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كزت الكالسيييييييكيية على التقنيية والشييييييكيل ل اية فنية ف  حين ر

بحتة، ركزت الرومانتيكية على المضيييييمون، وتجاوزت ف  كثير من 

الصييييييارم. وقد ازدهرت، ف  الحقبة  الكالسيييييييك  األحييان الشييييييكيل

فقييد  ،«Programme Music»الرومييانتيكييية، موسيييييييقييا البرنييامج 

عوا المسييييييتمع أمييام حرص المؤلفون الرومييانتيكيون على أن يضيييييي

تجربية محيددة بيدال  من الجلوم أميام الموسيييييييقيين لالسييييييتما  إلى 

ليس لها دالالت خارج « Abstract Music»موسييييقا آلية مجردة 

نطاقها. وتجدر اإلشارة إلى أن الرومانتيكية ليست من ابتكر موسيقا 

البرنامج، إذ إن اسييييتخدام الموسيييييقا وسيييييلة لوصييييف شيييي   خارج 

أمرا  مييألوفييا  ف  الفترة البيياروكييية، ويمكن إيجيياد أمثليية نطيياقهييا كييان 

كثيرة على موسيييييييقييا البرنييامج ف  تليين الفترة، لكنهييا ازدهرت ف  

الحقبيية الرومييانتيكييية، و هر مييا ي عرف بييالقصيييييييييدة السيييييييمفونييية 

«Symphonic Poem » بوصييييييفها المثال األبرز على موسيييييييقا

 البرنامج.

لى ا الموسيييقا الت  تسييعى إويمكن تعريف موسيييقا البرنامج بأنه

رواية قصيية أو إلى تصييوير مشيياهد طبيعية أو شييخصيييات وأحداث 

بوسييياطة الن مات الموسييييقية. ولما كان المسيييتمعون إلى الموسييييقا 

الكالسييييكية يميلون،بوجه عام، إلى إيجاد معانح محددة ف  الموسييييقا 

 الموسيييييييقييا المبرمجيية أمرهتمييام بييالت  يسييييييتمعون إليهييا، فيي ن اال

ضيييروري، ذلن أنها أسيييهل على االسيييتيعاب من الموسييييقا المجردة 

الصيرفة، وه  خطوة ضرورية تمهد الطريق أمام المستمع لينطلق 

إلى مييا هو أصييييييعييب على االسييييييتمييا . زد على ذليين أن األعمييال 
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الموسييييييقية الت  كتبت وفق برنامج ما كثيرة جدا  تكاد ال تحصيييييى. 

لخيارات. وهنا يتوجب على وهيذا يوفر للمسييييييتمع عيالميا  طيافحيا  بيا

المستمع االطال  مسبقا  على المحتوى السردي أو الشعري للقصائد 

السييييمفونية أو للسييييمفونيات ذات البرنامج، ألن ذلن يشيييكل مرحلة 

ضييييييرورييية يمكنييه بعييدهييا أن يتجيياوز محتواهييا المحييدد الييذي أراد  

 المؤلفون لينطلق بمخيلته نحو آفاق يرتضيها لنفسه. 

دنا هذا دراسة مسهبة حول موسيقا البرنامج. نأمل أن نا عدم  ض  

يردنا دراسيييييات أخرى حول هذا الموضيييييو  لما له من أهمية على 

 صعيد التذوق الموسيق .  

 رئيس التحرير

 

 

 

 الحفالت األكاديمية والحفالت العامة

 مفهوم وأثر

 

 

 

 

 (1)د. نبيل اللّو

 
 
التعليم الموسيييييييق  نوعيان منفصييييييالن كليا  ف  بع  الحاالت 

ومتقاطعان ف  حاالت أخرى. فتعليم العزف على آلة موسيييييييقية هو 

تعليم إفرادي حصييرا ، إذا ما أردنا له شييكال  ومضييمونا  أكاديميا ، أما 
                                                           


 أستاذ ف  جامعة دمشقــ  
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هييل الموسيييييييق  التاريخ  والنظري فهو تعليم جماع . تخت  التيأ

المدرسييية ف  مرحلة التعليم األسييياسييي  بالتعليم الموسييييق  الجماع  

التياريخ  والنظري وببع  التطبيقيات الجمياعية، كال نا  ضييييييمن 

جوقات. أما تعليم العزف على آلة موسيييقية فتخت  به معاهد مهيأة 

قبل فيها آلة بيانو عمودي يستلذلن، غرفها صي يرة تتسيع لشخصين 

فيهيا المعلم تلمييذ . هذا العرض المبسييييييل ضييييييروري لندر  حجم 

العنييا  واإلنفيياق ف  البنى التحتييية وف  الموارد البشييييييرييية المؤهليية 

ليتعلم األوالد العزف على آلة موسييييييقية، فضيييييال  عن أن فترة تعليم 

انا  أكثر سنة وأحي 21إلى  8العزف ه  فترة طويلة نسبيا  مدتها من 

من ذلن: معهد تعليم الموسييييقا لاطفال، الثانوية الموسييييقية، المعهد 

العيال  للموسيييييييقيا. المرحلية الثيانيية عنيدنيا غيائبية تمياميا  وهيذا خلل 

 تعليم .

يتقاطع النوعان اللذان ذكرناهما ف  التطبيقات العملية لتصيييييبح 

ا جمياعيية ف  العزف الجمياع  وف  ال نيا  الجماع ، ومن ثم عندم

يتلقى العيازفون علومهم الموسيييييييقيية النظريية جماعة أيضييييييا . هذ  

النتاجات ه  الت  تشييكل مادة حفالت المعاهد، عموما  ي ظهر الطلبة 

فيهيا ألسيييييياتيذتهم معيارفهم الت  اكتسييييييبوهيا ف  العزف إلى جيانييب 

علومهم النظرية، ويطلع جمهور هذ  الحفالت على ثمار وحصيييييلة 

لمواهيب الشييييييابية المنخرطية فيه. من هنا التعلم ف  المعهيد، وعلى ا

كان دور حفالت المعاهد هاما  للمتعلمين ولجمهورهم من أسيييياتذتهم 

وأهاليهم وزمالئهم، وللجمهور المتتبع للحركة الفنية الشيييبابية خالل 

مراحيل تيأهيلهيا. ومن هنا أيضييييييا  تبرز أهمية دور تشييييييكيل الفرق 

لعزف الجميياع  مع الموسيييييييقييية ف  المعيياهييد ليتعلم فيهييا الطلبيية ا

أقرانهم ضيمن عتاد األوركسترا، وي ظهر المعهد من خاللها مواهب 

 طالبه ويدلل على مستوى التعليم فيه.

ول يياب هيذ  الرةية التربوية األكاديمية، ما تزال الحفالت تقدم 

ف  المعاهد ضييييمن إطار ترفيه  فن  وليس ضييييمن اإلطار العلم  

م الطلبة عزف ما يرضيييي  أو التربوي، إذ ليس بالضييييرورة أن يتعل
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يسييتهوي الجمهور، وهو عندنا ف  المجمل ما زال جمهورا  مسييتمعا  

مبتدئا  لم تنضييييييج ذائقته الفنية بعد وليس مسييييييتعدا  لسييييييما  أعمال 

صييييييعبيية، أو أعمييال عمقهييا بين سييييييطورهييا وف  طريقيية كتييابتهييا 

وتوزيعهييا، أعمييال على الطلبيية تعلمهييا وفق جييدول أكيياديم  تعلّم  

م عزفهييا أمييام جمهور. قلنييا إنييه جمهور خيياص يعرف أنييه زمن  ث

يرتاد حفالت طلبة المعهد العال  للموسيقا وبالتال  هو مهيأ ويعرف 

أنه سييييسيييتمع إلى أعمال ليسيييت بالضيييرورة، وه  حتما  ليسيييت من 

أعمييال الجمهور العري  الت  تعزف اليوم وتكرر تزلفييا  لجمهور 

 لم يطلب من أحد أن يتزلف له فنيا .

نادرات األعمال وأصعبها وأبعدها عن أذواق العامة اضطلعت 

بعزفهييا وتقييديمهييا فرق المعيياهييد العليييا للموسيييييييقييا ف  العييالم: مييادة 

موسييييقية أكاديمية يحتاج سيييماعها وفهمها إلى أذن خبيرة متمرسييية 

عارفة. هذا كله يجعل من برامج فرق المعاهد الموسيييييقية ف  العالم 

يمتليين ثقييافيية موسيييييييقييية عييالييية عميقيية.  فتوحييات فنييية لمن يريييد أن

الحفالت العامة تسييييتقطب ف  كثير من برامجها عندنا وعند غيرنا، 

وعندنا أكثر بكثير مما عند غيرنا، جمهورا  يحب سييييما  الموسيييييقا 

وأجوا ها وطقوم حضييييييورها وبهرجتها. وهو ليس بالضييييييرورة 

عالقات مسيييتمعا  عارفا  ذّواقا ، وإنما يندرج اسيييتماعه ضيييمن خانة ال

العيامية الثقيافيية االجتمياعيية. ف  هيذ  الحفالت تقدم أعمال الجمهور 

العري ، من تلييين الت  اعتيييادت دور األسييييييطوانيييات سيييييينوييييا ، 

وخصيوصا  ف  األعياد، طبع مختارات منها بعناوين طنّانة مبهرجة 

من قبيييل: أشييييييهر مئيية عمييل موسيييييييق ، أهم السيييييييمفونيييات، أهم 

وعييات الفلوت...إل . هييذا ال ينف  كونشيييييييرتوات البيييانو، أهم مقط

بييالطبع أهميتهييا وجودتهييا، وإنمييا ه  أعمييال واجهييات عرض حتى 

العامة ملّت من سماعها. واألنكى من ذلن أن كثيرا  من هذ  األعمال 

ت عزف مجتزأة مقتطعة من عملها األصييييييل  فتأت  مبتورة ال ي عرف 

أسيييييما  لها أرومة وال أصيييييل، وتدرج على ألسييييينة النام والعامة ب

وعناوين م لوطة تدلل على مدى اإلسيييييا ة للعمل ولصييييياحبه أوال ، 
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وللثقيافية والفن والذائقة العامة ثانيا . أشييييييهر مثال على ذلن الحركة 

الثانية )بطيئة( من كونشيييييييرتو ال يتار مع األوركسييييييترا، وعنوانه 

)آرانخوييث( للمؤلف اإلسييييييبيان  خواكين رودري و. الجملة اللحنية 

وليس الحركة كلها بالطبع، استخدمها واضعو موسيقا  لهذ  الحركة،

شييييرت ف   األفالم العربية ف  السييييبعينيات من القرن الماضيييي ، وح 

 Monمسييييييلسييييييالت وتحولت إلى أغنية فرنسييييييية م ناة بعنوان )

amour حبيبت ، ووضييييييعييت لهييا كلمييات لت نيهييا فيروز بعنوان )

ة قليليية تعرفييت، بعييد أكثر من أربعين سيييييينيي ى ة عل)لبيروت(! قلييّ

اسييييييتبيياحيية هييذ  الجمليية اللحنييية، أن الجمليية مجتزأة من موضييييييو  

الحركة الثانية من كونشيرتو أرانخويث لـِ رودري و! األمثلة كثيرة، 

وبهييا نعن  مضييييييمون مصييييييطلح التزلف للجمهور، هييذا الجمهور 

المتطلع دوما  للجديد العميق المتقن الرفيع المسييييييتوى، لكن القائمين 

الت، بقصييد االسييتسييهال واسييت با  الجمهور على صيينع برامج الحف

والتعال  األجوف مازالوا يعزفون أسييييييطواناتهم المشييييييروخة دون 

 حيا  لضعف أدواتهم وقلة حيلتهم.

بفضييييييييل البرامج الموسيييييييقييية األكيياديمييية ف  ال رب تعّرف 

الجمهور العييال  الثقييافيية الييذواق على أعمييال لو ت ر  أمرهييا للفرق 

نها شيييييييئا ، ولظلت حبيسيييييية األدراج الت  ذكرنياهيا لميا سييييييمعنيا ع

والموسيييوعات. ونحن هنا ال نرّوج لنو  من الحفالت على حسييياب 

نو  آخر، ولكننا نقول إن النوعين ف  عمق احترافيتهما ضروريَّْين 

الزمين للحركة الفنية األكاديمية أوال  والجماهيرية ثانيا ، إنما عليهما 

ههمييا. بهييذا أن يحييافظييا على حييدود احترافيتهمييا القصييييييوى  ف  توجُّ

تحفظ للطالب تميّز  واهتمامه بما يقدم، وللمؤسيييسييية التعليمية هيبتها 

ومكانتها، وللمؤسيييسيييات الفنية دورها ف  اإلمتا  ورفع الذائقة. بعد 

هذا لو تسيييا لنا: ما الذي يحصيييل من هذا كله ف  مضيييمونه الدقيق  

عن الجواب ببسيياطة ال شيي  . فاألوراق مخلوطة تماما  عن قصييد و

ة من الجمهور المتنور تعرف مييا الييذي يجري،  غير قصيييييييد، وقلييّ
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والكثرة ال يالبة ف  طريقها لتعرف هذا، إذ بل  بالمؤسييييييسييييييات حّد 

 شطل أصبح من العسير إخفا  شمس الحقيقة ب ربال!

المؤسييسييات الفنية كلها وعلى رأسييها الموسيييقية تعان  عندنا وعند 

ار نظري عام نا م للحفالت غيرنيا، بهوام  مختلفية، غييابيا  كلييا  إلطي

الموسيييييييقييية األوركسييييييترالييية. إذ إن المتتبع المييدقق ف  برامج هييذ  

ا  لهييا ف   األوركسييييييترات يلحظ خلطييا  ف  انتقييا  األعمييال وتكرارا  فجييّ

أحايين كثيرة يدلل على سيييو  إدارة وكسيييل وترهل ف  أوصيييالها. فهل 

ختل ية بأن تفكرت األوركسيييييترات عندنا وعند غيرنا من البلدان العرب

لنفسيها برنامجا  فنيا  استراتيجيا  ت عّرف فيه جمهور البالد على موضو  

من الموضييوعات الموسيييقية الهامة  كأن تعّرفه مثال  على مدى عام أو 

أكثر على تطور تأليف السييييمفونية ف  القرنين السيييابع عشييير والثامن 

فالت عشيييير، فترسييييم له برنامجا  زمنيا  تصيييياعديا  على مدى عشيييير ح

تعّرفييه فيهييا على أمهييات األعمييال السيييييييمفونييية خالل هييذين القرنين، 

يتلمس المسيييييتمع من خاللها تطور التأليف ف  هذا القالب الكالسييييييك  

الخطير. وينسيحب األمر على قالب الكونشييرتو، والقصيدة السيمفونية 

وغيرها. قائمة برامج التوعية الشيياملة هذ  كثيرة ال تنضييب، وه  بحد 

 برنامج تربوي إجتماع  طموح ينه  بذائقة أمة. ذاتها

التربيية الموسيييييييقية العامة عندنا، ثقافة  ضييييييحلة  عموما  إذا ما 

اسييتقصييينا ذلن بالوسييائل االسييتبيانية االسييتطالعية الحديثة، وأغلب 

الظن أن هذا لم يحصييل بعد. والمسييألة عندنا لها شييقان: شييق وطن  

سييييتوى ثقافتنا الموسيييييقية قوم ، واآلخر عالم . فلو اسييييتقصييييينا م

المحليية، ك  ال نيذهيب بعيدا ، لوجدنا مثال  أنها تكاد تكون غائبة عند 

شيييريحة كبيرة جدا  من المجتمع، وأن معرفتها تقتصييير ف  كثير من 

األحييان على قلية من المهتمين والمتتبعين ك  ال نقول الدارسييييييين، 

 ألسييييييباب فقيد ال يكون لهم حظ ف  معرفة موسيييييييقا بالدهم المحلية

كثيرة. المفاجأة ف  هذا السيييياق أن ثقافة مواطننا الموسييييقية العربية 

ه  ف  مجملها غير سييورية: مصييرية أوال ، ولبنانية ثانيا ، وخليجية 

ثيالثيا ، وميا يأتينا لماما  من شييييييمال إفريقيا العربية من حين إلى آخر 



 

 11 

 امن أغنيات شياعت وانتشرت. ولو سألنا شريحة عمرية يافعة عندن

لهالنا أنهم يعرفون عن مايكل جاكسييييون وأغنياته وحفالته أكثر مما 

يعرفون عن بع  المطربين المحليين. أمييا سييييييوادهم األعظم فال 

يعرف عن موسيييييييقا  المحلية سييييييوى النذر اليسييييييير. أعمال كثيرة 

 لمؤلفين وم نين كبار أنجبتهم سيييييورية هم ط  النسييييييان واإلهمال.

وعندما يتعرف أصيييييحاب اإلحسيييييام الرهيف على بع  األعمال 

الجميلة لمؤلفين سييييوريين ي ذهلون أنه كان ف  سييييورية ف  نصييييف 

القرن الماضييييي  مواهب وإبداعات وملحنون وأصيييييوات وعازفون 

،تؤكيييد مقولييية أن مزامير الح  ال ( 2)على هيييذا المسييييييتوى المجلّ 

 ت طرب!

  هنا بالخاصيية هأهل هذا عن العامة، فماذا عن الخاصيية  ونعن

الكاره كما كان ي طلق عليهم قديما ، هأهل الصييييينعةه، الموسييييييقيون 

المحترفون ومن هم ف  طريق االحتراف، أي طلبة المعاهد. سيييييبق 

أن أشيييييرنا أن ثقافتهم غربية ف  غالبها األعم، وه  ثقافة سيييييطحية 

جيدا  عموميا  تقتصيييييير على ألف بائيات المعرفة التاريخية الجمالية، 

لى جيانيب معرفة تقنية ال بأم بها عموما ، وجيدة ف  بع  حاالت إ

الموهوبين المجتهييدين من الطلبيية والعييازفين. ومن يمتلكون ثقييافيية 

لوها بجهودهم الشيييييخصيييييية واجتهادهم  موسييييييقية جيدة منهم حصيييييّ

واطالعهم وقرا اتهم واسييييتماعهم. باختصييييار هم عصيييياميو التعلُّم 

                                                           


 :منها نذكر أصدرت )دار األوبرا السورية( سالسل تسجيالت نادرةــ  

محمد عبد  ـييييـييييي (: أمير البزق السوري2ـييييـيييي1) :ةسلسلة أعالم الموسيقا والغناء في سوري

(: 8) ،(: صبح  جارور3) ،لسالم سفر(: عبد ا5) ،(: نجيب السّراج4ـييييـيييي1) ،الكريم

(: رفيق 12) ،(: أسمهان11ـيـ12) ،(: سليم سروة9) ،(: محمد محسن8) ،عزيز غنام

(: ماري 13) ،(: فهد بالن15) ،(: مها الجابري14) ،(: عمر نقشييبندي11) ،شييكري

 ،(: زكية حمدان28) ،محمد عبد الكريم ـييـيي (: أمير البزق السوري23ـييـيي18) ،جبران

 ،(: أبو خليل أحمد القبان 11) ،(: عل  الدروي 12ـيييييييـييييييي29) ،عرفة لهي(: سيي28)

(: سهيل 15) ،(: أسمهان14ـييييـيييي11) ،سق العطاشافاصل  ـييييـيييي (: صباح فخري12)

 ،(: كروان44ـييـيي41) ،(: نجيب السراج42ـييـيي13) ،أغان  مسلسل هساريه ـييـيي عرفة

 .(: جميل عويس45)
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 ! إن نظرة متفحصيييية ف  هذا وهم على مقاعد التحصيييييل األكاديم

الشيييأن ف  رقعة العالم العرب  تعط  نتائج متقاربة ف  تدنيها تتباين 

الطفرات الموجودة  .(3)فيما بينها تباينا  طفيفا : أقلهم أو أكثرهم سييو ا  

هنيا وهنيا  ه  نتياج مجهودات فرديية بحتية، عنيد أهيل الكار وعند 

وين الت  جعلت من اليذّواقية من غير أهيل الصيييييينعية. هيذ  ه  العنا

حييياتنييا الموسيييييييقييية عمومييا ، وحتى األكيياديمييية، بهرجيية  خييالييية  من 

مضيييييمون ثقاف  فن  حقيق . رب قائل إنها مرحلة ال بد منها إلطار 

فن  عييام لم يشييييييتييد سييييييياعييد  بعييد، ونقول مييادامييت البنى التحتييية 

المؤسيسياتية موجودة فلنشت ل على الرةية االستراتيجية لحركة فنية 

ة وإنتاجية أصيييلة الفهم والتطبيق، مسييتلهمين ممن سييبقونا منذ تأهيلي

زمن بعيييد ف  هييذا، واجعلونييا ال نختر  العجليية من جييديييد وال ن ن  

 خارج السرب كما نفعل دوما  وبنشاز!

إن المعرفة الفنية السييطحية الضييحلة، والحظوا أننا لم نسييتخدم 

ة إن المعرفمصييييييطلح )الثقيافية الفنيية( هنيا فهذا عنوان كبير، نقول 

الفنية السيطحية عند العامة والخاصة على حد سوا ، وعند الخاصة 

تحديدا ، ه  سييييبب هذ  الضييييبابية وهذا الخلل وهذ  الردا ة الم لّفة 

بيالسيييييييلوفيان. يقولون: من اسييييييتفتى عالما  فقد اهتدى وهدى، ومن 

 استفتى جاهال  فقد ضّل وأضّل.

عن  الفلسف  التاريخ إن غياب البعد التأهيل  النظري الجمال  

المعاهد جعل من الموسيييييييق  األكاديم  هآالتيا ه بالمعنى الشييييييعب  

القديم، إنما آالت  خواجة يعزف فقل، وبعضهم مجيدون. ولو سألت 

أحييدهم معلومييات عن المقطوعيية الت  يعزفهييا لحييار ف  أبجييديييات 

معلومياتهيا! في ذا كان هذا الوضييييييع مقبوال  عموما  ف  مدارم تعليم 

ف على آالت موسيييقية لاوالد واليافعين، ألن الهدف الملّح هنا العز

هو تعلّم العزف على آليية موسيييييييقييية، حيييث تط ى النيياحييية العملييية 

                                                           


 إذ يمتلكون ف  ،الموسيييقا ف  تونسيخرج عن هذا التقييم مسييتوى طلبة وأسيياتذة ـييييييـيييييي  

 غالبيتهم مستوى  أكاديميا  موسيقيا  نظريا  معرفيا  رفيعا  لفرنسا الفضل فيه.
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التقنييية على النيياحييية النظرييية، فيي ن األمر مرفوض كليييا  عنييد طلبيية 

المعيياهييد العليييا المفروض فيهم، مع الوقييت التعليم  ثم االحتراف ، 

 ختصاصهم ال يتركون فيه زيادة لمستزيد.أن يصبحوا حّجة ف  ا

غياب التشيييكيالت اآللية الصييي يرة الت  تندرج ضيييمن إطار ما 

ي صطلح عليه عموما  بـييييييِ هموسيقا الحجرةه، لهو دليل على ضعف 

المسييييتوى الموسيييييق  التأهيل  ف  المعاهد ألنها تشييييكيالت، هتحت 

اسيييييي ام، فال مييا  وال غطييّ ون! المجهره، ه  المييا  المتحييان ال طييّ

 األوركسترات بمجاميعها ستّارة العيوب.

إن تجربة التربية الموسييقية العامة الشاملة تعتمد قبل كل ش   

على الحس الفن  السيييليم، وعلى المبادرة، وعلى وع  دقائق الواقع 

والمجتمع الييذي نعي  فيييه، والثقييافييية النيييا مييية لييه، وعلى رةيييية 

عيا  عاما  عن طريق اسييييتراتيجية شيييياملة تضييييع منهجا  تربويا  اجتما

وسائل اإلعالم والمراكز الثقافية والمهرجانات والندوات والملتقيات 

والمؤتمرات، ومنهجا  تربويا  مدرسييييا  وأكاديميا  تخصيييصييييا  يخّرج 

العييازف والمؤلف والموز  والم ن  والمؤّرا الموسيييييييق  والنيياقييد 

عملية  ة:الموسييق . يمكن أن نطلق على هذ  العملية التأهيلية الشامل

االسيييتثمار والتو يف الفن  األمثل للموارد البشيييرية المتخصيييصييية. 

هييذ  الرةييية المييدعوميية ببرنييامج ه  الت  تؤّمن الحصيييييييانيية الفنييية 

 والسيادة اإلبداعية عند الخاصة والعامة على السوا .

إن مييا فعلنييا  ف  حييديثنييا الطويييل لم يكن سييييييوى اقتراح أفكييار 

ليدت من معاينة الواقع وتلمس نقاط قوته وضييييييعفه وأدواته كائنها  و 

وغائبها. معاينة ال تقصيييييد النقد بقدر ما تقصيييييد التشيييييخي : أولى 

مراحل العالج. رفع مستوى أوالدنا ف  الرياضيات والفيزيا  أسهل 

بكثير كبرنامج، من رفع ذائقتهم الفنية، وأقصير نفسا  وأرخ  كلفة  

 وأكثر همصداقيةه ف  عيون الكثيرين.

بار حق الطفل ف  تعلم الموسييييييقا حقا  ترفيا  ضيييييمن هل يمكن اعت

 روف عيامية صييييييعبية ليصييييييبح حقيا  عيادييا  ف   روف جيدة أو أقل 
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صييييعوبة، أم هو حق كبقية حقوق التعلّم ال مفاضييييلة فيه وال تفضيييييل  

 ياهريا  هو حق للجميع، عمليا  هو حق للخاصيييييية، ال يمنح بالطبع لهم 

با  عن سيبق تصميم. أما الحق كامتياز، وإنما تأخذ  بع  الخاصية غال

العام المحقق نظريا  ف  صيفوف المدرسية فهو، على النحو الذي أسلفنا 

 فيه القول، يحتاج إلى من يؤيد  ويدعمه لك  يحصل عليه.

لكيل زميان معلمون ومناهج. هذا مبدأ أثبتته التجربة العملية ف  

ل ك التعليم. المشيييكلة الحاصيييلة اليوم بسيييبب الت يرات السيييريعة ف 

شيييي  ، ف  عصيييير أضييييحت فيه التكنولوجيا تتوالد ف  أجيال خالل 

فترة قصيييرة، وسييتصييبح مسييتقبال  أقصيير فأقصيير. نقول بسييبب هذ  

الت يرات السيييريعة الحاصيييلة خرج المعلمون من زمانهم، وخرجت 

مناهجهم من زمن بعيد من الزمن العلم  الحقيق . وهذ  مشيييييكلة ال 

نما ه  مشكلة عامة تخ  تعليم تخ  التربية الموسييقية وحدها وإ

االختصيييياصييييات كافة ف  بلداننا. إن ضييييعف حركة الترجمة ال بل 

مواتها قياسييا  إلى الكم الهائل من المعارف الت  ت نتج يوميا  ف  شييتى 

منيياح  المعرفيية، جعلييت مواكبتهييا عنييدنييا أمرا  معجزا . إن نظرة 

دّرم ف  جميع  سييييييريعيية إلى مضييييييييامين ومحتوى منيياهج مييا يييي 

ختصيياصييات يعطينا فكرة قاتمة عن الهوة المعرفية بين المكتوب اال

وبين الواقع الحييال ! لهييذا كلييه يحتيياج األسيييييياتييذة دوريييا  إلى تييأهيييل 

 مستمر ال غنى عنه لك  يبقى الرجال أبنا  زمانهم ودولتهم.

لقيد بدأنا أول خطوات ألف ميل دمقرطة تعلّم الفنون وممارسييييييتها، 

رغم أنهيا غير كافية، لكنها طيبة تحتاج إلى والجهود الت  بيذليت وتبيذل، 

مراجعة وتقييم وتقويم وتصييويب مسييار ومواكبة ومتابعة وعصييرنة من 

آن إلى آخر. ه  مراحيل تعميم الثقيافة الفنية، تعميم انفتاح العقل والروح 

واإلحسييييام على الفن. إن القرار السييييياسيييي  هنا مهم جدا  أمام ضييييبابية 

إذ إنها قضييية هامة مصيييرية ف  رق  األمم  الرةية عموما  حول الفنون،

وتقييدمهييا، لكنهييا ال تحظى بيي جمييا ، ولن تحظى حيياليييا  بييه على المييدى 

القصييييير على األقل. لذا كان تدخل الدولة المتنورة العصييييرية مهم جدا . 

ولك  يكون القرار السيياسي  صيائبا  يجب أن تكون الدراسة الت  توضع 
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ة لة عميقة متأنية قارئة للواقع متشيييّوفبين يديه ليصييينع قرار  وافية شيييام

للمسيييتقبل، تمتلن ف  مفاصيييلها ومكوناتها أسيييباب عصيييرنتها كلما دعت 

 الحاجة دون نسفها والبد  من جديد: لعنة سيزيف ومهلكته الت  أصابتنا.

القرار السييياسيي  الثقاف  قوي ضييعيف بانح معا . قوي بسييلطاته 

الالزمة   مكاناته الماديةالتشيريعية والتنفيذية وبمؤسيساته، ضعيف ب

للوصييييول إلى نتائج مرضييييية على المسييييتوى العام. الموسيييييقا من 

القطياعيات الثقيافيية الت  يمكن أن تجد لها رعاة من المجتمع المدن  

والقطا  الخاص بفعالياته كافة، على الدولة صانعة القرار السياس  

ى لأن تجعل مفاصييل قرارها السييياسيي  مرنة كفاية لدخول الخاص إ

 ميدان يعن  الجميع ويحّسن صورة الجميع ويعّززها.

 

 

 

 مظاهر التشنج وأسبابه

 

 عند العزف على آلة البيانو بأسلوب خاطئ

 

 

 

 ()سحر جميل ملحم

 

  ملخ  البحث

ت  اليطرح هذا البحث المشيياكل الخاصيية بالتشيينجات العضييلية 

را  ما والت  كثي ،تنتج عن األسييييلوب الخاطئ ف  العزف على البيانو

وقف عن العزف تتطور إلى معضييالت جسييدية مؤلمة تؤدي إلى الت

بند يعنى المن ثالثة بنود. بشييييييكل مؤقت أو بشييييييكل نهائ . ويتألف 

                                                           
  سيياسييية، الهيئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريب، أسييتاذة مسيياعدة بكلية التربية األـييييييـيييييي

 الكويت.
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األول بعرض األوضيا  الخاطئة األكثر شييوعا  المسييببة للتشنج ف  

لتشييريحية سييباب ااألالعزف على آلة البيانو. بينما يناق  البند الثان  

 المسببة له. الخاطئة للتشنج وأساليب التدريس والتدريب 

ند الثالث فيشييييييرح المفاهيم الحركية الحديثة الداعية إلى أميا الب

تصيييحيح أسيييلوب الحركة واسيييتئصيييال التشييينج بعيدا  عن المعالجة 

. يل  ذلن عرضيييا  لبع  الحاالت الت  تعاملت معها الباحثة. الطبية

وقد اسيييتندت الباحثة ف  دراسيييتها إلى آرا  ودراسيييات كبار أسييياتذة 

 بييالتطور  إلى ذوي العالقييةالبيييانو من القرن العشييييييرين وصييييييوال  

التكنولوج  المعاصيييير ف  بداية القرن الحادي والعشييييرين. وينته  

 البحث بالنتائج والتوصيات. 

 مقدمة 

األدا   بأساليبارتبطت األساليب القديمة لادا  على آلة البيانو 

 )المفاتيح( أسيييالف آلة البيانو. ولكن Claviersعلى آالت الكالفير 

ف  صييناعة آلة البيانو وتطور أسيياليب الكتابة لها منذ  التطور الكبير

 ، هورها ف  القرن الثامن عشيير وبخاصيية ف  القرن التاسييع عشيير

وضييييييع أميام عيازف  البييانو مهيام تقنيية جيديدة تطلبت الحلول. وقد 

تكر عييازفو البيييانو الكثير من الحلول عن طريق التجريييب واتبييا  اب

هم حييال دون إيصيييييييالهييا إلى ولكن عييدم وعيهم لتجييديييدات ،ال ريزة

ألنهم لم يسييييييمحوا لهم بييالشيييييييذوذ عن القواعييد التكنيكييية  ،طالبهم

لييذا عييانى الكثيرون من طالبهم تشيييييينجييات عضييييييلييية  .(2)المتبعيية

ممييا كييان لييه الكثير من السييييييلبيييات على  ،والتهييابييات ف  األوتييار

الصييييييعيدين النفسيييييي  والتقن . ولم يكن لدى أسيييييياتذتهم آنذا  غير 

لصييييييراا والمطيالبية بتكثيف سيييييياعيات التيدريب وزيادة االنتقياد وا

البيييانو البولنييدي  عييازفمؤلف و . لكن ربمييا بيياسييييييتثنييا (1)التكرار!

الذي قادته عبقريته إلى تحديد صييييي ة بسيييييطة  ،Chopinشييييوبان 

 سييييي  ،الدييز ،صيييييول دييز ،فا دييز ،تتألف من خمس ن مات )م 

  كلها الطبيعدييز( تتوضييييييع الييد من خاللهيا على آلية البييانو بشيييييي
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 (3)وتشييكل عند  الدرم األول لفن العزف على البيانو ،وبراحة تامة

 بعيدا  عن كل القواعد المتبعة ف  العزف. 

