هو الكي البيات بجنس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اس،األجن بين التشابهاتفيه  ستغلتج  االنتقال من آخر نوع ـاااـاااـااا

 .الكاملة وصورها الناقصة األجناس بين بالمراوحة

 أن مكني النهااوند عقادل األولى الثالث العالماات:  لاس مثاال

 .النوأثر أو النكريز عقد إلى تقودنا

 

 

 

 

 

 



 

 135 

 البيات لمقام األولى الثالث العالمات: النوع لهاكا آخر مثاال

 نسج اسااتبدال ه : لالنتقال أخرك تقنية ـااااااا الصاابا مقام إلى تقودنا

 لهكا شااااااائع مثال. فقط واحدة بعالمة عنه يختلفماا  بجنسآخر 

 عقدي بين االنتقال أو والراساااااات، لنهاوندا عقد بين هو االنتقال

 .  واألثركرد النوأثر

 فمتآل مقام إلى االنتقال يعن  االنتقال فنن أعم بمصااااطلحات

  لس يرجع لكن متآلف، غير آخر مقام  إلى وأحياناف  آخر،( متوافق 

 . عامال الجو على والسيطرة المقام تروي  ف  العازف إمكانات إلى

 ،والسلطنة االساتماع لساامعا تعط  ةمعروف مقامات دمج يوجد

 يساااااتطيع فالموسااااايق . والتمرين الخبرة خالل من سااااابتجكتا  وه 

 مل ما البد  المقام إلى يعود ما عادةف  لكنه ،آخرإلى  مقام من االنتقال

 لمعقدةا فاالرتجاليات. جديد بمقام االختتام االنتقال من الغرض يكن

 .  مقامات ستة من أكثرإلى  االنتقال العازف فيها يستطيع

 العازف يبتدعها أن يمكن كثيرة انتقالية اف طرق هنااه أن كماا

 لىإ الشااخصااية ونظرته الموساايق  بفكر  عالقة له  لس نأل، البارع

 .  نفسه المقام نظرية ال المقام، مع التعامل

 الشاااااارق  المقام نظاام غنى يظهر مهم تكنياس هو فااالنتقاال

 هاوأجناسااا بالمقامات والمعرفة الخبرة من الكثير ويتطلب ،وجماله

 .  له المؤلفة

 :االنتقال وخالصة

 المسااتمع يشااعر أن دون آخر إلى مقام من العازف ينتقل أن هو

 أهم ه  االنتقال ف  الساالسة إن كاهحين نقول أن ويمكن ،نفور بأي

 .العازف يراعيها قاعدة

التقاسيم خارج االرتجـــــال  

الغربية الموسيقا ف   



 

 133 

 مرموقة أهمية له كانإ   ،سااايقاالمو ف  طويل ريختا لالرتجال

 ارتجال أسااااهم فقد، الوسااااطى العصااااور ف  الغربية ساااايقاالمو ف 

 أن األوبرا مغن  على وكان البوليفونية، فن نشاااااأة ف  المنشااااادين

 راديةاالنف األوبرا أغان  ف  طويلة زخرفية غنائية فقرات يرتجل

 وعندما. االرتجال هكا على يشااااااجعون المؤلفون وكان ،(اآلريا 

 جردم لها المؤلف تدوين كان يطالياإ ف  للوتريات السااوناتا ظهرت

 التفاااصاااااايل بع  إلياه يضاااااايف أن العاازف على ينبغ  هيكال

 ومطلوباف  مشااروعاف  أمراف  المنمقة الحليات ارتجال كان كما، المرتجلة

 .الكالفيسان عازف من

 تفااإلضااا شااجب إلى بعد عمدت فيما الكنيسااة ساالطات ولكن 

 يحّرم اللهجة شااديد مرسااوماف  1324 ساانة فأصاادرت مداها، وتحديد

 عمجم أصااادر ثم .الدين  اللحن ن  ف  التصااارف المنشااادين على

 الموساايق  التدوين تطور أن كما. شاابيهاف  مرسااوماف  1534 ساانة دين 

 لةمرتج إضااافات أية من اوتحميه المؤلفات على يحافظ أن اسااتطاع

 جانب، من التدوين ف  المتزايدة قةالد أن كما المؤدي، جانب من

 قد آخر، جانب من الموسااااايق  المؤلف لدك الفردية النزعة ونمو

 .ما نوعاف  الغربية سيقاالمو ف  االرتجال إضعاف على عمال

الشرقية سيقاالمو ف  أما  

  لس الموساااااايق ، المؤلَّف تقديس نزعة أباداف  نعرف لم فاننناا

 بيرتع أنه على الموساااااايق  المؤلف إنتاجإلى  ينظر الكي التقديس

 جانب من مبتكرة تلقاائية إضااااااافاات ألياة مجااالف  يتره ال نهاائ 

 اتآلي الترتيل كان العرب عند االرتجال أشااكال أقدم ولعل. العازف

 كان فه الش بالتواتر الشرقية سايقاالمو انتقال أن كما .الكريم القرآن

 وف  ،المؤدي أو للعازف االرتجالية القادرات تطور ف  دور لاه

 يقيةالموس األعمال من كثيرٍ  تشويه إلى آخر بشكل أدك نفساه الوقت

 .المتتالية االنحرافات بسبب

شكلين ف  يؤدك الشرقية الموسيقا ف  واالرتجال  
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التقاسيم وثانيهما ،التحميلة قالب أولهما   

 ه و المقيدة، التقاساايم يسااتخدم قالب أشااهر فه  التحميلة أما

 الموزون اإليقاع يندمج إ  الت،اآل موساااايقا صاااايغ من صاااايغة

 تمثل وبكلس كامالف، اندماجاف  الحر اللحن  االرتجال مع المحادد

 اللتزاما وبين العازف لخيال الكاتية الحرية بين التقابل التحميلة

 يرةصغ مجموعة وتؤديها محكمة، وإيقاعية بنائية موسيقية بخطة

 رق الشاا تختال آالت على يعزفون الكين الممتازين العازفين من

 إيقاعية وآلة والناي والعود والقانون الكماان: وه  المعروفاة،

 واإليقاع .البز  آلة إليها يضااااااف كانما ( نادراف  و الر ، مثل

 البسااااايطة الموازين أحد من عادة يكون التحميلة به لتزمت الكي

 هااااكا ويتكرر ،(األعرج غير  المنتظم الاثنااااائ  الاتاكاويان  ات

 غيرص لحن  بنمو ج مقترناف  التحميلة طول ىعل اإليقاع  الميزان

 ةآل كل تعزف للتحميلة األساااااساااا  اللحن وبعد المرجع، متكرر

 وهكا اإليقاع  الميزان هكا بمصااااااحبة مرتجلة تقاسااااايم أيضااااااف 

  اإليقاااااع التكوين يكون أن وينبغ  .المتكرر اللحن  الانمو ج

 نلتكوي مساااااوياف  أو موازياف  المرتجلة الموساااايقية للجمل واللحن 

 اته،مضاعف أو اإليقاعية وحداته عدد ف  للتحميلة األساس  اللحن

 .المبتكر الموسيق  للخيال المجال يتسع وهنا

 مجال يكون موساايقيتين آلتين طةابوساا التحميلة تعزف وعندما

 سااااؤال صااااورة ف   العازفان فيتجاوب ،متسااااعاف  والحوار التنافس

 قيةموساااي جمل ف  ريانتبايو ويتحاوران ارتجالياتهما ف ( وجواب

 لقيدا ينقلب وهككا وبراعة، بحرية خرإلى آ مقام من تنتقل قصااايرة

 لخيالل مثير عنصااار إلى للتحميلة اإليقاع  الميزان يفرضاااه الكي

 .المرتجل واالبتكار

 ف  آخرإلى  مقام من والتحول التنقل ضرورة من لرغمعلى او

 ةنهاي ف  يقاسااااااالمو يقود أن المنفرد العازف على فنن التحميلاة

 عزف تعيد أن للمجموعة يهيل لك  األصاااال  المقام إلى تقاساااايمه
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 تحميلةال ف  نجد وهككا األصل ، المقام ف  للتحميلة األساس  اللحن

 .باإليقاع المقيدة التقاسيم صيغ من صيغة أهم

 يرالتفك بين الجمع بأنه االرتجال فنعرِّ  أن نسااااتطيع هنا ومن

 (.اآلن  التأليف ف  بداعاإل أي  واحد آن ف  الموسيقيين واألدا 

 فرا  من يأت  ال فهو المبدع، العازف سمة هو االرتجال أن كما

. ته اكر ف  يحفظه الكي الهائل الموساااايق  المخزون على يعتمد بل

 هكا بل فقط، المسااااتمع على جديد هو ما كل إظهار ليس واالرتجال

 ف  ما أهم ولعل .نفسااااااه العازف على حتى جادياداف  يكون الجادياد

 يرتجل أن يمكن ال وغالباف . معروفة نمطية جمل وجود عدم االرتجال

  مهيئاااة تكون وظروف أوقاااات هنااااه بااال أراد، ماااا متى العاااازف

 ووالج النفساااية وحالته بالعازف متعلق و لس لالرتجال، ومحرضاااة

 بع  نإ حتى ،( لس ف  اف مهم اف دور للجمهور أن كما  به المحيط

 وموايق كأن االرتجال، على التحري  يسااااامى ماب يقومون الفنانين

 إلى وما الشاااموع وإشاااعال األنوار إطفا  مثل ،خاصاااة أجوا  بخلق

 .واإلبداع االرتجال على يساعد  أنه منهم ظناف .....   لس

 الطنبوري، بيس جميال: المجاال هاكا ف  المتميزين أهم ومن

 .بشير ومنير الكريم، عبد ومحمد

 طيعيسااااات ال عالية مرتبة المرتجلة مالتقاساااااي فنن الختام وف 

 التقنياااة القااادرة فو  امتلكوا الاااكين العاااازفون إال إليهاااا االرتقاااا 

 خياالف و وثقافة وتمرساااف  المقامية، السااكس من تملكاف  اليدوية، والبراعة

 .خالقاف  موسيقياف 

 وتجاهل ،(التقاسااااايم  المؤلَّف هكا تجاهل نساااااتطيع ال فبكلس

 جز اف  واعتبار  األخرك، الموساااااايقية بالقوال بين الهامة مكاانته

 بل محترف، موساايق  كل بها ديزوَّ  الت  الموساايقية العدة من حيوياف 

 .الموسيق  وتكوينه تدريبه من وجز اف 

 

والمراجع المصادر  
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خطوة راقصااااة من نوع التصاااافيق ينفكها الراق  بمد السااااا  

 السااااا  اليساااارك على ساااابيل المثال( ويرفعها عن األرض متجنباف 

ثم يقفز على ساقه اليسرك ويصفق بها وهو ف  الهوا  ويعود  ،ثنيها

ليرتكز على األرض بساقه اليمنى معيداف ساقه اليسرك للتصالب مع 

 األولى  اليمنى( ف  الوضعية الخامسة.

 

 

 

 

Cabukiani (Vachtang)    فاختانســـ كابوكيان) 

راق  باليه ومصاااااامم رقصااااااات سااااااوفييت ، تخرج ف  معهد 

وانضاااااام إلى فرقااة كيروف، ورق  األدوار  1727لينينغراد عااام 

اراس ت»و« شااااااعلة باريس»سااااااية ف  باليهات سااااااوفييتية مثل الرئي

دَّ فا  ثاالثاياناياااات الاقارن الراق  األكثر تمثيالف للفن «. باولاباااا عاااج

 «.نسيالوري»ثم باليه « ابن الشمس»السوفييت . صمم أول باليهاته 

Cadmus et Hermione ـــ كادموس وهيرميون 

 صاامم رقصاااتها ،أوبرا ـاااااااـااااااا باليه من مقدمة وخمسااة فصااول

قدمت أول مرة ف  باريس  . وموساايقا لولّ  ،بوشااان على قصااة كينو

 .1763عام 

يصاارع كادموس الثعبان بيتون ويسحقه، ويتزوج من هيرميون 

  حين لم يكن ابنااة الزهرة والمريخ. ه  من األوبرات الباااكرة للولّ 

 للرق  دور كبير.

Cage (La)  ـــ القف 
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ا سااااااترافينسااااااك  باليه من تصااااااميم جيروم روبينز وموساااااايق

أول « باليه مدينة نيويوره»( قدمتها فرقة D كونشاااااارتو من مقام 

 .1751مرة عام 

تصااااف الباليه مشاااااهد من حياة الحشاااارات مع تلميحات للحياة 

وفة. تعّد باليه القف  من أهم إنجازات عالجنساااااية لحشااااارة السااااار

 الباليه الحدي .

Cahusak (Louis de)  )ــ 1722ـــ كاهوزاه  لوي دي 

1759 

راق  بااليه ومصاااااامم رقصااااااات وكاتب مساااااارح  ومؤلف 

ام ع« الرق  القديم والحدي »نصااوص أوبرا فرنساا . ألف كتاب 

ويعد من أهم مؤرخ   .. عادد ووصااااااف فياه تعاديالت نوفيّر1654

 باليه القرن الثامن عشر.

Cake Walk  كيس والســـ 

ك  يعتماااد ف  تقاااديمهاااا على تقاااالياااد يباااالياااه  ات طاااابع أمر

عراض الشعرا  المنشدين. شاع هكا االستعراض ف  أقاليم إقامة است

  خاصاااااة ف ،العبيد الزنوج من أصااااال إفريق  ف  الواليات المتحدة

منطقة فلوريدا حي  كان الزنوج يؤدون الكيكوالس بحن  الجكع إلى 

وكااان الثنااائ  الفااائز  .الخلف وتره الااكراعين يتاادليااان بشااااااكاال حر

 قالب كيس كبير. يحصل على جائزة تقديرية ــ

فقد هكا التقليد شاااااعبيته ف  نهاية القرن التاساااااع عشااااار. ولهك  

  هكا ك  إ  تعيد إحيايالباليه موقع خاص ف  ثقافة فن الرق  األمر

 االحتفال المتميز بالحيوية والفكاهة وألعاب الخفة.