بيدأ طالب العزف على البييانو بي يجاد الحلول لمشيييييياكلهم التقنية 

بشييكل فعل  مع بداية  هور المدارم الحديثة ف  العزف على البيانو 

حليل بفضييل ت ،القرن العشييرين وبداية شييرف  أواخر القرن التاسييع ع

أدا  كبار العازفين وبفضيييييل االكتشيييييافات العلمية الخاصييييية بالجهاز 

 .الحرك  والمسييارات العصييبية والتعاون بين األطبا  وعازف  البيانو

إال أن الفهم الخياطئ لمبيدأ االرتخيا  اليذي اعتميدتيه المدارم الحديثة 

قرن العشييييييرين على أنه ف  أواخر القرن التاسييييييع عشيييييير وأوائل ال

  تسييييبب ف  مشيييياكل تقنية وفنية فارتخا  كامل والمبال ة ف  تطبيقه 

أوشيين  الت  عملية العزف على البيانو تمثلت بظهور مدرسيية هالثقله

! فعملييت المييدارم (4)بع  أسييييييياتييذتهييا أن يبطلوا عمييل األصيييييييابع

أخطا  المدارم السيييابقة وتجنب المعاصيييرة فيما بعد على تصيييحيح 

مضيفة الكثير من المفاهيم الجديدة اعتمادا  على المستجدات  ،هاسيلبيات

العلمية والنفس حركية قاطعة أشييييواطا  ف  دراسيييية أسييييباب التشيييينج 

والعميل على تجنبيه. وقيد سيييييياهميت الكتيب القيمة الخاصيييييية بتقنيات 

العزف الت  كتبهييا بع  العييازفين واألسييييييياتييذة المرموقين لشييييييرح 

ف  وضيع فلسيفة خاصة بفن العزف  ،األسياليب السيليمة آللية العزف

على البييانو جمعيت بين عمل الفكر والروح والجسييييييد. كما تتوج كل 

ذلن بالتطور التكنولوج  الكبير للتسييجيالت الصييوتية ـيييييييـييييييي المرئية 

إضييييييافة إلى برامج الكمبيوتر الت  بدأت  ،وجعلها ف  متناول الجميع

   تفتح مرحلة جديدة ف  تدريس العزف على آلة البيانو.

   

 مشكلة البحث

رغم التطور المعاصيييييير ف  أسيييييياليب تدريس العزف على آلة 

ماما  اليعيرون اهتالبيانو مازال الكثيرون من أسيياتذة البيانو لاسييف 

فيتعرض هؤال  للتشيييييينج  ،كيافيا  لسييييييالمة آلية العزف عند طالبهم
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تيجة ن العضلية ربما تتطور إلى التهابات ف  األوتار ،وآلالم جسدية

ب لفترات طويلة. وقد يتسييييييبب ذلن بتوقف المصييييييابين عن التيدري

العزف لفترة ما أو الخضو  للمعالجة الفيزيائية. ولكن ماإن يعودوا 

مما يضييييييطر بعضييييييهم  ،إلى العزف حتى تعود المشييييييكلة من جديد

للتوقف نهائيا  عن العزف. هذا إضييييافة إلى التأثير السييييلب  للتشيييينج 

حظت الباحثة أن احتمال التعرض على األدا  من الناحية الفنية. وال

 ،للتشنج يزداد عند البد  بدراسة العزف على البيانو ف  سن متأخرة

إذ تقل المرونة الجسيييدية  ،كما ف  بع  األوسييياط الجامعية العربية

 عن مرحلة الطفولة مما يتطلب اهتماما  خاصا  لتجنب التشنج. 

 أهداف البحث وأهميته

 بتيدئين البال ين الذين يبدةونيهيدف هيذا البحيث إلى تعريف الم

ظاهر مبتعلم العزف على البيانو بعد سييين الثامنة عشيييرة بسيييلبيات و

الذي ينتج عن األسيييييلوب الخاطئ ف  العزف على البيانو. التشييييينج 

ويعرض لهم أسييييييبابه التشييييييريحية واألسييييييباب ذات العالقة بطرق 

التيدريس والتيدريب. ويؤكد البحث ضييييييرورة تصييييييحيح أسييييييلوب 

ا كفيييل بمعييالجيية التشيييييينج دون الحيياجيية إلى المعييالجيية فهييذ ،العزف

الطبيية. ويمكن أيضييييييا  للطالب المتقيدمين بيالعزف االسييييييتفيادة من 

فلربما تكون لديهم بع   ،البحيث إلعادة النظر ف  أسييييييلوب أدائهم

التشيييييينجييات الت  تعيق تقييدمهم والبييد من التخل  منهييا. وتتمنى 

ولة والفنية انطالقا  من مق البياحثية أن تعود دراسييييييتها بالفائدة التقنية

ألنه  ،نيجاوز: هكل إتقان ف  المسييييتوى التقن  هو إتقان للفن نفسييييه

سييساهم ف  التعبير عن المضمون الفن  الذي هو الجوهر األساس  

 ه.  (5) للموسيقا

 الدراسات السابقة بالل ة العربية

 هر عدد من الدراسيييييات الخاصييييية بدراسييييية العزف على آلة 

 نذكر منها:  ،العربية البيانو بالل ة
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هاالسييترخا  وأهميته الكتسيياب الحرية  ـيييييييـييييييي د. ليلى زيدان: 2

أوصيييييت  (6)2881والسيييييهولة ف  العزف على البيانوه عام 

 Tobiasالبييياحثييية بموجبيييه بترجمييية كتييياب توبييييام ميييات 

Matthay: Pianoforte Muscular Relaxation 

Studies  دراسيييات اسيييترخا  العضيييالت ف  العزف على(

متضيييمنا  دراسيييات حول  2898بيانو( الذي صيييدر ف  عام ال

والذي مازال  ،الملمس والرشيييياقة وسييييرعة الحركة والتعبير

 .  (1)مرجعا  هاما  ف  هذا المجال

همدارم تعليم العزف على آالت الكالفير و  ـيـ د. سحر ملحم: 1

 ،البيانو من القرن السيييادم عشييير إلى بداية القرن العشيييرين

 . (8)2883جهاتهاه عام أهم أساليبها وتو

هدور الجهاز الحرك  ف  األدا  على  د. محمود شرقاوي:ـيييـييي  3

. وقييد 2883البيييانوه رسيييييياليية دكتورا  غير منشييييييورة عييام 

أوضيييح أهمية فهم و ائف األعضيييا  للتوصيييل إلى أدا  جيد 

 .  (8)على آلة البيانو

هاالسترخا  وأثر  ف  اكتساب الحرية  ـييييييـيييييي ياسر سيد حيدر: 4

رسييالة لنيل شييهادة  ،ة لادا  الجيد على آلة البيانوهوالسييهول

 تناول فيها دراسية التشيريح العضل  ،2881عام الماجسيتير 

 وذلن بهدف ،وآليية العزف على البييانو بياسييييييتخيدام ثقل اليد

بتطبيق تمارين خاصة لالسترخا  بعيدا   توضييح أهمية القيام

لت  ارين اعن آلة البيانو لتسيييهيل األدا . وقد طبق بع  التم

ومات   Lisztطرحهيا بع  كبار األسيييييياتذة أمثال ليسييييييت 

Mattay  وغيرهميييا ف  تيييدريس مجموعييية من المبتيييدئين

البال ين ف  المرحلة اإلعدادية ف  كلية التربية الموسيييقية ف  

 . (29)جامعة حلوان ف  القاهرة

 الدراسات السابقة بالل ات األجنبية: 
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المختصيييية الت  ألجنبية هنا  في  من الدراسييييات والمراجع ا

تبحيث ف  معيالجية مشيييييياكيل العزف على البييانو من الناحية التقنية 

 وقد اعتمدت الباحثة منها مايل :  ،والفيزيولوجية

 Gerd Kaemper  :“Techniques ـييييييييييـييييييييي جيرد كايمبر 2

Pianistiques” )رسيييييالة لنيل ،)تقنيات العزف على البيانو 

. أعيييدت 2865م شييييييهيادة الييدكتورا  من جييامعيية بيياريس عييا

. أوضيييييح كايمبر 1992طباعتها ف  ديسيييييمبر كانون األول 

أهميية االكتشييييييافيات العلميية المختلفية وبخياصيييييية ف  مجال 

ف  تطوير تقنيييات العزف على آليية البيييانو. كمييا  ،التشييييييريح

أورد اآلرا  اليمختلفييية حول تقنييييات األدا  ف  الميييدارم 

ع عشر رن التاسيالمختلفة للعزف على آلة البيانو ف  نهاية الق

إلى منتصييييف القرن العشييييرين موضييييحا  إيجابيات كل منها 

 . (22)وسلبياته 

 William S. Newman :“The ـيييييييـييييييي ويليام م. نيومن 1

Pianist’s Problems” )وهو  ،)مشيييييياكيل عيازف البيانو

 ،2859عازف بيانو أمريك  صييييدر كتابه للمرة األولى عام 

مع  2884عيييام وأعييييدت طبييياعتيييه ألهميتيييه للمرة الثيييالثييية 

تعديالت وإضييييافات قام بها المؤلف. تناول نيومن المشيييياكل 

التقنية بد ا  من وضييعية الجلوم على آلة البيانو وصييوال  إلى 

مؤكدا  ضييرورة بنا  الثقافة  ،األدا  المتكامل للفنان المحترف

كيالعزف السييييييماع   ،الموسيييييييقيية وتنميية القيدرات المهنيية

 ،لموسيييييييق  والعزف الجماع والقرا ة الوهلية واالرتجال ا

لدورها ف  تقوية الذاكرة الموسيييقية وصييقل القدرات الفكرية 

 .(21)والعملية والنفسية للطالب

 ”Earl Moss :“More than teaching ـيييييـييييي إيرل موم 3

من كونسييييييرفاتوار تورونتو ف   2888)أكثر من التدريس( 

كنيييدا. وقيييد ركز على دور الميييدرم ف  شييييييرح وعرض 

تقنييية للعزف على آليية البيييانو وأهمييية توجيييه األسييييييياليييب ال
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وطرح عييددا  من التمييارين  ،الطييالييب إلبراز جميياليييات األدا 

لمسيياعدة الطالب على الربل بين فهم طبيعة الحركة والهدف 

 .(23)منها للتمكن من تنفيذها

)بيانو(  ”Louis Kentner  :“Piano ـيييييييييـييييييييي لويس كنتنر 4

البيانو ولخ  . وقيد تحيدث عن تطور صيييييينياعية آلة 2816

تقنييييات األدا  المختلفييية من وجهييية نظر  هو وعيييدد من 

العييازفين الكبييار مؤكييدا  أهمييية البييداييية الصييييييحيحيية ف  تعلم 

العزف لتجنييب الوقو  ضييييييحييية التكتالت العضييييييلييية غير 

المتوازنيية أو التهييابييات األوتييار والتشيييييينجييات العضييييييلييية 

 .  (24)المؤلمة

 Georgy Sandor :“On Pianoـيييييـييييي جيورج  ساندور  5

Playing: Motion، Sound and Expression”،   ف(

. 2885التعبير(  ،الصيييييييوت ،الحركية ،العزف على البييانو

وهو عييازف بيييانو أمريك  درم لييدى المؤلف الهن يياري 

بارتو  وألف كتابه عندما كان قد قارب التسعين من عمر . 

يتميز كتييابييه بيياحتوائييه على منهج متكييامييل ومتميز لتييدريس 

بعيدا  عن التشيييينج. ويتضييييمن شييييرحا   ،على البيانو العزف

وافييا  ألنوا  التكنيين المختلفة مع التفاصييييييييل التشيييييييريحية 

الضييرورية والصييور المتتالية والرسييوم والرموز لتوضيييح 

ة كما قدم الحلول للمشاكل التقنية المختلف ،التفاصيل الحركية

 .(25)لكثير من األعمال الموسيقية

 Kendall Taylor :“Principles ofـيييييييـييييييي كيندال تيلور  6

piano Technique and Interpretation”   ميييبيييياد(

تقنييات العزف على البيانو والقدرة على نقل رسييييييالة الن  

وهو  ،2882الموسيييييييق  إلى المسييييييتمع عن طريق األدا ( 

عازف بيانو بريطان . أعيدت طباعة الكتاب للمرة الخامسيية 

فة قة للتقنيات المختلويحتوي على تفاصيييييييل دقي ،2886عام 

ف  العزف على آلية البييانو واسييييييتخيداميات البييدال بأنواعها 
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ودورها ف  إثرا  التعبير الصييييييوت . ويعرض حلوال  لبع  

  .(26)المشاكل التقنية الخاصة

 وكريسيييتين هاريسيييون Barbara Paul ـييييييييـيييييييي باربرا بول 1

Christine Harrison :“The Athletic Musician” 

ية صصاتخا. وباربرا بول ه  2881ياض ( )الموسييق  الر

ف  المعالجة الفيزيائية للمشيييييياكل العضييييييلية المهنية المتعلقة 

خصييييوصييييا  بالعزف على اآلالت الموسيييييقية. أما كريسييييتين 

هياريسييييييون فه  عيازفة على آلة الكمان دفعتها معاناتها من 

لتكريس  ،تشيييييينجييات أدت إلى انقطيياعهييا لفترة عن العزف

ذا المجييال. يحوي الكتيياب شييييييرحييا  جهودهييا للبحييث ف  هيي

للمعضييييالت الجسييييدية المتعلقة بالهيكل العظم  والعضييييل  

ويقييدم النصيييييييائح العملييية لتجنييب اآلالم بيياختالف منشييييييئهييا 

 .  (21)وينصح بالمعالجة الفيزيائية

 Pedro de Alcantara :“Indirectـيييييييـييييييي بيدرو ألكانتارا  8

Procedures: A Musician’s Guide to the 

Alexander Technique”  إجرا ات غير مباشييرة: دليل(

. اهتم بتقديم تعاليم عالم 2881الموسييييق  لتكنين ألكسييياندر( 

 Fredericالنفس والحركيية فريييدرييين ميياتيييام ألكسيييييينييدر 

Mathias Alexander   ف  معيييالجييية وتجنيييب األخطيييا

الحركية ومشيياكل التنفس الت  تنتج عن التشيينج وتطبيقها ف  

 .(28)آلالت الموسيقيةتعليم العزف على ا

 Heinrich Neuhaus  :“L'Art Du ـييييييـيييييي هنري نيجاوز 8

Piano”  فن العزف على البييانو( كتبيه ف  أواخر حياته إذ (

 2812وترجم إلى الل ية الفرنسيييييييية عام  ،2864توف  عيام 

. وهو من أهم 1993وأعيدت طباعته بالل ة الفرنسييييييية عام 

صف سييكو ف  منتأسياتذة كونسيرفاتوار تشيايكوفسيك  ف  مو

القرن العشرين. وقد درم لديه اثنان من أشهر عازف  العالم 

. أهم ميييا نيييادى بيييه Gilelsوغيليلز  Richterهميييا ريختر 
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نيجييياوز أن ينطلق التكنيييين من الرةيييية الفنيييية الت  تعكس 

الصورة الجمالية للعمل الموسيق  مؤكدا  دور الفكر والتحليل 

وا . قدرات التقنية على السالمنطق  ف  تنمية الحس الفن  وال

وقد شيييييرح منطق وآلية تطوير القدرات التقنية على أسيييييام 

 ،علم  انطالقا  من خصيييييوصيييييية التكوين الجسيييييدي للطالب

 .  (28)واضعا  حلوال  للتوصل إلى العزف بحرية وانسيابية

 Thomas Mark  :“What everyـيييييييـييييييي تومام مار  29

pianist needs to know about the body”  مييياذا(

. عازف 1993يحتاج كل عازف بيانو أن يعرفه عن الجسم( 

 كتب بالتفصيل عن الجانب التشريح  ،وأسيتاذ بيانو أمريك 

ا  داعي ،مبينا  آلية عمل العضيييالت وأسيييباب تشييينجها ،للجسيييم

إلى ضييرورة تصييحيح األخطا  الحركية المسييببة للتشيينجات 

ف  العزف على البييييانو لتجنيييب تطورهيييا إلى معضييييييالت 

جسدية. علما  بأنه قد اعتمد على كتاب باربارا كونابل وويليم 

 Barbara Conable and William Conableكونابل 

 Whar everyالذي يحمل اسييييييما  مشييييييابها  السييييييم كتابه: 

musician needs to know about the body 

)مايحتاج كل موسيييييق  أن يعرفه عن الجسييييم ( وطبق مافيه 

يفا  الكثير من التفاصيييييل والرسييييوم على عازف  البيانو مضيييي

 .  (19)التوضيحية الخاصة بالعزف على البيانو

: مقاالت  Richard Beauchampـيييييـييييي ريتشارد بوشامب 22

حول مشييييياكل التشييييينج ف  تدريس العزف على البيانو. وهو 

منسيييييق تدريس العزف على البيانو ف  مدرسييييية هالقديسييييية 

 .(21)ماريه الموسيقية ف  أدنبر  ــ بريطانيا

ـيييييييييـييييييييي مقاالت على اإلنترنت وتسييييجيالت فيديو عن تكنين 21

 Dorothy Taubman Techniqueدوروث  تييياوبميييان 

مؤسيسية مدرسية ف  العزف على البيانو اشتهرت باسمها ف  
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لتجنب ومعالجة التشنج ف  العزف على آلة البيانو  ،نيويور 

 . (11)ف  الربع األخير من القرن العشرين

 Alexander Techniqueنين ألكسندر ـييـيي مقاالت حول تك23

كتبهييا بع  األسييييييياتييذة المختصييييييين ف  معييالجيية األخطييا  

 ،الحركيية ومشيييييياكيل التنفس والنطق تبعيا  لتعاليم ألكسييييييندر

وبع  أسييييييياتييذة العزف على البيييانو الييذين يقومون بتطبيق 

 .  (13)تكنين ألكسندر ف  عملهم التدريس 

حول  1996ــ  1995م ـيـي التقرير السنوي لجامعة أوتاوا للعا24

 Gilleاليييدراسييييييييات الت  قيييام ويقوم بهيييا د. جييييل كومو 

Comeau  مع مجموعة من األفراد المتعددي التخصييصييات

 Pianoف  مختبر خيياص للبحييث ف  طرق تييدريس البيييانو 

Pedagogy Research Laboratory  بهدف االسييييتفادة

من منجزات التكنولوجييا الحيديثية ف  تدريس العزف على 

وقد قامت الباحثة بزيارة لهذا المختبر والتعرف  (14)والبيان

 . على إنجازاته

 أسئلة البحث

ـييييييـيييييي ماه  مظاهر وسلبيات التشنجات العضلية عند طالب  1

 العزف على البيانو  

ـييييييـيييييي ماه  أسباب اإلصابة بالتشنجات واآلالم العضلية عند  2

 العزف على آلة البيانو 

نب ومعالجة التشنج ف  ـييييييـيييييي ماه  التوجهات المعاصرة لتج 1

 العزف على آلة البيانو  

 

 منهج البحث

يتبع البحيث المنهج الوصييييييف  التحليل . ويتألف من ثالثة بنود 

 وفق الخطة التالية: .تجيب على أسئلة البحث



 

 25 

 البند األول

 سلبيات ومظاهر التشنج ف  العزف على آلة البيانو

 يانو.سلبيات التشنج ف  العزف على آلة البأوال  ـــ 

مظاهر التشنج األكثر شيوعا  ف  العزف على آلة  ثانيا  ـييييييـييييييـيييييي

 البيانو. 

 البند الثان 

 أسباب اإلصابة بالتشنجات العضلية ف  العزف على آلة البيانو

 األسباب التشريحية للتشنج.  أوال  ـــ

 األسباب ذات العالقة بطرق التدريس والتدريب:ثانيا  ـــ 

العزف على البيانو والخطأ ف  تقدير ـييـيي البداية الخاطئة ف   1

 الطبيعة الجسدية للطالب.

 ــ عدم توافق المنهج مع مستوى فهم الطالب واستيعابه. 2

 ــ عدم توافق المنهج مع حجم يد الطالب وقدراته التقنية.  1

 ــ عدم التسخين وعدم االنتظام بالتدريب.  4

 البند الثالث

العضلية ف  العزف على توجهات نحو معالجة وتجنب التشنجات 

 البيانو

 المفاهيم الحركية المعاصرة ف  معالجة وتجنب التشنج.أوال : 

تصييييييحيح أسييييييلوب العزف وإعادة التأهيل حجر األسييييييام ثانيا : 

 لمعالجة التشنج. 

البحث عن أسيياليب جديدة لتجنب التشيينج ف  العزف على  ثالثا :

لحادي بداية القرن اآلة البيانو باسيييتخدام التكنولوجيا المعاصيييرة ف  

 والعشرين. 

 يل  ذلن النتائج والتوصيات. 

 

 البند األول
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 سلبيات ومظاهر التشنج ف  العزف على آلة البيانو

 أوال  ــ سلبيات التشنج ف  العزف على آلة البيانو 

يبين كنتنر أن التشيييينج يتسييييبب بالعزف على آلة البيانو بطريقة 

وحينما  ،الصييييييوت المؤدىهالتخبيله وعدم السيييييييطرة على نوعية 

يحاول الطالب المصيييياب بالتشيييينج أن يعزف على البيانو بصييييوت 

ألن آليية البيييانو التتجيياوب مع  ،خييافييت تبو  محيياوالتييه بييالفشيييييييل

محياوالتيه! والبيد من أن يتمتع الطياليب بالموهبة الكبيرة ليتمكن من 

نه ف  نهاية المطاف من  التوصيييييل إلى أسيييييلوب خاص بالعزف يمكي

. أما جيورج  (15)الييات الفنيية الت  البيد منهيا ف  األدا تحقيق الجمي

سييياندور فيؤكد أن األسيييلوب الخاطئ ف  العزف يؤدي إلى موسييييقا 

ألن نوعية الصيييوت الذي يخرج من اآللة سيييوا  آلة البيانو  ،خاطئة

. أي أن التشيييييينج يؤدي إلى (16)أم غيرها ينتج عن أسييييييلوب العزف

 دا  على آلة البيانو. سلبيات تقنية وفنية ف  عملية األ

ثم يتطور  ،يبدأ التشيينج بأن يشييعر الطالب بصييعوبة تنفيذ حركة ما

ثم مايلبث أن يشيييييعر باأللم والعجز أمام آلة  ،ذلن إلى شيييييعور  بالتعب

البيييانو. وف  مثييل هييذ  الحييال غييالبييا  مييا يضييييييطر الطييالييب للتوقف عن 

لبيات أن السيييبل وربما يتوقف عن العزف نهائيا . أي  ،التدريب فترة ما

التقنية والفنية للتشينج التلبث أن تطول الحالة النفسيية للطالب وبخاصة 

وذلن بالقضيييا  على مواهبه وطموحاته وإصيييابته باإلحباط  ،الموهوب

واالكتئاب. علما  بأن عدم الثقة بالنفس والخوف والتردد والنسيييان أثنا  

ذ  أن مثل هالعزف ه  أقل ما يمكن للتشيييينج أن يتسييييبب به. ولكن بما 

المشييييياعر يمكن أن ينتج أيضيييييا  عن عدم التدريب الكاف  أو ألسيييييباب 

أخرى كالمرض أو عدم التركيز أو غير ذلن. فاألمر منوط باألسييييييتاذ 

الييذي يفترض أن يكون ف  بحييث دائم عن األسييييييبيياب الحقيقييية إليجيياد 

الحلول المناسيبة للقضيا  على أي مظهر من مظاهر التشنج. كما يمكن 

الواع  أن يسيياعد أسييتاذ  ف  الكشييف عن هذ  األسييباب ليعمل للطالب 

على التخل  من التشنج بذكائه وإرادته ف  ضو  اإلرشادات الصائبة 
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وف  ضيو  أساليب العزف السليمة على آلة البيانو الت  يطلع  ،ألسيتاذ 

سييييييوا  من خالل قرا اتيييه أم من خالل مراقبتيييه للعيييازفين  ،عليهيييا

سيييات الموسيييقية الت  يمكن أن يرتادها أم ف  المحترفين سييوا  ف  األم

التسجيالت الصوتية ـييييييـيييييي المرئية المتوفرة من حوله. هذا إضافة إلى 

نها من خالل تدريباته الواعية  خبرته الشيييييخصيييييية الت  يحاول أن يكوي

حيييث يبحييث عن أسييييييلوب الحركيية الييذي يزيييل عنييه األلم ويمكنييه من 

 د الثالث لهذا البحث. وهذا ما يوجه إليه البن ،األدا  بحرية

 ثانيا  ــ مظاهرالتشنج األكثر شيوعا  ف  العزف على آلة البيانو

مظياهر التشيييييينج األكثر شيييييييوعيا  لدى الطالب نورد فيميا يل  

ولييدى بع  المتقييدمين ف  العزف على  ،المبتييدئين بشييييييكييل خيياص

مع ذكر السيييييلبيات التقنية الخاصييييية بكل منها بهدف توجيه  ،البيانو

ى مييا يجييب أن يتجنبييه ف  العزف على البيييانو. علمييا  بييأن الطييالييب إل

بع  المظياهر ربميا تتيداخيل نتيجية لتسييييييبب خطأ بخطأ آخر. وقد 

اسيييتندت الباحثة ف  جمع مظاهر التشييينج من خالل خبرتها الطويلة 

 مستنيرة بخبرات كبار األساتذة وتوجيهاتهم: 

ــــ  1 ـــــ ما  المما يسبب آ تصلب الرس  والمبال ة برفعه أو خفضه:ـ

 .  (28)ف  الرس  وإعاقة حركة األصابع

ــ ل  ُّ الرس  باتجا  اإلبهام مع رفعه فوق المفاصل المشطية:  2

يؤدي ذلن إلى تصييييييلب الرسيييييي  وإعاقة حركة األصييييييابع 

وبيخيييياصيييييييييية حركيييية اإلبهييييام واألصييييييييييابع الصييييييي يرة 

)الخنصيير/اإلصييبع الخامس من كل يد(. كما يتسييبب بلصييق 

ته مظهر آخر للتشنج كما سيرد وهذا بحد ذا ،الكو  بالجسد

 الحقا . 

ـييييييـيييييي ل  ُّ الرس  باتجا  اإلصبع الخامس مع رفعه فوق مستوى  1

وهذا من الحركات المؤذية والمؤلمة  المفاصييييل المشييييطية:

 ،للرسييييييي  الت  تضيييييييعف وتعيق قوة األصيييييييابع وحركتها



 

 28 

وبخاصييييييية حركة اإلبهام. إذ يبتعد اإلبهام نتيجة لذلن عن 

 خر ويعجز عن القيام بمسؤولياته. لوحة المفاتيح فيتأ

ـييييييـيييييي تكوير األصابع بعصبية بشكل غير طبيع  بحيث يصبح  4

العزف باأل افر بدال  من استخدام رةوم األصابع أو مخدات 

وهذا يتسييييييبب بتصييييييلب الرسيييييي  وإعاقة حركة  األصييييييابع:

إضيييافة إلى التسيييبب بتشييينجات وآالم ف  األصيييابع  ،األصيييابع

ذ إ ،لصييوت الصييادر من آلة البيانوواألوتار. كما يسيي   ذلن ل

وينعدم اإلحسييييييام بعمق  ،يختلل مع صييييييوت طرق األ افر

مفياتيح البييانو اليذي البد منه لاحسييييييام بالملمس الذي يحدد 

 .  (28)جمال التعبير الصوت  الخاص بالعازف

ـييييييـيييييي فتح األصيابع بشكل عصب  من عظم مشل الكف بحيث  5

ام انعد الليونة:يصيييبح اإلصيييبع كالمسيييطرة الخشيييبية خال من 

الليونة ف  مفاصييل األصيييابع يؤدي إلى صيييعوبة التجاوب مع 

األمر الحرك  وبالتال  عدم اسييتطاعة العازف السيييطرة على 

أصيابعه. وتتحول األصابع إلى مطارق لضرب مفاتيح البيانو 

 وينعدم إحساسها بالملمس.

ـييييـيييي انخفاض المفاصل المشطية لراحة اليد بحيث تكاد تلتصق  3

م األدا  بشيييييكل عا هذا االنخفاض يهدد نقا تيح البيانو: بمفا

ألنه يتسييبب بأن تضيي ل راحة اليد عددا  من مفاتيح البيانو 

كتشييوي . كما أنه يعرقل حركة األصييابع وبخاصيية حركة 

مما يتسيييييبب  ،اإلصيييييبع الصييييي ير/الخامس وحركة اإلبهام

بعرقليية عملييية نقييل اليييد من وضيييييييعييية إلى أخرى أثنييا  

 . (18)العزف

ـييييـيييي تكوير اإلبهام وإدخاله تحت كف اليد مع تثبيت حركة كف  8

وهذا يتسيبب ب عاقة عمل اإلبهام وعدم السيطرة  اليد والذرا :

على سيييالسييية األدا . ويحصيييل ذلن عادة عند البد  بتعلم أدا  

 . (39)الساللم
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ـيييييييـييييييي كبس مفتاح البيانو بقوة واالسييتمرار بالضيي ل حتى بعد  8

ا مابع ملتصيييقة بمفاتيح البيانو: صيييدور الصيييوت وكأن األصييي

دام الصييييييوت الصييييييادر عن آلة البيانو لن يت ير باسييييييتمرار 

الضيي ل على مفتاح البيانو ف ن اسييتمرار ضيي ل مفتاح البيانو 

وهو  ،بعد صييدور الصييوت عنه هو هدر للطاقة مسييبب للتعب

 يسبب التشنج الذي يعرقل االستجابة لتنفيذ األوامر الحركية. 

: ويؤدي ذلن إلى إعاقة بالجذ  أثنا  العزف ـيييييـييييي لصق الكو  9

حركيية الييذراعين وتقلي  قييدرتهمييا على التنقييل على لوحيية 

مفاتيح البيانو الت  تمتد إلى مسييييييافة التقل عن نصييييييف المتر 

على يمين العازف وعلى يسيييار . كما يتسيييبب ذلن ب ضيييعاف 

كل من الرسييي  واإلصيييبع الصييي يرة وإعاقة حركة اإلبهام ف  

دد نيومن إبعاد الكو  عن الجذ  بمسييافة بضييعة كل يد. وقد ح

إنشيييييييات موضييييييحييا  أهمييية ذليين ف  تحرير حركيية الييذراعين 

 . (32)وتعوي  التفاوت ف  أطوال األصابع

وهذا يعن   ـيييـييي لصق الركب ببعضها و شد عضالت الساقين:12

مما  ،إبقا  الجسيييييم ف  حالة تشييييينج وعدم توازن أثنا  العزف

وبالتال   ،(31)ة حركة السيييييياقينيتسييييييبب بالتعب المبكر وإعاق

 يعيق قدرة التحكم باستخدام البيدال. 

ـيييييـييييي رفع الركب ودفعها لسطح مفاتيح البيانو إلى األعلى عن 11

ويؤدي ذليين  طريق رفع الكعبين على رةوم أصييييييابع القيدم:

 إلى تشنج الجسم وإعاقة االستجابة لاوامر الحركية. 

دخالهما تحت ـيييييييـييييييي وضييع القدمين على رةوم األصييابع وإ12

يسييبب ذلن حالة من عدم التوازن وعدم االسييتقرار  الكرسيي :

ويؤدي إلى تحييدب الظهر. وربمييا يتسييييييبييب  ،على الكرسيييييي 

بيالضيييييي ل المفرط على مفياتيح البييانو عنيدميا يحاول الطالب 

 تدار  السقوط. 

يؤدي ذلن إلى الشعور ـييييـيييي لف القدمين حول أرجل الكرس : 11

 .  (33)الظهربعدم التوازن ويتسبب بتحدب 
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يسييبب ذلن  ـيييييييـييييييي نقطة الجلوم على الكرسيي  غير متوازنة:14

الشييييعور المسييييتمر بخلل ف  التوازن مما يؤدي إلى الشييييرو  

ركيز مما يشييييييتت ت ،بت يير نقطة الجلوم بين الفينة واألخرى

العيازف ويعيق أدا  . وينصييييييح ميار  بالجلوم على العظام 

 .  (34)نالمخصصة للجلوم والحوض لتالف  عدم التواز

يسييبب ذلن  ـيييييييـييييييي تحدب الظهر وتقوسييه بشييكل الفت للنظر:15

الضيييييي ل على الرئتين وإعيياقيية التنفس ممييا يؤدي إلى التعييب 

وبخاصييية إذا ما ترافق تحدب الظهر مع مظاهر  ،(35)السيييريع

مثل حبس النفس وشييد عضييالت الرقبة أوعدم  ،أخرى للتشيينج

 التوازن ف  وضعية الجلوم. 

هذا وللخلف بشكل مبال  فيه وغير طبيع : ه الظهر ــــيـي توجي13

يزييد من الضيييييي ل على الييذراعين والجييذ  مسييييييببيا  األلم ف  

 .  (36)الذراعين والظهر واألكتاف

وهذا يسبب آالما  ال داع   ــ األكتاف متصلبة وربما مرفوعة:18

لهييا ف  عضييييييالت الرقبيية والظهر ويحييد من حرييية حركيية 

 الذراعين.

ي مما يؤد بس النفس أثنا  العزف:ـيييـييي اضطرابات التنفس كح18

إلى إعيياقيية القييدرة على اإلصيييييي ييا  وقطع األفكييار والجمييل 

 عدا التعب السريع.  ،الموسيقية عند تجديد النفس



 

 11 

تشينج هذ  العضلة يسبب  ـييييييـيييييي شيد عضيلة الحجاب الحاجز:19

 .  (31)الشعور بعدم الراحة والتوتر وعرقلة عملية التنفس

ويحدث ذلن بشكل خاص  :نوالحنـييييـييييي الض ل على األسنان 22

عند أدا  المقاطع السييييريعة ويسييييبب اإلجهاد وإعاقة الحركة. 

ويصييييييدر عن ذلن ف  بع  الحاالت صييييييوت يشييييييبه األنين 

 يشوش عملية االستما . 