وقد قامت المصاااااممة روتانا بوريس بتصاااااميم رقصاااااات هك  

 فرقةج ة أول مرمت الباليه دَّ س غوتشالس. وقا الباليه على موسيقا لـ لوي

 .1751عام « باليه مدينة نيويوره»

Calzevaro (Francesco) )ـــ كالزيفارو  فرانشيسكو 
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راق  باليه ومصااامم رقصاااات إيطال  حقق شاااهرة كبيرة ف  

وغاادرهاا برفقة فرقة أوبرا  1657ثم انتقال إلى فييناا عاام  ،إيطاالياا

ش يدوروفيتفوعمل ف  خدمة الدو   .بطرساابور إيطالية إلى سااان 

زفاف »و« عر  الاكهب»وقاام بتصااااااميم عادد من البااليهاات مثال 

وصااااامم عام « بروميتوس وباندورا»و« إمبراطوري ف  الصاااااين

وعاد إلى إيطاليا « كارنفال سااان بطرساابور »آخر باليهاته  1671

 واعتزل الرق  والتصميم.

د من الفنانين اإليطاليين لـااااااااا كالزيفارو دور هام إلى جانب عد

ف  خلق الظروف المنااساااااابة لظهور الجيل األول من الراقصااااااين 

 والراقصات ف  روسيا.

Camargo (Marie Anne)  )1712ـــ كامارجو  ماري آن 

 1772ـــ 

راقصاااة باليه فرنساااية درسااات الرق  تحت إشاااراف اآلنساااة 

حقت س والتوبعد إقامة قصاايرة ف  بروكساال عادت إلى باري ،بريفو

كان رقصااها  .1627وبدأت الرق  عام  ،بأكاديمية الرق  الملكية

ف  غاية الرشااقة خطوتها سااريعة وظلت طوال حياتها الفنية تسااعى 

تقان فقد تابعت تعليمها طالبة مشااااااورة كبار للمزيد من المهارة واإل

واحتجبت عن الظهور مدة ساااااات  .األساااااااتكة أمثال بيكور وبلوندي

ولمعت ف  أدا  األدوار الراقصة ف   ،1644عام سانوات ثم عادت 

ولم تتردد ف  الاادخول  .أوبرات وباااليهااات ديتوا وكااامبرا وموريااه

بمنافساات قاسية مع سالّيه. انسحبت كامارجو من عالم الرق  عام 

وبشااااااكل  ،بتاريخ تطور رق  الباليه اف وظل اسااااامها مرتبط 1651

ت ظلت حكراف خاص تطور دور الراقصاااااة  االنثى( ف  أدا  خطوا

 على الراقصين لسنوات طويلة.

Cambrer  ـــ االنحنا 

حن  الجااكع إلى األمااام أو الجااانبين أو إلى الخلف أو بشااااااكاال 

 دوران .
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Cantique des Cantiques ـــ نشيد األناشيد 

صامم رقصااته سيرج ليفار على موسيقا واحد، باليه من فصال 

 .1737رة عام قدمت ف  أوبرا باريس أول م ،رتور هونيغرأ

يعجااب الملااس سااااااليمااان أثنااا  عبور  لكروم إنغااادي بجمااال 

فيخطفهااا من حبيبهااا ويبتعااد بهااا. إال أن طيف حبيبهااا  ،سااااااوالمين 

ماله. وبعد مواجهة وصااااااراع مع الملس     يظهر متخفيااف بين جناحا 

سااااااليماان يتمكن من تحرير حبيبتاه. لم تلق هك  الباليه الترحيب من 

 جمهور الباليه.

Capriccio Espagnol ـــ نزوة إسبانية 

صامم رقصاتها ل. ماسين على موسيقا من  ،باليه من فصال واحد

على مسرح مونت  أول مرة وقدمت  ،تأليف ريمسك  ـاااـااا كورساكوف

 .1737كارلو عام 

 دون موضوع محدد. .باليه  ات مضمون راق  إسبان 

Caprices de Cupidon (les) ـــ نزوات كوبيدون 

يه من فصال واحد صمم رقصاتها ف. غاليوت  على موسيقا بال

نثى وقاد ارتدوا بدالتهم أزواج من  كر وأمن تاأليف ج. كول. يتقادم 

ون أمام ويصطف ،الشاعبية من يونانيين وألمان وفرنسايين ونروجيين

 معبد كوبيدون ليحصلوا على بركة الزواج.

ن قدميإال أن كوبيدون المناكد أصااار على أن تعصاااب أعين المت

ليتسااااانى له إعادة تكوين الثنائيات حساااااب نزواته... فيضاااااع راعية 

 ،رسااااتقراطية الفرنسااااية مع الزنج واأل ،الخراف إلى جانب الملس

 ينفجر ئبإلى آخر ما يمكن تصااااور  من المقالب. وعند فس العصااااا

 الجميع ضاحكين وينته  االحتفال ببلبلة بهيجة.

Caprichos ـــ نزوات 



 

 174 

صاااامم رقصاااااتها هيربرت روس على  ،حاتباليه من أربع لو

ف  نيويوره عااام  أول مرة قاادماات ،موساااااايقااا من تااأليف بااارتوه

1754. 

موضاوع الباليه مستوحى من تعليقات دونها الرسام غويا تحت 

 بع  رسومه.

من و ،اللوحااة األولى : فتاااتااان تااّدعيااان العفااة تبحثااان عن اللهو

بدلو ما  تحمالنه طول االنتظاار تشااااااعران باالملل فتحاوالن اللعب 

 فو  الرأس.

وخير ما يمكن تقديمه لهما شاا    ،لقد جلسااتا وانتظرتا طويالف »

 «.تحمالنه على الرأس

اللوحة الثانية : الفتاتان تراقبان امرأة ملثمة يطاردها شااااااابان، 

إال  ،يحا  برفضاااااها ونفورها من مغازلة الشاااااابينتحاول المرأة اإل

على مرأك ومساامع من الفتاتين أنها تسااتساالم لهما راضااية مسااتمتعة 

 العفيفتين.

 «.لن يفلت من يشته  أن يجقب  عليه»

اللوحااة الثااالثااة: يقترب رجاال متجنباااف النظر إلى الفتاااتين وهو 

يحمال جثماان زوجتاه الميتاة بين  راعيه ويحاول بيأس إعادتها إلى 

 الحياة...

 .«لو كان أكثر لطفاف وأقل إثارة للملل لعادت تنب  بالحياة»

للوحاة الرابعاة: الفتاتان جالسااااااتان تراقبان بخشااااااوع اقتراب ا

 مرأة إلى منصة اإلعدام.اموكب من الرهبان المقنعين وهم يقتادون 

 «.هكيان العدالة يولد وحوشاف »

Capriole Suite ـــ متتالية كابريول 
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شاااتون على أصااامم رقصااااتها فريدريس  ،باليه من فصااال واحد

ف  لناادن عااام أول مرة قاادماات  .موساااااايقااا من تااأليف بيتر وارلوه

 من أدا  فرقة ماري رامبرت. 1734

تساااااااتماد الباليه موضاااااااوعها من حوار نظري بين المؤلف 

الفرنسا  واضاع كتاب هام ف  مجال وصاف الرقصاات الشائعة 

. Capriolوبين تلميك وهم  يجدعى  ،ف  القرن السااااادس عشاااار

تأليف ( ب1734ـاااـااا  1774قام المؤلف اإلنكليزي بيتر وارلوه  

و  Branle مجموعاة من الرقصاااااااات الت  وصااااااافهاا آربو مثل

Pavane وBasse Danse وPieds en l'air.  ومااان ثااام قاااام

فريدريس أشااااتون بتصااااميم الرقصااااات المناساااابة من فردية وثنائية 

 ورباعية. إنها الباليه السادسة من أعمال المصمم الموهوب أشتون.

Caracole ـــ نصف دورة 

ير على موسيقا ديف *د من تصاميم باالنشاينباليه من فصال واح

مرة  أول« فرقة باليه مدينة نيويوره»قدمتها  ،تيمنتو لموتسااااااارت

 .1752عام 

يقصاد بكلمة كاراكول ف  مجال ركوب الخيل، توجيه الحصان 

يف وباعتماد هكا التعر ،ليقوم بنصف دورة إلى اليمين أو إلى اليسار

لى جمال الحركة الجماعية ين رقصات باليه محافظاف عصامم باالنشا

. 

يحتاااج تقااديم هااك  الباااليااه إلى خمس راقصاااااااات باااليااه وثالثااة 

راقصااااااين ومجموعاة مكملاة تضاااااام ثمان  راقصااااااات. وقد تمكن 

 باالنشين خالل أسبوع من تصميم الباليه وتدريب الفرقة.

Caractère (Danse de) ـــ رقصة  ات طابع 

 مثل التارانتيال رقصااااااة  ات صاااااالاة وثيقة بفولكلور بلد محدد

لفاراندول وا ،والمازوركا البولونية ،واليوتا األراغونية ،النابوليتانية

الفرنساااااية..( ويتم إخضااااااع هك  الرقصاااااات لمعايير رق  الباليه 
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بنعادة تصاااااميمها من قبل مصااااامم الرقصاااااات. ويتم تقديم مثل هك  

 الرقصااااااات خالل المقاطع المساااااالية أو االحتفالية للباليهات الكبيرة

وقد ال تكون للرقصااااة  ات  .«كسااااارة البند »و« بحيرة التم»مثل 

الطااابع جااكور شااااااعبيااة كرقصاااااااة المهرج أو رقصاااااااات تقم  

 الحيوانات.

Carmen ـــ كارمن 

ـاااـااا باليه من تصميم روالن بت  على مختارات موسيقية من  1

دمات  ،كاارمن بيزياه من قبل روالن  1747ف  لندن عام أول مرة قاج

ف   ثم قدمت ،ض ف  لندن مدة ثالثة أشاااااهر متتاليةبت . وظلت تعر

 باريس أيضاف مدة ثالثة أشهر متتالية.

أرتفعت صااايحات النقاد والموسااايقيين احتجاجاف على ما سااامو  

لما تعرضاات له أشااهر أوبرا فرنسااية « هرطقة موساايقية راقصااة»

 ،من تشاويه وتجديف.. إال أن الباليه فرضت نفسها مع مرور الوقت

روالن بت  ثابر وتمسااس بدور دون جوزيه بتفان تام إلى خاصااة أن 

 جانب زوجته زيزي جانمير ف  دور كارمن.

ـااااااـاااااا باليه من فصال واحد صامم رقصاتها المخرج الكوب   2

أعاد توزيعها  ،ألونزو على مختاارات موساااااايقياة من كاارمن بيزياه

مت وقد .ألوركساترا وتريات وآالت إيقاع المؤلف روديون شيدرين

 ماعلى مسرح البولشوي من أدا  النجمة مايا بليسيسكايا عة أول مر

فقد  ،هك  الباليه لما تعرضات له شقيقتها الكبرك عرَّض. لم تت1776

عتااادت أوسااااااااط الباااليااه مثاال هااكا األساااااالوب من تحوياال وتكييف ا

 األعمال  ات الهالة القدسية.

Carnaval ـــ كارنفال 

موساااااايقا ألفها شااااااومان باليه رومانتيكية من فصاااااال واحد على 

 ،صااامم الرقصاااات ميشااايل فوكين ،للبيانو وتم توزيعها لووركساااترا

 ف أول مرة وقدمت  ،وقام ليون باكسااات بتصاااميم المشااااهد واألزيا 

نفسااها . وقدمت للمرة الثانية ف  الساانة 1714سااان بطرساابور  عام 
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ف  بااريس من قبال فرقاة ديااغيليف. واحتلت هك  الباليه موقعها على 

 حة برامج أهم المسارح وفر  الباليه.الئ

« كوميديا ديل آرته»اختار شااااومان شااااخصاااايات الكرنفال من 

  فونجح الثنائ  فوكين ـاااااااـااااااا باكساات  ،للمساارح الشااعب  اإليطال 

تحريس هك  الشااااخصاااايات السااااا جة وابتكار باليه ف  غاية البرا ة 

 والشاافافية والرومانسااية ما نحين الشااخصاايات الت  تخيلها شااومان

نا.. يسااااااتيريال وشااااااياريإرلكان وكولوبين وبييّرو وبانتالون وأمثال 

وجوداف وكيااناف من خالل الحركة والتعبير الراق  دون أي تصاااااانع 

 أو تشويه أو ابتكال.

ل وتكريم لشومان أكثر كرنفال فوكين ـااااااـاااااا باكست تحية اجال

 الموسيقا إشكالية. رومانتيك 

ل الموساااااايقية المجردة نجح تحّوالت األعمااأيجعاد الكرنفاال من 

 غير الراقصة إلى باليه.

Caron (Leslie)  ) ــ     1931ـــ كارون  ليزل 

درسااات الرق   ،كية من أصااال فرنسااا يراقصاااة وممثلة أمر

بدأت الرق  ف  فرقة  .تحت إشااااااراف ج. شاااااافارز وجزوفسااااااك 

 «العبو األعياد»الشااااااانزيلزيه ورقصاااااات األدوار الرئيسااااااية ف  

اعتزلاات  .«لقااا »و«  رلعبااة الو»و« ثالث عشاااااارة رقصاااااااة»و

 اف ت أفالمومثل ،الرق  واحترفت التمثيل ف  الكوميديات الموسااايقية

ف  فيلم فااانّ  لـ « جيج »ودور « ك  ف  باااريسيأمر»هااامااة مثاال 

 بانيول.

Carter (Alan)  )2229ــ  1922ـــ كارتر  أالن 

تعلم الرق  تحاات إشااااااراف كاال من  ،راق  باااليااه إنكليزي

سااا  وقام كراق  رئي ،وليغا والتحق بفرقة ساااادلرز ويلز ساااتافيفاأ

« أوروسااااااكوب« »هزيمااة شااااااطرنج»ف  التقااديم األول لباااليهااات 

 «الحساااانا  النائمة»تألق ف  دور األميرة «. ريكان ف  الشااااارعأ»و
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م ورق  ف  فيل« كاتش»قام بتصااااااميم رقصااااااات  .وف  الساااااايلفيد

وعمل فيها  1754انتقل إلى مساااارح ميونيخ عام «. الخّف األحمر»

 أستا اف للباليه.

Casati (Giovanni) ) ـــ كازات   جيوفان 

سااااااافر إلى باريس  ،راق  باليه ومصاااااامم رقصااااااات إيطال 

ثم عاد إلى السااكاال حي   ،ودرس الرق  تحت إشااراف فيسااتريس

 1747عاااام « ماااانون»ثم «. الساااااايااادة البيضاااااااااا »قااادم باااالياااه 

توال  خالل المواساااام ن مرة على اليالكي قدم ساااات« ساااااردانابال»و

 استلم مدرسة الرق  ف  السكاال ميالنو. 1777 اته. وف  عام 

Casse – Noisette. Nutcracker  ـــ كسارة البند 

باليه من فصاااالين وثالث لوحات على موضااااوع مسااااتوحى من 

 يفانوف علىإصااامم الرقصاااات ماريوس بيتيبا ول.  ،قصاااة لهوفمان

 . قدمت على مسرح مارينسك  بسان موسايقا من تأليف تشاايكوفساك

. دخال العديد من التعديالت على 1772بطرساااااابور  أول مرة عاام 

ونوبوكوف  ،1717مثل تعديالت غورسااااك   ،تصاااااميم الرقصااااات

وماااتيو بورن. وقااد قااام موريس بيجااار ،1734وفاااينونين  ،1727

 اتوتعديل الرقصاااا بها، بتعديل القصااااة باسااااتبدال فصااااول من حياته

 .2444ف  نسخته الشهيرة لباليه القرن العشرين عام  اف ريجك تعديالف 

 الفصل األول 

اللوحاة األولى : ليلاة عيد الميالد. تحتفل عائلة رئيس مجلس 

صااااااادقائها بنحيا  احتفال عيد أبلادية مدينة أوربية صاااااااغيرة مع 

بحضاااور أطفال المدعوين  ،الميالد حول شاااجرة عيد ميالد كبيرة

 ،الرا. يرق  األطفال رقصة جماعيةالضايفين فرانز وك    وطفلا 

ويااأت  آخر الماادعويين إناااه  .تليهااا رقصااااااااة اآلبااا  واألمهااات

الرا دمية لك ،دروساالماير صااديق قديم للعائلة ومعه هدية للطفلين

وجندي خشااب  لفريتز... تد  الساااعة العاشاارة وعلى الطفلين أن 

لكنهما يصاااااران على مواصااااالة الساااااهرة مع  ،يأويا إلى الفراا
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رضاااااااا  كالرا بنعطائها هدية إوين. يحاول دروسااااااالماير المادع

على شااااااكل جندي ف  غاية الجمال « كسااااااارة بند »ثانية، إنها 

وال تتمالس كالرا نفسها فترق  من الفرح وقد ضمت  .والطرافة

 ،كساارة البند  إلى صدرها. وبش   من الغيرة ورغبة المعاكسة

ين يتمكن من وح ،يطاااردهااا فريتز محاااوالف أخااك لعبتهااا الجاادياادة

 تسااااتعيد كالرا لعبتها .مساااااه بكسااااارة البند  يرم  بها بعيداف اإل

 .اف وتتألم حين تكتشف أن بها كسر

ويصاااعد الطفالن إلى غرفتهما  ،ويحين وقت مغادرة الضااايوف

 وتطفأ األنوار ويخيم السكون ف  قاعة االحتفال.

 ،وعند منتصاااااف الليل تتسااااالل كالرا وقد ارتدت قمي  نومها

وتفاجأ بوجود  ،«كسااااااارة البند »حكر باحثة عن جنديها وتسااااااير ب

حشاااااااد من الفئران يترأساااااااه فااأر كبير متّوج. تناادفع مجموعااة من 

اقب تر ،لصاااد هكا االجتياح« كساااارة البند »األلعاب الجنود بقيادة 

 وحين يوشس جيش كسارة البند  ،كالرا بانفعال كبير ساير المعركة

فئران بخفها فتحساااااام المعركة تتادخال كالرا قاا فاة ملس ال أن ينهزم

 لصالح كسارة البند  وجنود .

قكته نأامتنانه لكالرا الت   عنويعرب « كسااااااارة البند »يتقدم 

فينحنى أماامها وتفاجأ كالرا حين تجد  قد تحول  ،من هزيماة حتمياة

إلى أمير وساااااايم.. يادعوهاا األمير للقيام بجولة ف  عالم السااااااكاكر 

 لعميق.والحلويات تعبيراف عن شكر  ا

 اللوحة الثانية : الرحلة

يضااااااا  المساااااارح. ترافق كالرا األمير ف  رحلااة نحو الغااابااة 

يرحااب ملااس وملكااة الثلوج  ،العجيبااة ف  حين يهطاال الثلج بهاادو 

فما  ،باألمير وكالرا الت  تدره أنها ف  غابة السااااااكاكر والحلويات

وترق  ندف الثلج من حول كالرا  .الثلج إال ساااكر ناصاااع البياض

 األمير فالساف جميالف ثم يتابعان رحلتهما.و

 الفصل الثان  اللوحة الثالثة.
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يصاااال الزور  الشااااراع  الصااااغير إلى قصاااار الحلويات إلى 

وتدعوهما  ،أعلى هضاااابة السااااكاكر حي  تنتظرهما جنية السااااكاكر

إلى صااالة االحتفاالت حي  يجكرم الزائران باسااتعراض راق  يبدأ 

 ،«ةقهوة عربي»تليها رقصاة شرقية  ،«الشاوكوال»برقصاة إسابانية 

 .«المهرج»ثم رقصاة روساية ورقصة  ،«شااي»ثم رقصاة صاينية 

ترقصااااااه أزهار من السااااااكاكر « فالس األزهار»ويبدأ عزف لحن 

 يليها رقصة ثنائية من ثالثة أقسام وخاتمة. ،البلورية

 وتختتم الباليه برقصة فالس جماعية.

Cavalier de Bronze (Le) لبرونزيـــ الفارس ا 

صاااامم رقصاااااتها ر. زاخاروف على  ،باليه من أربعة فصااااول

موساايقا من تأليف ر. غليير وقصااة مسااتوحاة من قصاايدة لبوشااكين. 

. يضم 1747قدمت على مسرح كيروف بـاااااا ليننغراد أول مرة عام 

 اف باليه الفارس البرونزي مثل كل باليهات العصااااار الساااااوفييت  عدد

اهد والمش«  ات الطابع»ية ورقصات من الرقصات الكالسيك اف كبير

 يمائية.اإل

أمر بطرس الكبير ببنا  مدينة ساااان بطرسااابور  على سااااحل 

 األمر الكي يضاااااع المدينة ف  ،الخليج الفنلندي وضااااافاف نهر النيفا

 وسط يفتقر للشمس الساطعة ويجعلها عرضة لفيضان نهر النيفا.

ر س الكبيأثنا  احتفال شااااااعب  حول النصااااااب البرونزي لبطر

وهو على صاهوة جواد  تكتسح ميا  فيضان النيفا المدينة وتدمر من 

بين العديد من المنازل بيت باراشااااااا الت  تموت غرقاف. يعود يفغين  

يقف يائساااااااف بعد أن فقد حبيبته ويصااااااب لعناته على  ،إلى الساااااااحة

له وهو ف   روة   كالقيصااااار لساااااو  اختيار  لموقع المدينة. ويترا

حياة تدب ف  تمثال القيصار وتتحره وهو على صهوة غضابه أن ال

 يهدد  ويريد النيل منه. ،جواد 

Cecchetti (Enrico)  )1727ــ  1754ـــ تشيكيتّ   إنريكو 
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علم ت ،راق  باالياه عام وأسااااااتا  كبير ف  مجال تدريس الباليه

مبااادد الرق  من والااديااه وانضاااااام وهو ف  العشاااااارين إلى فرقااة 

فنية ف  أمريكا وعواصاااام أوربا حققت الكثير  وقام بجولة .السااااكاال

إلى ساااااان بطرسااااابور  ورق   1766ووصااااال عام . من النجاح

األدوار النجومية مع الراقصااااة نيكيتينا. بدأ تشاااايكيت  تعليم الرق  

وأثبت أنه أساتا  استثنائ  ف   .ف  المعهد األمبراطوري 1772عام 

إ   ،ه الروسيةوأدخل اصاالحات هامة ف  مدرسة البالي ،هكا المجال

تادنى مسااااااتوك الرق  الككوري وفقد ما اكتساااااابه ف  المدرسااااااة 

وتحول بدرجة بالغة من  ،الفرنسااااية من لطف ورشاااااقة وأناقة ونبل

سمح له وقد ي .التصنّع إلى مرافق للراقصة يسندها ويرفعها ويتلقاها

كماا حادث ف  إيطاليا بأن يتحول إلى بهلوان نبيل. فأعاد تشاااااايكيت  

الجز  الديناميك  للرق  ووضاااع مجموعة تصااااعدية  التوازن إلى

من التماارين يساااااامح تطبيقهاا بالتوصاااااال إلى اسااااااتقاللية حركات 

األطراف عن حركاااات الجاااكع وفصااااااااال بين مهاااارات الرق  

سااااااتعراضااااااية وزاد من مرونة الحركات الجانبية والتمديد عند واال

 أدا  األرابيسس.

كتشاااف وتنمية مواهب راقصااين ف  اد  ف  روساايا وساااهم وج

مثال إيغوروفاا وآناا باافلوفاا وفاغانوفا وفوكين  ،وراقصااااااات روس

مجموعاة شااااااكلات طليعة العصاااااار الكهب  للباليه ف  »وبوكوف أو

بتأسااايس مدرساااة رق  تخرج  1745قام تشااايكيت  عام «. روسااايا

 مثل كارسافينا ونيجينسك  ،نجوم رق  مطلع القرن العشرين هامن

 اف ومسااتشااار اف أسااتا  1721عتمد  دياغيليف حتى عام ونيجينسااكا، وا

ليسيا أوقد اشارف على تعليم سايرج ليفار و .ألعضاا  فرقته اف ومدرب

مل وعاد إلى ميالنو وع .ماركوفا ونانيت دي فالوا وسااابيسااايفتسااايفا

سية ة والسبعين خالل حصة تدريامنوتوف  ف  سن الث .أستا اف للباليه

 ف  معهد السكاال.

 أعظم مدرس  الرق  ف  تاريخ الباليه.لقد كان من 
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Cendrillon - Cinderella  ّـــ سندريال 

حكاية للكاتب الفرنس  بيّرو جكبت آالف القرا  وألهمت العديد 

 من مصمم  الباليه ومؤلف  األوبرا.

تى ها حاوابنت سيدتهامعاملتها  أسا فتاة شاابة وجميلة وموهوبة 

ورماد   ومنها تسميتها رماد  نها تتره حبيساة المطبخ قرب الموقدإ

 =Cendre).  وبفضل الجنية الطيبة تجسنح لسندريال فرصة حضور

حفال راق  أقااماه ول  العهاد ليتيساااااار لاه فرصااااااة اختياار زوجة 

المسااااتقبل من بين أجمل حسااااناوات المملكة. تصاااال سااااندريال وقد 

 يقع األمير .ماادهش على نحوارتاادت ثوباااف جميالف وتزيناات وتجملاات 

 سندريالحسنا  المجهولة ويراقصها طوال األمسية إال أن ف  حب ال

للمغادرة على عجل لتف   اضااطرتالليل  فصااتحين تد  ساااعة من

بوعاادهااا أن تعود إلى البياات عنااد منتصااااااف اللياال. يفقااد األمير أثر 

الحسااااااناا  المجهولة إال إنه يظل يبح  عنها بنصاااااارار ويوفق ف  

يالّ حين هرعاات العثور عليهااا بفضااااااال فردة حااكا  فقاادتااه سااااااناادر

مضاااطربة عند ساااماعها دقات سااااعة منتصاااف الليل، إ  لم يطابق 

مقاس الحكا  إال قدم سااااندريال الكي ضاااارب فيه المثل ف  صااااغر  

 وجماله.

 :ومن أهم السندريالّت ف  عالم الباليه

 صمم رقصاتها« King's Theatre»ـااااـااااا سندريالّ مسرح  1

ت ف  وقدم ،Zor زور وألف الموساااااايقاا Albert ألبرت 

 .1773لندن عام 

 صمم رقصاتها ،ف  لندن« Empire»ــ سندريالّ مسرح الـ  2

 .S. Jones جونز وألف الموسيقا Forren فورين

 صمم ،ـااـاا سندريالّ المسرح اإلمبراطوري بسان بطرسبور  3

 B.Schellوألف الموسااااايقا  ،رقصااااااتها بتيبا ومسااااااعدو 

 ,1773وقدمت عام 
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 ،صمم رقصاتها فوكين ،«ت جاردنالكوفن»ـااااااـاااااا سندريالّ  4

 .1734وقدمت عام ، Erlangerوألف الموسيقا 

 ،ألف الموسيقا دي النّوا ،«األوبرا كوميس»ـااااااـاااااا ساندريالّ  5

 .1735وقدمت عام 

ـاااااااـااااااا سااندريالّ ساايرجي  بروكوفيف، أهم السااندريالت بال  7

صاااامم رقصاااااتها زاخاروف وقدمت على مساااارح  ،منازع

وأعيد تقديمها ف  لينينغراد  ،1745عام البولشااوي أول مرة 

وقدمت برقصااااات من  ،يفيبرقصاااات من تصاااميم سااايرج

وقدمت . «السااادلرز ويلز»تصااميم ف. أشااتون وأدا  فرقة 

برقصاااات من تصاااميم رودريغيز على مسااارح  1755عام 

ومازالت نساااخ جديدة تعرض على المساااارح من  .الساااكاال

فسااااااك  مثال تصااااااميم جاه كومب وأورليكو ،آخرإلى آن 

ونساخة سبويرل  الكي جعل ثالثة شبان متنكرين يرقصون 

دور األختين واألم بأسااالوب ف  غاية الطرافة على مسااارح 

 مدينة زيوريخ.