يؤثر هذا سلبا  على عمل جميع أجزا   ـييـيي شد عضالت الرقبة:21

 . (38)الجسم

 

 البند الثان 

 أسباب اإلصابة بالتشنجات العضلية

 

 :   األسباب التشريحية للتشنج ــ أوال  

تشييكل حالة التشيينج الذي ينتج عن المبال ة ف  تكوير األصييابع 

لب تليها حالة تصيي ،نقطة انطالق لدراسية أسييباب التشينج التشييريحية

الرسييييي . إذ مازال كثير من مدرسييييي  العزف على البيانو لاسيييييف 

لذي يدعو انو ايتبعون األسييييلوب القديم ف  تعليم العزف على آلة البي

إلى تكوير األصيييييابع وتثبيت الرسييييي  مما يسيييييبب التشييييينج. ويزيد 

االهتمييام بهيياتين الحييالتين ألن األصيييييييابع ه  الوحيييدة الت  تحتيين 

مبياشييييييرة بمفياتيح البييانو وتبقى ف  المقدمة مهما كانت عالقة باق  

أجزا  الجهاز الحرك  بعملية العزف. وألن الرسيييي  هو النفق الذي 

عصييياب وأوتار العضيييالت الت  تحر  األصيييابع. والبد تمر فيه األ
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من الحفا  على حسن سير الحركة ف  هذا النفق للتمكن من الحفا  

 على حسن سير عملية العزف. 

 ،لتوضييييح أسييييباب التشيييينج الت  تحدث نتيجة تكوير األصييييابع

 Richardأسييييتاذ البيانو اإلنجليزي ريتشييييارد بوشييييامب أوضييييح 

Beauchamp  وتحيديدا  حركة السييييييبابة  ،ع الييدحركية أصييييييابأن

يرتبل بعضيييها ببع   ،واإلصيييبع الوسيييطى والبنصييير والخنصييير

نتيجة الرتباط أوتارها القابضة ببعضها وأوتارها الباسطة ببعضها. 

إذ تتمركز العضيييييلة القابضييييية على طول الجهة السيييييفلية للسييييياعد 

وتتصييل برةوم األصييابع عن طريق أربعة أوتار متصييلة ببعضييها 

لنسييييج الضيييام واألربطة الشيييعيرية على امتداد مسييياحة بوسييياطة ا

مما يجعل تحرين األصيابع بشكل منفصل بعضها عن بع   ،الكف

أمرا  صييعبا . وتزداد صييعوبة تحرين األصييابع بشييكل منفصييل عند 

تكوير األصيييييابع بشيييييكل مبال  فيه إذ تميل العضيييييلة القابضييييية إلى 

ع إصييييييبع ما وكل محاولة لرف ،تحرين األصييييييابع كلها بجهة واحدة

منها تسييييبب التشيييينج ألنها تحاول فصييييل أوتار العضييييلة القابضيييية 

بعضييييييها عن بع . ومن جهة أخرى تتعارض عملية القب  الت  

تقوم بها العضييييلة القابضيييية مع عملية الرفع الت  تقوم بها العضييييلة 

الباسييييييطة الت  تتمركز على طول السيييييياعد من الجهة المعاكسيييييية 

الباسييطة برةوم األصييابع عن  للعضييلة القابضيية. وتتصييل العضييلة

وتتصييييييل هذ  األوتار  ،طريق أربعية أوتيار عبر الجهية الخلفية لليد

األربعة ببعضييها بوسيياطة أوتار اتصييال داخل . إال أنه توجد أوتار 

باسيطة إضيافية خاصة بكل من الخنصر والسبابة تتيح لهما الحركة 

 وهذا يفسييير سيييهولة عملية رفع ،بشيييكل مسيييتقل عن باق  األصيييابع

السيبابة أوالخنصير عند إبقا  األصيابع األخرى مقبوضة. أما عملية 

رفع اإلصيييبعين الوسيييطى والبنصييير فترتبل سيييهولتها أو صيييعوبتها 

بميدى ليونية أو عيدم ليونة أوتار االتصييييييال الداخل  الت  تربل بين 

. وتوضح مقالة طبية أن إصبع السبابة (38)األصيابع لدى كل شخ 

ن مما يجعل عملية تحري ،فق  الحركةتتمتع بوترين بياسييييييطين متوا
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هذ  اإلصييبع أسييهل من تحرين باق  األصييابع. بينما تتمتع الخنصيير 

اإلبهام فهو  أما .(49)بسييييييتة أوتار باسييييييطة مختلفة تسييييييهل حركتها

األقوى واألسيييييهل حركة بين األصيييييابع بفضيييييل تمتعه بعضيييييلتين 

 .  (42)خاصتين به تسمحان له بالتحر  عبر اليد ف  جميع االتجاهات

فيحدث عادة عند قيام اليد بحركات  أما تصييلب الرسيي  وتشيينجه

متكررة مع إبقا  الرسي  جامدا  ف  وضعية واحدة. ويحدث عند ذلن 

. Carpal Tunnel Syndromeما يسييمى بالتهاب القناة الرسيي ية 

القناة الرس ية ه  الممر و .(41)اإلصيابة األكثر شييوعا  للرسي وه  

وبضيييييمنها  ،عصييييياب من السييييياعد إلى اليدالذي تعبر  األوتار واأل

العصييييب المسييييؤول عن تزويد كل من اإلبهام والسييييبابة واإلصييييبع 

الوسيطى بالحاسة اللمسية. والبد ألي خلل ف  الرس  من تضييق أو 

تشييينج أن يسيييبب تهيجا  أو التهابا  ف  األعصييياب الت  تمر ف  القناة 

 . (43)الرس ية مسببا  آالما  ف  الرس 

من تجاهل التشنجات  Thomas Markمام مار  لقد حذر تو

الحتمييال تطورهييا إلى  ،ف  جميع مسييييييتويييات العزف على البيييانو

أسييباب التشيينجات وااللتهابات العضييلية  ولخ . (44)إصييابات بال ة

التشييييييريحية الت  يمكن أن يصيييييياب بها الجهاز الحرك  ف  النقاط 

 األربع التالية: 

 :contraction-co(45)ـيييـييي تقل  عضلتين ف  نفس الوقت  2

عندما تعمل العضييييييلة تتقل  وتصييييييبح ف  حال توتر إلى أن تنه  

عملهييا وتعود لحيياليية االرتخييا . وتتم اآللييية الطبيعييية لتحرييين أحييد 

أطراف الجسيييم عن طريق التناوب ف  عمل عضيييلتين ف  اتجاهين 

مختلفين. فتحرين اليد مثال  يتطلب تقل  عضيييييلة واحدة تحر  اليد 

ثم ترتاح هذ  العضيييييلة تاركة المجال لتقل  عضيييييلة  ،ف  اتجا  ما

أخرى تقوم بتحرين اليد باتجا  آخر. ولكن إذا تقلصييييت العضييييلتان 

وتحدث اإلصييييابة. ويحدث  ،معا  يصييييبح من الصييييعب تنفيذ الحركة

مثال ذلن ف  العزف على البيانو عند المبال ة ف  تكوير األصييييييابع 
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  العزف. والسييييبب أن وإبقائها ف  حالة التكور بشييييكل مسييييتمر أثنا

عملية تكوير األصييييييابع الت  تتم بوسيييييياطة العضييييييالت القابضيييييية 

الموجودة على الجانب السييفل  من السيياعد تتعارض مع عملية رفع 

األصييابع وتحريكها الت  تتم بوسيياطة العضييالت الباسييطة الموجودة 

على الجانب العلوي من الساعد. ألننا عندما نقوم برفع األصابع مع 

مقوسيية ومكورة يعن  أننا نسييتخدم العضييالت القابضيية بنفس إبقائها 

فتتقل  العضيييييالت القابضييييية  ،التوقيت مع العضيييييالت الباسيييييطة

مما يتسييييييبب بالتشيييييينج وصييييييعوبة  ،والباسييييييطة ف  الوقت نفسييييييه

)وهو ما سييييييبق توضيييييييحه من خالل مقالة بوشييييييامب  ،(46)الحركة

Beauchamp كميا يمكن أن يحصييييييل مثيل هيذا التشيييييينج نتيجة .)

ركة المتكررة ف  العزف عند أدا  الن مات المتكررة السييييييريعة للح

وعنييد أدا  األوكتييافييات المتتييابعيية. فف  الحيياليية األولى تبقى اليييد ف  

تتعييذر العودة إلى حيياليية االرتخييا  وتحرير فحيياليية شيييييييد وتشيييييينج 

العضيييالت بين الن مات بسيييبب السيييرعة. ولتجنب التشييينج البد من 

الن مة الواحدة المتكررة. أما ف  التبديل المسييييتمر لاصييييابع لعزف 

حيياليية عزف األوكتييافييات المتتييابعيية فتضييييييطر اليييد للبقييا  ف  حيياليية 

 ولكن يمكن تجنب ،مفتوحة ومشيييدودة لحين االنتها  من األوكتافات

التشيييييينج عن طريق تحريين اليذرا  بحركية شييييييبيه دورانية تخفف 

 الض ظ عن عضالت الذرا  وتتيح للرس  حرية الحركة.

 Awkwardات غير المريحة للعزف ـيييييييييييـييييييييييي الوضيييييعي 1

Positions :  تؤثر الوضيييييعيات غير المريحة سيييييلبا  على األوتار

 إذ إن ،الت  تنقل الحركة من العضيييييلة إلى العضيييييو المراد تحريكه

العضييييالت الت  تحر  األصييييابع بعيدة عن األصييييابع وتتصييييل بها 

بوسيييييياطية أوتيار طويلية تمر إلنجياز الحركية بعيدد من المفاصييييييل 

الرسييييي . وف  كل مرة تتقل  فيها العضيييييالت لتحرين  وبضيييييمنها

األصييييابع تتحر  األوتار إلى األمام وإلى الخلف. وعند تحرين اليد 

بوضييييييعيييات غير مالئميية تتبع األوتييار طريقييا  ملتويييا  لتصيييييييل إلى 

مما يتسبب إما ب ضعاف القوة الت  تصل إلى األصابع أو  ،األصيابع
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ما يحدث عند انحراف الرسيييي  تماما  ك ،(41)ب حداث شييييد ف  األوتار

نحو اإلصييييييبع الخيامسيييييية أو نحو اإلبهيام وعنيد المبيال ية برفعه أو 

 خفضه.

 :Static Muscular Activityـيـ النشاط العضل  الساكن  3

ويحدث عندما تمدنا العضيييييلة بقوة ما وتبقى متقلصييييية لفترة طويلة 

مما يسيييبب التعب واإلجهاد العضييييل  وإمكان التعرض  ،دون راحة

صيابة. وهذا م اير للتحر  السليم للعضلة الذي يتم بالتناوب بين لا

. ويحدث ذلن عند تجميد الرسيي  والسيياعدين (48)التقل  واالنبسيياط

 ف  وضع معين أثنا  القيام بالعزف. 

 Excessiveـيييييـييييي الض ل بقوة مفرطة على مفاتيح البيانو  4

Force: ب جمما يتسيبب بزيادة الض ل على العضالت واألوتار. ي

ليس هنا  أي حاجة للضيييييي ل بقوة على مفاتيح البيانو  هأن نتذكر أن

 59ألن الوزن المطلوب لكبس مفتيياح البيييانو الحييديييث اليتجيياوز 

 19. وقيييد ذكر ف  مكيييان آخر ف  البحيييث أنيييه يعيييادل (48)غراميييا  

وسيبب االختالف ف  تحديد الوزن هو أن مقاومة ض ل  ،(59)غراما  

 مفاتيح آالت البيانو تختلف من آلة إلى أخرى. 

حذر منها جيورج  سيياندور  ،ولكن هنا  أسييبابا  أخرى للتشيينج

Gyorgy Sandor،  ترتبل بمشيييياكل التنفس الت  تنتج عن تشيييينج

علمييا  بييأن ذليين يمكن أن ينييدرج تحييت  ،عضييييييليية الحجيياب الحيياجز

. ويفسيير ساندور Markالعضيل  السياكن الذي ذكر  مار   النشياط

Sandor  أن تشييينج عضيييلة الحجاب الحاجز يؤدي إلى منع الرئتين

مما يجعل التنفس سريعا  ومقتضبا  واليمد  ،من التوسيع أثنا  الشهيق

الجسيد بكمية األوكسيجين الالزمة لعمله. وبما أن الجسد أثنا  عملية 

 ن ف ،من األوكسييييجين أكبر من المعتاد األدا  يكون بحاجة إلى كمية

نق  األوكسييجين بسييبب تقل  عضييلة الحجاب الحاجز يؤدي إلى 

عدا التأثير السيييلب   ،(52)إصيييابة الطالب أو العازف بالتعب السيييريع

لييذليين على األدا  من حيييث تخريييب الجمييل الموسيييييييقييية والخطوط 

 .  (51)اللحنية
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تصيية بالمعالجة المخ Barbara Paulأما الدكتورة باربرا بول 

دا  من وتحدي ،الفيزيائية فقد حذرت من سيو  استخدام العمود الفقري

ه لما يسييييييبب ،حن  الظهر من جهية الرقبية لفترة طويلية أثنا  العزف

هيييذا االنحنيييا  من عوارض تشيييييينجيييية مؤلمييية ف  المنطقييية خلف 

بح إذ تصيييي ،وف  الوسييييل بين عظم  الكتف أسييييفل الرقبة ،األكتاف

متصييييلبة. لقد أوضييييحت باربرا أن االنحنا  العضييييالت مشييييدودة و

الطويل يسيييبب الضييي ل على األعصييياب مسيييببا  لها األلم. فترسيييل 

 ،األعصياب المتألمة رسيائل للم  طلبا  للمسياعدة إلزالة أسباب األلم

وعند عدم االسيتجابة واستمرار الض ل تزداد حدة رسائل األلم إلى 

ح ة. وعندئذح تصييييبأن يبدأ التنميل والوخز ف  عضييييالت تلن المنطق

األعصيييييياب عياجزة عن القييام بيدورهيا الطبيع  ف  نقيل رسييييييائل 

الحركة من الم  إلى العضييالت فيسييود الوهن وعدم االنضييباط ف  

وه  عضييييالت  ،العضييييالت الموجودة على امتداد تلن األعصيييياب

. ولتوضيييييح كيف (53)الذراعين وصييييوال  إلى عضييييالت األصييييابع

من جهة الرقبة أم حن  الظهر يحدث األلم سييييييوا  عند حن  الظهر 

الت  تظهر  Discsتكوين الديسكات  Paulتوضح بول  ،بشيكل عام

العمود الفقري لحمايته من الصدمات وعالقتها ببعضها.  بين فقرات

إذ يتكون الديسيييييين من عدة طبقات تلتف حول بعضييييييها بما يشييييييبه 

مقطعا  من بصيلة ويتوسيطها سيائل لزج أشبه بمعجون األسنان يعلو 

ال  عن سيطحها ليمنع احتكاكها المباشيير بفقرة العمود الفقري الت  قلي

تتوضييع فوقها. ويكون ارتفا  هذا السييائل فوق سييطح الديسيين أعلى 
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ما يكون ف  مرحلت  الطفولة والشييباب إذ تكون الديسييكات ف  أكبر 

ميين لهييا. وعنييد القيييام بحن  الرقبيية أو الظهر إلى األمييام تقترب  سيييييي 

ا ف  الجهية األمامية وينعصيييييير الجانب فقرات الظهر من بعضييييييهي

األميام  لليديسييييييكيات فيميا بينهيا دافعيا  بالسييييييائل اللزج إلى الجانب 

ببل  ف  كيل ديسيييييين دافعيا  جدار اللزج فيتحر  السييييييائيل  ،الخلف 

حنا  االن بعد انتها مؤخرة الديسين مسببا  انتفاخها من ذلن الجانب و

  حياة غير الطبيعيعود السييائل إلى مركز الديسيين. ولكن أسييلوب ال

يتسبب بتكرار االنحنا  لمدة طويلة مما يؤدي إلى دفع السائل اللزج 

فينتف  الديسييين  ،إلى الجهة األخرى لمسيييافة أبعد من المسيييموح بها

 ،انتفيياخييا  كبيرا  من جهتييه الخلفييية بمييا يتجيياوز حجم الفرا  الموجود

ويتسييييبب ذلن بالضيييي ل على األعصيييياب وحدوث األلم على امتداد 

(. علما  بأن السائل 2ألعصاب المتألمة )التوضيح ف  الصورة رقم ا

يتعرض تيدريجييا  للجفاف وتبدأ الديسييييييكات بالترقق والتشييييييقق مع 

وبخيياصييييييية تليين الت  تعرضيييييييت أكثر من غيرهييا  ،التقييدم بييالعمر

. علمييا  بييأن (54)النحنييا ات طويليية المييدة وحركييات عنيفيية وفجييائييية

الظهر الييذي ينتج عن  تحييدب كييان قييد حييذر من Newmanنيومن 

إذ ينحن  الطييالييب ليتمكن من رةييية المييدونيية  ،قصييييييور ف  الرةييية

 .(55)الموسيقية أمامه بوضوح

 

 (:   1الصورة رقم ) 

 عند االنحنا  تقترب فقرات الظهر من بعضها فيندفع السائل

 وعندما يكون االنتفاا ،اللزج مسببا  انتفاا الفقرة من الخلف
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 مسببا  اآللم. كبيرا  يض ل على العصب

من كتاب الموسيييق  الرياضيي  للدكتورة باربرا بول ص  )الصييورة

34) 

 

 ثانيا  ـــ أسباب التشنج ذات العالقة بطرق التدريس والتدريب:

ـيييييييييـييييييييي البداية الخاطئة ف  العزف على البيانو والخطأ ف  تقدير  1

 الطبيعة الجسدية للطالب: 

سيييييييب البيييانو يكت نتيجيية للبييداييية الخيياطئيية ف  تعلم العزف على

الطالب عادات سيييييييئة ف  العزف يحتاج تصييييييليحها إلى الكثير من 

ويقصييد بالعادات السيييئة: المبال ة بالحركة والتشيينج  الجهد والوقت.

بصييييور  المختلفة كالتن يم أثنا  العزف أو القيام بحركات ف  الوجه 

ونين بوقد كتب فيكتور وغير ذلن من مظاهر التشنج السابقة الذكر. 

Victor Bunin  عن أسييييييتييياذ  سيييييييياموييييل فييياينبرجSamuel 

Feinberg  أنييه كييان يول  اهتمييامييا  كبيرا  لطالب السيييييينتين األولى

والثانية ف  كونسييرفاتوار تشييايكوفسييك  لتصييحيح مسييارهم كعازف  

وتخليصيييهم مما اعتادوا عليه من العادات السييييئة ف   ،بيانو ناشيييئين

إلى ضييييرورة  ntnerLouis keوأشييييار لويس كنتنر  ،(56)العزف

. وأشيييييياد بأهمية تعلم العيادات السييييييليمية ف  العزف ف  وقت مبكر

هاألستاذ الذي يتقن عمله هو إن  قائال  األسيتاذ األول ف  تعلم العزف 

الييذي يوفر على تلميييذ  المعييانيياة ويييدلييه منييذ البييداييية على الطريق 

وكان  ،الصيحيح الذي يقود  إلى اكتشياف قدراته الشخصية بنفسه!ه

أرتور شيييييينابل  ن اعتراضييييييا  على ما صييييييرح به عازف البيانوذل

Artur Schnabel  بيييأن هكيفيييية بيييداييية تعلم العزف على البييييانو

وأن المهم أن يكبر التلميييذ ويكون تكنيكييه  ،ليسييييييييت بييذات أهمييية

عن  Kentnerالخاص به تبعا  لشييييخصيييييته هوه! لقد أعرب كنتنر 

ن الخاطئة بكثير مبسييييبب البداية سيييييمر إشييييفاقه على الطالب الذي 

ا  مشيييير ،بين حين وآخر من جديد سييييضيييطر للبد لحظات الفشيييل و
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ضييييييحية ألسيييييياليب التدريس  هو نفسييييييهإلى أنه ربما كان شيييييينابل 

مع كنتنر  Heinrich Neuhausهنري نيجاوز . ويتفق (51)القديمة

Kentner  ف  أن شيييييينيابيلSchmabel   لم يكن منطقييا  إطالقا  ف

 وأن البداية الصييحيحة تبقى ،داية الصييحيحةتصيريحه بعدم أهمية الب

 . (58)ف  كل األحوال أفضل من البداية الخاطئة 

 ،أما لماذا تتعلق أسيييباب التشييينج ببداية تعلم العزف على البيانو

  بداية ف يتعرض لها الطالبفالسييييييبب هو اإلرباكات المختلفة الت  

على أن مجرد جلوم الطالب ب Kentnerيقول كنتنر . تعلم العزف

كرسيييييي  البيييانو بمواجهيية مفيياتيحييه يعتبر نوعييا  من اإلربييا  لكثرة 

وللتسييييييياةالت الكثيرة حول كيفييية الجلوم على  ،المفيياتيح من جهيية

كرسيييييي  البيييانو من حيييث البعييد والقرب عن آليية البيييانو واالرتفييا  

والتلبيث هيذ  اإلربياكيات أن تتحول إلى تشيييييينجيات  ،(58)وغير ذلين

ادية بالقيام بحركات الإر إذ يبدأ ،ن أصابعهعندما يبدأ الطالب بتحري

ف  محاولة لتطبيق ما يطلب منه. وإذا لم يتم التصيييييدي للتشييييينجات 

والحركيات الالإراديية منيذ البيداييية في نهيا تتفياقم مع تطور مسييييييتوى 

الطالب ف  العزف وتتحول تدريجيا  إلى عادات سييييييئة تعيق تطور  

 ت جسدية مؤلمة.وربما تتحول إلى معضال ،ويصعب التخل  منها

وأحيد أهم جوانيب البييداييية الخياطئيية ف  العزف على آليية البيييانو 

هو إصييييرار بع  األسيييياتذة على أن أسييييباب تشيييينج طالبهم تتعلق 

ذلن و ،بالمرض أو الضييعف الجسييدي أو بالطبيعة الجسييدية للطالب

يتبع مراعاة الفروق تحيت سييييييتار أسييييييلوب التدريس الحديث الذي 

بين طالب العزف على البيانو. للرد على  الجسييييييدية والفيزيولوجية

أن اتبييا  مراعيياة  Thomas Mark كتييب تومييام مييار هؤال  

الفروق الجسييييييديية الطبيعية اليعن  تر  الطالب على مااعتاد عليه 

من حركييات سيييييييئيية. فييالطييالييب يمكن أن يقف أو أن يجلس أو أن 
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سيشعر و ،يتحر  بشيكل سييئ وأن تكون طريقته ف  ذلن هطبيعيةه

الطالب بأن الحركة الصيييحيحة هغريبة عليهه حتى عند اقتناعه  هذا

أن األسييييييتاذ الذي ال يصييييييحح  Markبأنها أفضييييييل! ويرى مار  

الحركات السييييئة الت  فطر عليها الطالب إنما يقوي ويعزز العادات 

األسييييباب الصييييحية للتشيييينج ويبين أن  ،(69)السيييييئة لدى هذا الطالب

التتعدى نسبة الخمسة  ،ما كضيعف جسم الطالب أو إصابته بمرض

لذا فه   ،(62)لبيانوابالمئة من أسيييييباب التشييييينجات ف  العزف على 

 ليست بذات أهمية ومن الخطأ تعميمها والتعويل عليها. 

 ــ عدم توافق المنهج مع مستوى فهم الطالب واستيعابه  2

يخطئ الكثيرون عنيييدميييا يظنون أن عمليييية العزف على آلييية 

بيييل إنهيييا معرفيييية قبيييل أن تكون  ،كيييانيكييييةالبييييانو ه  عمليييية مي

بيدليل أن اختيار المنهج الذي يفوق مؤهالت الطالب ف   ،ميكيانيكيية

سييبب ي الفهم واالسييتيعاب واتبا  أسييلوب الحفظ والتقليد ف  تدريسييه

ية فف  هذ  الحالة تكون عمل .أنواعا  من التشنجات النفسية والعضلية

ضييحة وعشييوائية مما ينعكس األدا  بالنسييبة للطالب معقدة وغير وا

بما يصييل بل ر ،سييلبا  على أدائه وثقته بنفسييه. فهو يقلد دون أن يفكر

األمر إلى عدم قدرته على اإلصيييييي ا  لما يعزفه بسييييييبب انشيييييي اله 

بصييييعوبات حركية تسييييتحوذ على جميع انتباهه! كما أن ذلن يحول 

ف  الحفظ والتقليد دون توضييييح لاسييياسييييات  الطالب إلى بب اوات

 Josef Lhevinneوهو مييا هيياجمييه جوزيف ليفين  ،وسيييييييقيييةالم

مسييييت ربا  قيام بع  األسيييياتذة بتدريس طالبهم مقطوعات  ،بشييييدة

موسييييقية صيييعبة قبل أن يكون هؤال  قد توصييييلوا فكريا  إلى فهمها 

فقد رأى  Neuhaus Heinrich. أما هنري نيجاوز (61)واسييتيعابها

حول هذ  المقطوعات أن أدا  المقطوعيات الموسيييييييقيية بيدون فهم ي

بل ويحول الطالب إلى آالت  ،(63)إلى تمتمة مشيييييوشييييية المعنى لها

 .  (64)العالقة لها باإلنسانية معتبرا  ذلن نوعا  من العبث واإلجرام
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 ــ عدم توافق المنهج مع حجم يد الطالب وقدراته التقنية:  1

عيدم توافق المنهج مع حجم الييد وقيدراتها تشيييييينجات يسييييييبيب 

ا يحدث نتيجة لفتح اليد وتوسييييييعها أكثر من إمكاناتها كم ،عضيييييلية

أو نتيجة إبقا  اليد مفتوحة لفترة طويلة أو فتحها بعصبية.  ،الطبيعية

علما  بأن اليد الصييييي يرة ه  الت  تعان  عادة مثل هذ  التشييييينجات. 

تشييييييكل أحيانا   ةالجسييييييديي أن المعطييات Newmanويرى نيومن 

مكن العازف من أدا  عمل أن ت فه  إما ،مشييييييكلية ال يمكن تخطيها

حجم يد  وأطوال أصيييابعه وجهة ك ،موسييييق  ما أو التمكنه من ذلن

إضييافة إلى حالته العصييبية والصييحية. ورغم أنه  ،انكسييار مفاصييلها

ى من يرإال أنه  ،أشاد بدور ذكا  العازف ف  تطوير إمكاناته التقنية

 ،يقيةالحكمة أن يختار كل شييييخ  ما يناسيييييبه من األعمال الموسييييي

فاألدب الموسييييق  المدون آللة البيانو كبير جدا  وحافل بالروائع مما 

. أمييا (65)ويلب  جميع األذواق أمييام الجميع واسييييييعييا  يجعييل الخيييار 

إلى الحييدود الت  تفرضييييييهييا اليييد فقييد أشيييييييار  Neuhausنيجيياوز 

 ،والفروق بين إمكاناتها وإمكانات اليد الكبيرة ،الصيييي يرة ومعاناتها

الوقييت نفسيييييييه الفروق بين إمكييانييات اليييد المتييدربيية وغير مبينييا  ف  

المتدربة. فاليد الصيي يرة المتدربة يمكنها أن تتفوق على اليد الكبيرة 

كمييا أن ذكييا  العييازف يلعييب دورا  كبيرا  ف  إيجيياد  ،غير المتييدربيية

الحلول المنيياسييييييبييية لتخط  المشيييييييياكيييل التقنييية الت  تواجيييه الييييد 

لموهوب والطموح صيييييياحيب اليد العيازف ا. أي أن (66)الصيييييي يرة

الصييييي يرة لن يفقد وسييييييلة تسييييياعد  على أدا  األعمال الموسييييييقية 

الرائعة الت  يحبها عن طريق البحث عن أسييييياليب التدريب والحيل 

 الفنية المناسبة الت  تساعد  على تخط  الصعوبات التقنية. 

 ــ عدم هالتسخينه وهعدم االنتظام بالتدريبه: 4

باسييتخدام المصييطلح  ،خينه قبل العزفيشييكل موضييو  هالتسيي

جيانبا  من أحد المحاور الهامة الت  يقوم د. جيل كومو  ،الريياضيييييي 

Gille Comeau  بيدراسييييييتهيا ف  جامعة أوتاوا انطالقا  من حاجة

 ،تزداد أهمية هالتسييخينه. و(61)العضييالت لالسييتعداد تدريجيا  للعمل
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 بييالتييدريبيياتبييالنسييييييبيية لطالب وعييازف  البيييانو عنييد عييدم االنتظييام 

اليوميية. فعيدم االنتظيام بالتدريب اليوم  يفقد العازف لياقته العزفية 

كيالريياضيييييي  اليذي يفقيد ليياقته النقطاعه عن التدريب. ف  حين أن 

االنتظام ف  التدريب قد ي ن  عن الحاجة للتسييييييخين بشييييييرط أن ال 

 يكون أسلوب التدريب خاطئا . 

 

 البند الثالث

جات العضلية وتجنبها ف  العزف على توجهات نحو معالجة التشن

 البيانو

 

 أوال : المفاهيم الحركية المعاصرة ف  معالجة التشنج وتجنبه:

ف   Alexander Techniqueاشييييييتهر تكنييين ألكسيييييييانييدر 

نسيييبة إلى الممثل وعالم النفس  ،النصيييف الثان  من القرن العشيييرين

 Frederick Matthiasوالحركية فرييدريين مياتيام ألكسيييييياندر 

Alexander (2868 2855ـيييييييييـييييييييي)،   فريقا  مدربا  من الذي تر

التنفس والنطق والحركة الت  تنتج أنوا  مشييياكل األسييياتذة لمعالجة 

. وبتطبيق تكنين ألكسيييياندر وجد الكثيرون من أسيييياتذة التشيييينجعن 

العزف على البيانو وغيرها من اآلالت الموسيييييييقية الحلول الناجعة 

. لقد أحدث ألكسيييييياندر (68)بهممشيييييياكيل التشيييييينج الت  يعانيها طالل

Alexander  ثورة ف  مفاهيم الحركة والعمل حينما عدَّ اإلنسييييييان

هكال  اليتجزأه رافضيييييا  تجزئته إلى نفس وجسيييييم. فف  حين يتحدث 

وكأنه جز  يتسبب  ، هر  مثال   ،اإلنسيان عادة عن أي عضو يؤلمه

  من فأكد ألكسيييييندر أن المشيييييكلة التك ،له باأللم العالقة له بنفسيييييه

العضييييو المصيييياب بل باألسييييلوب الذي يتبعه الشييييخ  ف  توجيه 

 وبالتال  فالشخ  ،اسيتخدام هذا العضيو من خالل اسيتخدامه لنفسه

ر وأن ت يي ،نفسييييه هو الذي يتسييييبب بالمشييييكلة وليس ذلن العضييييو

. (68)أسيلوب اسيتخدام النفس كفيل ب زاحة األلم عن العضو المصاب

هتمامه بجعل الشيييييخ  يتوقف اAlexander لقد ركز ألكسييييياندر 
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مبينا  أهمية  ،عن عمل الخطأ ف  طريقة اسييييييتخدامه لذاته هنفسييييييهه

. وأشيييييار إلى عملية هالتوجيهه أو (19)ذلن ف  تطوير قدراته الكامنة

هإرسييييال التعليماته من الم  ألي جز  من النفس كحافز لمناقشيييية 

إذ ربل بين هتييدريييب الفكره وهتييدريييب  ،التفكير وربطييه بييالفعييل

. وبين أن هالتوجيهاته (12)بين ما نفكر به وما نقوم بفعله ،الجسييييمه

الت  تصييدر من الم  ه  أشيييبه برسييائل تتوجه إلى العضيييالت عن 

طريق األعصاب وتقوم بتنشيل هالنفسه أو هالذاته بطرق مختلفة 

. وكان ينصييح بمراقبة أسييلوب األطفال الصيي ار ف  (11)تبعا  للحاجة

فوييية ضييييييمن القواعييد الطبيعييية للحركيية فهم يتحركون بع ،التحر 

 .  (13)بعيدا  عن التشنج

األمريكيية الت   Dorothy Taubmanأميا دوروث  تياوبميان 

ف  الثمانينيات من  ”Taubman Institute“أسست معهدا  باسمها 

على نشييييير مباد  التحر  السيييييليم ف  عملت  فقد ،القرن العشيييييرين

وأثبتت  ،لفة ومعالجتهاالعزف على البيانو لتجنب التشيييييينجات المخت

أن المشيييياكل التقنية تنشييييأ عن مشييييكلة ف  التنسيييييق الحرك  عمليا  

لت وقد توص وليس بسبب قلة التدريب أو ضعف الذكا  أو الموهبة.

ف  العزف على البيييانو يعتمييد على الحريييية  إلى أسييييييلوب مثييال 

 ،(14)الجسييييييديية المطلقية الت  تمكن العيازف من حرية التعبير الفن 

 Heinrichيتفق مع ميييا كيييان ينيييادي بيييه هنري نيجييياوز  وهيييذا

Neuhaus  مخلفييا  كتييابييه هفن العزف على  2864الييذي توف  عييام

ن إذ إ ،الذي اسيييت خدم ف  البحث كأحد المراجع األسييياسيييية ،البيانوه

ودراسة  انطلق من اإلمكانات الجسيدية للعازف Neuhausنيجاوز 

ا  بحرية الحركة منادي الحركة من منطلق فيزيولوج  ـيييييييـييييييي حرك 

وبما  .الجسيدية جنبا  إلى جنب مع الحرية الروحية للتعبير الموسيق 

تصيييييلح  Neuhausونيجاوز  Taubmanأن المقارنة بين تاوبمان 

 Taubmanنكتف  بيذكر أن تياوبمان  ،لموضييييييو  بحيث مسييييييتقيل

أسييييياليب العازفين الذين لم يشيييييتكوا قل من أي مشيييييكلة من  راقبت

مسيييييتعينة بالعلوم كاتهم بدقة متناهية مشييييياكل العزف ودرسيييييت حر
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 Neuhaus. بينما قام نيجاوز (15)ورياضة اليوغا الطبية التشريحية

بدراسة القوانين الفيزيائية والتشريح لالستفادة  ،(2864ـيييـييي 2888)

منهييا ف  توصيييييييف عملييية العزف على البيييانو وتطوير أسييييييياليبييه 

زة متطورة يحلم بأجه Neuhausالتيدريسيييييييية. وبينما كان نيجاوز 

كان الحظ  ،يسيتطيع بوساطتها تقديم وتوثيق ما توصل إليه من نتائج

الت  استفادت من  Dorothy Taubmanمحالفا  لدوروث  تاوبمان 

التطور التكنولوج  الكبير الييذي عيياصييييييرتييه ف  الربع األخير من 

وعرضت ما توصلت إليه ف  ثمان  أشرطة فيديو  ،القرن العشيرين

ة ف  العزف على البيييانو يتنيياول كييل منهييا تحوي دروسيييييييا  متميز

 مشاكل تقنية عزفية معينة. 

 

ثانيا : تصحيح أسلوب العزف وإعادة التأهيل حجر األسام لمعالجة 

 التشنج

من المفاهيم الحركية ف  النصيييييف الثان  من القرن العشيييييرين 

 ،يتبين أن معظم أسيييباب التشييينج تكمن ف  أسيييلوب العزف الخاطئ

عتقاد الراس  بأن معالجة التشنج التتم إال بتصحيح مما يدعو إلى اال

أسييلوب العزف وإعادة تأهيل العازف. فالعالجات الطبية سييوا  عن 

طريق المعييالجيية الفيزييائييية أو العقياقير الطبييية ه  عالجييات مؤقتيية 

قاصيرة عن اسييتئصييال األسييباب. بينما ب عادة التأهيل يتم اسييتئصييال 

تم ويتم الشييفا  الدائم. إذ ي أسييباب التشيينج بتصييحيح أسييلوب العزف

تخلي  الطالب أو العازف من العادات الحركية السيييئة الت  تسييبب 

ل إعادة التأهي له التشينج واسيتبدال عادات حركية سليمة بها. كما أن

 ،وتصييحيح أسييلوب العزف ه  الطريقة الطبيعية السييليمة للمعالجة

 ،طرالخيييارات الطبييية للمعييالجيية بع  المخييابينمييا قييد تتضييييييمن 

كمعييالجيية االلتهييابييات الشيييييييديييدة للقنيياة الرسيييييي ييية عن طريق إبر 

ذات المضييياعفات الخطيرة  Cortisone injectionsالكورتيزون 

 .(16)أو الجراحة الت  الداع  لها
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ولترسيي  عملية تصحيح أسلوب العزف وإعادة التأهيل كعالج 

مثاال  مفاد : أن  Thomas Markأعطى تومام مار   ،للتشيييييينج

ألوكتافات المتتابعة عن طريق ثن  الرسييي  بقوة يسيييبب التهابا  أدا  ا

. أي أن سيييييبب carpal tunnel syndromeف  القناة الرسييييي ية 

االلتهاب يكمن ف  أسيييلوب العزف الذي يعرض األوتار ف  الرسييي  

ف ن الطالب أو العازف الذي سيييخضييع  ،إلى الشييد والتصييلب. لذلن

صيرة قف عن العزف لفترات قللعالجات الفيزيائية الت  تتطلب التو

سيييييعود للمعاناة من المشييييكلة من جديد ما إن  ،أو طويلة تبعا  للحالة

يعود للعزف لعدم زوال سبب االلتهاب. وإلزالة سبب االلتهاب البد 

   .(11)من تصحيح أسلوب العزف وإعادة التأهيل

وبميا أن صييييييفحيات هيذا البحيث التتسييييييع لليدراسيييييية المطولة 

أسييييياليب العزف والتدريب الت  من شيييييأنها  والتفصييييييلية لمناقشييييية

فقييد ارتييأت البيياحثيية التعريف بييأهم  ،تخلي  الطييالييب من التشيييييينج

التوجيهييات الت  يجييب اتبيياعهييا ف  هييذا الصيييييييدد ف  النقيياط األربع 

 التالية: 

ـييييييـيييييي يجب تطوير وع  الطالب أو العازف لمكان وجود التشنج  2

طييالييب أو ليتمكن من التخل  منييه. ويتطلييب ذليين أن يعمييل ال

العازف باسييييييتمرار على هتدريب انتباههه أثنا  تدريباته اليومية 

ليشيييييعر بكل أجزا  جسيييييمه. فاألجزا  الت  التقع ضيييييمن محور 

انتبيا  العيازف تتعرض للجمود وعيدم التفياعيل مع الحركة الكلية 

للجسييييييم وبالتال  تتعرض للتشيييييينج. ولكن بمجرد توسيييييييع وع  

زا  الت  تعرضيييييت للجمود الطالب أو العازف ليشيييييمل تلن األج

 . (18)تعود هذ  األجزا  للحياة ويتخل  من التشنج

ـييييييـيييييي يجب تطوير قدرة الطالب أو العازف على التنظيم الفكري  1

لحركتييه والتخطيل لهييا. فوع  الطييالييب أو العييازف لمييايسييييييمى 

هوضع خريطة للجسده يشكل أساسا  للتخل  من التشنج. ويعن  

توجيه الحركة أثنا  األدا  والتعود ذلن التخطيل الحرك  لتسهيل 

. وعملية هوضييع خريطة للجسييده ه  (18)على الحركات الجديدة
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 Barbara Conableعمليية منظمية اكتشييييييفتهيا باربرا كونابل 

تهييدف إلى اكتشييييييياف  ،William Conableوويليييام كونييابييل 

القدرات الجسيييييدية المتعلقة بكيفية عمل المفاصيييييل األسييييياسيييييية 

ة وتطبيق اآللييية الطبيعييية لحركتهييا ف  والمجموعييات العضييييييلييي

. ويمكن تلخي  ذليين بضييييييرورة أن نراع  العالقيية (89)التحر 

التشييريحية واآللية الطبيعية السييليمة بين كل من الجهاز العضييل  

والهيكيييل العظم  وتنظيم العميييل فيميييا بينهميييا إلتييياحييية مجيييال 

االسيييتفادة من البنية العظمية ف  تخفيف الضييي ل وإزالة التشييينج 

 عن البنية العضلية ف  العزف على البيانو. 

ـييييـيييي يجب العمل دائما  على تطوير مستوى فهم الطالب واستيعابه  3

لاعمال الموسيييييييقية الت  يؤديها لما لذلن من أهمية ف  تبسيييييييل 

عملية األدا  وإثرائها بمضيييمون فكري يعزز ثقة الطالب بنفسيييه 

نيجاوز وأحاسييييييسيييييه. فمسيييييؤولية أسييييياتذة البيانو كما أوضيييييح 

Neuhaus بل  ،ال تقتصيييييير على تطوير الجانب التقن  لطالبهم

عيليييهيم أن ييطيوروا مواهبهم عن طريق همخييياطبييية تفكيرهم 

بل وحمَّل األسييياتذة مسيييؤولية  ،وتوجيههم ليصيييبحوا أكثر ذكا ه

. أما إيجومنوف (82)صيييقل شيييخصيييية طالبهم وتحسيييين أخالقهم

Egoumnov ف الطالب كي فقد أكد مسييؤولية األسيياتذة ف  تعليم

. (81)يفكر وكيف يعتميد على نفسييييييه وكيف ينتقد نفسييييييه بنفسييييييه

اسييييتيعاب الطالب للقفالت الهارمونية يسيييياعد  على أن  ،وكمثال

يتعييامييل معهييا كفرص للراحيية والتنفس أثنييا  األدا  دون إيقيياف 

حركيية العمييل بين المقيياطع. كمييا يضييييييف  ذليين على أدائييه عمقييا  

السييييتمرار بالعزف لفترات أطول دراميا  مميزا  ويسيييياعد  على ا

 بتركيز أكبر وتعب أقل. 

ـيييييييـييييييي يجب اتبا  األسيياليب السييليمة للعزف على البيانو بد ا  من  4

الجلوم السييييييليم المتوازن والوضييييييعيية الطبيعية لليد وت يراتها 

واتبا  ترقيم منطق  لاصييابع وغير ذلن من األمور الت  تسييهل 

رادية. ويمكن دراسيييتها من األدا  وتمنع التشييينج والحركات الالإ
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الكتب الخاصييييية بتطوير تقنيات العزف إضيييييافة إلى ضيييييرورة 

 استمرار البحث ف  هذا المجال. 

 

ثالثا  ـــ البحث عن أساليب جديدة لتجنب التشنج ف  العزف على آلة 

البييانو بياسييييييتخيدام التكنولوجييا المعياصييييييرة ف  بيداية القرن 

 الحادي والعشرين

ف  جامعة أوتاوا ف  كندا  Gille Comeauقام د. جيل كومو 

بتأسيييييييس مختبر للبحث ف  مدى إمكان االسييييييتفادة من التكنولوجيا 

 Piano“الحيديثية ف  تطوير أسييييييالييب تدريس العزف على البيانو

Pedagogy Laboratory”  تييدريس البيييانو( أصييييييول)مختبر، 

وذلن بالتعاون مع فريق من المتخصييييييصييييييين والباحثين ف  مجال 

ا والموسيييييييقييا من عييدد من جييامعييات كنييدا. يهييدف هييذا التكنولوجييي

برامج سييييييوفت وير  ف  ميدى إمكيان تصييييييميم إلى البحيثالمختبر 

Soft ware  لمسيياعدة المدرم خاصيية بتدريس العزف على البيانو

ا  إلضييييفو ،لعزفعملية اف  توجيه الطالب إلى األسييييس السييييليمة ل

عندما  هوتوجيه المتعية على التدريبات اليومية الت  يقوم بها الطالب

 يكون بمفرد  بعيدا  عن إشراف أستاذ . 

ابة اإلص هتجنبومن أهم المحاور السيت الت  يتناولها المختبر 

وذليين عن طريق  Injury Prevention ف  العزف على البيييانوه

تطبيق و ،دراسيية المشيياكل الصييحية الت  تتعلق بالعزف على البيانو

الجيية والوقيياييية من وسيييييييائييل البحييث العلم  ف  التشييييييخي  والمعيي

اإلصييييييابييات ذات العالقيية بييالعزف. ويسييييييتخييدم المختبر الصييييييور 

قييام الت يرات الحرارية لليدين ل Thermal Imagingالحراريية 

 بوسيييييياطةوالذراعين واألكتاف والرقبة والوجه أثنا  عملية العزف 

 infrared videoتكونولوجييييا فييييديو األشييييييعييية تحيييت الحمرا  

technology  لتحييديييد أسييييييبيياب ومواطن التشيييييينج ف  محيياوالت

كما سبق التنويه(. كما يدرم )تمهيدا  لعالجها  وااللتهابات العضيلية

 Physical لعزف على البييييانولالمظييياهر الفيزيولوجيييية المختبر 
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Aspects of Piano Playing  سيييوفت وير بهدف وضيييع برامج

Soft ware   لمسييياعدة أسييياتذة البيانو ف  تحديد وتحليل الحركة ف

. انظر الصييييورة رقم (83)دا  طالبهم لتجنب األخطا  والتشيييينجات أ

(1  :) 

 

 (2الصورة رقم )

 من التقرير السنوي لمختبر تدريس البيانو ف  جامعة

 1996ــ 1995أوتاوا للعام الدراس  

 

صحيح أن العمل ف  مختبر تدريس العزف على البيانو اليزال 

ل ف    يهدف إليها العمولكن التطلعات المسييييييتقبلية الت ،ف  بيدايياته

هيذا المختبر ربما تحدث تحوال  إيجابيا  ف  تاري  تدريس فن العزف 

السيييييييما فيما يتعلق ببدايات التعلم وتجنب اإلصييييييابة.  ،على البيانو

علما  بأن بع  الجهات الحكومية ف  كندا تدعم مشييييييرو  المختبر 

 وتموله كأحد اإلنجازات الواعدة والمتميزة ف  كندا.

 

 ائج والتوصياتالنت

ـييييييـيييييي البد أن يسأل الطالب نفسه باستمرار: هل أجد صعوبة ف   2

العزف  هل أتعب بسيييرعة بسيييبب العزف  هل أشيييعر باأللم ف  

مكيان ميا بسييييييبيب العزف  واإلجابة بنعم على أحد أو جميع هذ  

 األسئلة تدل على ضرورة تصحيح أسلوب العزف. 

التشنج على أنها  ـيييييـييييي يجب عدم االستسالم ألي نو  من مظاهر 1

إال عندما تكون ناتجة عن إعاقة مرضية واضحة  ،عيوب جسدية

ومثبتة. وبالتال  يجب توجيه الطالب باسييييييتمرار إلى األسييييييلوب 

الطبيع  السيييليم ف  الجلوم إلى أن يعتاد على ذلن ويتخل  من 

 عاداته السيئة.
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ـيييييـيييييي قد يطول الزمن الالزم لعالج التشنج وإعادة التأهيل بضعة  3

وبخاصيييية لدى الذين قطعوا شييييوطا   ،أشييييهر أو أكثر تبعا  للحالة

أطول ف  العزف. ولكن قد تكف  أحيانا  بع  النصائح الت  تنير 

الطريق للطالب وتسيياعد  على التمام الحلول المنطقية لمشيياكله 

 التقنية. 

ــ يعتمد نجاح تصحيح أسلوب العزف بالدرجة األولى على وع   4

بته الصييييييادقة ف  ت يير عاداته السيييييييئة الطالب لمشيييييياكله ورغ

 وتصحيح أسلوبه ف  األدا . 

 ،ـييـيي يجب تجنب التشنج واألسلوب الخاطئ ف  الجلوم والحركة 5

ليس فقل من أجل تحسيييين أسيييلوب العزف على البيانو أو أي آلة 

موسيييقية أخرى بل لتحسييين بنا  شييخصييية الفرد وصييقلها شييكال  

 وفعال . 

مكان التشيينج ف  جسييد  ليتمكن من  ـيييييييـييييييي يجب أن يع  الطالب 6

وهييذا يتم بتركيز فكر  على مواطن األلم وهو مييا  ،التخل  منييه

 .  (84)سما  مار  هتدريب االنتبا  إلى مكان التشنجه

ـيييـييي يجب فهم التسلسل المنطق  والطبيع  هالصح ه للحركة ف   1

العزف على آلية البييانو من منطلق تنظيم العميل فيميا بين الجهاز 

  والهيكل العظم  بعيدا  عن المبال ة ف  دراسيية التشريح العضيل

 وو ائف األعضا . 

ـييييييـيييييي تجنب الض وط المسببة للتشنج يستوجب التدرج ف  طرح  8

الصييييييعوبييات التقنييية وإعطييا  فترة كييافييية للتييأقلم مع الحركييات 

 مع مراعاة حجم يد الطالب وقدراته التقنية.  ،الجديدة

  الذي يبدأ بتعلم العزف على ـيييييييـييييييي يجب تعريف الطالب المبتد 8

  على تاري ،بعد الثامنة عشرة من عمر  ،البيانو ف  سين متأخرة

تطور تقنيات فن العزف على آلة البيانو ك  يفهم المنطق السييييليم 

لعملية العزف ويبادر إلى اسيتنتاج الحلول لتفادي مشيياكل التشنج 

 بنفسه. 
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 مجال  الطبيعة

 ف  األغنية العربية 

 

 

 

 ياسر المالح  

 

الطبيعة ف  األرض والسيييييما  سيييييمفونية مرئية ومسيييييموعة، 

وه  إبييدا  الخييالق الجميييل. فييأنييت ترى الجمييال ف  البر والبحر 

والسييما  ف  النهار والليل، وف  الكائنات الحية صيي رت أو كبرت، 

ن ف  الطبيعيية ه  عميياد غيياصيييييييت أو درجييت أو طييارت. واأللوا

الجمال؛ واختالفها وتناسييقها لوحات فنية، يسييتوح  الرسييامون منها 

لوحاتهم. واللون األخضير هو ال الب ف  الجبال والوديان والسهول 

 لما تحفل به من أشجار, يرويها ما  السما  أو عيون األرض.

وحين تنصييييت إلى الطبيعة ف  السييييكون والهيجان من حفيف 

أو هزيم رعد  أو خرير نهر ريد طيور أو هدير بحرأغصييييان أو ت 

أو ثورة بركان فأنت تسييمع سييمفونية كاملة فيها الصييخب والهدو ، 

والمؤلفون الموسيييييقيون يسييييتوحون ألحانهم من سييييمفونية الطبيعة، 

فيؤلفون سيييييييمفونييياتهم، وكييان منهم بيتهوفن الييذي ألف سييييييمفونييية 

 )باستورال( الريفية.
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اليييذين يعيشييييييون ف  الطبيعييية،تتفتح  والمبيييدعون من الشييييييعرا 

أشيييعارهم حين تسيييكن الطبيعة كيانهم، فيكون من ذلن إيقا  مسيييتمد من  

إيقا  األلوان، وصييييور مسييييتمدة من الحركة والسييييكون، وما تضييييج به 

 نفوسهم من عواطف وخواطر.

وشييييياعرنا شييييياعر العروبة سيييييليمان العيسيييييى، ولد ف  قرية 

تقع غرب  مدينة أنطاكية، النعيرية، حارة بسيييياتين العاصيييي . وه  

فهو ابن الطبيعيية البكر. لييه مجموعيية شييييييعرييية ونثرييية بعنوان )أنييا 

 والطبيعة(. من أقواله ف  الخريف:

يمة  شقرا   اله دبِ  ورقات  تطفر  ف  الّدرِب    ال    و 

 د  ـــر  تجاعيـوالنه      يد  ــــح  أناشـريـوال

ا كمنفلو أننييا قرأنييا هييذين البيتين قرا ة جهرييية إي نييّ  قيياعييية لك 

ي ن  أغنييية بال موسيييييييقييا. وكييذليين الحييال عنييد معظم الشييييييعرا  

والزجالين. وبعضييييييهم تلحن كلماتهم وت نى منذ العصيييييير الجاهل  

حتى وقتنا الحاضيير، فال نا  يالزم شييعوب األرض منذ األزل حتى 

 األبد.

 الطبيعة واألغنية المعاصرة

صرا  كامال ، المعاصيرة التعن  الوقت الحاضر، وإنما تعن  ع

انتشييييييرت فيييه األغنييية العربييية المتطورة من خالل األسييييييطوانيية 

والسييييينما واإلذاعة والتلفزيون. والقرن العشييييرون هو الذي احتوى 

ألوان ال نييا  كلهييا بقوالبهييا ومقيياميياتهييا وطولهييا وقصييييييرهييا وآالتهييا 

 وإيقاعاتها.

واختييار األغييان  الت  لونتهييا الطبيعيية بمييا فيهييا جمييال يتطلييب 

ا  كبيرا  ف  الحصييييييول على سييييييجيّل كبير، يحتوي كيل مياغنا  جهيد

العرب ف  القرن العشييرين، وتصيينيفه وفق الموضييوعات المختلفة، 

ثم يتم االختيار. ومقالنا اليدخل ف  هذا التيه، وإنما يشييير إلى بع  

األغييان  المشييييييهورة لكبييار الم نين والم نيييات،ويلق  عليهييا بع  

 اعات. األضوا  لبيان مافيها من إبد
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وكثير من البياحثين يفضييييييلون المنهج التاريخ  ف  االختيار، 

وبعضييييهم يفضييييلون المنهج الج راف ، وبعضييييهم يفضييييلون منهج 

 العموم والخصوص. ولعله األقرب إلى منهجنا.

 الطبيعة ف  الريف

ف  الخمسييييييينيات غنت فيروز قصيييييييدة من شييييييعر األخوين 

 رحبان  ولحنهما بعنوان )بلدت  غابة جميلة(.

 الن 

لوة    ب لدت  غابة  جميلهْ   اللْ ـالت ح 

مالْ   هْ ـحبُّها ن مة  طويل   ها ج   أرض 

هدو   السكين هْ   وحقول  الزهورْ  ا ْ ـبيت نا ه ن  و 

باها األمين ةْ   ورْ ــوت ن  الطي تورق  األرا ْ   ف  ر 

ها ربيعْ   داللْ ـاتن  الـف غيم 

 ف  ذ را الجبالْ  ا منيعْ ـغاب ه

 اِن األليف هْ ـوالِجن  ن  التُّلولْ ـتل بين وْف ـا أطـكلّم

فوْف   ف  المروِج الوريف هْ           ِمْن طيور الحقولْ  ترتم  ر 

نب ت  الخيالْ  ِذ  الوهادْ ـه  م 

وطن  الفؤاْد   اللْ ـذِ  الظــه م 

 حول األغنية

القصيدة ه  القالب، وه  من  ـييـيي القالب والوزن والحروف:1

ن، ختلفية ه : فاعالتن، فاعلن، ف ِعلشييييييعر التفعيلية، فيهيا تفعيالت م

متْفعلن، فعولن، فعوْل. واللعيب بالتفعيالت وارد ف  شييييييعر التفعيلة 

 دون التزام بالشعر العمودي.

ومايلفت النظر هو تنّو  القافية مع االلتزام بها ف  الشييييطرين 

أو األشييييطار الثالثة المتراكمة ف  كل بيتين، وحرف الروي ف  كل 

 قافية ساكْن.
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حظ حروف المد أو الحروف اللينة) األلف والواو واليا ( وتال

السيييييياكنية ف  كيل كلمية، ألنهيا تهيب الموسيييييييقيا اللفظيية لكل كلمة، 

 وتساعد على التلحين واألدا .

تبدو الطبيعة ف  األغنية شاملة عامة.  ــ الطبيعة ف  األغنية:2

ور طيفيهيا الجميال المتجلّ  ف  ال ابة والتالل والزهور واألرا  وال

والربا والجبال الخضيرا  والسيهول والمروج الظليلة. وأهم  مايسّر 

النفس هو السيكن ف  بيت ريف  متواضيع أشبه بالكوا. ومن يعاشر 

الطبيعة من السيييييكان ف  كل يوم، ال بد أن تسيييييكن فيه، فيكون منهم 

 الشاعر والموسيق  والم ن . فالطبيعة منبت الخيال.

مقدمة قصيرة بدأها البزق. ثم تسلَّم   : لاغنيةــ اللحن واألدا 1

البيانو المهمة فرافق الم نية ف  أدائها دون إسيييراف ولوازم.والمقام 

 هو نهاوند.

أمييا اللحن فكييان أشييييييبييه بلحن الطقطوقيية المؤلفيية من مييذهييب 

 وغصنين متماثل ْ  اللحن. 

فيالبيتيان األوالن ف  المطلع مثاّل الميذهب، والمقطعان التاليان 

صيييييينين. فييالم نييية تكرر غنييا  المطلع بين المقطعين وف  مثاّل ال 

 الختام.

كان أدا  فيروز جيدا  وه  مازالت ف  البداية تحاول الصييعود 

بيألحيان األخوين رحبيان  لتيأخيذ مكيانتهيا فيما بعد، وتلقّب بسييييييفيرة 

 النجوم. فالقصيدة تعود إلى منتصف خمسينيات القرن العشرين. 

 غنية العربيةالرومانسية والطبيعة ف  األ

ف الروميانسيييييييية ف  الميذاهب األدبية والفنية بأنها العودة  ت عرَّ

إلى الطبيعيية وإيثييار الحس والشييييييعور على العقييل والمنطق. وقييد 

 هرت ف  القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وما زالت تتمثل 

حتى اليوم ف  الشييييعر والقصيييي  والرسييييم والموسيييييقا. بعيدة عن 

 لعقل .المذهب الكالسيك  ا
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وقد سييييييادت األغنية الرومانسييييييية األفالم ال نائية العربية ف  

ال نيا  الفردي )المونولوج( وال نيا  الِحواري بين اثنين )اليديالوج(. 

يؤديه محمد عبد الوهاب « ميا أحلى الحبيب»وقيد اخترنيا )دييالوج( 

. وهما 1915المنتج ف  العام « دمو  الحب»مع نجاة عل  ف  فيلم 

ى شيلّ النيل مزين باألشيجار الت  تتدلى أغصانها نحو ف  قارب عل

 الما  ف  منظر جميل.

 الن 

 انْ ــين األغصــــوب هو ـ ما أحلى الحبيب بين الميَّه 

 انْ ـــو حنـــــوالج هـــ  رب ه نيّ ــاعة القــوس

ه  وال صن يسمْع منه ْيميلْ  آدي النسيْم يشك  غرام 

 ع الزهِر يسيلْ ـميخلّ  د هــير ي نّ  وكالم  ــــوالط

بّ ـــن نـــــم يا هل ترى لّما اشك  لِْن   ار ح 

 لب ــــــلي  ْف قــع   يا ه ل ترى لّما احك  لِنْ 

ْف كالم النســـأع وافهْم ل  ا الطير الشادي لما  يمْ ــــر 

 ي نّ  

ْع حفيف ال صون تبك   بدمع ال مامْ  ه  ـ إسم 

 ال رامْ  ري ـــــبس يْم باِحتْ ـجاها النسـلّما ش

 على شلّ النيلْ  والموج ف  حضن الموج نايم

 بع تن يمْ ــــيش ايمـــــير العـــه  الطــينبّ 

بي وش ل نْ  جنـكلي الوجوْد ح   بالسري يشك  والع 

 هو ـ يا ه ل ترى لّما اشك  لِنْ 

م شكوا   ه  ــ أرح 

 هو ـ يا هل ترى لّما احك  لِنْ 

 ه  ـ أسمْع نجوا ْ 

نان  ؤاديـــس  فال  واـــهو ـ تع  أسقيِن ِمن كاْم ح 
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س   ِعن لحــــو   ّو األمان ــونعيْ  ف  ج   ن حب  ــمَّ

 حول األغنية

 : القالب )ديالوج( زجل  كتبه أحمدــ القالب وتقسيماته الفنية1

رام  اعتمد ثنائية األبيات، ووحدة القافية ف  شيطري الصدر، وف  

األخير من دور عبد  شيييييطري العجز. وخالف هذ  القاعدة ف  البيت

الوهيياب ف  المقطع األول، كمييا خييالفهييا ف  دور نجيياة عل  ف  الرد 

عليه وتحرر من االلتزام )اسمع حفيف ال صون( وعاد إلى االلتزام 

ف  المقطع األخير،لكنيه خيالف ف  شييييييطر  )وسييييييمَّعن لحن حب ( 

وأحمد رام  شاعر وزّجال. لكنه يرى أن التحرر من االلتزام جائز 

 طلَّبه المعنى، والمثل واضح ف  قوله:إذا ت

 وافهْم ل  ا الطير الشادي لّما ي نّ  يمــرف كالم النســـــأع

: تبدأ الحوارية بمقدمة موسييقية سريعة ـييييييـيييييي اللحن واألدا 2

اإليقا  من مقام بيات ، ويبدأ عبد الوهاب ال نا  المرسيييييل مع لوازم 

 وال صيين يسييمع منهفاصييلة، ويدخل ف  ال نا  اإليقاع  ف  أدائه: )

يمييل(، للتعبير عن طرب ال صيييييين وتثنيه حين غازله النسيييييييم. ثم 

يعود إلى ال نيا  المرسييييييل ف  البييت التيال : )والطير ي ن (، ليعبر 

عن بكا  الزهر طربا  حين غنى الطير. ويسيتمر األدا  بين المرسل 

 والموقّع حين ينته  دور عبد الوهاب ف  المقطع األول.

تان موسيقيتان من مقام راست، وتدخل نجاة عل  سمع نقرثم ت  

ب نيا  إيقياع  بط   تصييييييف الطبيعية المحيطية بهيا وه  ف  حيالة 

 غزل دائم.

وتنته  الحوارية بين المتحاورين ب زلهما الحّ  المسيييتمد من  

غزل الطبيعية المحيطية بين سييييييؤال وجواب، حتى تنته  الحوارية 

نعي  الشييطر األخير: )وبحركة بوليفونية، تجمع بين الصييوتين ف  

ف  جو األمييان ( وه  أول محيياوليية بوليفونييية قصيييييييرة ف  ال نييا  

 العرب .
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ف  هذ  الحوارية يت لب دور عبد الوهاب على دور نجاة عل  

ف  الكالم واللحن واألدا . وهيذا أمر طبيع  عنيد عبيد الوهاب، فهو 

را  دالبطييل ف  الفيلم والتلحين وال نييا ، واليرى أن يعط  اآلخر قيي

 من ال نا  أكثر مما ينب  .

ومييا يالحظ ف  الحوارييية أن كلميياتهييا حييافليية بحروف المييد 

)األلف والواو والييييا (. وهيييذا يتيح للملحن والمؤدي أن يعبر عن 

اب الكلميييات يعرفون هيييذا جييييدا ،  عواطفيييه بهيييذ  الحروف. وكتيييّ

ن ف  التلحين.  فيختارون مايريح الملحن ليبد  ويلوي

ية ه  الحوارية األولى ف  األفالم السينمائية ـيييـييي هذ  الحوار1

الت   هر فيهييا عبييد الوهيياب. وه  لييذليين نقطيية تحول وتجييديييد ف  

 ال نا  العرب .

 الطبيعة على شاطئ البحر 

تطيييل األقطيييار العربيييية جميعهيييا على البحور والخلجيييان. 

وشييييواطئ البحور ت ري اإلنسييييان بمعاشييييرتها والسييييباحة فيها، أو 

ى سيييبيل النزهة، أو الصييييد أو اسيييتخراج اللؤلؤ، أو اإلبحار فيها عل

ال وص فيها الكتشيييييياف مافيها من روائع. وأمواج البحر المتالحقة 

لترتياح على الشيييييياطئ تمثل المالحقة ال زلية. وكل مايحيل بالبحر 

من شييروق وغروب وغيوم تسييبح ف  السييما  لوحات طبيعة أّخاذة. 

طئ البحر فهو إحسام أما مايالمس الجسيد من نسييم رقيق على شيا

 يثير الخيال والعواطف.

كانت ليلى مراد  1918ف  فيلم )يحييا الحيب( المنتج ف  العيام 

تقف عند شييياطئ البحر ف  اإلسيييكندرية، وت ن  ما تحس به وترا ، 

 بلحن محمد عبد الوهاب.

 الن 

يــلم يمْ ـــــياما أرّق النس  ال ـــا يداعْب خ 

 ادي آمال  واسبْح ف  و خالّن  وحدي أهيمْ 
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 ه يواف  ــر موج  ــوالبح اف  ـوي رايق وصــالج

 دْ ــــبري عنُّه بعيـــوال طال ب ه الحنيْن للبرّْ 

 والشوق ف  قلب ه يزيدْ  فِِضل يهيْم ف  البحرْ 

نب  ـــــــريَّ  ولّما ِجْه الّشْل الهادي  هــــــْح ج 

لبــــــــــِوش ووشِوِش الرمِل المادي  ه  ــكا غ 

نِد األ صيلْ  الشمسِ   ه ش عوِر الدَّهبْ ـراخي   ع 

 تِسب  العيونْ                  

ح وال يْم بلون ه الجميْل   دي أهيمْ ــخالّن  و 

 واسب ْح ف  وادي آمال                   

              *** 

 

 حول األغنية

 ـ القالب والكلمات وتنو  القواف ـ1

م نييية، و ه  زجييل  القييالييب )مونولوج( أغنييية فردييية تؤديهييا

أشيييبه بالشيييعر، يتألف من سيييتة مقاطع. فيها ثالثة مقاطع فيها التزام 

بالقافية: المطلع فيه بيتان تلتزم فيهما قافية الصيدرين )النسيم، أهيم( 

وقيافية العجزين )خيال ، آمال (. والحال كذلن ف  المقطعين الثالث 

 والرابع. 

در فيه القافية ف  الصيييييأما المقطع الثان  فهو بيت واحد تلتزم 

 .والعجز )بيت م صّر ( 

وتفقد القافية االلتزام ف  المقطعين السييييييادم والسييييييابع. وكل 

منهمييا مؤلف من ثالثيية أشييييييطييار. لكننييا نلمح االلتزام ف  قييافيت  

)األصيل والجميل( ف  المقطعين وتظل حروف المد )األلف والواو 

 واليا ( سمة أساسية ف  األغان  الملحنة.
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 الطبيعة ف  األغنيةــ 2

الكلميات تصييييييف جيانبا  من عالم الطبيعة عند شيييييياطئ البحر 

األزرق، وال تتعيّدا  إلى عالم الطبيعة األخضيييييير. وهو يريح النفس 

اإلنسيييانية بالسيييعة ف  البحر والسيييما ، وما فيهما من أمواج وغيوم 

وشيمس تتمشى نحو ال روب. هذا الجو يوح  بال نا  الهاد  يرافقه 

عبرة عن العواطف اإلنسييييييانية دون إسييييييراف. و اهرة موسيييييييقا م

التماه  بين الشيييييعور وما تتأمله العين يتضيييييح ف  وصيييييف أمواج 

البحر المتشيوقة إلى رمال الشياطئ. كما يكون الشيوق بين العاشقين 

ف  األغنية من وصف اللذين يسيعيان إلى اللقا . ولعل أجمل ماورد 

هو وصييف )الشييمس عند األصيييل راخية شييعور الذهب( وهو يذكير 

بأغنية ألم كلثوم بعنوان )شييييييمس األصيييييييل دهّبت خوص النخيل( 

من كلمييات بيرم التونسيييييي  ولحن رييياض  1958غنتهييا ف  العييام 

 السنباط .

مقام األغنية بيات . والمقدمة الموسيييييقية  ـيييييييييـييييييييي اللحن واألدا :1

خييل إلى ال نييا  يكون األدا  على إيقييا  بط   مع لوازم القصيييييييرة مييد

موسييييقية فاصيييلة. ويسييير  اإليقا  قليال  ف  المقطع الثان  )الجو رايق(، 

ويتحول إلى أدا  مرسييييييل ف  المقطع الثييالييث )طييال بييه الحنين للبر(، ثم 

يكون األدا  على إيقا  ف  المقطعين الخامس والسييييادم. وتختم األغنية 

الشييييييطرين األخيرين من المقطع السييييييابع )خالن  ..  بأدا  مرسييييييل ف 

 واسبح(

هذا التنو  ف  اللحن بين أدا  موقّع وآخر مرسييييييل، توح  به 

الكلمات، ويتيح للم نية فرصييا  السييتخدام مسيياحات صييوتها ضييمن 

 حدود اللحن. 