توارت السااندريالّت السااابقة عند وصااول سااندريالّ بروكوفيف 

جانب  إلى ،الت  شاغلت موقع الصادارة بين باليهات القرن العشرين

 تروشكا سترافينسك .العصفورة النارية وب

Cerrito (Fanny)  ) ّ1747ــ  1716ـــ تشيّريتو  فان 

راقصة باليه إيطالية درست تحت إشراف سالفاتوري تاغليون  

ف   1734وب. هوس ف  مدرساة سان كارلو بميالنو. انطلقت عام 

وحققاات منااك الباادايااة نجاااحاااف كبيراف ف  نااابول   ،عااالم رق  الباااليااه

جمع النقاد وأساااتكة الرق  على قدراتها الجساادية والتقنية أوفيينا. و

 ،من الباليهات صاااممها بيّرو اف نكلترا عددإاالساااتثنائية. رقصااات ف  

والتقات مع سااااااان ليون الاكي رافقهاا ف  رق  الثناائياات. تزوجت 

حي   1746واستقرت معه ف  باريس عام  ،تشيريتو من سان ليون

فتاة من »و« فتاة من رخام» مثال ،من البااليهاات اف صاااااامم لهاا عادد
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زاحت أوخالل جوالتها وتنقالتها بين مسااااااارح دور األوبرا  .«ناار

مثاال ماااري تاااغليون   ،تشااااااريتو من طريقهااا راقصاااااااات متااألقااات

مم وصاا. صاابحت تشااريتو ساايدة أوبرا باريسأوكارلوتا غريزي. و

« كمان الشاااااايطان»مثل  ،يون بااليهاات لهاا وحدهالزوجهاا سااااااان 

 «.بائعة المؤن»و« ربونستيال أو المه»و

وانتقلت إلى  ،1755انفصااااالت تشاااااريتو عن ساااااان ليون عام 

روسااااااياا ثم اعتزلات الرق . وعادت إلى باريس حي  توفيت عام 

 .هقبل أيام من انطال  فرقة دياغيليف على مسرح الشاتلي 1747

Chaîné  

أو أي خطوة راقصة أخرك  Débouléesعدد من الـاااااا  ىتوال

 تراّص.تؤدك بشكل سريع وم

Chalif (Louis)  )1747ــ  1767ـــ شاليف  لوي 

تعلم الرق  ف  المعهد  ،راق  ومصااااامم رقصاااااات روسااااا 

 ،من الباليهات اف اإلمبراطوري والتحق بدار أوبرا أوديّسا، صمم عدد

أصدر عدة مؤلفات «. زفاف روس  من القرن السادس عشر»منها 

مسااااااا وألمانيا وقاام بجوالت عاديادة شااااااملت الن ،عن رق  الباالياه

 سكندنافية.وفرنسا والدول اإل

مدرساة رق  ف  أوديّسا وسافر إلى أمريكا  1743ساس عام أ

وعمل ف  أوبرا الميتروبوليتان بنيويوره . سااااااهم ف   ،1744عام 

 نشر ثقافة الباليه ف  أمريكا.

Chambre (La) ـــ الغرفــة 

على قصااااة لجورج سااااايمنون  *باليه من  تصااااميم روالن بت 

على مساااااارح  أول مرةقدمت  ،وموساااااايقا من تأليف جورج أوريس

يحتضااااار «. باليه باريس»من أدا  فرقة  1755الشاااااانزيليزيه عام 
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رجل ف  غرفته بفند  رخي ، يصال مفتش الشرطة ويتوصل بعد 

 بحثه الدقيق إلى أن القتيل كان ضحية فتاة تقيم ف  الجهة المقابلة.

Changement de Pied مـــ تغيير القد 

 .خطوة راقصة ينفكها الراق  بقفزة صغيرة أو كبيرة

Chant du Rossignol ـــ غنا  العندليب 

لى ع *صمم رقصاتها ليونيد ماسين ،باليه من فصال واحد

حكايةألندرسااان وموسااايقا من تأليف ساااترافينساااك  وديكورات 

ف  أوبرا باريس من أدا   أول مرة قدمت .من تصااااااميم ماتيس

. قام ساااااترافينساااااك  بتأليف أوبرا 1724يف  عام فرقة دياغيل

ـاااااـ  1747العندليب على مرحلتين، الفصل األول خالل عام  

ثم توقف ماادة أربعااة أعوام ليتفر  لتااأليف الباااليهااات  1714

. ثم عاد «تتويج الربيع»و« بيتروشكا»و« العصافورة النارية»

 و 1713  وتاابع تااأليف الفصااااااالين الثااان  والثااالاا  بين عااام

. ويالحظ النقاد وجود تحّول بين أساالوب تأليف الفصاال 1714

األول وأسااااااالوب الفصااااااالين التااليين، فالفصااااااال األول أقرب 

 ن من أسلوبان التاليألسالوب ريمساك  كورسااكوف والفصاال

 سترافينسك  بكل معنى الكلمة.

وحين قرر دياغيليف اشااتقا  نسااخة راقصااة من غنا  العندليب 

حتفظ بالفصاالين الثان  والثال  طالباف من قام بحكف الفصاال األول وا

 موسيقا.بقا  على السترافينسك  بع  التعديالت بحكف الغنا  واإل

أصااااادر ساااااترافينساااااك  موسااااايقا  ات طابع  1716وف  عام 

ساايمفون  اشااتقه من العناصاار اللحنية األساااسااية للفصاالين األخيرين 

 دقيقة. 24نحو ويدوم عزفه « غنا  العندليب»وسما  

 يه :البال

عداد ترتيبات االحتفال يصااال إالمشاااهد األول: بعد االنتها  من 

إمبراطور الصاااااين ويدخل صاااااالة االحتفاالت ليساااااتمع إلى تغريد 
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وبنشااااااارة من اإلمبراطور يبدأ العندليب غنا   العكب...  .العنادلياب

 يسحر اإلمبراطور بما سمع ويعتمد العندليب مغرداف أول ف  بالطه.

أرسااالها إمبراطور اليابان، عندليب  يصااال رساااول يحمل هدية

ب ومزين. يجخداع اإلمبراطور بزقزقة وصاااااافير اآللة ميكانيك  مكهَّ 

نه ينسااااى المغّرد األصاااايل. يصاااااب العندليب بخيبة إالمعدنية حتى 

 عظيمة ويغادر البالط كسير القلب.

يماّل اإلمبراطور من العنادلياب الميكاانيك  ويطاالاب باالعندليب 

باف حين يعلم بأنه غادر دون اسااااتئكان، ويسااااتشاااايط غضاااا ،األصاااال

ل من التحليق فو  أراضااا  يويصااادر أوامر  بمنع العندليب األصااا

 اإلمبراطورية.

المشاااااهد الثان : ف  غرفة نوم اإلمبراطور ينتصاااااب العندليب 

الميكانيك  قرب ساااااارير اإلمبراطور المري . إنه يحتضاااااار وف  

بق لمألوفة. تسااااتالجانب المقابل ينتصااااب ماله الموت لينفك مهمته ا

الحاشاااية تسااالسااال األحداث لتختار ول  العهد والتحضاااير لمراسااام 

الادفن. ويساااااامع غناا  العنادليب من بعيد، لقد عاد ليغّرد مرة أخيرة 

أمام سااايد ، متحدياف الحرمان الكي فرض بحقه. يساااترد اإلمبراطور 

نفاساااه ويساااتجمع قوا  وهو يساااتمع لغنا  العندليب. ينساااحب ماله أ

وارك. ياادخاال أفراد البالط غرفااة اإلمبراطور ويجاادون الموت ويت

 اإلمبراطور وقد جلس ف  سرير  وهو ف  أحسن حال.

طلب دياغيليف من باالنشاااااين تعديل تصاااااميم  1727وف  عام 

تمة ت     بع  الرقصاااااات وقدمت الباليه للمرة الثانية بنجاح كبير.

 ف  العدد القادم Cحرف 

Charnley (Michael) مايكل(ـــ تشارنل    

نكليزي. درس تحت إشراف كورت إراق  ومصامم رقصات 

أظهرت «. ساااادلرز ويلز»ومعهد « دار تينغتون هولّ »ف   *جوسّ 

محاااوالتااه الباااكرة ف  مجااال التصااااااميم مواهبااه الواعاادة. منااك عااام 
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وفاا  الااتاالاافاازيااون « Ballet Workshop»عاامااال مااع  1746

 ك .ياألمر

 «Symphony for fun»ماااان أهاااام تصااااااااااماااايااااماااااتااااه 

حقق تشااااااارنل  ف  «. أليس ف  عالم العجائب»و« Bagatelle»و

تصااااااميماااتااه الناااجحااة مزجاااف مثااالياااف بين أساااااالوب وتقنيااات الباااليااه 

الكالساايكية واالشااكال الحديثة للرق  المعاصاار بأساالوب شااخصاا  

 نكليزي.إطابع  ي 

Charrat (Jeanine) 1724 (ـــ شاّرات  جانين 

ة فرقة باليه فرنسااية راقصااة باليه ومصااممة رقصااات ورئيساا

أمساااااايات رق  كالساااااايك  بالتعاون مع روالن  1741أحيت عام 

لساااترافنساااك ، « لعبة ور »رقصاااات  1745بت . وصاااممت عام 

« شاوتا روستافيل »و« Passion»ورقصات األدوار الرئيساية ف  

 .1747من تصميم سيرج ليفار عام 

 المرأة»لفرقة باليه باريس لروالن بت   1747صااااااممات عاام 

 1747وصااااااممااات ف  برلين عاااام « آدم والامارآة»و« وظالاهاااا

 لـ ف. إيس.« أبراكساس»

مجزرة »فرقتها الخاصاااااة وقدمت باليهات  1756أساااااسااااات عام 

«. الطحاااالاااب»و« هيراكليس»و« أجنبياااة ف  بااااريس»و« األماااازون

وقدمت « باليه شاااارا الجديدة»فرقة أخرك سااامتها  1756أساااسااات عام 

 ،لـااااااااااا إيااس« يسااااااتوف كولوماابكر»و ،لفيبر« رقصااااااات أوبيرون»

 .Verettiلـ « الخطايا العشر»و ،لروسين « أرميدا»و

بحرو  واسعة نتيجة اشتعال ثوب  1771عام  تأصايبت شاّرا

 إلى أوساط الباليه. 1772لكنها عادت عام  ،الرق 

بمهرجان رق  باريس وقدمت  1774عام  تشاااااركت شاااااّرا

 «.ستانسيكون لس اسم... تري»ف  جنيف باليه  1773عام 

Chassé ـــ شاّسيه 
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 تطرد أو تطارد. هو:المعنى الحرف  للكلمة 

متتاااليااة يراهااا  احركااة راقصاااااااة يتقاادم خاللهااا الراق  بخطاا

 المشاهد وكأن كل سا  تزلق فو  األخرك طاردة إياها.

Chatte (La) ـــ الهّرة 

صامم رقصااتها باالنشين على حبكة من  ،باليه من فصال واحد

تقها من أمثولة إليزوبيوس، الموساااااايقا من تأليف تأليف كوكنو اشاااااا

عام كارلو  مونت  على مساااااارح أول مرةهنري سااااااوغيه.  قدمت 

من أدا  فرقااة دياااغيليف. أكااّد باااالنشااااااين عنااد تصااااااميمااه  1927

مكانيات البهلوانية الراقصااااة للراق  ساااايرج للرقصااااات إبراز اإل

 ليفار. 

Chausson  ـــ خّف الرق 

من الحرير، مزود بنعل جلدي طري حكا  رق  مسااطح يجصاانع 

دعم  روتاه من الاداخال ، يجشااااااد على كااحل الراقصااااااة بوساااااااطة  وتاج

شاااريطين. لم يعرف خف الرق  ف  عصااار باليه القصاااور وعصااار 

واعتمد ف  عهد الثورة الفرنساااية حكا  رق  لراقصاااات ، فيساااتريس

الباليه. وقد ساااعد تدعيم  روة الخف على ظهور الرق  على ر وس 

 مع كل االبتكارات الجديدة من دوران وتوازن. األصابع 

Chauviré (Yvette)  )1917ـــ شوفيريه  إيفيت 

راقصة فرنسية انضمت إلى فرقة األوبرا ورقصت بتألق كبير 

ير، سااااكندر الكبإباليهات من تصااااميم ساااايرج ليفار:انتصااااار دافيد، 

 عشاتار، الفارس والفتاة. بعد رقصها ف  باليه عشتار اختيرت نجمة

دور الظّل ف   1947باريس. ورقصااااات عام  أوبرا باليه لفرقة دار

واألدوار الرئيسية ف  جيزيل وبحيرة التّم ومقطوعة «ساراب»باليه 

ف  جولاااة فنياااة 1949غاااادرت دار األوبرا عاااام «. موت التمّ »

وتنقلات بين موسااااااكو ولينينغراد ولندن وميالنو ، كراقصااااااة نجماة

 1954إلى أوبرا باريس عام  توعاد
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 Checkmate الشا  مات( ـــ نهاية أو هزيمة شطرنج  

صااممت رقصاااتها نينيت دي فالوا على  ،باليه من مشااهد واحد

بليّس، قدمتها أول مرة فرقة باليه ساااادلرز  رثرآموسااايقا من تأليف 

 .1937ويلز على مسرح الشانزيلزيه  عام 

اسااااتعراض راق  وتمثيل  يصاااااور من خالل لعبة شاااااطرنج 

ومنك البداية يمكن للمشااااهد أن يتكهن  .حب والموتالصاااراع بين ال

ال أن المنافساة تخلق جّواف درامياف يضاع المشاهد إ ،من سايكون الفائز

 بحالة ترقب ينتظر النهاية الت  قد تكون وشيكة.

Chelest (Alla)  )ّ1998ــ 1919ـــ تشيليست  أال  

درساااااات ف  معهد مساااااارح كيروف  ،راقصااااااة باليه روسااااااية

لفتات أنظاار أساااااااتكتها خالل عروض طالب مدرسااااااة بلينيغراد و

 ،7391حتى عام  *الرق . تابعت دراستها تحت إشراف فاغانوفا

ورقصاااااات أهم األدوار النجومية ف   .ولمع نجمهاا ف  عاالم الباالياه

يساميرالدا. تعّد من أهم راقصات الباليه ف  إجيزيل والجمال النائم و

 التدريس.العهد السوفييت  ولها موقع هام ف  مجال 

Chevalier et La Demoiselle (Le)  ـــ الفارس والحسنا  

 *باليه من فصااااالين وثالث لوحات من تصاااااميم سااااايرج ليفار

وبرا أعلى مسرح  أول مرةوموسيقا من تأليف فيليب غوبير. قدمت 

الباليه عبارة عن اساتحضاار لقصاا  فروسية  .7397باريس عام 

ر من قصاااايدة تروي من القرون الوسااااطى اسااااتوحاها ساااايرج ليفا

 .هموبطوالت الفرسان مغامرات

يعلن ثالثااة نبال  بورغون  وال هم ألميرة يجروك أنهااا كاااناات 

تتساااااالاال خااارج القصاااااار بعااد أن تتحول إلى ظبيااة... يعترض أحااد 

ويضاااااطر  ،الفرساااااان المشاااااردين طريقها  ات مرة فتنخز  بقرنها

الفااارس لضااااااربهااا بخنجر ، فينفااس السااااااحر وتظهر األميرة على 
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قيقتها، وساارعان ما يتدخل الفرسااان الثالثة مخلّصااين األميرة من ح

 أسر الفارس الغريب ويوجهون إليه تحدي الفروسية. 

تقيم األميرة مساااابقة للفروساااية تختار من خاللها خطيبها. وبعد 

 جوالت مبارزة ومباريات فروسية ينتصر الفارس الغريب.

Choreartium 

ين الساايمفونية الرابعة لبرامز على موساايقا *باليه صااممها ماسااّ

بأدا  فرقة باليه مونت  كارلو. 7399قادمات أول مرة ف  لنادن عام 

 باليه بال موضوع تصنف ضمن فئة الباليهات المجردة. 

Choreodrame   ـــ دراما راقصة 

صااااايغة فنية أطلقها ف  مطلع القرن التاساااااع عشااااار مصاااااامم 

مائ  يعتمد :تمثيل إيويقصااد بها ،الباليهات اإليطال  سااالفاتور فيفانو

عاادة  عدد من  ياهويؤد ،أثناا  تقاديماه على برناامج موساااااايق  دقيق

 الراقصين.

Choreographe ـــ مصمم رقصات  

ويعن  الرق   Khoreiaكلمااة مركبااة مكونااة من قساااااامين 

Graphein  .)ويعن  كتابة  باللغة اليونانية 

طا خ شاخ  خبير يقوم بتأليف الباليهات أوالرقصات ويحدد وينظم

 الرق  بدقة واحترافية.

Choreographie  ـــــ تصميم الرقصات 

 ،فن تااأليف الباااليهااات والرقصاااااااات وتحااديااد خطوات الرق 

 جماعياف.م ثنائياف أ مسوا  كان فردياف أ

 ويقصد بالكلمة أيضاف أسلوب وطريقة تدوين الخطا. 

أول من فكر بوصااااف وتدوين الخطا راهب يدعى جان تابورو 

واكتفى  ،(1575ـااااااـاااااا 1517«  ربوأتوينو »لنفسه اسم الكي اتخك 

بوصاااااف الحركات دون تقديم أي رسااااام توضااااايح  مرافق. إال أّن 
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 ه( اساااتدره النق  ف  كتاب1647ـااااااااـااااااااـاااااااا 1774راوول فويّه  

Charegraphie  أجسااس الكتابة فيه وضااع و 1641الكي نشاار  عام

مبااادك  »لخطوات الرق . ويعاد كتااب  Stenogrphieالمختزلاة 

أكثر  1675عام  Magnyالاكي نشاااااار  ماانّ  « يم الرق تصاااااام

 .ويكاد أن يكون قاموسااااف للرق  الكالسااايك  ،المؤلفات قجرباف للكمال

أيضاااااااف كتابه ف  مجال تصااااااميم 1752وقاد ألف سااااااان ليون عاام 

الرقصاااات أضااااف فيه كل ما طرأ من تطورات بعد صااادور كتاب 

ن المصااامم الكبير نوفيّر لم يقتنع بالقيمة العملية لمثل هكا أمانّ ، إال 

ومع  أو مساااااااعدتهم. التدوين ف  توجيه ومساااااااعدة أساااااااتكة الباليه

اختراع التصاوير الساينمائ  أصابح لدك مصامم  الرقصات وسيلة 

قيمااة لوصااااااف تصااااااميماااتهم وحفظ حقو  ملكيتهم الفنيااة ف  حااال 

 لف فون البااانوكر رودتعرضااااااات إبااداعاااتهم لالنتحااال الفن . وابت

( نظاام تدوين رق  سااااااما  1757ـااااااااااااـاااااااااااا 1767النمسااااااوي  

Cinetographie  تاادوين الحركااة( ف  غااايااة البسااااااااطااة وأقرب 

 تبنته معظم مدارس الرق  ف  عالم الباليه.  ،األساليب إلى الكمال

Choreographic Offering  ـــ الهـ بة الكوريوغرافية 

فراد فرقة باليه القرن باليه من تصااااااميم جماع  شاااااااره فيه أ

وماديرهاا موريس بيجاار. قدمتها أول مرة الفرقة  اتها  ،العشاااااارين

 ف وقع خيار بيجار . 1971على مساااااارح أكااديمياة بروكلين عاام 

تصااااااور  لهاك  البااليه على الموساااااايقا الت  ألفها با  وأهداها لملس 

وقااد اختااار فيهااا بيجااار ثمااانيااة مقاااطع كااانون  .بروساااااايااا فرياادريااس

Canon وجعل بين المقاطع فواصاااال حرة  ،من توزيع مونشااااينغر

تمنح الراقصااين فرصااة عرض تصااميماتهم الراقصااة بمرافقة آالت 

اإليقااع. الباالياه تزخر بمفااجآت راقصااااااة يرتجلها أفراد الفرقة ف  

 حين تجتّباع قواعد الرق  الكالسيك  خال ل المقاطع اللحنية لبا .  

 The» النيويورك  يقول بيجااار ف  مقااابلااة لااه مع صااااااحيفااة

New Yorker »الهباااة » :بعاااد أياااام من تقاااديم العرض األول

الكوريوغرافياااة حوار بين أهم عنصاااااارين ف  أعماااال الباااالياااه 
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 والرق  ،الكالسااااايكية الت  يؤديها الراقصاااااون على موسااااايقا با 

المعاصااااار الكي يجؤدك بين المقاطع.... ثمة تنافس بين األسااااالوبين، 

 «سم....عتقد بأنه لن يجحأتنافس 

Chota Roustaveli  ـــ شوتا روستافيل   

على  *باليه من أربع لوحات صااااامم رقصااااااتها ساااااايرج ليفار

 دمتقج  ،موساااايقا من تأليف أرتور هونيغر وهارسااااان  وتشاااايريبنين

 . 1943أول مرة على مسرح مونت  كارلو  عام 

يروي الشااعر الجيورج  روساتافيل  سيرته األدبية والبطولية 

ار. تقع أحااداث الباااليااه ف  قصاااااار األميرة حياا  تلهو لوميرة تاااماا

 األميرات ويرقصن ويستمعن إلى الموسيقا. 

رغم طول الباااالياااه نجح ليفاااار ف  جاااكب الجمهور بفضاااااااال 

 تصميماته الراقصة. 

Chout  )ــ شوت  وتعن  المهرج بالروسية 

ـ فاناساااايف من قصااااة شااااعبية أل ةلوحات مسااااتوحا 3باليه من 

Afanasiev الريونوف على موساايقا من تأليف ساايرج  . أخرجها

 بروكوفيف.

أول مرة ف  بااااريس من أدا  فرقاااة ديااااغيليف عاااام  قااادمااات

 و أالّ »قام بروكوفيف بتحضاااااير موسااااايقا باليه أن ... سااااابق 1921

إالأن األخير لم يقتنع بما قدمه  ،مسااااااتجيبااف لطلاب ديااغيليف« لول 

 بروكوفيف وتراجع عن تقديم الباليه.

م ياه الجاديادة ناالات رضااااااا إال أن الباال العمل بنجاح على ، وقجدِّ

يتمكن مهرج مكار وزوجته من «. Gaité lyrique»مساارح الـااااااا 

خداع رفاقه الساتة واإليقاع بهم ف  مقالب تسببت بفقدانهم لزوجاتهم 

 وبناتهم وأموالهم. 
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وكأنه يجقادَّم على خشااااابة مسااااارح « المهرج»أخرج الريونوف 

شااااااغب ف  غاية االنساااااجام مع ريف  بأسااااالوب هزل  سااااااخر وم

 مضمون القصة وموسيقا بروكوفيف.

Christensen (Willam)  )ـااـااـ 1922ـااـااـاا  كريستنسن  ويليام

2221 

 ،ك  من أصاااال دانمرك يراق  باليه ومصاااامم رقصااااات أمر

تعلّم الرق  تحت إشراف فولين. قام بتأسيس فرقة باليه أوبرا سان 

 وأصبح فيما بعد مصمم ،فرانسايساكو ورق  أهم األدوار الرئيساية

يينا ف»، وقدم عدة باليهات مثل نفسااااااها الرقصااااااات ف  فرقة الباليه

كرنفااال »، «ساااااابااان الحااب اإل»، «روميو وجوليياات»، «القااديمااة

 «.  بيرام وتيزبيه»، «الشتا 

لكريسااتينساان دور أساااساا  ف  ترساايخ قواعد الباليه وتصااميم 

 الرق  ف  غرب الواليات المتحدة. 

Circles   ائر دوـــ 

 ،باليه من تصااااااميم غلين تيتل  على موساااااايقا من تأليف بيريو

ف    Dance Theatreأدا  الفرقااة الهولنااديااة بااأول مرة  قاادماات

 . 1938الهاي  عام 

مم الباليه ليؤد ساااتة أشاااخاص يظهرون ف  بداية المشاااهد  يهصاااج

 وهم يؤدون تمارينهم التمهيدية. 

باليه ينته  الرقصااااة ثنائية أولى تعقبها رقصااااة ثنائية أخرك و

 برقصة سداسية ختامية. 

Circus Polka ـــــ بولكا السيره  

ربع دقائق صااممه جيروم أمشااهد اسااتعراض راق  اليتجاوز 

لة مجموعة من الفي يهروبّنز على موساااايقا ألفها سااااترافينسااااك  ليؤد

ف  ساايره بارنوم وبايل   الصااغيرة وعدد من الراقصااات الجميالت
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ليه خاصاااااة من أدا  فرقة باليه مدينة . قدمت كنساااااخة با1942عام 

 .1972نيويوره أول مرة عام 

Ciseaux  ـــــ المق  

خطوة رق  يقوم خاللها الراق  بتحريس سااقيه بحركة تشبه 

 حركة المق . 

Cléopâtre  ـــــ كليوباترا 

صامم رقصااتها وابتكر مشااهدها ميشيل  ،باليه من فصال واحد

 سك . على موسيقا من تأليف أرين *فوكين

قدمت أول مرة على مساااارح الشاااااتليه من أدا  فرقة دياغيليف 

. لوحة راقصاااااة تجمع بين العظمة الفرعونية والساااااحر 1929عام 

 الشرق  واللمسة السحرية لمدرسة الباليه الروسية. 

وحاول إعادة تقديم  1929لم يرضا دياغيليف عن أدا  موساااام 

 المسااتقبلين روبرتن ي  العمل باعتماد ديكورات من تصااميم الرساااما 

وسااونيا ديلوناي...... وفشاالت المحاولة لوجود مفارقة صااارخة بين 

 تصميم الرقصات والديكور.  

Clos ـــــ مغلق  

يوصااف به راق  غير قادر ـاااااااـاااااا ألسااباب تكوينية على رفع 

 ساقيه بقدر كاٍف. 