 الطبيعة ف  سكون الليل 

جبران خليل جبران شييياعر ورسيييام لبنان  ولد ف  بشيييّري، ثم 

( ومات 1911ـيييييـييييي 1881ى أمريكا واستقر ف  نيويور  )هاجر إل

 فيها. 
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اختار محمد عبد الوهاب من شيييييعر  قصييييييدة )سيييييكن الليل ( 

 . 1938ولحنها وغنتها فيروز ف  مهرجان األرز ف  العام 

وف  القصيييييييدة تسييييييود الرومانسييييييية الت  يوح  بها الليل ف  

لتزم ، ي الريف اللبنان . والمحبون يسييييييعدون ف  الليل، ألنه سيييييياتر

 كتمان ما يتبادله العشاق. 

 الن  

 تختب  األحالْم     سكن الليل  وف  ثوِب السكوْن 

يونْ   ام ــد  األيّ ــترص       وسعى البدر  وللبدِر ع 

 اْق ـة  العشــكرم     فتعال ْ  يابنة  الحقِل نزوْر 

لَّنا نطف  بذيّا   العصيْر  رق    ع   ة  األشواقْ ــح 

قولْ  اسمع  البلب ل  ب  األلحانْ ـيس    ما بين الح 

يحانْ ـنس    ف  فضا ح نفخْت فيه التُّلولْ   مة  الرَّ

 ارْ ـــتكت م  األخب     ال تخاف  يافتات  فالنجومْ 

ب  األسرارْ     وضباب  الليِل ف  تلن  الكرومْ   يحج 

 كهفِها المسحورْ     ال تخاف  فعروم الجن ف  

 الحورْ  يونِ عن ع    رجعت سكرى وكادت تختف  

 وى  يثنيهْ ـــواله     وملين  الِجني إن مرَّ ي روحْ 

 ذي ي ضنيهْ ـــبال    فهو مثل  عاِشق  كيف يبوحْ 

* * * 

 حول األغنية

 ــ القالب والمقاطع الشعرية1

القالب هو القصيييد ة الشييعرية ف  سييتة مقاطع متنوعة القواف  

اعالتن ف  الصييييييدر والعجز والقصييييييييدة من بحر الرميل ووزنيه فيي

فيياعالتن فيياعالت  أو فيياعلن. وللشييييييياعر أن يتصييييييرف ف  الوزن 

 وتشكيل األبيات.
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والمالحظ أن كل مقطع من المقاطع السيييتة مختلف عن اآلخر 

ف  قافيت  الصييييييدر والعجز. وهذا التنويع يشييييييبه التنو  ف  قواف  

 الموشحات، ويوح  إلى الملحن بتنو  اللحن ف  كل مقطع.

 دة ــ الطبيعة ف  القصي2

اللييييل هو اليييذي يخيم على مظييياهر الطبيعييية. فهنيييا  البيييدر 

والكرمة والبلبل والحقول والتلول والنجوم وضيييييباب الليل. كل ذلن 

يحيل بحالة حب بين عاشيييقين يلتقيان تحت كرمة، يتبادالن عبارات 

الحييب كييأنهييا الخمرة. هييذ  الحيياليية الت  يلتحم فيهييا الحييب بييالطبيعيية 

 .  تدخل ف  فضا  الرومانسية

 ــ اللحن واألدا 1

لحن محمييد عبييد الوهيياب لفيروز أغنييية  1932ف  العييام  

)سييييهار بعد سييييهار( من كلمات الرحبانيين ثم )سييييكن الليل( ف  

من شعر  1938، ثم )مرَّ ب  ياواعدا  وعد ( ف  العام 1938العام 

سييعيد عقل. وكانت قد غنت من أغانيه الشييهيرة )ياجارة الوادي( 

 ف  قلب ( بتوزيع رحبانّ  جديد. و)خايف أقول الل 

تبدأ أغنية )سييييكن الليل( المقدمة الموسيييييقية يظهر فيها البيانو 

واألوركسترا مع إيقا  تعزفه بع  اآلالت )تن تن تن دم( للدخول 

 ف  ال نا .

المقييام حجيياز كرد ف  المقطع األول والبيييت األول من البيييت 

م ثيان  )علّنا ....(،ثالثيان . ثم يتحول إلى مقيام راسييييييت ف  البييت ال

تيأت  الزمية عجم لليدخول ف  المقطع الثيان  )اسييييييمع  البلبل..( ثم 

يعود إلى مقيييام كرد ف  المقطعين الرابع والخيييامس،ثم يتحول إلى 

مقام راسييت ف  المقطع السييادم )وملين الجن( ويختم األغنية بمقام 

 كرد.

كييان اللحن متنوعييا  كمييا ه  عييادة عبييد الوهيياب. لكن مييايلفييت 

السيمع أدا  بع  الكلمات بتعبير موسيق  رائع وه  )التخاف  ...( 
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ف  بيدايية البييت األول من المقطع الخيامس ففيييه امتيداد طوييل يالئم 

الحالة. والكلمة الثانية ه  )سييكرى( ف  البيت الثان  فاألدا  متّموج 

يعبّر عن حالة السيييييكر. والكلمة الثالثة )يثنيه( ف  قافية البيت األول 

لمقطع السييييييادم فالتمّوج ف  األدا  هنا مختلف يعبر عن المنع من ا

 المستمر.

أما الكلمة األخيرة فه  )يضيينيه( الت  تختم بها القصيييدة وه  

مسييين الختام. مما الشييين فيه أن التعاون الوهاب  الرحبان  قد  هر 

من خالل التوزيع المتقن للحن الوهيياب . ويبييدو أن عبييد الوهيياب قييد 

لصييييوتية لفيروز فكانت مؤدية ممتازة لكل كلمة درم المسيييياحات ا

فيهييا شيييييي   من تعبير متميز. وبع  النقيياد رأى أن عبييد الوهيياب 

أعطى فيروز السمة المصرية ف  هذا اللحن. وبعضهم يرى العكس 

فالموسييييييقار عبد الوهاب هو الذي تلبنن )صيييييار لبنانيا ( فالشييييياعر 

ة. وأنا فيروز لبنانيجبران لبنيان  والموزعيان الرحبيانييان لبنيانيان و

أرى أن التعياون الفن  بين الفنيانين العرب هو السييييييبيل إلى الوحدة 

 الفنية العربية مع االحتفا  بالخصوصية وكثرة التلوين.

 أقصوصة أوحت بها الطبيعة

كانت أسييييييمهان ف  القاهرة، ف نت من ألحان  1918ف  العام 

رية مدحت عاصيييييم مدير الشيييييؤون الموسييييييقية ف  اإلذاعة المصييييي

أقصيييوصييية مسيييتوحاة من الطبيعة، كتبها عزيز سيييالم. فهنا  بلبل 

وبلبلة عاشيقان يمثالن العشييق اإلنسييان . تبدأ الحكاية بمظاهر الحب 

والتضييحية وتنته  بخيانة البلبلة وانصييرافها عن البلبل العاشييق إلى 

 آخر.

 أسيييمهان ه  الت  تحك  لنا هذ  األقصيييوصييية وتصيييف لنا ما

ن إنكارها الخيانة، والعطف على المسكين رأت وماسمعت وتعبر ع

 التعيس.

 الن 
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 ْة الزهورْ ــمي ريحـأشِ   دخلت مّرة ْف جنينة  

ه نّ  نفس ْع نشيِد الطيورْ     الحزين ةـو   واسم 

                                    *  *  * 

ليفت هـل وويّ ـب لب  بّصيت لقيْت    ال صونْ   ا  و 

 أنا فِِرحت لّما شفت ه  ا ْف س كونْ ــواقْف معاه

                                    *  *  * 

ه عليها   انْ ـــا بحنــوبيراعيه  فارْد جناح 

بُّ انْ   ه فيها ـوهوَّ ِمن ح   غنّى ْلها لحن األم 

                                    *  *  * 

 هْ ــإلل  تْعوزيه اطلبي  ا: يام الك ــوقال ل ه

 حبيبْن إْوع  تسيبيهْ   عقل  ف داك روح  و

                                    *  *  * 

 ف  ش رِب كاِم الِوصالْ   ةـــدَّة طويلــد مـــوبع

 ه الداللْ ــاقت عليـــس  لقيْت حبيبت ه الجميلةْ 

                                    *  *  * 

 ه  العذابْ ــوخلَّفْت ل ه ـــألِْتِ  فيـــطارْت ماس

سكين .. ياروح  عليهْ »  قلب ه ِمن الوجِد دابْ  «م 

                                    *  *  * 

 والبدِر شاهْد عليهْ   ِهْر يِعّد النجومْ ــــــسِ 

بّس يِص  ه الهمومْ ــــطالِت علي  ب ر إليهــو 

                                    *  *  * 

ْ    عذاب ه والل  كماْن زادْ  ليفت ه الفِْت لِ ير   و 

اب  ــوزّودْت ل   سا ، ياروح ، م صير    هـــه مص   و 

                                    *  *  * 
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عب رْجِت ص  ل َّ ــخ   ادْ ـــه  تِبّك  الجم  ـحالت  اْن ع 

ه  ا وِه َّ ـــْظ ِوداْدهـــحف    وِد الودادْ ــــخانْت ع 

                                    *  *  * 

 حول األغنية 

 ــ القالب والمقاطع الزجلية1

القالب أقصييوصيية غنائية تجري ف  حديقة، تتوالى أحداثها ف  

تسيييييعة مقاطع. كل مقطع منها ف  بيتين. والقافية واحدة ف  صيييييدر 

البيتين وواحدة ف  عجزهما. وهذا النو  من الزجل ف  قوافيه يشييبه 

ة )سييكن الليل( من حيث االتفاق ف  القواف  قواف  الشييعر ف  قصيييد

 ف  المقاطع.و

 ــ الطبيعة ف  األغنية2

تتمثل الطبيعة هنا ف  حديقة مشيييييّجرة، تنبت فيها األزهار هنا 

وهنييا ، وعلى األغصييييييييان طيور، تطير وتعود إلى األغصييييييييان 

المختلفة لترتاح عليها. من هذ  الطيور بلبل وبلبلة ف  حالة عشييييق، 

  ّرد له ف  حوار جميل يمكن تفسير .ي ّرد لها وت

وال رييب ف  الحكياية أن البلبلة ه  الت  تخون بلبلها وترتم  

ف  أحضييان غير ، والشييائع ف  الحياة اإلنسييانية أن الذكر هو الذي 

يخون ال األنثى. وف  األحوال كلها ف ن الخيانة عار سوا  كانت ف  

 عالم الطيور أم ف  عالم اإلنسان.

 األدا ــ اللحن و1

تبدأ األغنية بمقدمة تعزفها أوركسترا على مقام حجاز كرد، 

تنته  إلى الزمية على وزن بوليرو ه  ميدخيل إلى ال نيا . وهذ  

الالزمة تتكرر بين المقاطع، بالتناوب مع الزمة أخرى. ويختلف 

 لحن المقطع بحسب مايسبقه من الزمة.
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البيييانو وتختلف الالزميية لحنييا  بعييد المقطع الخييامس، ويييدخييل 

بعزف يعبر عما سييحدث ويؤدى المقطع السادم مرسال  مع نقرت ْ  

 بيانو. يعقب ذلن أدا  الكلمات بال موسيقا:

)مسييكين ياروح  عليه(. ويعدُّ هذا المقطع ذروة األقصييوصيية 

 كلماتح ولحنا  وأدا .

وتسيييتمر األقصيييوصييية منحدرة إلى نهايتها باأللحان واللوازم 

ي لب عليه الشيييييجن،يعبر عن مصيييييير البلبل السييييابقة، واألدا  فيها 

 الذي خانته أليفته، فصار أسير الهموم وسو  المصير.

وتنته  األقصييوصيية بوصييف مشيياعر الشيياهدة على ماحدث. 

 وينته  اللحن باإليقا  الذي بدأ به.

كان أدا  أسييييييمهان هادئا  وهو يحك  الحكاية. لكنه ارتفع حين 

 أدت الذروة:

 ذابـه العـخلفت لو  ألتِِ  فيهـطارت ماس

 قلبه من الوجد داب  مسكين ياروح  عليه

 ــ لمحة عن األقاصي  ال نائية4

األقصييوصيية ال نائية بدأها محمد عبد الوهاب ف  فيلم )الوردة 

وهو أول فيلم غنييائ  لييه. غنى فيييه  1911البيضييييييييا ( ف  العييام 

أقصييوصيية )النيل نجاشيي (، وه  تروي حكاية نزهة ف  النيل على 

شيرا ، اسيتقله زوجان على سيبيل االستمتا . والمراكب   قارب ذي

والبحيارة كييانوا يقييدمون إلى الزوجين ميالييذ وطيياب مع ال نيا  )هيال 

 هوب هيال( وه  من شعر أحمد شوق .

ومن القصيييييي  ال نيائيية الت  تكياد تكون ملحمة وطنية أغنية 

. وه  من 1932)ذكريييات( لعبييد الحليم حييافظ غنيياهييا ف  العييام 

مد شيفيق كامل ولحن عبد الوهاب. والقصة تروي ما كان كلمات أح

أيام االسييييتعمار البريطان  لمصيييير، وماكان من نكبة فلسييييطين ف  
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، وتروي ما جرى ف  القاهرة من حريق مقصييييييود ف  1948العام 

 يوليو ف  العام نفسه. 21. ثم كانت ثورة 1952العام 

ديه( يومن القصييي  ال نائية الشيييعرية أغنية )أيظن أن  لعبة ب

. 1932شييييييعر نزار قبيان  ولحن عبيد الوهاب وأدا  نجاة ف  العام 

و)سييييياكن قصيييييادي( كلمات حسيييييين السييييييد ولحن عبد الوهاب ف  

 .1931العام

ولفيروز بع  القصيييييي  ال نيائييية الوجييدانييية. منهييا )ال إنييت 

 حبيب  والربينا سوا( كلمات األخوين رحبان  ولحنهما.

تبهيا نزار قبيان  ولحنها ولعبيد الحليم حيافظ أغنيية شييييييعريية ك

الموج  ه  )قارئةالفنجان( وفيها تبدو الخرافة الشييييييعبية الت  تتنبأ 

 بحبٍّ مستحيل.

والبحث عن األقاصييييي  ال نائية يحتاج إلى متابعة ودراسيييية 

 وتوثيق.

 

 الخاتمة

ماذكرنا  من أغان  ف  فضييييييا  الطبيعة هو غي  من في ، 

نيات لملحنين والم نين والم راعينيا فيه التنو  ف  القالب ال نائ  وا

مييا أمكن ذليين. وكييان الميييل إلى عبييد الوهيياب ملحنييا  ألنييه فتح بيياب 

التجيدييد بياألغان  الرومانسييييييية الت  يختلل فيها الحب بالطبيعة ف  

 وحدة متشابكة.

واألغان  الت  تضييمنت عناصيير الطبيعة أكثر من أن تحصييى 

والطيور واألنهار ف  سجّل. وكثيرة ه  أغان  الورد والليل والقمر 

وفصييييييل الربيع وأزهيار  الملونية ف  القرنين العشييييييرين والحييادي 

والعشيييييرين. فنحن جز  من الطبيعة، والطبيعة غرامنا، فه  توح  

 بالحب والحرية والتنو  واإلبدا .



 

 82 

ولعل ما لحنه الرحبانيان لفيروز ووديع وصييييييباح ونصييييييري 

ة ه  اللبنانيشييييييمس اليدين وغيرهم حيافيل بيأغيان  الطبيعة، فالبيئة 

النموذج المتكياميل لمظياهر الطبيعية، وأهيل الريف اللبنان  يتمتعون 

بمييا حولهم من جمييال، ويسييييييتوحون من ذليين الزجييل والموسيييييييقييا 

واألغان  والرق  الجماع  )الدبكة(، والحب يحتضييينها جميعا  ف  

 أقاصي  بسيطة.

تظل الطبيعة ف  بالد العالم كلها مصيييييدرا  هاما  من مصيييييادر 

 ا .اإلبد

 

 

 
 

 

    

 

  لودفي  فان بيتهوفن

 أخالقية القوة 

 

 

 ج. و. ن. ساليفان 

 ترجمة : أبان الزركل 

 

، عنيدمييا غييادر بيتهوفن إلى 2181بحلول تشييييييرين الثييان  عييام 

فيينييا، كييان تطور ، من أي وجهيية نظرنييا إليييه، مهمييا . إن  روفييه، 

 ةمجتمعية مع طبيعتيه الحيادة والكثيفية والمسييييييتجيبة، قد أعطته رةي

للحييياة نييياضييييييجييية على نحو مكتمييل. لقيييد عرف الفقر والمعيييانييياة 

والمسيؤولية. واكتسيب أيضا  مرتبة محترمة كفنان. ولم يكن زمالة  
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الموسييقيون المحترفون فقل من تمسين بامال طموحة عن مستقبله، 

بييل شيييييييياركهم ف  ذليين أصييييييييدقيياة  المثقفون ومن بينهم الكونييت 

. كما أن [سييييقا ورا ح لهاوهو محب للمو] Waldstein فالدشيييتاين 

 [المؤلف العظيم]لدى هايدن « كانتاتاته»األثر اليذي أحيدثتيه إحيدى 
كان االستحسان الشديد. أما كعازف بيانو فقد « بون»عند مرور  بـيي 

حصيل فعال  على الشيهرة. كانت لديه كل األسباب ليأمل أنه سيتمكن 

 من صنع سيرة لنفسه ضمن العالم الواسع.

ن نعرف عند أي مرحلة مبكرة يع  عبقري من من المسييتحيل أ

نو  بيتهوفن قدراته الخاصيية. إن الشييعور لدى أحد ما أنه اسييتثنائ  

وأن عظمية المسييييييتقبيل مقيدرة له ال يبدو أنه مقصييييييور على النام 

االسيييتثنائيين. وبالمقابل من المرجح أنه ليس ضيييروريا  أن يملن كل 

 وفن كانت فعليا  مهمةاالسيييييتثنائيين هذا الشيييييعور. إن إنجازات بيته

ومحسييييوسيييية، ومن المرجح أنه قدرها على نحو عال. لكنه افتقد ما 

كيان يمكن أن يرا  دليال  مرضييييييييا  على أنهيا تبرر أعلى طموحياته. 

لم تكن ـيييييـييييي على أي حال ـيييييـييييي أكثر من شهرة « بون»فشهرته ف  

محلية. وعلينا أن نفترض ـييـيي إذا استبعدنا عدم الثقة بالنفس ـييـيي على 

قيييل نوعيييا  من الحيييذر ف  موقف بيتهوفن ذا  الوقيييت. إن هيييذا األ

االفتراض يفسييير ذهابه إلى فيينا طالبا ، كما يفسييير انفجارات غرور 

الثقية بيالنفس عنيدميا وجيد أن بي مكانه تخط  كل االختبارات. ويبدو 

« Shenkشيييييينن »و« Haydnهايدن »أنيه باشيييييير دراسييييييته مع 

، «Salieriيري سيييييييالي»و« Albrechtsbergerألبريختبرغر »و

وف  ذهنه فكرة أن يكتشيييييف ماإذا كان هنا  شييييي   ما ذو قيمة ف  
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القواعد الت  عليهم دراسيتها. إن هذا موقف إنسان إما قليل الثقة إلى 

أو كثير الجدية واإلخالص إلى حّد ال يسييييييمح  [بما ي درَّم]حد كبير 

ا ضالمقصييود هنا أن ر]له ب غفال حتى أكثر المواد التدريسيية عقما  

بيتهوفن بأخذ الدروم يمكن أن يفسر بموقفين متناقضين ـيييـييي وربما 

متكاملين ـيييييييييـييييييييي: إما شيييعور بعدم االقتنا  بما ي درَّم، وإما القبول 

. إن خبرا  النظريات الموسيييييييقية يؤكدون أن تلن [واإليمان بالفائدة

الدراسيية كانت ذات قيمة ف  إعداد بيتهوفن، لكن إشيياراته الخاصيية 

م هذا التأكيد. على كل حال فقد مضيييت شيييهور عدة قبل إليها ال تدع

سيييييه إيا  هؤال  األشيييييخاص.  أن يقرر أن ال شييييي   يتعلمه مما يدرَّ

وحتى عنييدمييا كييان يييدرم قواعييدهم فقييد رف  أي تقييييد ف  تييأليفييه 

مبن  على تلين القواعيد. كيان يؤدي التميارين على أميل أن التدريب 

ق أدا  تلن التمارين أو بع  الخواص ال امضييية األخرى الت  تراف

يمكن أن تكون مفيدة له. ولكن عندما تعلق األمر بالتأليف الفعل  ـييييـ 

ف ن بيتهوفن المؤلف وقف بثبات على »ـيييـييي Thayerوكما قال ثيير 

أرضييييه الخاصيييية، وتبع ذوقه وميوله الخاصيييية، وكتب وعمل دون 

ف  هذ  المرحلة من حياته كان «. الخضييييييو  ألي رقيابية خيارجيية

ـيييييي كما يتوقع من شاب جدي ومخل  وغير مثقف ـييييييـ بيتهوفن ـيييييي

مطواعيا  أميام الخفياييا الثقيافيية مع عدم اسييييييتثنا  بع  االنفجارات 

النيياتجيية عن نفيياد الصييييييبر وعن التحييدي. ولكن عنييدمييا تعلق األمر 

بمسألة يفهمها ـييييييـيييييي كحالة الموسيقا الفعلية الت  تفصلها مسافة عن 

لمسافة بين ما يفهمه هو وبين أي ا]الناقدة لها « المتعلمة»النظريات 
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فقد كان حكمه جاهزا  وحاسييييييما   [النقيد على أرضييييييية نظرية ثقافية

 2ومسييييييتقال . ولهيذا فعنيدميا ق ديمت ثالثيات البيانو الثالث عمل رقم 

إليى اليعييياليم اليموسيييييييق  للمرة األولى ف  سييييييهرة عنيييد األمير 

، وتلهف الجميع لسييييييما  رأي «Lichnowfslyليشيييييينوفسييييييك  »

مقام دو  3وكان هذا الرأي غير مسييييييتحسيييييين للثالث  رقم  هياييدن،

مينور، ف ن رأي هايدن ــ دون أن يهز رأي بيتهوفن أن هذا الثالث  

بالذات هو األحسيين من بين الثالثة ـيييييييـييييييي أقنعه تماما  أن دافعه كان 

الحسييييييد وال يرة والخبث. أن يكون حكمه الموسيييييييق  خاطئا ، حتى 

ال يسييييتطيع تصييييور ،كما أنه لم  على مؤلفاته الخاصيييية، كان شيييييئا  

يستطع أن يفهم أن أحدا  ما ـيـي إذا لم يكن مخبوال  ـيـ يمكنه بصدق أن 

يختلف معيه. ولكن فيميا ال يتعلق بيالموسيييييييقيا لم يظهر بيتهوفن هذا 

النو  من اإلحسام ببصيرته المعصومة عن الخطأ. فف  األدب ـييييـ 

 عيد التقييماتعلى سيييبيل المثال ـييييييييـيييييييي يبدو أنه كان يقبل إلى حد ب

 الشائعة.

إن كييل مييا يمكن أن يكون قييد حملييه إلى فيينييا من شييييييكو  حول 

المدى الدقيق إلمكاناته الموسيييقية قد تالشييى سييريعا . اكتسييب بسييرعة 

نجيياحييا  عظيمييا  سييييييوا  كعييازف بيييانو ف  البييد ، أم مؤلفح فيمييا بعييد، 

، ومعروفييا  من «Waldsteinفييالييدشييييييتيياين »مييدعومييا  من الكونييت 

. اختلل بيتهوفن بحرييية مع الطبقيية [ف  المجتمع]البييارزين  الرجييال

العليييا ف  فيينييا. لقييد وجييد أنييه يسييييييتطيع فعييل ذليين دون أن يقوم بييأي 

تنازالت. عليه فقل أن يكون نفسيييه. إن القوة الت  سيييكنت فيه أ قِرَّ بها 
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على نحو فوري ودون شييييييكو . وكيانيت مقبولة ضييييييمنيا  وأكثر من 

فيات ممكنية ف  المرتبية والثقيافية. وقبل ذلن كيافيية لِت نسيييييي  أيية اختال

مصيييينفين ف  فئة خّدام « موتسييييارت وهايدن»الوقت بقليل كان حتى 

الطبقة النبيلة. أما بيتهوفن فلم ين أبدا  ف  هذا الموضييييييع. واالختالف 

ال بد أن يكون عائدا  بالكامل  [بين موقعه وموقع هايدن وموتسييييارت]

تييه ذا  الوقييت إلى مرتبيية إلى قوة شييييييخصيييييييتييه. لم ترفعييه مؤلفييا

، مّما يعن  أن موقف الطبقة النبيلة «هايدن»أو حتى « موتسييييييارت»

تجياهيه لم يين عيائيدا  إلى إقرار متأخر منهم باإلجالل الذي يسييييييتحقه 

عبقري. إن قوا  الكبرى كعازف جعلته ـيييـييي دون شن ـيييـييي مقبوال  لدى 

أي شيي     األرسيتقراطية الفيينوية المحبة للموسييقا، ولكن لم ين هنا

من المراعاة أو إ هار التبعية ـيييـييي وهو موقف أ جبر على اتخاذ  كثير 

من النام الجيدين ـيييييـييييي ف  عالقة بيتهوفن معهم. وبع  المحاوالت 

دَّ عليه [بالفرنسييييييية ف  األصييييييل]« من علح »القليلية للتعامل معه  ا ر 

بيتهوفن ب ضيييب على نحو فوري وفعال. لقد بدا سيييلوكه حرا  من أي 

أو مراعاة أو تكلّف. لقد أ هر نفسه غير خائف بالمرة ف   اضيطراب

مسيييياجالته ف  العزف على البيانو مع عازف  البيانو اآلخرين. وبدت 

له انتصاراته ـييـيي الت  كانت ـييـيي ساحقة أحيانا  ـييـيي على قدر ما كان قد 

توقّعيه ال أكثر. ال بد أن نجاح بيتهوفن كان له أثر ف  تقوية قناعته أن 

لى قدر أي متطلبات يكلف بها. لم يحرم نفسيييه أي شييي  . قوته ه  ع

تنفّس. وصنع لنفسه ـيييـييي وهو منشرح الصدر  وأعطى لكل نزعة كل م 

ـييييييييييـيييييييييي أعدا   بين منافسييييييه. ولم يكلّف نفسيييييه عنا  مداراة رعاته 
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األرستقراطيين الفيينويين. أنفق ماله ـييـيي إن لم نقْل باستخفاف ـييـيي دون 

ى الرغم من اختياراته المبكرة للجانب تبصر. وبدا األمر وكأنه ـييـيي عل

المظلم من الحياة ـيييـييي كان قانعا  أن قوته ف  حّد ذاتها كافية لتحميه من 

أّي سو . ويعود هذا جزئيا  ـييـيي بالطبع ـييـيي إلى إدراكه المسكر لعبقريته 

آخر، « موتسييييييارتييا  »الخيياصيييييية. لقييد رأى النييام فيييه تليين المرحليية 

كدين من ذلن ـيييـييي أحس بأنه مقدر وبيتهوفن ـيييـييي ويمكننا أن نكون متأ

حتى ألعظم من ذلن. ف  ذا  الوقت اشيييتهى بيتهوفن الشيييهرة بشيييدة 

وكان على عبقريته أن ت سييّخر لمجد شييخصييه. فلم يصييل بعد إلى ذلن 

ف  ]الموضييييع الذي يرى نفسييييه فيه ناسييييكا  وليس ملكا . وموقفه العام 

ير إلى سكرتيظهر ف  رسائله المازحة الم رورة  [رةية نفسه والعالم

فليأخذ  الشيييطان. ال أريد أن أعرف «: Von Zimeskall»البالط 

أي شيييييي   عن منظومتين األخالقيية. القوة ه  أخالق الرجيال الذين 

 يبرزون عن البقية، وه  أخالق .

لكن سيييييييكون من الخطأ االفتراض أن بيتهوفن عبقري شيييييياب 

ن لقوته لم ي ذهيب النجياح بعقليه. لقيد كيان فعال  رجال  قويا . إن وعيه

مح  انعكيام آلرا  اآلخرين عنه. لم ين لديه أي مسييييييحة متكلفة 

ومواقف. فما إن ـيييييـيييييي يحضر  [بوزات]« وضعيات»لشخ  يتخذ 

 ش   هام ــ كمشاعر صديق قديم ــ حتى تذهب بعيدا  كل سخرية.

وغطرسيييييييية بيتهوفن. لم يحيييدث قل أنيييه اسييييييتمر ف  اتخييياذ 

وضييعيات. إن رسييالته إلى ألنه ببسيياطة لم يتخذ  [بوز]« وضييعية»

 2186و 2184المكتوبة ف  وقت ما بين عام  « Weglerفي لر »

 تظهر كم كان حسه بالقيم تام المتانة:
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يا أعز ما لدي، يا أفضييل ماعندي، يا لهذ  الصييورة الشيينيعة »

الت  رسيييييييمتهيا ل  عن نفسييييييي . إن  أدر  هذا. أنن  ال أسيييييييتحق 

لة. وهكذا وألول مرة ال صييييداقتن. أنت شييييديد النبل وي سيييِير  المعام

مقارنة نفسيييييي  بن. قصيييييّيرت كثيرا  عن اللحاق بن. يا أجرة على 

لاسيف! لمدة أسيابيع كنت أسيبب األلم ألفضيل وأنبل صييديق. أنت 

تعتقد أن  لم أعد رقيق القلب. لكن ـييـيي شكرا  للسما  ـييـيي ليس األمر 

كذلن. لم يكن مقصودا  أو خبثا  مدبرا  من جهت  ما جعلن  أتصرف 

ي ال ي  تفر هو ما منعن  من على هذا النحو. لكن عدم تبصييري الذ

رةية األمر ضيييمن اإلضيييا ة الصيييحيحة. إن  خجل كلية من أجلن 

ومن أجل  أيضيييا . إن  أكاد ال أتجرأ على التوسيييل إلين ال سيييتعادة 

صداقتنا. آ .. عزائ  الوحيد أنن تعرفن  منذ الطفولة و... ــ دعن  

عامل    تأقولها بنفس  ـييـيي إنن  كنت فعال  ودائما  طيب المعشر. وف

جاهدت دائما  ألن أكون مستقيما  وصادقا . فكيف ـييـيي إن لم أ  كذلن 

ـييييـيييي كان يمكنن أن تحبن   أأمكنن  بعد ذلن وف  وقت قصير جدا  

أن أت ير على هذا النحو المريع مسيييييببا  ضيييييررا  عظيما  لنفسييييي   

يسييييييتحيل أن تتالشييييييى فجأة هذ  المشيييييياعر من أجل ما هو أعظم 

ل ال  واألحسييييييين، خاِطر مجددا  وتعال إلى ا« فجلري»وخيّر. ييا 

ثق بالصييييفات الطبية الت  وجدتها سييييابقا  فيه. «. بيتهوفن»ذراع  

إن  أشهد أن المعبد الطاهر الذي ستنصبه للصداقة المقدسة سيبقى 

راسييييخا  إلى األبد. فال حدث طار  وال عاصييييفة سييييتقدر على هز 

النسيان ـييـ بعث  أساسه ـيـي راس  ـيـي خالد ـيـي صداقتنا ـيـي السماح ـيـي
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. آ  [التقطيع كما ورد ف  األصيييييييل]الصيييييييداقية الميائتية وال يارقية 

يافيجلر.... ال تنبذ عنن يد المصييالحة هذ . ضييع يد  ف  يدي ـيييييييـ 

آ ... يا إله  ـييييـيييي كفى ـييييـيييي سات  بنفس  إلين وأرتم  بين ذراعين 

وأتوسييل من أجل الصييداقة المفقودة. وسييتعطين  نفسيين أنا المملو  

 «.ن يحبن وسيكون إلى األبد منش ال  بنندما  ــ م

تبعيه هيذا الندم. لكن بيتهوفن وجد « إعالن للقوة»إننيا ال نعلم أي 

خالل تلن الفترة أن فلسفة القوة كانت ـييييـيييي عموما  ـييييـيييي ناجحة. إنها لم 

لم ين من الممكن أن  2181ت ْخت بر بقسيييييوة، فموت أبيه ف  نهاية عام 

اإلضييافية ف  المسييؤولية عن إخوته يتعسييه بشييدة. وتكفَّل بالمشيياركة 

عرض الزواج على زميلة سيييابقة ف   2185برحابة صيييدر. ف  عام 

صيييييارت م نية « Magdalena Willmanماغدالينا فيلمان »بون 

معروفية ف  فيينيا، ولكن ال يبدو أن رفضييييييها حّمله هما  كبيرا . وألنه 

«. هنيتشيييييي» رجل قوي حقا  لم يمكنه أبدا  أن يأخذ أخالقية القوة بجدية

إن مثاله كان البطل وليس الرجل القوي. لكن القوة ال يمكن أن تصير 

بطولة بدون اليأم، بينما وجد بيتهوفن ف  تلن الفترة ـييييييـيييييي كل ش   

سهال . صار عديم االكتراث ونس  الخوف من هللا ومن أقرانه النام. 

لف ة ـييـييي ولدينا معلومات عن حدوثها حتى عندما كا  نإن تصرفاته الصَّ

بالكاد معروفا  كعازف بيانو ـييييييـيييييي لم تن تلن الت  يسلكها ريف  جلف 

يسيييي   التصييييرف بكل برا ة. لكنها كانت تعبيرا  عن واحدة من أكثر 

: احتقييار عميق لمعظم أقرانييه الرجييال. وهييذا  صييييييفييات بيتهوفن بقييا  

االحتقييار لم ييين وال بوجييه من الوجو  جلفييا  دائمييا  بييل غييالبييا  مزحييا  
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ال شيييييين أنيه موجود. وكيان متماشيييييييا  تماما  مع حب بفظيا ية. ولكن 

اإلنسييييييانيية اليذي جياهر بيه، ألن هذا الحب كان مرتكزا  على الرةية 

الت  تجلّيت ليه عن اإلنسييييييانية ك نسييييييانية معانية معذبة. ولكن طوال 

 Eene Nature»حيياتيه كيان عنيد  ذا  االحتقيار من قبل طبع فريد 

ل شييييييخ  فريييد نحو أي من قبيي] Susse Puppeنحو دمييية حلوة 

ع  [أشيييييخاص خاضيييييعين للتقاليد لشيييييخ  كهذا أغلبية النام هم تجمُّ

ع ب   عشوائ  لمشاعر وأفكار مستعارة. إن تلن األغلبية ـييييـيييي ولحد ص 

عليه فهم مدا  ـييييـيييي نتاج لظروفها العرضية. وكان يحس أن ف  أولئن 

النام غيابا  كامال  لتكامل القوة والشيييجاعة الذي يسيييكن ف  نفسيييه. إن 

ثقيافتهم وأهدافهم ف  الحياة، وحتى أفراحهم وأحزانهم بدت له مح  

انعكيياسييييييات دون مالمح لمحيطهم. إنهم ال يملكون شيييييييئييا  من لهفتييه 

لانجياز البطول ، وف  كيل األحوال ليسييييييوا قادرين على دفع الثمن. 

هم دائمييا  غير نزيهين ألن آخر مييا يمكنهم مواجهتييه هو أنفسييييييهم ف  

مع مخلوقات كهذ  ال يسيييتطيع أبدا  رجل كبيتهوفن عزلتها الجوهرية. 

أن يكون حميما . يمكن أن يعاملهم بمزاح فظ، أو ـييـيي إذا أساةوا إليه ـييـ 

ْحت قِر. لكن ال يمكنه أبدا  معاملتهم  يمكنه أن ينفجر ف  ثورة غضيييييب م 

بيياالحترام والتقييدير الييذي يظهر  رجييل نحو أمثييالييه. يمكنييه أن يجرح 

مشيييييياعرهم ال  [جرح]غير عيابئة. معتقدا  أن  مشيييييياعرهم بال مبياالة

موجودة. إن الموقف   [أصال  ]عواقب له حتى إذا كانت تلن المشاعر 

الدمية الحلوة »الوحيد الذي يمكن أن يتخذ  شييييييخ  من أشييييييخاص 

Susse Puppe » تجيا  شييييييخصييييييية كبيتهوفن هو إما اإلعجاب أو
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ه تجريحيياتيي الكر . كييان لبيتهوفن كثير من األعييدا  الييذين لم ينسييييييوا

 لكبريائهم. 

ولكن ـيـي أيضا  ـيـ إضافة إلى النام الذين احترمهم بصدق كان له 

أصيييدقا  كثيرون احتملوا افتقار  االزدرائ  لكبح نفسيييه. حاول أحيانا  

أن يكون دبلوميياسيييييييييا  بيياردا  مع اآلخرين مخفيييا  عنهم ازدرا  ، فهو 

زدرا  الييذي ال ت ظهر أبييدا  للنييام اال» 2824يكتييب ف  مفكرتييه عييام 

. «يسيييييتحقونه، فالمر  ال يعرف أبدا  ألي منفعة يمكن أن يسيييييتخدمهم

وحتى ف  السيييييينوات األولى ف  فيينيييا تبنّى بيتهوفن هيييذا الموقف 

الدبلوماسي . فعندما يتكلم عن األشيخاص الذين  نوا أنفسييهم أصدقا  

، «جّد ضعيف للصداقة»حميمين له بدون أي شين يصف أحدهم بأنه 

ل  أعزف عليها،  أرا  و... مجّرد آالت ـييييـيييي متى ما حال إن »ويتابع 

لكنهم لن يصيييروا أبدا  شييهودا  نبال  على حيويت  الداخلية والخارجية 

ولن يكونوا ف  توافق حقيق  مع . إن  أثمنهم على مقيدار ما يكونون 

 «.  نافعين ل 

وعلى كل حال ف ن بيتهوفن ـييـيي عادة ـييـيي لم يحّس بحاجة إلى كبح 

لم يخف نوعا  من « هايدن» . وحتى أميام عبقري مهم مثل النفس هيذ

التنازل السيياخر. أما األشييخاص األصيي ر مقاما  فكان عليهم تحّمل أن 

هومل »يعليهم أو يرميهم حسييب مزاجه. هاتان رسييالتان إلى المؤلف 

J. N. Hummel » :ال تأت  إل َّ بعد اآلن. أنت »ف  يومين متتاليين

وف  ]« الخردة من هم على شييييياكلتنشيييييخ  مزيف وليأخذ جامعو 

أنيت شييييييخ   Nazerlنيازرل « صييييييديق  الطييب: »[اليوم التيال 

شييييييريف محترم وأنا أرى اآلن أنن كنت محقا . تعال إل َّ بعد الظهر. 
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وأنا وإيا  سيييينداعبن « Schuppanzighشييييوبانزي  »سيييتجد عندي 

 «.ونمازحن لي ْسعد قلبن

المسييييييتوى طوال إن عالقتييه مع معظم أقرانييه بقيييت على هييذا 

حياته. إن التذبذبات السيييييريعة لمشيييييياعر  تجا  شييييييخ  واحد بعينه 

هزلية غالبا  ويبدو أنها تشهد على افتقار كامل منه إلى التبصر. ولكن 

ن يرجع إلى افتقار اآلخري« التفهم اإلنسان »هذا االفتقار الظاهر إلى 

وربما إلى أي ش   يريد ـيـي على نحو خاص ـيـي أن يفهمه. لقد كان ـيـ 

 Eineطبعا  فريدا  »أكثر من أي مخلوق عاش على هذ  األرض ـييييييي 

Natur» الييدمييية الحلوة »، ونييامSusse Puppe »  لم يكونوا أبييدا

« Goetheغوته »بالنسيييبة إليه أناسيييا  حقيقيين على االطالق. وحتى 

 زلتر»رأى أن موقفه هذا محيرا  قليال  كما يتشييييييكى ف  رسييييييالة إلى 

Zelter« :» يس ل«. أدهشيتن . إنه لاسف شخصية بّرية كلّيةموهبته

مخطئييا  على العموم ف  رةيتييه للعييالم مكييانييا  كريهييا ، ولكن ف  عييدم 

وجد « Goetheغوته »فحتى «. جعليه أكثر إمتياعيا  لنفسييييييه ول ير 

 بيتهوفن م اليا  مع أنه تفهم موقفه. 

مسييييتقل بنفسييييه وحيوي ومخل  أكثر من »وقد كتب قبل ذلن: 

يتييه. أنييا أفهم تمييامييا  مييدى الفرادة الت  ال بييد لموقفييه من أي فنييان رأ

 «.العالم أن يكونها

نتيجة لطبيعته السييريعة ال ضييب  شلكن هذا الموقف كان يتشييوّ 

وال نية بالعاطفة. إن بيتهوفن ـيـي وخاصة ف  تلن المرحلة ـييـ لم يكن 

بياغضييييييا  للبشيييييير. إن كليّتيه كانت حيّة بحّدة، وكان يعي  ف  عالم 

. كان متلهفا  إلى المجتمع وإلى أي شيييييي  ، [لعالم الخارج ا]حيوي 

وسيييييياهم ف  غنى االنطبياعيات الت  تيدفقت عليه كل يوم. إن فنه لم 

يصر بعد ملجأ  له، أو سّرا  غامضا  يحب كشفه أو المساحة الوحيدة، 

حييث يهرب من كيل القيود حرا  تمياما ، بل كان مركبة جليلة للتعبير 

  قيدمتهيا الحياة له. تمتع بالتحادث وبالقرا ة عن الخبرات الحيية الت

ْطل ق ة دون قيد ف   وبالمناسييبات االجتماعية المتألقة وبالضييحكات الم 
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 في لر»المشييييييارب وتجّول. كمييا إنييه ف  تليين الفترة حسييييييبمييا يقول 

Wegler » :مع ]وحقق فتوحيييات »كيييان دائميييا  واقعيييا  ف  الحيييب

كثير مستحيلة بالنسبة ل كان يمكن أن تكون صعبة إن لم تكن [النسا 

نسيييبة إلى أدونيس الفائق الجمال الذي عشيييقته ]« األدونيسيييات»من 

. إن كل هذا أمن مسييرحا  مالئما  ألخالقية القوة. إن [اإللهة أفروديت

قوة بيتهوفن الفعلييية وازدرا   لرخرين ونجيياحيياتييه حتمييت أن تكون 

ا  على نيييّ ل مبْ عييمالئميية لييه. لقييد كييان بييالف [أخالقييية القوة]تليين العقيييدة 

نحو يثير الدهشيييييية ليكون رمزا  ألخالقية القوة. لكن قدرا  أقوى كان 

 مخبّأ  له.

 

 )يتبع ف  العدد القادم(

 

 

 

 موسيقا البرنامج

 

 

 

 

 

 حنانا محمد

 

ه  الموسيقا الت  « Programme Music»البرنامج موسييقا 

ترتبل بييأفكييار محييددة، أو الت  تروي قصييييييية،أو الت  تسييييييعى إلى 

تصييوير مشيياهد طبيعية أو شييخصيييات وأحداث، بوسيياطة الن مات 

 ةالموسيقية. وتختلف موسيقا البرنامج، سوا  كانت سردية أم وصفي

 Absolute»أم إيحيييائيييية، عن الموسيييييييقيييا المجردة أو المطلقييية 
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Music » ،الت  ال تحاول قول شيي   محدد أو وصييف شيي   محدد

وال تسييييييعى للتعبير عن معنى عاطف  أو درام  يمكن أن يوضييييييع 

 بكلمات. 

ويعزى ابتكيار تعبير موسيييييييقيا موسيييييييقيا البرنامج إلى المؤلف 

القصيدة »أيضا  تعبير  ( الذي ابتكر2886ـييييـيييي 2822فرانز ليست )

بوصفها المثال األبرز على « Symphonic Poemالسيمفونية ـييـيي 

ف ليسييييييت البرنيامج بيأنه شييييييرح تمهيدي  موسيييييييقيا البرنيامج. عرَّ

للمقطوعة يطبع ف  المدونة الموسييييقية المنشيييورة. ويقصيييد المؤلف 

من هذا الشيييييرح حماية المسيييييتمع من الوقو  ف  الخطأ ف  تفسيييييير 

رية للمقطوعة بتوجيه انتباهه إلى الفكرة الشييييييعرية المعالجة الشييييييع

الت  بن  عليها كامل العمل أو جز   منه. ومن المرجح أن ليسيييت لم 

ينظر إلى الموسيييقا كوسيييلة مباشييرة لوصييف مواضيييع محددة، بل 

على األصيييح، اعتقد بأن الموسييييقا تسيييتطيع أن تضيييع المسيييتمع ف  

ع ذاتها. بهذ  الطريقة، الحيالة النفسييييييية ذاتها مثلما تفعل المواضييييييي

وبوسيياطة إيحا  الواقع العاطف  لاشيييا ، تسييتطيع الموسيييقا، على 

 نحو غير مباشر وصفها. 

إن اسيتخدام الموسييقا وسيلة لوصف ش   خارج نطاقها أمر 

، إذ يمكن إيجيياد أمثليية مبكرة مييألوف تمييامييا ، وهو ف  الواقع قييديم

ذ  األمثلة ـييييـيييي. من هة الباروكيةـييييـييييعلى موسيقا البرنامج ف  الحقب

أنطونيو فيفالدي  لـيييييييييييي «الفصييييييول األربعة»نذكر: كونشييييييرتوات 

ـيييييييـ 2485(، وبع  أعمال كليمنت جانكان )2142ـيييييييـييييييي 2618)

( الذي حاكى فيها أصييييييوات الطيور، وصييييييليل السيييييييوف، 2558

وصييييييرخيات المحياربين... إل ، وبع  سييييييونياتات جوهان كوناو 

ع  القصييي  ( الت  صيييور فيها موسييييقيا  ب2111ـييييييييـيييييييي 2669)

ـ 2543التوراتييية. كمييا نجييد عنييد المؤلف اإلنكليزي ويليييام بيرد )

( مقطوعيية للهيياربسيييييييكورد بعنوان المعركيية، وقييد زودهييا 2613

استدعا  الجنود، مارش المشاة، :»المؤلف بعناوين تصيف أقسيامها 
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ميييارش الخييييالييية، البواقون، الميييارش اإليرلنيييدي، ميييارش القتيييال، 

 «.  النصر االلتحام، التقهقر، رقصة

لم ي كتب الكثير من موسييقا البرنامج ف  الحقبة الكالسيكية. فف  

ذلن الوقت حققت الموسيييييييقا الكثير على صييييييعيد البنا  الشييييييكل ، 

خصيوصا  ف  تلن األعمال الت  كتبت وفق قالب السوناتا. ومع ذلن 

في ن عيددا  من سيييييييمفونيات هياييدن المبكرة ربما كتبت وفق برنامج 

ا قاله هايدن عن واحدة من سيييييييمفونياته بأنها تمثل اسييييييتنيادا  إلى مي

، ولم ي عرف بعييد أي واحييدة من تليين «حوارا  بين هللا والخيياطى »

ـ 2138السيييييييمفونيات. أما المؤلف كارل ديترزفون ديترزدورف )

 سيمفونية( مبنية على21( فقد كتب سيلسلة من السيمفونيات )2188

 م(.21 ق.م ــ نحو43)التحوالت(  للشاعر أوفيد )

ازدهرت موسييييقا البرنامج ف  الحقبة الرومانتيكية، فقد حرص 

بع  المؤلفين الرومانتيكيين على أن يضييعوا المسييتمع أمام تجربة 

محددة بدال  من الجلوم أمام الموسيييقيين لالسييتما  إلى موسيييقا آلية 

مجردة ليس لهيا دالالت خيارج نطياقهيا. وقيد سيييييياعد تطور األوبرا 

الصيوتية لاوركسترا الرومانتيكية، المؤلفين على وازدياد الطاقات 

التركيز على عواطفهم الخاصييية وعلى مظاهر الحياة المتنوعة. وال 

ننسييى دور الحركة الرومانتيكية الت  شييددت على الفردية والذاتية، 

والتفتييت نحو الطبيعيية والييذات اإلنسيييييييانييية بييأمزجتهييا وانفعيياالتهييا 

ة، بالقواعد الشييييكلية التقليدي وصييييراعاتها الداخلية، ورفضييييت التقيد

 ومالت نحو كل ما هو غريب وغام  وسحري. 

لقيييد تردد بيتهوفن حين كتيييب موسيييييييقيييا برنيييامج، وقيييال عن 

إن مجمل العمل يمكن أن يدر  من « »الريفية»سييمفونيته السادسة 

دون وصيف كالم  ـييييييـيييييي إنه تعبير عن األحاسيييس أكثر منه رسييم 

لى نحو واضييييح تصييييويرا  ومع ذلن يتضييييمن العمل ع«. بالصييييوت

لندا ات الطير، وخرير الجدول، والعاصييييييفة،...إل . وفيما بعد عاد 

وصيييف  «الودا »بيتهوفن إلى موسييييقا البرنامج ف  سيييوناتا البيانو 

 فيها رحيل صديقه المقرب األرشيدوق رودلف وعودته. 
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( 2868ـييـيي 2893كانت السيمفونية الخيالية لـيي هكتور بيرليوز )

موسييييق  لقصييية حب كتبها بيرليوز نفسيييه، وكان عبارة عن سيييرد 

يؤكد ضييييرورة توزيع برنامجها على الجمهور الذي قدم لالسييييتما  

إليهيا، حتى يفهم الخطوط اليدراميية العريضيييييية لمجميل العميل. وقد 

زود ليسييت، إضييافة إلى قصييائد  السيييمفونية، العديد من مقطوعاته 

موديسييييييت  ألف 2814آللية البييانو ببرنامج توضيييييييح . وف  عام 

موسورسك  سلسلة من المقطوعات آللة بيانو منفرد تصف لوحات 

، وقد وزعها «صييييييور ف  معرض»رسييييييمها صييييييديق له ودعاها 

 لاوركسترا فيما بعد موريس رافيل وآخرون.

وهنا  العديد من المؤلفين الذين وضييعوا موسيييقا وصييفية ذات 

برنامج. فقد وضييع الروسيي  نيقوالي ريمسييك  ـيييييييـييييييي كورسيياكوف 

المأخوذة من « شهرزاد»( المتوالية السيمفونية 2898ـيييييـييييي 2844)

ألف ليلة وليلة )فقد صييورت آلة الكمان البطلة شييهرزاد، واشييتملت 

حكيايياتهيا على حكيايية السيييييينيدبياد البحار، واألمير كلندار، واألمير 

الصيي ير واألميرة الصيي يرة، يل  ذلن وصييف لمهرجان ف  ب داد، 

ا الراكب البرونزي(. وكتب وتحطم المركب على الصييييييخرة وعليه

( العديد من 2812ـييـيي2835المؤلف الفرنس  كميل سان ـييـيي سانس )

مقطوعات موسيييييقا البرنامج القصيييييرة وأطلق عليها اسييييم قصييييائد 

( ـيييييييييـييييييييي ه  تماثل القصييييائد Tone poemsن مية أو صييييوتية )

أشهرها. كذلن كتب « رقصة الموت»السيمفونية ـييييييـيييييي ربما كانت 

( قصيدة ن مية بعنوان 2835ـيييـييي 2865وكا)المؤلف الفرنس  بول د

 وه  مبنية على قصيدة لــ غوته. « أجير المشعوذ»

( 2848ــ2864ربما كان المؤلف األلمان  ريتشارد شتراوم )

هو األكثر مهارة ف  الوصييييف الموسيييييق  الذي تجلى ف  قصييييائد  

الموت »الن ميية الت  تضييييييمنت على سييييييبيل المثال ال الحصيييييير، 

« دون كيخوتيييه»و« تييييل المهيييذار»و« جواندون »و« والتحول

الت  تصييييييور سييييييلسييييييلة أحداث ف  حياة بطل غير « حياة بطل»و
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ونية السيمف»معروف )غالبا  ما ينظر إليه على أنه شتراوم نفسه( و

 الت  ترسم أحداثا  من حياة المؤلف الزوجية. « العائلية

إن الموسيييقا تسييتطيع أن تصييف أي » لقد أعلن شييتراوم قائال :

 «.  ، حتى ملعقة الشاي!ش  

إن تنيييام  الحيييداثييية ف  القرن العشييييييرين، و هور النزعيييات 

المعارضيية للرومانتيكية، أفضييت إلى تراجع مكانة موسيييقا البرنامج. 

ومع ذلن  هرت بع  األعمال الموسييييقية الوصيييفية مثل القصييييدة 

 132ـييييـيييي الريفية الصيفية( وباسيفين   pastoral d'étéالسيمفونية )

( الذي وصف ف  الثانية 2855ـييييييـيييييي 2881رتور هوني ر)للمؤلف أ

للمؤلف بيرسيييييي  « موسيييييييقييا القطييار»قيياطرة بخييارييية. ومقطوعيية 

( الت  وصف فيها قطارا  ينتقل ف  جبال 2862ـييييـيييي 2881غرينجر )

 إيطاليا. 

أخيرا  ينب   القول بيييأن هنيييا  الكثير من مؤلفيييات موسيييييييقيييا 

ة تمييامييا ، وبين البرنييامج تقع ف  الوسييييييل بين الموسيييييييقييا المبرمجيي

الموسيقا المطلقة. ولهذ  المؤلفات عناوين توح  بال رض من ورا  

تييأليفهييا، ولكن من دون قصييييييية تفصيييييييلييية يمكن تتبعهييا، ومن دون 

مقاطع موسييييييقية تطابق على نحو قاطع صيييييورا  محددة. مثال على 

التاسعة  لـييي بيتهوفن، والسيمفونية« البطولية»ذلن السيمفونية الثالثة 

 لـ أنطونين دفورجا . « عالم الجديدمن ال»

بعد هذا العرض الموجز ال بد من اإلشارة إلى أن النام يميلون، 

بوجه عام، إلى البحث عن معانح محددة حتى ف  األعمال الموسيييييقية 

الت  ال تتضيييمن دالالت خارج نطاق الموسييييقا. لكن المعنى ف  نظر 

ا تقوله نحصيير فيمالموسيييقيين والمسييتمعين ذوي الخبرة الموسيييقية ي

المقطوعة على الصيعيد الموسييق  الصرف. فالن مات ليست كلمات، 

واأللحان ليسيت جمال  وأبياتا  شيعرية. كذلن ال تستطيع الموسيقا القيام 

تسييييتند قوة الموسيييييقا إلى حقيقة أنها تملن »بما يقوم به الرسييييام. لكن 

  يية عنتعبيرا  حقيقيييا  لحييياة المشيييييييياعر ف  الوقييت الييذي تعجز الل
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يتوجب على :»(5)وف  هذا الصيييييدد أيضيييييا  يقول أ. كوبالند«. (4)ذلن

الموسييقا أن تكون قادرة على الوقوف من تلقا  نفسها حتى ال يتقل  

بأية طريقة االسيييييتمتا  بها إذا ما سيييييمعها شيييييخ  ليس لديه معرفة 

بقصييييتها. وبكلمات أخرى، يجب أال تشييييكل القصيييية أكثر من جاذب 

لـييييييي تشييايكوفسييك  ه  من « وميو وجولييتر»إضيياف ،إن مقطوعة 

أفضييييييل أعمياليه حتى لو لم تكن تعرف عنوانهيا. فيالثيمية األولى فيها 

درامييية ومثيرة ومحبوكيية جيييدا ، فيي ن حييدث أن كنييت على علم بييأنهييا 

ترمز إلى الصيييرا  بين عائلتين متنافسيييتين هما مونتاجيو وكابوليت، 

يحد ف  ولكن هذا س فسيتبدو لن الثيمة وثيقة الصيلة أكثر بالموضيو ،

الوقت نفسيييييه، من دون شييييين، من جاذبيتها التخيلية. ذلن هو الخطر 

 «.  الذي تقع فيه الموسيقا المبرمجة

أعتقيد أن ميا طرحيه كوبالند هنا ينطبق على مؤلفات موسيييييييقا 

البرنامج الت  تقع ف  الوسيييييل بين الموسييييييقا المبرمجة تماما ، وبين 

قا ، فلتلن المؤلفات عناوين فقل، الموسييييييقا المطلقة. كما ذكرنا سييييياب

والشيي  ، غير ذلن. هذ  العناوين توح  بال رض من ورا  تأليفها. 

إذ إن المؤلف الذي يضييييييع عنوانا  لعدد من مقطوعاته ف نه يريد من 

ورا  ذلن أن يحث المسييييتمع على التفكير بشيييي   محدد يكمن ورا  

كون البا  ما تالموسيييييقا اآللية الصييييرفة. أما القصييييائد السيييييمفونية ف 

مرتبطة بقصيييية أو بقصيييييدة شييييعرية أو برنامج تفصيييييل ، وأحيانا  

تتضيييمن مدوناتها الموسييييقية شيييروحا  وتفاسيييير. لنأخذ على سيييبيل 

نها نجد أ« دون كيخوته»المثال قصيييدة ريتشييارد شييتراوم الن مية 

تتضيييمن عشيييرة تنويعات، كل تنويع يصيييور م امرة من م امرات 

هيذ  الحيالية، وف  حياالت أخرى كثيرة،  ف «. دون كيخوتييه»بطليه 

يتوجب على المسييييتمع أن يطَّلع مسييييبقا  على المحتوى السييييردي أو 

الشييييعري أو الفكري للقصيييييدة السيييييمفونية لك  يسييييتوعب ما أراد 
                                                           


النظرية الرمزية ف  » 48عدد « الحياة الموسيقية»ـييييـيييي القول لـيييي سوزان الن ر، مجلة  

 ، شادن الياف .«الموسيقا

 ترجمة محمد حنانا.ــ أ. كوبالند، كتاب ما الذي نستمع إليه ف  الموسيقا،  



 

 89 

المؤلف قوليه ف  مقطوعتيه. وينصييييييح بع  المربين تالميذهم بأن 

لى هل عيسيييتمعوا ف  البداية إلى أعمال موسييييقا البرنامج، ألنها أسييي

االسييتيعاب من الموسيييقا الصييرفة، وبالتال  تمهد الطريق لالنطالق 

 نحو ما هو أصعب على االستما .

فيما يل  سييييينسيييييتعرض بع  القصيييييائد السييييييمفونية لعدد من 

 (. 2886ــ2822) فرانز ليستالمؤلفين وسنبدأ بـ 

ذكرنا سييييابقا  أن ليسييييت هو أول من ابتكر ما يدعى بالقصيييييدة 

ه  مقطوعيية مكونيية من حركيية واحييدة مسييييييتمرة، السيييييييمفونييية. و

وتتضييمن تشييكيلة من الثيمات، وتسييير وفق برنامج وصييف  مركزة 

 حول موضو  محدد يدل عليه عنوانها. 

عه ما يسم»عنونت القصييدة السيمفونية األولى لـيييييي ليست بـيييييي 

وقد بنيت على القصيييدة الشييعرية الخامسيية من «. المر  على الجبل

، وقد تصييييدرت «أوراق الخريف»لمسييييماة قصييييائد فيكتور هوغو ا

حوارا  صيييوفيا  بين »القصييييدة مدونة العمل الموسييييقية، وصيييورت 

، الطبيعة والبشييييرية يتجادالن حول القدر والروح واإلله «صييييوتين

 والكون. وه  ليست هامة على الصعيد الموسيق . 

القصيييييدة السيييييمفونية الثانية واألكثر أهمية ف  السييييلسييييلة ه  

ع وانتصييييييارتياسييييييو؛ تف» كتب هذا العمل وقدم ف  فايمار عام «. جُّ

، بمناسيييبة االحتفال بمرور مئة عام على والدة غوته، مع أن 2848

كثر أ« تفجع تاسييو»الموضييو  اسييتمد من قصيييدة بايرون الشييعرية 

من دراما غوته. وقد كتب ليسيت ف  مقدمته لـيييييي تاسو، بأن الشاعر 

ف  روما، وعاش حتى  أحب وعانى ف  فيرارا، أخذ بثأر »تاسييييييو 

اليوم ف  األغان  الشيييعبية الفينيسيييية. هذ  اللحظات الثالث متالزمة 

وال تنفصييييييل عن شييييييهرته الت  ال تفنى. ولتصييييييويرها موسيييييييقيا  

استحضرنا أوال  طيفه العظيم الذي مازال يالزم بحيرات فينيسيا، ثم 

رأينيا كبريا  ، ووجهه الحزين يعبر خالل مهرجانات فيرارا، حيث 

وليدت روائعيه. أخيرا  تبعنيا  إلى روميا، المدينة الخالدة، الت  منحته 

لقد أعلن ليسييييت قائال  إن «. تاجها، ومجدت فيه الشييييهيد والشيييياعر
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الرئيسيية لقصيدته السيمفونية تاسو كانت لحنا  غنا  مسيرو  (6)الثيمة

 غندوالت فينيسيا. 

 

األكثر  ه  لـييي ليست« المقدمات»إن القصيدة السيمفونية الثالثة 

، وقدمت أول مرة 2859شيييهرة وشيييعبية. وقد كتبها ف  فايمار عام 

. وقد اسييييتوحى موسيييييقاها من القصيييييدة الشييييعرية 2854فيها عام 

، وقام ليست «تأمالت شعرية»الخامسية عشير من قصيائد المارتين 

ما حياتنا سييييييوى سييييييلسييييييلة من المقدمات لتلن األغنية »بترجمتها: 

 موت ن ماتها األولى الكئيبة   ولكن ما القدرالمجهولية، الت  يرتل ال

لم تعترض العاصفة  بهجات السعادة األولى، العاصفة الت  تبدد  إذا

أنفاسييها المميتة أوهام السييعادة الجميلة، والت  يفن  برقها الضيياري 

مذبحها  وما الروح الجريحة حين تنقضيييي  واحدة من عواصييييفها  

لريف الهييادئيية الحلوة   لم أال تبحييث إلراحيية ذكرييياتهييا ف  حييياة ا

يروض اإلنسييييان نفسييييه بعد ليسييييتمتع بالدف  الخير، الذي فتنه ف  

البيدايية، على صييييييدر الطبيعية؛ وحين تدعو  ضييييييجة البوق العالية 

للسييييييالح، ينيييدفع إلى موقع الخطر،و مهميييا يمكن أن تكون علييييه 

الحرب الت  تدعو  إلى صيييييفوف الجنود، يجد ف  المعركة اإلدرا  

 «.  نفسه واالمتال  الكامل لقوتهالكامل ل

يبدو أن أول هذ  األسئلة، المفخمة نوعا  ما، تسـييييأله الثيمة الت  

 «.المقدمات»تظهر ف  بداية 

 

 ربما يصورها هذا اللحن: « حياة الريف الهادئة الحلوة»و

 

                                                           


: مجموعة من الن مات تشيكل، باإلعادة والتكرار والمعالجة، عنصرا  Themeـيييييي الثيمة  

 أساسيا  وهاما  ف  بنا  المقطوعة . وه  من بع  الوجو  تعادل الموضو .
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أخيرا  هنيييا  ثيمييية تعزفهيييا آلييية الترومبون، إنهيييا تطلق نيييدا  

 «(:المقدمات»ية المعركة )تظهر أيضا  ف  بدا

 

«. (7)أورفيوم»القصييدة السييمفونية الرابعة لـيييييي ليست دعيت 

للمؤلف « أورفيوم ويورييييديس»وقيييد اسييييييتيوحييياهيييا من أوبرا 

(. والقصيدة السيمفونية الخامسة 2181ـيـي 2124كريستوف غلو  )

الموضييييو  األثير لدى المؤلفين. وقد بنيت « (8)بروميثيوم»دعيت 

روميثيوم مكبال  باألصيييفاد(. وقدمت على مسيييرحية لـيييييييي هيردر )ب

 بمناسبة إزاحة الستار عن تمثال هيردر ف  فايمار.

وقد بنيت قصيييييتها على واحدة من (9)«مازيبا»السيييييادسييييية د عيت  

والقصيييييدة السيييييمفونية السييييابعة «. الشييييرقيات»قصييييائد فيكتور هوغو 

حين بدا 2852، كتبهيا ليسييييييت عيام «األصييييييوات المهرجيانيية»دعييت 

 ميرة فيت ينشتاين أمرا  ممكنا .زواجه باأل

                                                           

ـيييييييي أورفيوم. شييياعر بار ، علمه أبولو العزف على القيثارة، حتى صيييارت موسييييقا   

لحجارة. ذهب إلى العالم السيييفل  ليسيييترد زوجته يوريديس. وافق تحر  اآللهة والنام وا

الرب هيياديس على إعييادة يوريييديس إلى العييالم الفوق ، شييييييرط أال يلتفييت أورفيوم إلى 

الورا  مادامت ف  رحلتها. لكن قبل أن يصييل إلى األرض لمح زوجته لمحة سييريعة دفعه 

ث الحزينة، إلى أن وصل إلى تراقيا حي الشوق إليها، ففقدها. فراح يهيم وحيدا  ي ن  أغنيته

مزقته امرأة ف  نوبة جنون باخوسييييية. قامت ربات الفنون بدفنه، ووضييييع زيوم قيثارته 

 ف  السما . )معجم األساطير( ترجمة حنا عبود.  

ـييييـيييي بروميثيوم. تقول األسطورة بأنه سرق النار من السما  وأعادها إلى النام.  كبله  

ل، وجعل نسييرا  يلتهم كبد  كل يوم. مر به هرقل وأنقذ . يعد زيوم إلى صييخرة ف  جب

 بروميثيوم واهب الفكر العميق والحكمة. )معجم األساطير( ترجمة حنا عبود.   

مازيبا ـيييي كان مازيبا نبيال  بولنديا  يعمل ف  قصر الملن كازيمير. وحين بدأ عالقة حب مع ـيييي  

كم عليه أن يربل على  هر حصييييا ن بري لينطلق به ف  السييييهب. يصييييل زوجة كونت، ح 

الحصييييان إلى أوكرانيا ثم ينهار. وحسييييب األسييييطورة. يعثر القوزاق على مازيبا نصييييف 

   الميت. فينضم إليهم ويقاتل إلى جانبهم، ثم ي دو زعيمهم.
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 Heroide» رسيييييييياليية شييييييعرييية مييأتميييةوالثييامنيية دعيييت  

Funébre .» والحادية «. هاملت»والعاشييرة «. هن اريا»والتاسييعة

. 2851، قيدميت أول مرة ف  فايمار عام «معركية الهون»عشييييييرة 

وقد استوحاها من لوحة جصية لـيييييي كولباا ف  متحف برلين، وه  

والجي  الروميييان  يتيييابعون معركتهم ف   تصييييييور مقييياتل  أتيال

السييييموات بعدما قتلوا ف  السييييهل الكاتالون . القصيييييدة السيييييمفونية 

اسيييتوحاها من قصييييدة «. المثاليات»الثالثة عشيييرة واألخيرة دعيت 

للشياعر شييلر ـييييييـيييييي اقتبس منها تسيعة مقاطع ووضعها ف  األقسام 

 الموسيقية المتنوعة. 

 2848ــ 2864 ريتشارد شتراوم

( Tone poemsكتب ريتشييارد شييتراوم سييبع قصييائد ن مية )

اكتسيييييب العديد منها شيييييعبية كبيرة. القصييييييدة الن مية األولى د عيت 

، وهذ  التجربة األولى ال تسييييييمع كثيرا  ف  هذ  األيام. وقد «ماكبث»

، وقييدمييت ف  فييايمييار 2881و 2886كتبهييا ف  ميوني  بين عييام  

منها، األولى تنته  بمارش  بقيادة شيييييتراوم نفسيييييه. هنا  نسيييييختان

 نصر لـ ماكدوف، الثانية تبق  ما كبث تحت أضوا  المسرح. 