Clustine (Ivan)   .)1944ــ 1832ـــــ كلوستين  إيفان) 

ق  روسا  اختير وهو ف  الثامنة عشرة راق  باليه أساتا  ر

أول ف  المسارح اإلمبراطوري بسان بطرسبر .  اف من العمر راقصا

 ،وعشاارين عاماف  ةأمضااى حياته يرق  ف  الفرقة نفسااها مدة خمساا

إلى أوبرا باريس حي  صااامم عدة باليهات مثل  1911ثم دجع  عام 

 هانساا »على موساايقا لشااوبان و« متتالية رقصااات»، «روسااالكا»

رافق الراقصة آنا بافلوفا كأستا  1914ومنك بداية موسام  .«ألحدبا

 رق  ف  جوالتها حول العالم. 
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Coda  ـــــ الخاتمة 

ـااااـااااـاااا القسم الثال  من خطوة الرق  الثنائ ، يل  التنويعات 1

وحد  وعلى من الراقصااااااين الراقصااااااة.خالل الخااتماة يرق  كلٌّ 

 ينهيان الخاتمة معاف.  هماإال أن ،التناوب

و يتقدم راقص نـااـااـاا المشهد الختام  من الباليه الكالسيك  حي2

وراقصااات األدوار الرئيسااية بشااكل منفصاال أو كل ثنائ  على حدة 

 كما هو الحال عند بلو   روة الخاتمة. 

Colloque Sentimental    ـــــ حوار عاطف 

 .A *يغليفساااااك إصااااامم رقصااااااتها  ،باليه من فصااااال واحد

Eglevsky  من تاااأليف بااااولز وفكرة من تخيااال على موساااااايقاااا

 سالفادور دال  على موضوع مشتق من قصيدة لفيرلين.

من أدا  فرقاااة 1944أول مارة فا  نيويوره عاااام  تقااادمااا

 إ ،باليه ساااااريال  من غرائب تخيالت دال  ،«نترناشااااايونال باليهإ»

يدور عدد من الراقصااااين وقد ركبوا دراجاتهم حول آلة بيانو تحّول 

 إلى ينبوع ما . 

Colombo (Vera)   )ـــ      ( 1931ـــــ كولومبو  فيرا 

مدرسااااااة باليه السااااااكاال  ف راقصااااااة باالياه إيطاالية تخرجت 

تاألقات ف  أدائهاا دور  ،«راقصااااااة نجمااة» 1952وصاااااانفات عاام 

يو روم»و« بحيرة التمّ »و« كسااارة البند »و« العصاافورة النارية»

ة مدرساا تعد من أفضاال الراقصااات اللوات  تخرجن من«. وجولييت

 السكاال. 

Combat (le)   ـــــ المعركة 

صاامم رقصاااتها و. دوالر على موساايقا  ،باليه من لوحة واحدة

باليه »فرقة  1949ف  لنادن أول مرة عاام  هاالرفاائيال باانفيلاد، قادمت

 لروالن بت . « باريس
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يواجااه تااانكريااد المحاااربااة المتنكرة كلورينااد ف  معركااة بال 

زع نالمقنعة وقد أصيبت بجرح قاتل،  وحين تسقط المحاربة ،رحمة

المحاربة المتنكرة ما ه  إال الفتاة الت   أن تانكريد قناعها ليكتشااااف

 يعشقها. 

 Commedia Umana (la) ـــــ الكوميديا اإلنسانية 

ين ،باليه من ثالثة فصاااااول على  *صااااامم رقصااااااتها ل. ماساااااّ

شيو، تموسيقا من تأليف مينيّسيه وموضوع مشتق من رواية لـااا بوكا

. الباليه 1932أول مرة ف  مهرجان الباليه بمدينة نيرف  عام  قدمت

ين سارد قص   سالسالة من اللوحات الراقصاة يعيد من خاللها ماساّ

 بوكاتشيو. 

Compagnie de Ballet ـــ فريق أو شركة الباليه 

مجموعة راقصااااين وراقصااااات الباليه ومصاااامم  رقصااااات 

 Compagniesة والمالية. بين يتبعون ساااااالطاة اإلدارة الفنيامادرِّ 

de ballet 

لقت انط، أول فرقة باليه حديثة ه  «فرقة الباليه الروساااية» إن

 بندارة رئيسها دياغيليف. 1929ف  باريس عام 

 1913كا تأسااساات بجهود أ. بولم عام يوأول فرقة باليه ف  أمر

 «Ballet in time»وسميت 

ى لمية األولوأسااااااساااااات آنّا بافلوفا فرقتها ف  بداية الحرب العا

و غادرتها ف   ،وانتقلت إلى أمريكا ف  جولة دامت خمس ساااااانوات

 .1931ثم انحلت عند وفاة مؤسستها عام  ،جولة طويلة حول العالم

تأسااااااساااااات بعد انتها  الحرب « يدا روبنشااااااتاينإ»فرقة باليه 

تميزت بعروضااااااهاا الفخماة وقيمتهاا الفنية العالية  ،العاالمياة األولى

مثاال رافياال  ،الكتاااب ومؤلف  الموساااااايقااا وتمكناات من جااكب أهم

يل ندريه جيد وكلودأمثل  ،وأدبا . يبير وهونيغرإوسااااترافينسااااك  و

 وبول فاليري. 
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تحت إدارة بوريس « الباالياه الرومانتيكية»تاأسااااااساااااات فرقاة 

 وانحلت بعد أربع سنوات. 1921رومانوف ف  برلين عام 

الباااالياااه »وأسااااااس رولف دي ماااارياااه وجاااان بورلين فرقاااة 

الت  تبنت منحى الحداثة ف  اختيار مواضااايع الباليهات « يديالساااو

 عرسان»، «اساتراحة»وبدأت موسامها بتقديم  ،وتصاميم الرقصاات

ام وانحلت الفرقة ع« حلبة التزلج»، «الرجل ورغبته»، «برج إيفل

1925 . 

وتبنت 1932أساااااساااااها كورت جوّس عام « باليه جوسّ »فرقة 

دون أن تتخلى عن الرق   اتجااا  الماادرساااااااة التعبيريااة األلمااانيااة

نة المدي»ثم « الطاولة الخضااارا »الكالسااايك ط واشاااتهرت بتقديمها 

ن واسااتقرت ف  لندنإغادرت الفرقة مقرها ف  أوبرا «. الكبيرة  يسااّ

لكن أفرادها ، 1948ل فترة الحرب العالمية الثانية وانحلت عام اطو

ن ليعاد تأسااايس الفرقة تحت اسااام إعادوا إلى   Folk Wang»يساااّ

Ballet.» 

نشااااااأت من مدرسااااااة األسااااااتا ة « باليه ماري رامبرت»فرقة 

اإلنكليزيااة ماااري رامبرت وباادأت نشاااااااااطهااا الفن  ف  مساااااارح 

وضااااااماات بين صاااااافوفهااا العااديااد من المصااااااممين  ،«ميركوري»

شااااااتون والتر غور وهارولد أالموهوبين الشاااااابااب أمثال فريدريس 

 تورنر وأنتون  تودور.

بندارة 1942كلت ف  لندن عام شااا« ساااادلرز ويلز»فرقة باليه 

وبعد نشااااااط تجاوز العشااااار سااااانوات تحولت إلى  ،نينيت دي فالوا

 «.فرقة الباليه الملكية»

تحت رعاية  1932تشااااااكلت عام « بااليه مونت  كارلو»فرقاة 

 .مساااااارح مونت  كااارلو وبااندارة رينيااه بلوم وكولونياال دي بااازياال

ال أمث ،ونجحت الفرقة ف  جكب أفضااااال راقصااااا  فرقة دياغيليف

ين وباالنشين إلى جانب عدد من الراقصين والراقصات الجدد.  ماساّ

انشاااااق الكولونيل دي بازيل عن الفرقة ليكّون فرقته الخاصاااااة عام 
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وبقيات الفرقاة األصاااااالية تحت إدارة رينيه بلوم. وعشااااااية  ،1935

الحرب العالمية الثانية انتقلت إلى أمريكا حي  واصاااااالت نشاااااااطها 

ين وقرر تكوين فرقتااه حين انفصاااااا1943حتى عااام  ل عنهااا ماااسااااااّ

أما الكولونيل دي  .«Ballet Highlights»الخاصاااااة تحت اسااااام 

 Original»باازيال فقاد اختاار اساااااامااف جادياداف لماا تبقى من الفرقاة 

Ballet Russe »وانحلات الفرقة ،وتنقال بهاا بين إنكلترا وأمريكاا 

 مع انتها  الحرب العالمية الثانية. 

اسااااااتمرار لفرقاااة « األمريك  مساااااارح الاباااالاياااه الاوطان »

«Merdkin Bullet .» وضااامت  1939بدأت نشااااطها الفن  عام

 ،من نجوم الباااليااه الروس اف مريكااان عااددإلى جااانااب الراقصااااااين األ

 ف  جولة عالمية واسعة. 1943وانطلقت الفرقة عام 

أساساتها الراقصة ومصممة الرقصات « روث باج»فرقة باليه 

مع الراق  بنل  سااااااتون واتخكت  باالتعااون ج األمريكياة روث باا

 الفرقة أوبرا شيكاغو مقراف لها.

نشااااااأت من التقا  باالنشااااااين مع « فرقة باليه مدينة نيويوره»

كيرسااااااتاين الكي كان ف  طور المحاولة لتأساااااايس فرقة باليه  ات 

كي منح باليه الالكية، وتعاونا على تأسيس معهد تعليم يمرأشاخصية 

 «باااليااه كااارافااان»، «ريكااان باااليااهمأ»نيويوره ثالث فر  باااليااه 

رقة ف» ومع مرور الوقت تحولت األخيرة إلى  .«باليه ساوسايت »و

تحت إدارة كل من باالنشااين وروبينز. انشااق « باليه مدينة نيويوره

وأنشأ فرقة باليه صغيرة  1958ج. روبينز عن الفرقة األصلية عام 

 «..Ballet U. S. A»عرفت باسم 

ف  « Borovansky Australin Ballet»تأساااااسااااات فرقة 

بندارة إدوارد بوروفانسااااك . وف  كندا أسااااس  1742ميلبورن عام 

ف  مدينــــة « باليه فولكوف» 1737الراق  بوريس فولكوف عام 

بتاااأساااااايس الفرقاااة الكنااادياااة  1744تورونتو. وقاااام وينيبيغ عاااام 

«Winnipeg Ballet » بنشااااراف اإلنكليزيتينL Loyd وHay 
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مدير  R. Eudesة الحرب العالمية الثانية أساااااس ومع اقتراب نهاي

فرقااة باااليااه »مساااااارح الشااااااااانزيليزيااه بااالتعاااون مع إدمون بت  

الت  ساااااااهمت ف  اكتشاااااااف مواهب عدد هام من « الشااااااانزيلزيه

أمثال شاااااّرا وبت  ،الراقصااااين ومصاااامم  الرقصااااات الفرنساااايين 

 انحلت فرقة الشانزيليزيه. 1754وف  عام  .وبابيليه وجانمير

أساااااساااااها روالن بت  بعد انساااااحابه من فرقة « رقة باريسف»

وأقامت الفرقة ف  مسرح مارين  وقدمت  ،1747الشانزيليزيه عام 

عادداف هاامااف من البااليهاات الحاديثاة الت  القات نجاحاف كبيراف ما زالت 

وأسااااااس المركيز دي  .تشااااااغال مكاانااف هاامااف ف  برامج فر  البااليه

ساة لتعليم رق  الباليه ونشر ف  نيويوره مدر 1743كويفاس عام 

ثقاافتها وتمكن المركيز من اجتكاب أهم الراقصااااااين والراقصااااااات 

اليااه باا»الااكين تحرروا إثر انحالل فرقااة باااليااه مونت  كااارلو وفرقااة 

قة باليه فر»وكون فرقته الخاصة الت  عرفت باسم ،« نترناشايونالإ

دم ق وقاام بجوالت فنياة ف  جميع أنحا  العالم« مركيز دي كويفااس

حترافية... وحافظت التميزت بالفخامة واالتقان وا اف خاللها عروضاااا

عام وفاة مؤسااااسااااها  1771الفرقة على مسااااتواها الرفيع حتى عام 

 المركيز دي كويفاس.

ليسا ماركوفا أنتون دولين والراقصة أتجمع  حول الراق  

مجموعة صغيرة من الراقصين للقيام بجولة فنية ف  أرجا  

وانضم إلى الفرقة عدد أكبر من  .قت النجاحال،جولةنكلتراإ

عروضاف حققت  1754الراقصين وقدموا ف  ستوّل تياتر بلندن عام 

و « London Festival Ballet»الفرقة وقد سجّميت نجاحاف كبيراف 

شتون والندر وليشين وقدموا أانضم إليها مصممو رق  كبار مثل 

 قت نجاحاف كبيراف.من الباليهات الكالسيكية والحديثة حق اف عدد

فرقة باليه هامة أساسها موريس بيجار « باليه القرن العشارين»

ببروكساال « La Monnaie»واتخكت مساارح المونّيه  ،1774عام 

من الراقصااااين المتألقين رافقوا بيجار ف   اف مقراف لها، وضاااامت عدد

فنانين من مساااااارح المونّيه التحقوا إلى إضااااااافة  ،محاوالته الباكرة
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يمانهم بنمكانية منح الباليه مسااااااحة حداثة دون التخل  عن بالفرقة إل

 المسلمات الكالسيكية. 