وأ هديت إلى ألكسييييييندر ريتر. 2882عام « ما كبث»نشييييييرت 

تحاول الموسييقا تكوين صيورة لشيخصيية بطل شكسبير وصراعاته 

الروحية، من دون برنامج محدد. وقد أدرج شييييييتراوم ف  المدونة 

أسييير  إل ، فأصيييب »بام من الليدي ما كبث: الموسييييقية هذا االقت

حيويت  ف  أذنن، وأ بعد بجرأة لسييييان  كل ما يعوقن عن الوصييييول 

إلى التيياج الييذهب ، الييذي يبييدو أن القييدر والعون الخييارق كليهمييا قييد 

 «.  توجا  به

، كتبها شيييتراوم «دون جوان»القصييييدة الن مية الثانية د عيت 

. إن شيييخصيييية 2888عام  ، وقدمت أول مرة ف  فايمار2888عام 

دون »الذي وصييييييفته موسيييييييقا شييييييتراوم ليس هو « دون جوان»

للمؤلف موتسيييييييارت، الييذي يسييييييعى ورا  الم ييامرات « جيوفييان 
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ال راميية ويلقى حتفيه أثنا  الوليمة الت  دعا إليها تمثال الرجل الذي 

سيبق أن قتله.الشيخصيية عند شتراوم مأخوذة من قصيدة شعرية لـ 

ت  تصييييييور رجال  مثيالييا  يبحث عن المرأة الكاملة نيكوالم لينياو ال

ويفشييل ف  الحصييول عليها. وشييبح ديسيي اسييت هو الشيييطان الذي 

يفتنه ف  النهاية، ويموت منتحرا ، حين ي سييييقل سيييييفه عن عمد أثنا  

 مبارزة. 

يفتتح شييتراوم عمله بثوران أوركسييترال  يعبر عن غطرسيية 

 ى بطله:حسية، ثم يقدم مباشرة اللحن الذي يرمز إل

 

كما هو مرجح تظهر ثالث نسيييا  ف  القصييية الموسييييقية، ومن 

الممكن أن نسييتنبل برنامجا  مفصييال  تلعب فيه كل فقرة من الموسيييقا 

دورا . ومع ذلين من األفضييييييل أن نفكر بيالثيميات الهامة. هنا تظهر 

واحيدة مبكرا  معبرة، ربميا، عن فتنية أنثويية عيامة تروق بصييييييورة 

 وان: متواصلة لــ دون ج

 

لحن آخر، تعزفه آالت النف  الخشيييييبية، يدل ضيييييمنا  على خيبة  

 األمل الت  تتبع كل إغوا ، مفضية إلى سأم تدريج : 

 

 

أخيرا ، هنا  ثيمة قوية وبهية تعزفها آالت الهورن، ربما يسمع 

ثل.   فيها المر  البطل نفسه األنان  والمتعلق بالـم 

 

ة الت  تعزفهييا آليية الترومبيييت وتبييدو الن ميية المتنييافرة والعييالييي

وكأنها تشير إلى طعنة السيف القاتلة، مع ضجة أوركسترالية قوية، 

وف  الختام تعزف «. دون جوان»بعدها صيييييمت طويل يؤكد موت 

 الوتريات وآالت النف  الخشبية بأسى. 
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اوم كتبها شتر«. الموت والتحول»القصيدة الن مية الثالثة ه  

، وقدمت بقيادة المؤلف نفسه ف  2888ـيييييـييييي 2888ف  ميوني  عام 

. وقد ب ن  برنامج القصيييييدة الن مية على قصيييييدة 2889آيزناا عام 

الشيياعر ألكسييندر ريتر، وط بع ن  القصيييدة على الصييفحة األولى 

ف  »من المدونة الموسييييييقية. ويمكن اختصيييييارها ف  هذ  الترجمة:

 غرفة صييي يرة فقيرة معتمة يعمها سيييكون مشيييؤوم ال يشيييوبه سيييوى

دقات سياعة، هنا  يتمدد ف  سرير ، مست رقا  ف  النوم بعد صرا  

مجهيد وييائس مع الموت، رجيل مري  تعلو وجهه ابتسييييييامة. قبل 

مض  وقت طويل تبدأ المعركة ثانية بين رغبة الحياة وقوة الموت، 

ولكن من دون انتصييار أي منهما. ومرة ثانية يسييود السييكون،أرق، 

لمكابد فجر الطفولة الوردي يمر أمام كيأنيه ف  هذيان الحمى، يرى ا

عينه الداخلية، لهو الشييباب األكثر جرأة، وصييرا  الرجولة الشييديد 

الييذي تحول إلى حواجز ف  أحجييار العبور للوصييييييول إلى األعلى، 

العاصييفة والشييدة تابعا حتى سيياعة الموت الذي سييدد ضييربته اآلن. 

نه باشيييتياق هبل نحو  من السيييموات، باهرا  ومهيبا ، ما كان بحث ع

 «.  هنا ف  األسفل: خالص العالم وتحول العالم

 إلى أربعة أقسام،« الموت والتحول»من الممكن تقسييم موسيقا 

 الت  ه  مربوطة ب حكام ومتواصلة. 

ذو الييطييبيييعييية «اليميوت ( 10)ميوتيييف»االفيتيتييياح اليبيطي   ميع 

السييييييينكوبيية، تعزفيه، بنعومية، آالت الكميان الثيانية وآالت الفيوال، 

ه آالت النف  الخشييييييبيية وآالت الهورن وآل  هيارب. كيل ذلن ترافقي

يوح  باالبتسامة على وجه الرجل وهو يفكر بشبابه. تعزف األوبوا 

 لحنا  بسيطا ، من المرجح أنه موتيف الطفولة. 

                                                           


(: لحن قصييييير جدا  قائم بذاته ويمكن إدراكه بسييييهولة )مثال ذلن motiveـييييييييي موتيف )

ل ف   السيييييمفونية الخامسيييية لبيتهوفن(. وتسييييتخدم كلمة موتيف ف  الن مات األربع األ و 

 التحليل الموسيق  ككلمة مرادفة لكلمة )ثيمة(.
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يبدأ القسيييييم الثان  بمقطع سيييييريع جدا  وهائج مصيييييورا  الموت 

ترا األوركس يهاجم الرجل المري . وتشيير الكوردات المتنافرة ف 

 مع موتيف« الحمى»إلى الصرا  اليائس. هنا  ملحو تان؛ ثيمات 

الموت الرئيسي  الذي يسمع ثانية؛ وإيحا  ختام  بثيمة التحول الت  

 ستسمع ثانية. 

ف  المقطع الثييالييث يتحول الرجييل المري  إلى أحالمييه وإلى 

رةى الميياضيييييي . يعود موتيف الطفوليية. يتبع ذليين إيحييا ات أخرى 

باألمل، الشيييييباب والرجولة ورةية أوسيييييع لثيمة التحول. يبدأ  لحنية

الصييييرا  ثانية مع موتيف الموت المهيمن، وسييييالسييييل ختامية من 

والهارب ( 11)خامسات صاعدة مع ضربات حاسمة للـيييي تام ـييييـيييي تام

 تعلن رحيل الروح. 

يسييييود التحول المقطع النهائ ، مع اسييييترجا  موتيف ذكريات 

ريييات. أخيرا  تظهر ثيميية النموذج األمثييل الطفوليية الييذي تعزفييه الوت

للمرة األولى ف  شييييييكلها الكامل لتقود كامل القصيييييييدة الن مية إلى 

 الذروة:

  

 Till« )تييييل المهيييذار»د عييييت القصييييييييييدة الن ميييية الرابعييية 

Eulenspiegel،)   وربما ه  األعظم بين قصييييييائد  الن مية، وه

قالب م»  الجملة: بالتال  األكثر شيييعبية. وقد وصيييفها شيييتراوم بهذ

تل المهذار المرحة مأخوذة من حكاية مخاد  قديمة ـيييـييي كتبت بشكل 

 «.  (12)وركسترا كاملةألالروندو وه  

                                                           


(، آلة الفون  اإليقاعية، وه  عبارة عن صييفيحة معدنية Tam -Tamتام ) ـييييييـيييييي ـيييييي تام

 مستديرة تقر  بمطرقة ذات رأم من اللباد.

كال التأليف الموسيق  اآلل  تتكرر ، الشكل الدائري. شكل من أشRondo)ـيـ روندو ـ) 

. إن ...A-B-A-C-A-Dفيه الثيمة الرئيسييية بعد كل مقطع اسيييتطراد، وتمثله الصيييي ة 

 الش   الهام هو الثيمة الرئيسية، فعدد االستطرادات وطولها غير هام. 
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يعن  أدبيا  مرآة الب وم. وهنا  مثل « Eulenspiegel»إن اسييم 

ييييدر  البوم قبييياحتيييه حين ينظر ف  »شييييييعب  ألميييان  قيييديم يقول:

 «.  المرآة

  األدب الشعب  األلمان  ف   هرت شخصية تيل وم امراته ف

القرن الخامس عشيير. وكان شييخصييا  مزاحا  مسييتهترا  بذي  اللسييان 

وصيياحب مكائد وخد . وتيل الكتاب الشييعب  فر من المشيينقة ومات 

بسيييالم ف  فراشيييه، لكن شيييتراوم حكم عليه، ف  عمله الموسييييق ، 

 بالموت شنقا  جزا  أعماله الشريرة. 

، 2885ـيييييـييييي  2884هذ  عام وضع شتراوم قصيدته الن مية 

بقيادة فرانز فولنر، وأهداها 2885وقيدمت أول مرة ف  كولون عام 

 إلى الدكتور آرثر زيدل. 

ل  إنه لمن غير الضييروري، وليس من الممكن إعطا  معنى مفصييَّ

لهذ  المقطوعة الالمعة. وقد قال شيييييتراوم لقائد األوركسيييييترا فولنر: 

؛ «تيل المهذار»د برنامجا  لـيييييييي إنه لمن المسيييتحيل بالنسيييبة ل  أن أع»

أكان عل  أن أضييع ف  كلمات األفكار الت  توح  إل َّ أحداثها المختلفة 

؛ لذلن  بيأن الكلمات نادرا  ما تكون كافية؛ بل يمكن أن تثير هجوما  عل َّ

رها لهم  أتر  للمسييييتمعين فرصيييية كسيييير البندقة القاسييييية الت  حضييييَّ

 أفضييل، يكف  أن أشييير إلى أن المحتال تيل. وب ية مسيياعدتهم على فهم

موتيف   تيييل المهييذار يتخلالن معظم العمييل حتى الكييارثيية، حين ي حكم 

عليييه بييالموت. أمييا فيمييا يتعلق بييالمسيييييييائييل األخرى، فييدعهم يخمنون 

الموتيفييان اللييذان «. المحتييال»الطرفيية الموسيييييييقييية الت  قييدمهييا لهم 

 نيت، والثان يصييييييوران البطيل هميا كيالتيال ، األول تقيدمه آلة الكالري

 يقدمه الهورن الفرنس ، وكالهما متألق: 

 

 

ومع ذلن، ي ظهر افتتاح الروندو موتيف أولنشييييييبي ل األول ف  

صيييييورة رقيقة وأخاذة، والذي سيييييي عرض ثانية ف  مكان قريب من 
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الختام، ليوح  كأن بطل العمل الشييرير يطلب الصييفح عن جرائمه. 

 ( واضحة: Aالمقطعوإن عالقته اللحنية بمقطع الكالرينيت )

 

تييييل »هيييذ  اليميواد تيزود معظم المحتوى الثيم  لمقطوعييية 

ويطور المؤلف بوسيياطة التوزيع األوركسييترال  المتقن، «. المهذار

صييييييورته الموسيييييييقية، ربما بالرجو  إلى تلن الخد  المحددة حين 

ينطلق تيل ممتطيا  جوادا  ف  سيياحة السييوق الت  تعج بربات البيوت 

ضييييييييائع، وتنكر  بهيئييية كييياهن متملق، أو م يييازلتيييه والتجيييار والب

لعيذراوات القرية. ثمة لحن بديع مشييييييكل من سيييييياللم هابطة جدير 

 باالستشهاد: 

 

فجيأة يقياطع مييارش الموت المرح والقصييييييف. يؤخييذ تييل  إلى 

المحاكمة. إن سييييييخريته الت  يجسييييييدها موتيف عدم االكتراث تظل 

كن بثقة أقل فأقل. تسييييييمع بين وقيت وآخر أثنا  إصييييييدار الحكم. ول

وحين ييدر  تييل بأنه على مقربة من الموت، ت سييييييمع ثيمة العويل، 

وشيييئا  فشيييئا  تصييبح أكثر يأسييا . عندئذ يحمله موتيفه عاليا  إلى ن مة 

عالية مسييتمرة. ي سييمع كفاحه ف  الموسيييقا، هذا الكفاح الذي يصييبح 

أضييييييعف، وأخيرا  يهبل إلى الرخييياوة، وت سييييييمع كوردات ت عزف 

حين يخرج أنفاسه األخيرة. ثم يأت  الختام « سيتاكاتو»ريقة الـيييييي بط

مكمال  الثيمة الرقيقة الت  سيييييمعت جزئيا  ف  البداية، وه  مسيييييتمدة 

من الموتيف الخاص بـيييييي تيل. كذلن هنا  تحول ف  الموتيف الثان  

مع جو أثيري جديد. وأخيرا  يتالشييييى الحزن. أولينشييييبي ل ينتصيييير 

سيتذكار األخير لروحه الساخرة إلى كوردات على الموت. ويقود اال

ختامية تجسييييد صيييييحات موسيييييقية ضيييياحكة. )ف  الواقع، وضييييع 

شييتراوم مرة حواشيي   تفسيييرية على مدونة موسيييقية للـييييييي روندو 

 تجسد هذا البرنامج الذي فسر اآلن على نحو عام(. 
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التفت شيييتراوم إلى التأمل الفلسيييف  ف  « تيل المهذار»بعد 

 Also Sprach« )هكذا تكلم زرادشيييييييت» قصيييييييييدتيه الن مية

zarathustra وقدمت 2886(، الت  وضيييييييعها ف  ميوني  عام ،

أول مرة ف  فرانكفورت من العام نفسييه بقيادة المؤلف نفسييه. إن 

من ابتكار فريدرين نيتشه، وليس هو النب  « زرادشت »هذا الـييي 

صياحب الديانة الزرادشتية، « Zoroaster»الفارسي  زرادشيت 

الذي بشييييييير ب نجيل الـ « السيييييييوبرمان»اإلنسيييييييان المتفوق لكنه 

وف  الواقع، ف ن زرادشيييت هو الفيلسيييوف نيتشيييه «. سيييوبرمان»

 نفسه، يعرض رةيته للحياة والموت. 

وقد سيييييمح شيييييتراوم بنشييييير برنامج قصييييييدته الن مية. وهو 

الحركة األولى:شييروق الشييمس؛ إنسييان يشييعر بعظمة هللا »كالتال :

لكن مازال اإلنسييان يتوق لشيي  . إنه ي وص  وقدرته. بطيئة ورعة.

ف  التوق )الحركة الثانية( وال يجد السالم. يلتفت نحو العلم ويحاول 

عبثا  حل مشييييييكلة الحياة ف  فو  )الحركة الثالثة(. عندئذ ثمة ألحان 

راقصيييية ممتعة، وي دو إنسييييانا  متميزا ، وتحلق روحه إلى األعال ، 

 «.  هف  حين ي وص العالم بعيدا  تحت

إضييافة إلى هذا التفسييير، وضييع شييتراوم عالمات على مدونة 

العمل الموسيييييييقية مع عناوين فرعية تشييييييير إلى تفصيييييييالت حول 

 المعنى ف  الموسيقا. 

تبدأ القصيييدة الن مية، على نحو مؤثر، بموتيف جليل تعزفه آلة 

الترومبيت، ويقود هذا الموتيف إلى ذروة أوركسييييترالية عظيمة ف  

ر. عنوان )القاطنون ورا  العالم( يشير إلى أولئن الذين كورد ماجو

يبحثون عن الحل ف  الدين، مثل زرادشت نفسه. تعزف آلة الهورن 

 غري وريان . ( 13)كريدو

                                                           


( ف  طقوم الكنيسة Mass، أةمن باهلل. الجز  الثالث من القدام )Credoــ كريدو، 

 كية. الكاثولي
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، وضيييييع فوق «عن التوق العظيم»العنوان الفرع  التال  هو 

مقطع صاعد ف  س  مينور تعزفه آالت التشيلو والباصون، تجيبه 

شييييييبية ف  ثالثات كروماتيكية. ثم يأت  مقطع ف  دو آالت النف  الخ

مينور تعزفيه الكميانيات الثيانيية وآالت األوبوا مع آلة هورن. وهذا 

«. أغنييية قيياتميية«. »أفراح وعواطف قوييية»يقود إلى عنوان آخر 

تعط  األوبوا لحنييا  رقيقييا  فوق موتيف التوق الييذي تعزفييه آالت 

ع طعا  فوغيا  يتضييمن جمييقدم مق« عن العلم»التشيييلو والباصييون. 

درجات السلم الكروماتيكية، مع إجابات للموضو  الت  تأت  دائما  

 ف  خامسة أعلى. 

تعزفييه الوتريييات، وتبييدة  آالت « المتعيياف »المقطع الييذي يل  

فها، ، تبدأ عز«أغنية راقصيييييية»التشيييييييلو والكونترباص. يتبع ذلن 

 ـيييييـييييي السوبرمان ـيييييـبحبور، آالت النف  الخشبية. )اإلنسان المتفوق 

« أغنيية ليلية»تخل  من أحميال اإلنسييييييان العيادي(. أخيرا ، هنيا  

ه أغنية تائ»، أيضيييا  األغنية الت  دعاها نيتشيييه «أغنية السيييكارى»و

 ضربة. 21، تتبعها ضربة جرم قوية جدا ، ثم تتالشى بعد «الليل

النتيجيية رمزييية، مع تبشييييييير بييالتعييددييية المقييامييية حين يكتييب 

فتياحين ال عالقية بينهميا ليعزفا ف  وقت واحد: ف  شييييييتراوم ف  م

سييي  ماجور للخشيييبيات والكمانات بدرجات عالية، وف  دو ماجور 

آالت الترومبون تشدد على كورد »آلالت الباص ـييـيي بيتزيكاتو ـييـيي . 

الي حيييل: دو، م ، فيييادييز، وآالت البييياص تكرر: دو، صييييييول، 

ها شييييييتراوم، هيذ  األحجيية  لت دون أن يحل«. دو،أحجيية العيالم

 وأيضا  نيتشه. 

 هرت الواقعية والمحاكاة الموسييييييقية المباشيييييرة ف  قصييييييدة 

الت  سييماها شيييتراوم « دون كيخوته»ريتشييارد شييتراوم الن مية 

 ، مع مقدمة وختام.«تنويعات خيالية على ثيمة شييخصيييية فروسيييية»

، وقييدم أول مرة، من 2881وضييييييع شييييييتراوم هييذا العمييل عييام 

. قاد العمل فرانز فولنر، وعزف 2888ام المخطوطة، ف  كولون ع

 دور آلة التشيلو المنفردة فريدري  غروتزماخر. 
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نمو دائم ونشييييييل »تطرح المقدمة مباشيييييرة موتيف البطل، مع 

 «.تحققه ثيمات أخرى للشخصية الفروسية النبيلة

يفقد دون كيخوته، ال ارق ف  قرا ة الرومانسييييات الفروسييييية، 

 خالل»ا  جواال . وحسييب سييربانتس، رشييد ، ويقرر أن يصييبح فارسيي

نومه القصييييييير وقرا ته الكثيرة يخف ذكاة  ويفقد محاكمته العقلية. 

كيان خيياليه ممتلئا  بتلن األمور الت  قرأ عنها، باألمور السييييييحرية، 

بييالمعييار ، بييالتحييديييات، بييالجراح، بييالم ييازالت، بييال راميييات، 

 «.  بالعواصف، وبكل الحماقات األخرى المحتملة

الهارمونيات الشيديدة ال رابة ف  مقدمة شيتراوم الموسيقية، تشيير 

إلى تنيام  جنون الفارم. ت ن  آلة األوبوا، وكأنها تروي قصيييييية المرأة 

المثييالييية. وتعلن آالت الترومبيييت أن ثميية جبييارا  هيياجمهييا، وأن الفييارم 

ف  جميع اآلالت، بضيييمنها آلة « (14)السيييوردينات»أنقذها. إن اسيييتخدام 

تأثيرا  من اإلبهام واالضييطراب، وتوح  باألشييباح السيياكنة  التوبا،تخلق

الهارب،  (15)عقل دون كيخوته، وأخيرا  التنافر الحاد ف  نهاية غليسييياندو

 الذي يشير إلى أن الفارم هو ف  الواقع مجنون. 

تقدم آلة التشيييييلو المنفردة الثيمة الكاملة، وه  تصييييور الفارم 

 لن اآللة. نفسه. وهذ  الثيمة ستظل مرتبطة بت

 

ويعط  سانشو بانزا )مرافق دون كيخوته( ثيمة جوابية تعزفها 

أوال  آلية الكالرينييت باص وآلة التوبا تينور، ولكن فيما بعد غالبا  ما 

 ترتبل هذ  الثيمة بالة الفيوال. 

 

                                                           


ـييييـيييي السوردينات، مفردها سوردينو، وهو كاتم الصوت. يستخدم ف  اآلالت الموسيقية  

 إلصدار أصوات مكتومة بال رنين.

 ــ غليساندو، انزالق األصابع على األوتار. 
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تشيييكل هذ  المادة الثيمية أسيييام التنويعات العشيييرة ف  العمل، 

ة من م امرات الفارم وتابعه وكل تنويع يصيييييور موسييييييقيا  م امر

 سانشو. 

مهيياجميية طواحين الهوا . يهيياجم دون كيخوتييه،  التنويع األول:

احين ، طو«المرأة المثالية»مسيييتلهما  الجميلة دولسيييينيا ديل توبوزو 

الهوا  معتقدا  أنها عمالقة. فتسيييقطه مراوحها عن فرسيييه، ويصييياب 

  غليسيياندو فبأذى شييديد. تصييور الحدث آالت النف  الخشييبية، مع 

 آلة الهارب، وضربات طبل ثقيلة. 

مهيياجميية قطيع األغنييام. يهيياجم دون كيخوتييه قطيع  التنويع الثييان :

أغنييام  نييا  منييه أنهييا جي  اإلمبراطور أليفييانفييارون. تحيياك  اآلالت 

النحاسييية المكتومة الصييوت ث ا  األغنام. يتسييبب الفارم ب لحاق األذى 

 ة بالحجارة. بعدد من األغنام، فيرميه الرعا

مناقشييية تدور بين دون كيخوته وسيييانشيييو بانزا.  التنويع الثالث:

يتجادل االثنان حول قيمة الفروسييييييية. يتحدث الفارم بفخامة حول 

المثاليات، حول الشييييرف والمجد. لكن التابع يفضييييل الحياة السييييهلة 

والمريحة. أخيرا  يفقد دون كيخوته السييطرة على نفسه ويأمر تابعه 

 زم الصمت. بأن يلت

م ييامرة مع الحجيياج. يصيييييييادف دون كيخوتييه  التنويع الرابع:

وتيابعيه جمياعية من الحجياج يحملون تمثال المادونا )مريم العذرا ( 

إلى الكنيسييية. يفسييير دون كيخوته المشيييهد بأنه اختطاف للمادونا قام 

بييه لصييييييوص. يهيياجم الحجيياج الييذين يضييييييربونييه بعنف حتى يفقييد 

هم ي نون أغنية دينية. يراقب سييييييانشييييييو وعيه،و يتابعون طريقهم و

سييد  حتى يعود إليه وعيه، ثم يتمدد إلى جانبه وينام ترافقه أصوات 

 واقعية من آلة التوبا باص والدوبل باصون. 



 

 122 

سييييييهر الفارم. يسييييييهر الفارم طوال الليل التنويع الخيامس: 

لحراسية درعه وأسيلحته. تظهر له دولسينيا وهو بين النوم واليقظة. 

يميية المرأة المثييالييية تعزفهييا آليية الهورن، ثم آليية التشيييييييلو تسييييييمع ث

 المنفردة. 

دولسيينيا المزيفة. يشيير سيانشو بانزا إلى فتاة  التنويع السيادم:

قرويية معتقيدا  أنهيا دولسييييييينييا، ويقنع الفيارم بيذلين. يقتنع الفييارم 

ويعزي التحول اليذي طرأ عليها إلى رقية شييييييريرة، ويقسييييييم على 

الت النف  الخشييبية وآلة التامبورين بشييخصييية الفتاة االنتقام. توح  آ

 الريفية. 

االرتفا  ف  الجو. يجلس دون كيخوته وتابعه  التنويع السيييييابع:

على حصييييان خشييييب  وهما معصييييوبا العينين، ويتخيالن نفسيييييهما 

يطيران ف  الفضييا . يسييتخدم شييتراوم آلة تطلق الريح لخلق تأثير 

 واقع . 

رحلة ف  القارب المسييييييحور. يجد دون كيخوته  التنويع الثامن:

قاربا  صييي يرا  مربوطا  إلى جذ  شيييجرة على ضيييفة نهر. فيعتقد أن 

هنا  قوة غامضييييية أرسيييييلته من أجله لينجز مأثرته المجيدة. يركب 

دون كيخوته وتابعه القارب ـييييييييييييـيييييييييييي تعزف األوركسييييييترا أغنية 

ن، سالمي . ينقلب القارب، لكنهما يصيالن إلى الضييفة(16)الباركارول

 ويشكران العناية اإللهية ف  مقطع دين  تعزفه آالت النف  الخشبية. 

                                                           

  ــ باركارول، أغنية القارب. أغنية ي نيها مسيرو  ال ندوالت ف  فينيسيا، أو مقطوعة

 لن األغنية.موسيقية آلية تحاك  ت
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معركة مع ساحرين. يرى دون كيخوته راهبين التنويع التاسيع: 

ممتطيين حمارين، فيعتقد أنهما سييياحرين يعمالن ضيييد ، ويدعوهما 

للقتال. ينتصيييييير دون كيخوته ف  هذ  المعركة، ألن الراهبين يفران 

 خوفا . 

هزيميية دون كيخوتييه. يييدور نزال بين دون  نويع العيياشيييييير:الت

كيخوته وبين فارم شيييياب يدعى سييييامسييييون كاراسييييكو مقنَّع بهيئة 

، وهو من أبنييا  بلييدة دون كيخوتييه جيييا  «فييارم القمر األبي »

ليحرر  من أوهامه. يحقق الفارم الشياب نصرا  سهال ، ويطلب من 

وينسيييى كل شييي    الدون، حرصيييا  على سيييالمته، أن يعود إلى بيته

 حول الفروسية. 

يعود اآلن دون كيخوتيييه، المهيييان والمثقيييل القليييب، إلى بيتيييه، 

يرافقه سيييييانشيييييو. ت دو ثيمته نواحا  مؤلما  تؤديه الوتريات. ويعزف 

البوق اإلنكليزي ثيميية رعوييية، فقييد صييييييمم دون كيخوتييه على أن 

يصيييبح راع  غنم، إذ يقول لـيييييييي سيييانشيييو: سيييوف نشيييتري أغناما ، 

 برعيها ف  السهول والجبال....إل .  وسنقوم

يموت كيخوته، المتعاف  والحكيم والصييياف  الذهن، ف  الختام: 

فراشيه. الموسيقا الت  تصور نهايته بسيطة ومسالمة. واألغنية الت  

تعزفها آلة التشيلو المنفردة ه  مرثاة قاتمة، إنها تعيد للذهن أحالمه 

طيل. ف  هذ  المقاطع وأوهياميه وطموحياتيه الت  لم تكن سييييييوى أبيا

النهائية يصييل ريتشييارد شييتراوم إلى ذرا عاطفية صييادقة نادرا  ما 

 وصل إليها ف  مكان آخر. 

 Einـيييييييييـييييييييي « حياة بطل»كتب شييييتراوم القصيييييدة الن مية 

Heldenleben  وق دمت أول مرة ف  فرانكفورت 2888ـيييـييي عام ،

يد ربقيادة المؤلف نفسييييه، وعزف دور الكمان المنفرد ألف2888عام 

هيس. وينظر إلى هذ  المقطوعة على أنها سيييرة ذاتية للمؤلف الذي 

يقدم نفسيييه كبطل. ويقع العمل ف  سيييتة مقاطع، ولكل مقطع برنامج 

 محدد. 
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دون »بـيييييييييييي « حياة بطل»لخ  المؤلف مقياصييييييد  بمقيارنية 

وأكييد أن «. الييذي قيياد  بحثييه عن البطوليية إلى الجنون«. »كيخوتييه

ردية شييياعرية أو تاريخية، بل على حياة بطل ال تقدم شيييخصيييية ف»

األصيح، شيخصيية أكثر شمولية، مثال  أعلى للبطولة الكبيرة والنبيلة 

ــ هذ  البطولة ال يمكن إخضاعها للمعيار العادي للشجاعة، بماديتها 

ومكاسييييييبها السييييييطحية، بل تلن البطولة الت  ترسييييييم معركة الحياة 

 .  «ى سمو الروحالروحية، والت  تتوق من خالل الجهد والرف  إل

تبدأ الموسيييقا بعرض ثيمة مت طرسيية واثقة ممثلة البطل نفسييه 

ة، اعتداد  بنفسه، طبيعته العاطفي»ف  شيخصييته المتعددة الجوانب، 

 «.إرادته الحديدية، غنى مخيلته، صييييييالبته وحسيييييين إدارته لقرار 

تعزف اآلالت الوترييية وآليية هورن تليين الثيميية ، وتشييييييكييل المييادة 

القسيييم األول، وت عالج بلمعان، وتصيييل إلى الذروة ف  الرئيسيييية ف  

 اآلالت النحاسية. 

 

 ، سخريتهم، غيرتهم،«خصيوم البطل»يتعامل القسيم الثان  مع 

اغتيابهم، محاولتهم تشيويه سيمعة الرجل الذي يحسدونه. إن هذرهم 

التافه تصيييور ، بحيوية، آالت النف  الخشيييبية، مع تأكيد الحوار بين 

والفلوت. هؤال  الخصوم )ربما بضمنهم نقاد الموسيقا( آلت  األوبوا 

 يهزمهم البطل بسرعة، وتظهر ثيمتهم ف  المينور. 

ة ،وتمثلها آل«شريكة البطل ـييـيي زوجته»القسم الثان  مكرم لـيي 

 الكمان المنفردة بثيمة لعوب رقيقة. 

 

كل ما يقع ف  هذا القسييم هو جميل وحسيييام وهاد ، مع ثنائ  

جديدة تعزفها آلة األوبوا، وتعبر آالت الكمان  حب واضييييييح، وثيمة

 عن ذروة السعادة. 
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تعلن آالت الترومبيت الصيادحة عن اقتراب الصيرا  حين يبدأ 

ثمة واقعية بشييعة متعمدة ف  «. سيياحة حرب البطل»القسييم الرابع، 

هذ  الموسيييقا الحربية، مع ثيمت  البطل و محبوبته، ت سييمعان وسييل 

ينتصييير البطل، ولكن من دون رضيييا  تلن الضيييوضيييا . مرة أخرى

 بهذا النصر. 

هنا يبدو «. هأعمال البطل بعد حرب»يصييييييور القسييييييم الخامس 

واضحا  أن شتراوم يكتب حول نفسه، ذلن أنه يقتبس حرفيا  مقاطع 

حلم ف  »من العييديييد من أعمييالييه المعروفيية، من األغنييية الفيياتنيية 

تيل »و « غونترام»و « مياكبث»و « دون جوان»ومن « الشييييييفق

الموت »و« وهكذا تكلم زرادشيييييت»و « دون كيخوته»و « المهذار

 «.  والتحول

 ، مع ختام«تخل  البطل عن العالم»يتعيامل القسييييييم األخير مع 

إن قرار االسيييتقالة يسيييتحوذ «. الكمال ف  الرضيييا التأمل »يصيييور 

على روح البطل. تذكير  عواصف الطبيعة بمعاركه الظافرة. ويعود 

مع ثيمة شيييييريكة البطل المحبوبة. ويبرز مرة ثانية  السيييييالم العائل 

لحن البطل المعتد بنفسييه ويتصيياعد إلى الذروة. وت دو الموسيييقا ف  

 النهاية وقورة وجليلة. 

 2812ــ 2853 كميل سان ــ سانس

وضيع المؤلف الفرنسي  كميل سيان ـييييييـيييييي سييانس أربع قصائد 

t Le Roue،( 17) دوالب غزل أومفييال»سيييييييمفونييية. األولى ه  

d'omphale » وقد كتبها ف  األصييييييل آللة 2812وضييييييعها عام .