قاااد موريس بيجااار فرقتااه ف  تقااديم عاادد كبير من األعمااال 

الحديثة أعمال تميزت بكالساااايكية حديثة. غادر بيجار  ،المعاصاااارة

واسااتقر ف  لوزان حي  بدل اساام فرقته  1776مساارح المونّيه عام 

 «.ر ــ لوزانباليه بيجا»إلى 

Con Amore   ـــــ مع الحب 

رت اختي و ،صامم رقصااتها كريستنسن ،باليه من ثالثة مشااهد

أول مرة ف  سااان  من ثالث افتتاحيات لروسااين . قدمت  هاموساايقا

األولى مشاهد  :حب    . تصاور الباليه قصاتا 1753فرانسايساكو عام 

 رة.والثانية قصة فضيحة معاص ،من لوحات القرن الثامن عشر

 المشهد األول ــ األمازونيات والل :

يأتمرن برئيساااة  مجموعة من الراقصاااات ف  زيهن العساااكري

يرقصاااان ويسااااتنتج من ساااالوكهن أنهن لم  ،ف  غاية الجمال والبأس

يعرفن الحب. يتساااااالل إلى الغابة ل  جميل يشاااااااره األمازونيات 

 إال أن .وتشااااااعر األماازونياات بعااطفة لم يعرفنها سااااااابقاف ، الرق 

 ،نه يتجاهل ما تبديه الرئيسة من تقربإالل  الجميل يتجنبهن حتى 

 عدامه... تطفأ األنوار.إوف  لحظة غضب يقررن 

 المشهد الثان  ــ عودة الزوج:

نيقة تستغل غياب زوجها لتستقبل عشاقها. األول أسيدة جميلة و

يطر  الباب ويحاول معانقة  ،رجل مولع باللهو ومطاردة الجميالت

ختباا ، ويادخل العشاااااايق إال أن البااب يطر  فيضااااااطر لال ،المرأة

الثان ... بحار شاااااااب ف  غاية الشاااااابق ساااااارعان ما يبدأ بمطاردة 

ويادخل  ،ختباا إال أن البااب يطر  من جادياد فيضااااااطر لال ،المرأة

العشااااايق الثال ... طالب جامع  وسااااايم تندفع المرأة نحو  ف  حين 

أن الباااب يطر  من  إال ،يتراجع الشااااااااب محاااوالف مغااادرة المنزل
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فاجأ جديد ويدخل شااااااخ  لم يكن قدومه ف  الحساااااابان.. الزوج ليج 

 بوجود ثالثة رجال ف  دار ! تطفأ األنوار.

 المشهد الثال  ــ انتصار الحب

تدخل آلهة الحب وتكتشااااف الل  الجميل وقد ركع ينتظر تنفيك 

 :صااالح األمر لكنها تفاجأ بموقف أصااعبإوتحاول اآللهة  ،اإلعدام

مرأة حسااااانا  ف  موقف مربس جّداف... تقرر اربعة رجال يحيطون بأ

سااهامها باآللهة حل المشااكلتين ف  نفس الوقت فترم  قلوب الرجال 

فيقع العشااااا  الثالثة ف  حب األمازونيات ويقع الل  الجميل بحب 

 ويعانق الزوج زوجته... ستار. ،رئيسة األمازونيات

Concerto   ـــــ كونشيرتو 

فصاال واحد صاامم رقصاااتها ج. سااكيبين على موساايقا  باليه من

على مساااارح األوبرا كوميس  قدمت أول مرة  ،من تأليف أ. جوليفيه

 .1757ف  باريس عام 

لمؤلفها شاااون « ورود حمرا  ل »موضاااوع الباليه مقتبس من 

 أوكازي.

Concerto Barocco وـــــ كونشرتو باروك 

كمان     رتو آللتا باليه من تصااميم باالنشااين على موساايقا كونشاا

ف  ماادينااة  ريودي جااانيرو  عااام  قاادماات أول مرة  ،من تااأليف بااا 

 «.كان تياتريأمر»من أدا  فرقة  1741

د  فن باالنشااااااين ف  تصااااااميم « الكونشاااااارتو باروكو»تجسااااااّ

فااالعماال بال موضااااااوع ويشااااااتق الرق  من الن   ،الرقصاااااااات

 طار من الكونتربوان المنظور.إويتحدد ضاامن  ،الموساايق  مباشاارة

علم يمثاال التوافق المثااال  بين الخطوط والحركااات واألصااااااوات 

 النبيلة.

Concurrence   ـــــ منافسة 
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باليه من تصاااميم باالنشاااين  وموسااايقا من تأليف جورج أوريس 

قدمت أول مرة عام  ،وديكورات وأزيا  من تصاااميم الرساااام ديران

الباليه الروساااااية »على مسااااارح مونت  كارلو من أدا  فرقة  1732

 «.لمونت  كارلو

ف  حين يسااااااير عاااابرو الطريق وهم ينظرون إلى واجهاااة 

يتنااافس خياااطااان السااااااتاادراج كاال من يتوقف  ،المحالت التجاااريااة

لمشااهدة معروضاات واجهته للدخول إلى المحل بل وإقناعه بشرا  

بّزة. ومن خالل تطور القصااة يكتشااف المشاااهد االتفا  السااري بين 

 سة ما ه  إال وسيلة لليقاع بالزبون. المتجرين... فالمناف    صاحبا 

باالياه ف  غااياة الطرافاة والمرح وتعاد من المحااوالت الناجحة 

 لبدايات باالنشين.

Constantia  ـــــ كونستانسيا 

صاااااامم رقصاااااااتها ويليام دوالر على  ،باالياه من لوحاة واحادة

 أدا  فرقة ماركيزب موسااايقا كونشااارتو بيانو لشاااوبان. قدم أول مرة 

. باليه بال قصاااة وال تهدف إال 1744اس ف  نيويوره عام دي كويف

منح هاكا الكونشاااااارتو الباديع بعاداف راقصاااااااف يظهر جماال ونبل هك  

المقطوعااة المحبوبااة. وف  بع  المشااااااااهااد حاااول ويليااام دوالر 

حس بهااا شااااااوبااان تجااا  المغنيااة أاإليحااا  بااالعواطف الرقيقااة الت  

 ستانسيا غالدوفسكا.نالبولونية كو

Contretemps 

قفزة يؤديها الراق  بأن يقفز على ساااا  واحدة ويعود ليالمس 

و أ هاأو أمام األولى نزال الثانية خلفإاألرض على نفس السا  مع 

 .هاإلى جانب

Coppélia  ـــــ كوبّيليا 

ألف فصااااااولها كل من ا.  ،باليه من فصاااااالين وثالث لوحات

صاااااامم  نويتر وأ. سااااااان ليون بااعتمااد حكااياة من تاأليف هوفمان.
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رقصاااتها أ.سااان ليون على موساايقا من تأليف ليوديليب. قدمت أول 

. تشااااااعر زوانيلدا 1764مرة على مساااااارح دار أوبرا بااريس عام 

الجميلة بغيرة شاااااديدة من دمية متحركة صااااانعها كوبليوس وجعلها 

 تطّل من خلف زجاج نافكة منزله.

 تجاكب الادمياة كوبيلياا انتباا  وعواطف فرانز خطياب زوانيلاادا.

ن أوجا بية دون  نقاا  خطيبها من سااااااحر كوبيليا إتحااول زوانيلادا 

تجد أي تجاوب من فرانز. تتمكن زوانيلدا من الحصااول على مفتاح 

ن الدمى كتشااافن العديد ميبيت كوبيليوس وتدخله برفقة صاااديقاتها و

 ،غير متوقع يعود كوبيليوس ويفاجل الفتيات على نحوو ،المتحركاة

خارج المنزل عدا زوانيلدا الت  تتسااالل خلف وتهرع الفتيات يهربن 

 الستارة وتجلس متقمصة شخصية كوبيليا.

وف  هك  األثنا  يصااااااعد فرانز خلسااااااة إلى شاااااارفة كوبليوس 

ويادخال المنزل ويفااجئاه كوبليوس ويتقرب مناه مرحبااف باه ويقدم له 

كأسااااف من النبيك دس فيه أكسااايراف منوماف. ويحاول السااااحر كوبيليوس 

ح فرانز ليبثه ف  جسااااااد دميته كوبيليا. وببالغ المكر اسااااااتخراج رو

والادهاا  تتظااهر زوانيلادا  المتنكرة ف  ثيااب كوبيلياا( بأن سااااااحر 

تحره ها ثم تبتساام وتيكوبليوس بدأ يسااري ف  أوصااالها فتحره عين

بدأ نهاا تقفز وتإحتى  ،مقلادة الخطوات الميكاانيكياة للادمى المتحركاة

أثنا   وكلما اقتربت .سااكتلنديةإ ساابانية تليها رقصااةإالرق  رقصااة 

 خراجه من سباته العميق.إرقصها من فرانز حاولت 

وف  اللحظاة الحااسااااااماة تادخل والدة فرانز وف  رفقتها العمدة 

 ه ويطلب مغفرة زوانيلدا.ئفيجنقك فرانز ويستيقظ معترفاف بخط

 وتنته  الباليه باحتفال خطبة فرانز وزونيلدا ف  جو مرح.

الباالياه باندخاال تعديالت على الرقصااااااات قاامات مختلف فر  

إال أن التصاميم األول ظل موضع التقديس من « كوبيليا»وإيمائيات 

 قبل معظم النقاد.
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باسااااااتعادة  2441وقاد اعاادت أوبرا بااريس تقاديم كوبيليا عام 

تصاميم األزيا  والديكورات األصل  واختاروا راقصين وراقصات 

 من نفس سن الشخصيات الرئيسية.

Coq d'or   ـــــ الديس الكهب 

باليه تم اسااااااتنساااااااخها من أوبرا تحمل نفس االساااااام من تأليف 

ريمسااااك  كورساااااكوف وصاااامم رقصاااااتها ميشاااايل فوكين وعّدل 

نوا. قدمت الباليه ف  باريس أول مرة عام  مشااااهدها ألكسااااندر بـااااااااا 

 من قبل فرقة دياغيليف. 1714

ه ساااااّخر ل يجقتل القيصااااار دودون لعدم وفائه بوعد  للمنّجم الكي

ديكاف  هبياف يحرسااااه ويراقب حدود مملكته وينكر  فور اجتياز الغزاة 

لحاادود المملكااة. وقااد تم تقااديم الباااليااه بعااد اسااااااتباادال المغنين برواة 

 يسردون تسلسل األحداث وأغن  العمل برقصات اسطورية.

لقااد تره عرض هااكا الباااليااه أثراف ال يمحى من  اكرة تاااريخ 

وجمال الديكورات الت  صااااممتها الرسااااامة  الرق  لفخامة األزيا 

ناتال  غونتشااااااروفا مساااااتحضااااارة األجوا  الشااااارقية الفخمة القدم 

 القياصرة الروس.

Coralli (Jean)  )1854ــ 1779ـــــ كورالّ   جان 

مصاامم رقصااات فرنساا  تخّرج من مدرسااة دار أوبرا باريس 

بداية ل انصاااب اهتمام كورالّ  منك ال1742وانضااام إلى فرقتها عام 

على تصاااميم الرقصاااات وتشاااكيل الباليهات. عمل ف  فيينا وميالنو 

وليزبون. شااااغل منصااااب اسااااتا  باليه ف  بورت سااااان مارتان عام 

حي  انجز العديد من  1731ثم انتقال إلى أوبرا بااريس عام  1725

ورائعته الخالدة « آل بيري»و« الشاااااايطان األعرج»الباليهات مثل 

 جيزيس.

Cornazzano (Antonio)  )1432ـااـااـااـااـاا كورناّزانو  أنتونيو 

 1484ــ
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كااااتاااب إيطاااال  عااااا ف  بالط فيراري وبالط  ميالنو. منح 

كورناازانو من خالل كتاباته ودراساااااااته فن الرق  نفحة روحانية 

من خالل سااااااعيه لتخلي  الرق  من مظاهر  السااااااطحية المبتكلة 

ا هوتجريد الخطوات والحركات من ظاهرتها االسااتعراضااية بنكساااب

مسااااااحاات جماالياة وتقييادهاا بحدود ومعايير ساااااايكون لها مرجعية 

أكاااديميااة تصااااااون وترعى مبااادد فن تصااااااميم رقصااااااات الباااليااه 

 Choreographie.وتحفظ أسلوب وشخصية المصمم ) 

لم يكن كورنازانو صااااحب نظريات فقط بل أساااتا  ألف العديد 

 من الدراسات والمراجع.

Corsaire (Le)  ـــــ القرصان 

فصااااول وخمس لوحات صاااامم رقصاااااتها مازيليه  3ه من بالي

Mazilier  على موسايقا من تأليف أدولف أدام وقصة مستوحاة من

قصاااااايادة باايرون قادمات على مساااااارح أوبرا باريس أول مرة عام 

1757. 

ساااااعى مازيليه لتحويل الباليه إلى اساااااتعراض فخم يزخر بعدد 

ست اصنة. تنافكبير من المشااهد الراقصة للجواري والبرابرة والقر

وظهرت « القرصااان»مسااارح لندن وسااان بطرساابور  على تقديم 

محااوالت حاديثاة إلعادة تصااااااميم الرقصااااااات وأهمها ما قدم على 

 مسارح االتحاد السوفييت .

Cortesi (Antonio)  )1879ــ  1793ـــــ كورتيزي  انتونيو  

راق  ومصاامم رقصااات إيطال  بدأ حياته الفنية ف  دار أوبرا 

ثم غادر « Inès de Castro»كارلو ف  ليزبون حي  قدم سااااااان 

إلى إيطاليا وتنقل يعمل ف  أهم مسااااارحها ويعود إليه فضاااال  نشاااار 

يون  على تاغل« ساااااايلفيد»الباالياه الرومانتيكية ف  إيطاليا، فقد قدم 

. من أهم تصميماته 1643وجيزيل عام  1741مسارح السكاال عام 

 «.ودية من توليدوإمرأة يه»و« آخر أيام ميسولونغ »
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Cotillon 55 ـــــ كوتيّون)   

باليه من فصل واحد من تصّور بوريس كوكنو صمم رقصاتها 

باالنشاين على موسايقا من تأليف شاابرييه رييت  قدمت على مسرح 

 من أدا  فرقة باليه مونت  كارلو. 1732مونت  كارلو أول مرة عام 

ر أجوا  الديكوطبع الرساام كريساتيان بيرنار الكي قام بتصميم 

 الباليه بالروح الباروكية الحديثة.

تتوالى خالل حفلاااة رق  مجتمع ارسااااااتقراط  رقصااااااااات 

وتنويعاات راقصااااااة تتحول وتتنقل بين التألق والكآبة والشاااااااعرية 

وتحوم من آن آلخر حورية الليل ممسااااااكة بيد القدر ويحلق الخفاا 

ة باادور  ليثير شاااااا   من القلق والغموض... تااأثيرات المااادرساااااا

 السريالية ال تخفى على المشاهد..

Cou de Pied  ـــــ عنق القدم 

منطقة تشريحية تقع عند الثل  السفل  للسا  وتجاور القدم تمر 

عبر  أوتار عضالت السا  وترتكز على محفظة وأربطة المفصل، 

ويجب أن تكون خالية من العيوب وجيدة الثبات لتسااااامح للراقصاااااة 

 لى ر وس أصابع القدم.االنتصاب بثقة واستقرار ع

Coulon  ـــــ كولون 

 عائلة فرنسية ظهر منها عدد من الراقصين الهامين.

ورقصت  1667انضمت إلى فرقة األوبرا عام  ـااـاا آن جاكلين:

إلى جانب دوبرفال وغارديل وفيساااتريس. تألقت على خشااابة 

 المسرح الملك  بلندن حين رقصت مع أخيها جان فرانسوا.

ومارس  1676التحق بفرقة األوبرا عام  : ـااااـااااـاااا جان فرانسوا

وأعد أفضال الراقصين ف   1734و 1747التدريس بين عام 

 عصر  .

                                                           


 ومرح تتخلله ألعاب ومفاجآت وتوزيع هدايا.رق  ــ حفلة  
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نجاحه ف  الرق  يوازي نجاح والد  جان فرانسوا  ـــ انتوان :

عمل ف  المسااارح الملك  بلندن وأساااس فيها مدرساااة رق  

 ف  غاية األهمية.

Coupé   

ل وبشااااكل سااااريع خطوة رق  يقوم بها الراق  حين يسااااتبد

 السا  الت  تحمل ثقل جسمه بالسا  األخرك.

Couronne  ـــــ التــاج 

وضااعية رق  يرفع أثنا ها الراق  ساااعديه مع درجة خفيفة 

من التقّوس إلى مسااااتوك أعلى من رأسااااه مقرباف يديه من بعضااااهما 

 سم. 17ومحافظاف على مسافة بينهما تقدر بـ 

Cranko (John) 1973ــ  1927( ـــــ كرانكو  جون  

راق  ومصااااامم رقصاااااات إنكليزي تخّرج من مدرساااااة باليه 

ساااااادلرز ويلز ثم انتقل إلى مسااااارح كوفنت غاردن. أشاااااتهر بأدائه 

وباليه « تريتش تراتش»باليه  1746لودوار الصاااااعبة صااااامم عام 

 عن حياة زوجات البحارة.« Sea Change»وباليه « الوداع»

هيلين »يس بااااليااه على مساااااارح أوبرا باااار 1755قاادم عاااام 

ساارح على م« روميو وجولييت»ثم تصااميمه الجديد لباليه « الجميلة

 كوفنت غاردن.

نالت تصااميماته الراقصااة ترحيباف كبيراف لدك الجمهور األلمان  

 ومدرسة الباليه األلمانية.

Création du Monde (La)  ـــــ خلق العالم 

س ندراباليه من تصاااميم جان بورلين على قصاااة لـاااااااا بليز ساااي

وموساااااايقاا من تاأليف ميّو وديكورات وأزياا  من تصااااااميم فيرنان 

 ليجيه.
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من أدا   1723قدمت على مسااارح الشاااانزيليزيه أول مرة عام 

 فرقة الباليه السويدية.

تقوم ثالثاة من آلهاة األفريقيين بأعمال سااااااحرية تحره الجماد 

وتظهر أولى الكااائنااات البشااااااريااة ويرق  الجميع إلى أن يميزوا 

 م بعضاف من  كور وإناث.بعضه

د جان بورلين تصاميم رقصات  ات حركات بدائية أقرب  تقصاّ

إلى رق  الزنوج رق  ينسااااااجم مع مؤثرات موساااااايقا الجاز ف  

 ألحان داريوس ميّو.

Creatures de Prométheé  ـــــ مخلوقات بروميثيوس 

باليه من فصالين من تأليف بيتهوفن صامم س. فيغانو رقصاتها 

 .1741يينا أول مرة عام وقدمت ف  ف

يبع  بروميثيوس بالنار الت  سارقها من آلهة السما  الحياة ف  

جسااااااادي الرجاال والمرأة ويتاادخاال أبولون فتتفتح العواطف ويتااألق 

الككا  فيهما... فيدركان معنى الوجود ويشااااااعران بالجمال ويبجالن 

ا مالفن، إال أنه حين يقترب الموت ليشعرهما بالرهبة واأللم ويطلعه

على معنى النهاية يتدخل بروميتيوس ليخلصاااهما، رجال وإمرأة من 

 المصير المحتوم.

عّدل فيغانو نساااخته األولى الت  ساااماها البروميتوس الصاااغير 

بنضاااافة مقاطع موسااايقية من تأليف هايدن، وقدم انجاز  وباألحرك 

... بعيداف عن أنظار 1713تشااويهه الجديد على مساارح السااكاال عام 

لهك  الباليه قيمة تاريخية اسااااتثنائية لمساااااهمة بيتهوفن ف   بيتهوفن.

 وضع مؤلَّف رصين ف  خدمة فن الباليه.
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وحين اعتكر باالنشااااين عن تقديم العمل  ألسااااباب صااااحية( عام 

قدم سايرج ليفار العمل وفق تصاور  الخاص وقد القت النسخة  1727

برا وترحيباف كبيراف رساااااخ موقع ليفار كمصااااامم رقصاااااات معتمد ف  أ

 باريس.

 

 

 

 

Croisé  ـاااـاااـاااـاااـ

 متصالب 

وضااااااااعاااياااة 

راقصاااااااااة 

يااحااقااقااهاااا 

الااااراقاااا  

 عن وضعيته األصلية. 45بأن يحرف ساقه وجكعه 

Croqueuse de diamants (La)  ـــــ قاضمة األلماس 

باليه من أربع لوحات صاااامم رقصاااااتها روالن بت  وأغاٍن من 

ح مسااار تأليف ريمون كوينو وموسااايقا من تأليف داماز. قدمت على

 «.باليه باريس»من أدا  فرقة  1754مارين  بباريس أول مرة عام 

اللوحااة األولى: ف  هااال باااريس وف  وقاات متااأخر من اللياال 

تتعاااون مجموعااة من الماااكرين على نشااااااال محااافظ نقود المااارة إ  

يسااااتدرجون الضااااحية ليقف جانب جدار ورشااااة طالبين منه التكرم 

 لس تمتد يد رشااااايقة من بين بنشاااااعال سااااايجارة ألحدهم وف  أثنا  

العوارض الخشااااابية لتساااااتل محفظة الضاااااحية بدقة وخفة ف  غاية 

االحترافية. وتواصااااال العصاااااابة تكرار خدعتها إلى حين وصاااااول 

ساااااائق عربة تنقل الملفوف، إال أن األخير يشاااااعر بالمكيدة ويهرب 
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الجميع ويتمكن من االمسااااااه باليد الرشااااايقة... ويعجب بها ويقبلها 

 بشغف.

للوحااة الثااانيااة: حااانااة ف  الح   اتااه البع  يرق  وآخرون ا

يحتسااااون الخمر يصاااال سااااائق العربة ليساااالم صاااااحب الحانة مقعد 

طوالن  إال أن طول المقعااد ال يناااساااااااب الحااانااة فيتعاااون الجميع 

الدخاله عنوة مخترقين الجدار حتى أن قساماف من المقعد يدخل الشقة 

لمقعد يأخك قسطاف من الراحة المجاورة. ويساتلق  سائق العربة على ا

 ويفاجأ باليد الرشيقة تمتد من المنزل المجاور تداعب وجهه.

اللوحة الثالثة : ف  المنزل المهجور للحانة يجلس الساااائق على 

طرف المقعد، وساااااارعان ما يحيط به الكراع فيمسااااااس به السااااااائق 

ليكتشااف صاااحبة الكراع، فتاة  ات قوام رشاايق ويبصاار ف  الظلمة 

الصاااابية. وعند عبور مار جديد يرك بنفسااااه طريقة نشاااال شااااركا  

المحفظة ويفاجأ بمحتوياتها... ألماس وجواهر، صاااااايد غير مألوف 

ف  مثل هكا المكان... وبغريزة شاهوانية غامضة تلتهم الصبية رغم 

معارضاة شاركائها بلورات األلماس وتقضامها بنشوة أنانية عارمة. 

أن اشاااارة تأت  من الشاااارع  ويحاول الشاااركا  اإلمسااااه بالفتاة إال

تنكر بنقتراب ضاااحية جديدة فينساااحب كل واحد يؤدي دور  وتفر  

الصاااابية كعادتها جيوب الضااااحية وتكتشااااف بين المسااااروقات خاتم 

ألماساا ، وينق  أفراد العصااابة لمنع الفتاة من ابتالع الخاتم إال أن 

ساااائق العربة يختطف الخاتم ويهرب به خارج الوكر يعيد الجوهرة 

 لى صاحبها.إ

اللوحة الرابعة: ينطلق السااائق يسااو  عربته المحملة بالملفوف 

وتجلس الصاابية إلى جانبه فيقدم لها صااديقها الجديد ماسااة صااغيرة 

 حصل عليها اعترافاف لها بالجميل.

Cucchi (Claudina)  )1913ــ  1834ـــــ كوك   كالولدينا  

 أت الرق راقصااة باليه إيطالية درساات ف  معهد بالزيس وبد

وه  ف  الثالثة عشااااارة ف  ميالنو. درسااااات األدوار الرئيساااااية ف  
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« اليتيمااة»و« فاااسااااااكودي غااامااا»و« كوناات اوبيرتااا»باااليهااات 

وتنقلت بين المسااااارح الكبيرة بين باريس وميالنو « شاااايكساااابير»و

وساااان بطرسااابور  وجنت ثروة طائلة وقضااات أيامها األخيرة ف  

 مأوك.

Cuevas (George de Piedrablanca de Guana) 

Marquis de  )1931ــ  1885ـــــ كويفاس  ماركيز دي  

مدير فرقة باليه هامة ف  تاريخ الباليه. انتقل من وطنه التشيل  

مدرسااااة تعلم الرق   1744ليسااااتقر ف  نيويوره وأنشااااأ فيها عام 

فرقة  1744عام « انترناشااايونال باليه»ألبنا  الفقرا  وأساااس فرقة 

تريسااااااتان »ة ديمومتهاا أعمااالف هااماة مثال قادمات رغم قصاااااار ماد

تسااالم  1747وف  عام «. الخرساااا »و« كوساااتانسااايا»و« المجنون

اليه انترناشيونال ب»إدارة فرقة باليه مونت  كارلو الت  حملت اسمه 

 «.ماركيز دي كويفاس

Cullberg (Birgit)  )1999ــ  1928ـــــ كولّبر    بيرجيت  

ية درساات الرق  وه  راقصااة باليه مصااممة رقصااات سااويد

ف  الثالثة والعشاااارين تحت إشااااراف فيرا ألكسااااندروفنا وف  معهد 

 جوّسليدر ف  إنكلترا.

فرقة باليه حديثة وحازت على الجائزة  1744أسااااااساااااات عام 

ف  سااااتوكهولم حين  1745الثانية ف  مسااااابقة لتصااااميم الباليه عام 

يااة بااليااه  ات خلف 1754قاادماات عااام «. إيقاااع الحياااة»قادماات باااليااه 

لسااااترينغبر  « اآلنسااااة جول »ساااايكولوجية مشااااتقة من مساااارحية 

باااليهااات  1752وقاادماات على المساااااارح الملك  بسااااااتوكهولم عااام 

 «.سيريناد »و« أروزينيوس»و« الفارس واألميرات الست»

تعد بيرجت كولّبر  من أهم مصااممات الرق  السااويديات ف  

 القرن العشرين.

Cygne (Le) – Swan (The)  ّـــــ التم  
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مشااااااهااد راق  فردي من «. موت التم»والبع  يساااااامونهااا 

تصاااميم ميشااايل فوكين على موسااايقا ساااين ساااانس قدمتها آنا بافلوفا 

خالل أمساااية  1745على مسااارح ساااان بطرسااابور  أول مرة عام 

 استعراضية واحتفالية لبافلوفا.

تصااميم ف  غاية البساااطة يصااور طائر تّم يحتضاار وحيداف ف  

ف أدا  بافلوفا أثراف عميقاف ف  كل من شااااااهد محيط كئيب ومظلم. خلّ 

أدا هااا، وجااكباات المقطوعااة أكثر الراقصاااااااات نجوميااة ولم يتحقق 

األدا  المثال  إال من قبل ثالثة بافلوفا ومايا بليساااااكايا. والفرنساااااية 

 ابفيت شوفيريه.

Cyrano de Bergerac  ـــــ سيرانو دي بيرجراه 

عية من عمل لـ باليه من تصاااااميم روالن بت  يساااااتمد موضاااااو

إدمون روساااااتان وموسااااايقا من تأليف ماريوس كونساااااتان، صااااامم 

 .1757األزيا  إيف سان لوران وقدمت أول مرة ف  باريس عام 

من أكثر تصاااميمات بت  كماالف إ  يتتبع المصااامم تطور القصاااة 

 من لحظة لقا  سيرانو مع روكسان حتى مشهد حديقة الدير.

ومشاااهد اللقا  المؤثر ف  الرقصاااة الثالثية ف  مشاااهد الشااارفة 

 الدير من أعظم لحظات إبداع روالن بت ,

 حققت الباليه نجاحاف وشهرة تستحقانه بجدارة.

 

 
 