وقدمت أول مرة، بعد توزيعها أوركستراليا  «. روندو»بيانو ودعاها 

. وقد وصف سان ـيـ سانس مقطوعته على النحو التال : 2811عام 

إن موضييييييو  هذ  القصيييييييدة السيييييييمفونية هو اإلغوا  األنثوي،و »

بانتصييار الضييعف. إن دوالب  تنافس الضييعف مع القوة الذي ينته 
                                                           


ـييييـيييي أومفال:ملكة ليديا الت  خدم عندها هرقل ثالث سنوات بعد أن قتل صديقه أفيتوم 

  ف  نوبة جنون. معجم األساطير، ترجمة حنا عبود.
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ال زل هو مجرد حجييية، اختير فقل من أجيييل اإليقيييا  واليييدوران 

الشييييامل للمقطوعة. إن هؤال  المهتمين بالفح  الدقيق للتفاصييييييل 

سييييييوف يرون هرقييل يتييأو  ف  قيود  الت  ال يسييييييتطيع تحطيمهييا، 

 «.  وأومفال تسخر من جهود البطل العبثية

قدمت أول مرة «. phaetonـيي ـيي فيتون»دعيت القصيدة الثانية 

. وقد كتب المؤلف ملخصيييييا  لقصيييييتها الكالسييييييكية هذا 2813عام 

يسييمح إله الشييمس البنه فيتون أن يقود عربة الشييمس. لكن »نصييه:

فيتون يفشل ف  قيادتها فتخرج عن مسارها وتقترب العربة، بعد أن 

تلتهب، من المناطق األرضية، ويكاد العالم أن يحترق. لكن جوبيتر 

 «.  يضرب فيتون المتهور بصاعقة حتى ال تقع الكارثة

 Danseـيييـييي  رقصة الموت»دعيت القصيدة السيمفونية الثالثة 

Macabre» وه  األكثر شييييعبية بين قصييييائد  السيييييمفونية، إنها ،

ضيييييي . وقييد ألهمتييه  ر  مزيج غريييب من الهزل الشييييييياذ والرعييب الم 

ها قصيييدة  شييعرية تحمل ذات االسييم للشيياعر هنري  كازاليس. وضييع 

وقد تتبعت الموسييقا قصية القصيدة بأمانة. وهذ  ترجمتها بش   من 

زي ، زي ، زي ، ف  إيقا  متجهم، يضييرب الموت بيد  »التصييرف:

العظمية على القبور. وف  منتصف الليل يعزف الموت فالسا ، زي ، 

زي ،زي ،على كميييانيييه الميييدوزن  دوزانيييا  غريبيييا . الليلييية مظلمييية، 

تزفر؛ أنات الميت ت سمع من خالل أشجار الليمون.  والرياح الشتوية

خالل الظلمة تندفع الهياكل العظمية، تقفز وترق  وه  ف  أكفانها 

الشييييبحية. زي ،زي ،زي ،كل شييييبح يرق  ببهجة؛ تطقطق العظام، 

ب يقا ، على شيياهدات القبور. عندئذح ينته  الرق  فجأة. فقد صيياح 

 «.  الدين؛ يوقف الفجر رقصة الموت

، وقيدمييت أول مرة عييام 2814عيام « رقصيييييية الموت»بيت كت

ضيييييربة ف  آلة الهارب، مع كوردات 21. ف  البداية تسيييييمع 2815

خلفييية نيياعميية. توح  األوكتييافييات ال ييامضييييييية ف  البيياص بييالقبور 

المفتوحة. يدوزن الموت كمانه، في دو وتر الـيييييي م  أخف  بنصف 
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ور، صييييييوت )زي ،زي (. الفيييالس األول ذو لحن محبيييب ف  المين

 تعزفه آلة الفلوت، ثم تأخذ  آالت الكمان: 

 

يعلن الكمييان المنفرد عن اللحن األسيييييييياسيييييي ،مرة أخرى ف  

 المينور وف  مقيام الفالس:

 

تتناوب هاتان الثيمتان، مع لمسيييييات درامية متنوعة وبوسيييييائل 

تقنيية. وبعيد مقطع كرومياتيك  يوح  ب نيا  الريح واألرواح، ت عالج 

ونتربنت . هنا  إعادة مختصرة لـيي اللحنين وكودا الثيمتان بأسلوب ك

« ة الموترقص»طويلة تبدأ بتنويعات مفاجئة للحن الرئيس . تصل 

إلى ذروة، مع آلة أوكسييليفون توح  باإليقا  على شاهدات القبور. 

تصيور آلة األوبوا، بأصيوات ذات صيرير، صياح الدين مقاطعا  ما 

جو  األشييييييبيياح إلى يجري. تشييييييير كوردات نيياعميية مثيرة إلى ر

قبورها، ومرة ثانية تسييييييمع آلة الكمان المنفردة وه  تعزف ن مات 

حزينة متحسييرة. ثمة تريل طويل،تتخلله أصييدا  قصيييرة من اللحن 

 االفتتاح ، يقود إلى ختام مفاجئ على كوردين ناعمين. 

 Laـييـ  شباب هرقل»د عيت القصيدة الرابعة لـي سان ـيـي سانس 

Jeunesse d'Hercule .:وقد زود المؤلف مقطوعته بهذا الشرح 

تؤكد الخرافات أن هرقل رأى ف  بداية حياته طريقين ـييييييييييييـ »

طريق الملذات والمتع، وطريق الفضيييييييلة. يسييييييير البطل، الذي لم 

يتييأثر بيي غوا  الحوريييات والمتهتكييات، ف  طريق الصييييييراعيييات 

 «.   والمعار . وف  النهاية يكتب له الخلود

 

 2889 ــ 2811سيزار فرانن 

وضيع المؤلف البلجيك  سييزار فرانن أربع قصيائد سيمفونية. 

وتعن  بنييات إيلوم إلييه الريييياح «  Les Eolidesدعيييت األولى

، وقدمت 2816)رزق إيلوم بستة أوالد وست بنات(. وضعها عام 
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. وقد اسييتلهم موسيييقاها من واحدة من قصييائد 2811ف  باريس عام 

 ذاته. ليس ثمة برنامج مفصيييل ليكونت دي ليزل الت  تحمل العنوان

 للعمل. وفيما يل  مقطع من قصيدة ليكونت دي ليزل الشعرية: 

آ ! أيتها األنسييييام الت  تطوف ف  السييييماوات، األنفام الحلوة 

 للربيع الجميل، الت  تقبل التالل والسهول بقبالت غريبة. 

أيتها العذراوات، بنات إيلوم، عشيييييييقات السييييييالم، تسييييييتيقظ 

بدية على أغانيكن، وتجلس حورية ال ابات وسيييل أوراق الطبيعة األ

 األشجار الكثيفة، تذرف دمو  الفجر القرمزية على الطحالب. 

كتب فرانن قصييييييدته السييييييمفونية الثانية الت   2883ف  عام 

وبنيت على « Le chasseur mauditـييـيي  الصياد الملعون»دعيت 

ا على هذا النحو: . وقد أوجز المؤلف برنامجهج. أ. بورغرباالد لـييي 

صيييباح يوم أحد؛ ت سيييمع من بعيد أصيييوات أجرام، وترانيم دينية »

ينشييييييدهيا المصييييييلون. أي انتها  لحرمة المقدسييييييات هذا: الكونت 

المتهور ينف  ف  بوق الصييييييييد ... يجري الصييييييييد ف  حقول الذرة 

واألجمات والمروج. مهال  أيها الكونت،اصييييي  إلى الترانيم الورعة. 

 دما  مثل اإلعصار. ال، ثم يندفع ق

فجأة، الكونت وحد . ال يستطيع فرسه التحر ، ينف  ف  بوقه، 

لكن البوق ال يسييتجيب له.. ي سييمع صييوت قام يلعن الكونت ويقول 

 أيها المنتهن سيطارد  الشيطان إلى األبد.
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تنطلق ألسيييييينية اللهيب من كل مكان. ي جن الكونت رعبا ، وتبدأ 

يحياول الفرار لييل نهار عبر مجموعية من الشيييييييياطين بمطياردتيه. 

 هاوية إثر هاوية. 

تنقسم القصيدة السيمفونية إلى أربعة أقسام. يصف القسم األول 

اليمينيظر الطبيع  الهييياد  ليوم األحيييد، مع ترانيم كورم وقر  

أجرام. ثم يأت  القسييم الثان  الذي يصييور الصيييد، مع إيقا  جري 

ير إلى بعد توقف يشييي الفرم السيييريع. تأت  اللعنة ف  القسيييم الثالث،

تعطل البوق عن إصييدار الصييوت. أخيرا  تأت  المطاردة الجحيمية، 

 مع عدوح يزداد سرعة باتجا  الختام. 

«. Les Djinns ـييييـيييي  الجن»دعيت القصيدة السيمفونية الثالثة 

. وقد اسيييييتخدم 2885، وقدمت ف  باريس عام 2884وضيييييعها عام 

 فيها فرانن آلة بيانو. 

امج هذ  القصيدة السيمفونية ف  قصيدة فيكتور يمكن إيجاد برن

هوغو الشيييعرية الت  تحمل العنوان ذاته، وه  واحدة ف  مجموعته 

ور الجن كجي  قبيح من «. الشيييرقيات»الشيييعرية المسيييماة  لقد صييي 

مصياصي  الدما  والتنانين، سياقته الريح الشمالية، وهو يما الهوا  

فرانن هذا المشيييهد  بالعويل واألنات. وقد صيييورت موسييييقا سييييزار

 ب قنا  تام. 

«. psyche(18)سييييايك »د عيت القصيييييدة السيييييمفونية الرابعة 

وقد أضيياف فرانن إلى األوركسييترا كورسييا . إن خلفية هذ  القصيييدة 

السييمفونية ه  قصة سايك  وكيوبيد، مع كورم يلعب دور المعلق 

على األحييداث، على غرار مييا كييان يجري ف  الييدرامييا اليونييانييية 

ديمييية، ف  حين توح  األوركسييييييترا بيييالعواطف اليييدراميييية اليقييي

                                                           


ـيييـييي سايك . العذرا  الت  أثار جمالها األخاذ غيرة فينوم. أرسلت فينوم ابنها كيوبيد  

قع ف  حب سايك  الجميلة وتزوج بها .... ليرميها بسيهم فتحب دميما . لكنه هو نفسيه و

 إل ، معجم األساطير ترجمة حنا عبود. 
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)اسيييتهالل(، « نوم سيييايك »للشيييخصييييات. وتصيييور أقسيييام العمل:

با يحمل سايك  بعيدا  »  .«سايك  وإيروم )كيوبيد(»، «نسيم الص 

 2843ــ 2813سرغيه رخمانينوف 

عام  «جزيرة الموتى»وضييع رخمانينوف قصيييدته السيييمفونية 

  موسييييييكو ف  العام ذاته. وقد اسييييييتلهم . وقدمت أول مرة ف2898

ري السويس للرسامموسييقاها من لوحة فنية شهيرة تحمل االسم ذاته 

أرنوليد بوكلين، شيييييياهيدهيا رخمانينوف ف  باريس. وقد اسييييييتوحى 

الرسييييام لوحته من مجموعة جزر تقع شييييمال خليج نابول ، وتظهر 

جزيرة شييبيهة بالضييريح وسييل البحر الهاد ، تتدلى أشييجار سييرو 

داكنة الخضييييرة فوق مدخل سييييرداب، يدنو منها قارب يحمل تابوتا  

 تحرسه هيئة بشرية بردا  أبي . 

تبيدأ موسيييييييقيا رخميانينوف بجملية موسيييييييقيية كئيبة تؤديها آلة 

هارب. ثمة موتيف تعزفه آالت التشيييلو، على نحو متواصييل،يوح  

 . المقطعالنحاسيييييييةبارتطام الما  بالقارب. وهنا  ذروة ف  اآلالت 

أكثر هدو ا  مع إيحا  آخر بالجملة الموسيييييقية الت  تظهر ف   الثان 

 البداية.

 

 1915ــ 1835بول دوكا 

 أجير المشييييييعوذ،وضييييييع بول دوكا قصيييييييدته السيييييييمفونية  )

L`Apprenti Sorcier  وه  مبنية على قصيييييييدة 1898( عام ،

 .1898غوته، وقدمت أول مرة ف  باريس عام  ـقصصية ل

يحاول األجير، ف   .ير يعمل عند مشيييييعوذبطل القصييييية هو أج

ويأمر  ،غياب المشييعوذ، تجريب صييي ة سييحرية سييمعها من معلمه

عة بسيييير تنفذ المكنسيييية طلبه وتما .المكنسيييية بجلب الما  من النهر

ف  هذ  اللحظة ينسييييييى األجير الصييييييي ة  .جميع األوعية الموجودة

  جميع االسييحرية إليقاف المكنسيية الت  تسييتمر ف  العمل فت مر الم

أرجيا  ال رفية، عند ذلن يحاول األجير إيقاف المكنسيييييية عن العمل 

بكسيرها بوسياطة هبلطةه، لكن عمل المكنسية المقسومة إلى قسمين 
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يتضيياعف. ف  هذ  األثنا  يدخل المشييعوذ ويأمر المكنسيية بالتوقف، 

 تعود المكنسة سليمة إلى زاويتها.

علمه لتعويذات م يبدأ العمل بمقدمة بطيئة مصيييورة تقليد األجير

السيييحرية، تظهر هنا فكرتان موسييييقيتان سيييتسيييتخدمان باسيييتمرار 

خالل سير العمل. تعزف الكمانات األولى، ثم تعزف آلة الكالرينيت 

عاد التعويذة السييييحرية، وتدب  واألوبوا وأخيرا  الفلوت الثانية. تـيييييييييي 

حركة سييريعة وخفيفة تقدمها آالت النف   ـيييييييـييييييي الحياة ف  المكنسيية

تعزف آلة الترومبيت ن مات  .ية، تتجه المكنسييييية نحو النهرالخشيييييب

الصيي ة السيحرية ف  حين تستمر المكنسة ف  العدو، ت دو الموسيقا 

 .أكثر حيوية حين تضياعف المكنسية نشاطها وت مر الميا  كل ش  

ة يأم األجير من الحماسيية الزائدة للمكنسيية، ميتصييور الذروة العظ

تعزفه آالت الباص،  مقطع      هور  أخيرا  يظهر المشييييعوذ، يصييييور  

تعود مرة أخرى فكرتا المقدمة، ويعاد النظام. ثمة كودا غير متوقعة 

 تقود إلى الختام.

 

 (1913 ـــ1889و ريسبي   )ينأوتور

كتييب المؤلف اإليطييال  أوتورينو ريسييييييبي   ثالث قصيييييييائييد 

 ـيييييـ1صنوبر روما،  ـيييييـييييي2نوافير روما،  ـيييييـييييي1سيمفونية دعاها: 

 مانية.مهرجانات رو

 Fontane di Romaــ نوافير روما 

 1918، وقيدميت أول مرة ف  روميا عام 1913كتبيت ف  عيام 

بقييادة أ. توسييييييكيانين ، وفيهيا جرى وصييييييف أربع نوافير رومانية 

 شهيرة، وتتكون هذ  القصيدة السيمفونية من أربعة مقاطع.

 Valleالمقطع األول: اسييييييتوحييا  من نييافورة فييال  جوليييا )

Giuliaالفجر، ف  هذا القسييييم وصييييف لـييييييييي )منظر طبيع ،  ( عند
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مرور قطعييان الميياشييييييييية واختفييائهييا ف  ضييييييبيياب رومييان  منع  

 ورطب(.

( Triton) (19)المقطع الثان : يصييف هذا القسييم نافورة تريتون

عنيد الفجر. هثمية هبة مفاجئة وعالية من آالت الهورن فوق زغردة 

شييييود حوريات األوركسيييترا ..... إنها أشيييبه بندا  فرح يسيييتدع  ح

الما  والتريتونات الذين يتراكضييييون ويطارد بعضييييهم بعضييييا ، ثم 

 يتجمعون ف  رقصة هائجة بين نوافير الما ه.

هنا   »( عنيد الظهيرة، Treviالمقطع الثياليث: نيافورة تريف  )

ميية وقورة، تحملهييا تموجييات األوركسييييييترا، تتخييذ بمرورهييا من يث

ة، تدوي آالت اآلالت الخشييييييبية إلى النحاسييييييية شييييييخصييييييية  افر

 ( 20)الترومبيييت عبر سييييييطح المييا  المتييألق حيييث تمر عربيية نبتون

والتريتونات  (21)تجرها خيول البحر، ويتبعها موكب من السيييرينات

، ثم يختف  الموكب ف  حين يسييييييمع ف  البعيد صييييييوت خافت آللة 

 .«ترومبيت

 Villaمييييديتشيييييي   ) المقطع الرابع: يصييييييف نيييافورة فيال

Mediciتعلن عنها ثيمة حزينة تعلو فوق »شييييمس. ( عند غروب ال

شييييدو مكبوت، إنها سيييياعة حنين لل روب، الهوا  مشييييبع بصييييوت 

األجرام، ت ريد الطيور، حفيف األوراق، ثم يتالشييى كل ش   ف  

ضع بين قوسين مأخوذ من برنامج )ما و  « . سيالم، ف  صيمت الليل

 المؤلف(. 

 Pini di Romaــ صنوبر روما 

                                                           


ــ تريتون: أحد آلهة البحر الص ار، يصور عادة بشكل رجل له ذيل سمكة، المعجم 

 المحيل.


 ــ نبتون: إله البحر، معجم األساطير، ترجمة حنا عبود.


يرة قرب شاطئ إيطاليا وي رين ـيييـييي السيرينات: حوريات البحر اللوات  يعشن ف  جز 

البحارة بصييييوتهن السيييياحر، حتى إذا جاةوا إليهن قضييييين عليهم. معجم األسيييياطير، 

 ترجمة حنا عبود.
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، وقدمت أول مرة 1924لسيييييمفونية عام كتبت هذ  القصيييييدة ا

عزف من دون 1925ف  روما عام  . هنا  أيضييا  أربعة مقاطع تـيييييييي 

 توقف.

المقطع األول: يصييييف أشييييجار الصيييينوبر ف  فيال بورغيزي، 

 يلعييب»بع ف  المييدونيية األوركسييييييترالييية: ي ط  ذوطبقييا  للبرنييامج اليي

األطفال ف  غيضيييييية فيال بورغيزي، يرقصييييييون رقصيييييية دائرية، 

دون سيييير الجنود والمعار ، ويزعقون مثل طيور السييينونو ف  ويقل

 «.الما 

المقطع الثان : يصف هذا المقطع أشجار صنوبر قرب سرداب 

لدفن الموتى، تنبثق من األعماق أنشيييودة يتردد صيييداها بوقار فتبدو 

 «.مثل ترنيمة دينية، يتبع ذلن صمت غام 

 وبرالمقطع الثييالييث: يتعييامييل هييذا المقطع مع أشييييييجييار صيييييين

Janiculum ،ويتضييييمن كادينزا آللة بيانو وآلة كالرينيت منفردة ،

ثمية رعشيييييية ف  الهوا ، ي ظهر البيدر المظهر الجيانب  ألشييييييجار »

تليية جيييانيكولو، ي ن  العنييدليييب )تمثلييه أسييييييطوانيية ف  الصيييييينوبر 

 .«غراموفون تتضمن أغنية العندليب، وتسمع من األوركسترا(

قطع مع صيييييينوبر طريق آبيان. المقطع الرابع: يتعياميل هذا الم

الريف المأسيوي تحرسيه أشيجار الصنوبر المنعزلة، يسير اإليقا  »

لفييانتييازيييا الشييييييياعر تظهر رةى األمجيياد  ،ب موض وتتييابع، وفقييا  

ف   (22)الماضيييييية، تصيييييدح آالت الترومبيت، يتقدم جي  القنصيييييل

جالل الشيييمس السييياطعة نحو الطريق المقدم، متسيييلقا  ف  انتصيييار 

 (23)«يتولينتلة الكاب

 Feste Romanمهرجانات رومانية 

، وقدمت أول 1928كتبت هذ  القصييييييدة السييييييمفونية ف  عام 

، وتتكون أيضيييييا  1929مرة ف  نيويور  بقيادة أ. توسيييييكانين  عام 
                                                           


 ــ القنصل: أحد الحاكمين الرئيسيين ف  جمهورية روما القديمة. المورد الحديث.


 .ــ إحدى تالل روما القديمة السبع، المورد الحديث
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من أربعية مقياطع متصييييييلية أراد بها المؤلف أن تخلق رةى وإثارة 

 لذكريات المهرجانات الرومانية.

تصف « سيير  ماكسييموم»ا المقطع المقطع األول: يدعى هذ

حشيييييود النام المنكبة على األلعاب، يلتهمون األطعمة »الموسييييييقا 

السييييما  ملبدة بال يوم، لكن  .بشييييراهة ، ويحتسييييون النبيذ الرخي 

الجمهور يرى فقل الرمييال الالمعيية للحلبيية ومقصييييييورة القيصيييييير 

مجموعية من المسيييييييحيين يتجهون نحو المقصييييييورة،  .األرجوانيية

تفتح أقفاص األسييييود، فيمتزج  .الخضييييو ون ترنيمة الفرح ينشييييدو

زئيرها بأصيييييوات ضيييييحاياها، تبدو أغنية الشيييييهدا  منتصيييييرة، ثم 

 .«تتالشى

مجموعييية من الحجيياج الضييييييعفيييا  »المقطع الثيييان : اليوبيييل 

والمرهقين يسيرون على طول الطريق المؤدي إلى روما، يتسلقون 

 نورامية للمدينة األبدية،،ثم تبرز فجيأة رةييا با«مونت  مياريو»قمية 

فيصييييرخون روما! روما!  ثم ينشييييدون ترنيمة تمجيد وشييييكر، ف  

 .«حين ترحب بهم أبراج كنائس روما

ن  المحصييييييول، ج  »المقطع الثياليث: مهرجان تشييييييرين األول 

العنيب، قوام الحيياة، جياهز لصيييييينع األنبذة الفاخرة، تنهمن العامة، 

ب والرق  وال نيا . بعد المنتشييييييرة ف  ال يابيات والحقول، بياأللعيا

 .«ة وقـ بل باردة، وخد  الشباب األزليةااجنال روب ثمة م

تتحول المشيييييياعر الدينية  إلى »المقطع الرابع: عييد ال طيام: 

مرح إنسييييان  صيييياخب، يرق  الفالحون بوحشييييية وتثاقل وتهتن، 

سييمع موسيييق  .، وصييهيل آلة األورغن« السييالتاريلو»رقصيية  اتـييييييي 

 «.الصخب مرو 

 أخرى  ذات برنامجأعمال 

 «Pastoral Symphony»ــ السيمفونية السادسة، الريفية 
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( عاشقا  حقيقيا  للطبيعة، وقد عبر 1828ـييـيي1882كان بيتهوفن)

يها حاكى ف« الريفية»عن هذا العشيق من خالل سييمفونيته السيادسة 

 ندا  الطير وخرير الجدول وزمجرة العاصفة.

در  إن مجم»وقد قال عن سيمفونيته هذ :  ل العمل يمكن أن يـيي 

من دون وصيييف كالم ، إنه تعبير عن األحاسييييس أكثر منه رسيييم 

 ، لكن طبيعة العمل المبرمجة واضحة.«بالصوت

ك تبت السيييمفونية ف  فا ماجور، والحركة األولى منها سييريعة، 

لكنها ليسييييييت سييييييريعة جدا ، وتحمل إشييييييارة المؤلف اإليضيييييياحية 

ر وفوق هدي«. لوصول إلى الريفاستيقا  المشاعر المبهجة عند ا»

آالت الباص ت ن  الوتريات مقطعا  قصيييرا  من موسيييقا شييعبية ذات 

 طبيعة ريفية:

 

ثمية مواد ثيميية أخرى ولكن أقل أهمية. يتعامل قسييييييم التطوير 

 مع اللحن االفتتاح ، وهنا  إعادة للعرض كامال  وكودا طويلة.

 8/12طيئة ميزانها الحركية الثيانيية بطيئية جيدا ، تبيدأ مع ثيمية ب

وتصيييور «. مشيييهد بجانب الجدول»وه  تعكس ماجا  ف  عنوانها 

 الن مات الثالثية المرافقة همس الجدول:

 

 وهنا  ثيمة ثانية ذات طبيعة شجية ومرحة:

 

ومع اقتراب نهاية الحركة يقدم بيتهوفن محاكاته ألغنية الطير. 

وت لكالرينيت صهنا تقلد آلة الفلوت صوت العندليب، وتصور آلة ا

الوقواق بن متين تقليييديتين وثييالثية على حييدة. وتضيييييييف آلية األوبوا 

 صوت السمان الرتيب.
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تجمع أبنييا   »الحركيية الثييالثيية سييييييريعيية رمز بهييا المؤلف إلى 

يتبع ذلن العاصيييفة الرعدية. اللحن الرئيسييي  ذو «. الريف السيييعدا 

 طابع ريف ، ومن المرجح أن يكون رقصة ريفية حقيقية: 

 

 

العياصييييييفية ليسييييييت مقنعية بحيد ذاتها. هنا  رعد خفيف تقدمه 

الطبول، وصييفير الريح موحى به على نحو تقليدي. ليس ثمة توقف 

بين هيذ  الحركية والحركية األخيرة السييييييريعية الت  دعياها بيتهوفن 

مشييياعر الفرح والشيييكر بعد »كذلن وصيييفها بـيييييييي « أغنية الراع »

عا  تمهيديا  بمزمار  الراع ، تقدم آلة الكالرينيت انطبا«. العاصيييييفة

 ثم تأت  أغنية الشكر الواضحة :

 

ثمة مقطعان قصيييران ثانويان من لحن، لكن لحن الراع  يظل 

مسييموعا  ومسيييطرا  على مدى الكودا، إذ يشييدد على عالقته بالثيمة 

االفتتاحية للسيمفونية، هذا اللحن ينسحب للحظة مع صدى ناعم من 

وسييياطة كوردين ف  فا ماجور يقودان إلى آالت الهورن، ثم ينقطع ب

 ختام السيمفونية.

 «Symphonie Fantastique»ــ السيمفونية الخيالية 

، بعد 1828السييييمفونية الخيالية عام »وضيييع هيكتور بيرليوز 

عام من  هور الممثلة  اإليرلندية  هنرييتا ف  باريس لتقديم سييلسييلة 

  بش ف، وتزوجها ف من العروض الشكسبيرية، وقد أحبها بيرليوز

 النهاية.

حياة  فصييييييل ف »تعبر  السيييييييمفونية الخيالية بعنوانها الفرع  

عن حييب مؤلفهييا الجييامح الييذي ال جييدوى منييه. وقييد لخ  « فنييان

موسيييييييق  شيييييياب، مرهف »بيرليوز برنيامجهيا على النحو التال : 

الشيعور وذو مخيلة متقدة، يسمم نفسه باألفيون، لكنه اليموت بسبب 
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عيية المخييدرة بييل ي وص ف  نوم عميق ترافقييه رةى ضييييييعف الجر

غريبة. وأثنا  ذلن النوم تتحول أحاسيييييسييييه وعواطفه وذكرياته إلى 

أفكار وصيييييور موسييييييقية. وقد تمثلت المرأة، حبيبته، بالنسيييييبة إليه 

 «.بلحن يجد  ويسمعه ف  كل مكان

يجري عرض « أحالم وانفعيياالت قوييية» ف  الحركيية األولى 

اللحن األساس  ــ الفكرة الثابتة ف  العمل ــ  الذي  لحن الحبيبة، هذا

يظهر ف  بييداييية العمييل سيييييييعيياود الظهور من وقييت إلى آخر خالل 

 مجمل العمل: 

 

 

ف  الحركة الثانية من السييييييمفونية يحضييييير الفنان حفلة رق  

 حيث يسمع لحن حبيبته من خالل موسيقا الفالس الالمع:

 

مع الفنان، طبقا  لـيييييييييي بيرليوز ف  الحركة الثالثة )أداجيو(، يسيييي

يسييييييمع من بعييد حوار راعيين، فييدخليه ذلن الحوار الرعوي ف  »

، يعزف اللحن الرعوي هذا آلتا الهورن اإلنكليزي « حلم يقظة ممتع

 واألوبوا بالتناوب:

 

 

ف  الحركية الرابعيية يحلم الفنييان بيأنيه قتيل حبيبتييه، ييدان ويحكم 

لى المشنقة، وتقدم الموسيقا إيحا   عليه باإلعدام. يرى نفسيه مسوقا  إ

 شنيعا  بالسير نحوها:

 

يحلم بأنه وسييييل سيييياحرات «. سييييبت السيييياحرات»يمثل الختام 

ومخلوقات غريبة جا ت لتشيييييار  ف  طقوم جنازته. وهنا يجري 
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تشييييويه لحن الحبيبة عن طريق التقليد السيييياخر لـييييييييي يوم ال ضييييب 

(Dies Irae)(24 )احرات، وتشار  . إذ تحضير الحبيبة اجتما  السي

ف  حفلة العربدة والمجون الشيييييطانية. تسييييمع رقصيييية السيييياحرات 

ولحن يوم ال ضييب معا . هذ  ثيمة رقصيية السيياحرات الرئيسييية ف  

 حفلة المجون:

 

 1812قيدميت السيييييييمفونيية الخيياليية أول مرة ف  بياريس عام 

بقيادة المؤلف نفسيييييه، وبعد ثالث سيييييينوات تزوج بيرليوز محبوبته 

 ميثون.هنرييتا س

 «Sinfonia Domestica»ــ السينفونيا العائلية 

يمكن أن ت صينف السينفونية العائلية للمؤلف ريتشارد شتراوم 

ضيييييمن قصيييييائد  الن مية، ذلن أنها ليسيييييت سييييييمفونية حقيقية على 

اإلطالق. إنها مقطوعة ذات برنامج واضييييح تصييييف يوما  من حياة 

إلى السيياعة السييابعة أسييرة المؤلف من السيياعة السييابعة قبل الظهر 

 بعد الظهر، وكلتا الساعتين تعلن عنهما ساعة الحائل.

هنييا  ثيمييات ترمز إلى الزوج والزوجيية والطفييل، مع مقطع 

 شديد الواقعية يصور استحمام الطفل.

. وقدمت أول 1921ف  برلين عام « السيييينفونيا العائلية»كتبت 

ن حظ باستحسابقيادة المؤلف نفسه.لم ت 1924مرة ف  نيويور  عام 

دت بوجيه عيام، مجرد عرض تقن  مع قليل من  الجمهور، وعـيييييييييييي 

 اإللهام.

 «Eine Alpensinfonie»ــ السينفونيا األلبية 

يمكن أيضييا  أن ت صيينف هذ  السييينفونيا ضييمن قصييائد ريتشييارد 

شييييتراوم الن مية، ذلن أنها مقطوعة ذات برنامج محدد، وقد كتبها 

                                                           


 جز  من القدام الجنائزي.ـــ  Dies Iraeــ 
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قدمت أول مرة ف  برلين عام . و1915و 1911المؤلف بين عيام  

1915. 

بدا التوزيع األوركسترال  لهذ  المقطوعة مقنعا ، كما هو الحال 

ف  أي عميييل آخر للمؤلف، لكن المعلقين والمسييييييتمعين على حيييد 

سييوا ، وجدوا صييعوبة ف  اكتشيياف اإللهام الذي اليمكن االسييت نا  

 عنه.

ق ليل،شييييروتدل العناوين التالية على برنامج هذ  المقطوعة: ال

الشييييمس، التسييييلق، الدخول إلى ال ابة، التجول قرب السيييياقية، أمام 

شيالل الما ، طيف، فوق المروج المزهرة، ف  المرعى، ضيا  ف  

األجمة وبين األشييييييجار، فوق النهر الجليدي، لحظات خطرة، على 

القمة، رةية، غيوم صيييياعدة، احتجاب الشييييمس، ال م، الهدو  الذي 

والعاصفة، النزول، غروب الشمس، خاتمة،  يسبق العاصفة، الرعد

 الليل.

*  *  * 

إن ماأوردنا  هنا من مؤلفات موسيييييييقا البرنامج هو غي  من 

في . إذ إن المؤلفيات الموسيييييييقيية الت  كتبيت وفق برنامج ما تكاد 

التحصيييييى. وإن ماأردنا  هو تسيييييليل الضيييييو  على ذلن النمل من 

منييه. ونود أن نييذكير التييأليف الموسيييييييق ، وإيراد نميياذج متنوعيية 

المسييييتمع بأنه غير ملزم ب خضييييا  مخيلته دائما  للتماه  مع حرفية 

ن  البرنامج الذي حاول المؤلف التعبير عنه موسييييييقيا . لكننا نرى 

أنيه من المفيييد أن يكون المسييييييتمع على درايية بمييا يرييد المؤلف أن 

ينقله إليه، خصييييوصييييا  عند االسييييتما  األول لواحدة من مقطوعات 

موسيييييقا البرنامج. وبعد تكرار االسييييتما  سييييتتحرر مخيلته ويزداد 

اسيييتمتاعه بما تحتويه المقطوعة من ألحان وثيمات وألوان صيييوتية 

وإيقاعات وخيال وأحاسييييس متباينة وأجوا . فال شييي   يفوق أهمية 

 االستما .
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 فريــد األطـرش ..

 حياته ومواقفه

 

 

 

 نصر الدين البحرة 

 

 

 ــ إذا غنيت ف ن الكلمة حزينة، وإذا لحنت ف ن الن م أكثر حزنا .

ـييـيي إن النجاح إذا تم ف  ليلة بدا وكأنه نسيج حلم،والحقيقة تكمن 

 فيما هو مستمر، وف  ماهو دائم.

يعود أبدا ، وأنه ليس ف  علمتن  الحياة أن اليوم الذي يمر الـييييييـيييييي 

 اإلمكان أن يعود مهما كانت المحاولة، ومهما كان البديل.

ـييـيي كنت سعيدا  ـييـيي يعن  يوم كان ف  القاهرة ف  األيام األولى ـييـ 

رغم كيل التعيب اليذي كنيت أبيذليه ف  النهار، فقد كان يمنحن  

نوعا  من الرضييا. وشييعوري أنن  أتعلم الموسيييقا، كان يمدن  

 .بالموسيقا
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ـييييييييـيييييييي علمتن  الحياة أنها تيار مسيييتمر ومت ير، يتطلب العناد 

 والحركة والمقاومة. أما من يتوقف، ف ن التيار يجرفه وي رقه.

ـيييـييي أعتقد أن الفنان لم يخلق للزواج، الفنان يتزوج فنه، وينجب 

 ألحانا  وأغنيات وأفالما .

ـييييـيييي الحب هو السلن الذي يض   الحياة، ويجدد النفس ويبسل 

 ل جنات.األم

 فريد األطرش

 طفولة فريد األطرش

وتوف  ف  بيروت  1915ة عييام ولييد فريييد األطرش ف  القريييَّ 

وأسييييييرته من كبريات أسيييييير بن  معروف ف  جبل  ،1984سيييييينة 

 العرب، عمه مباشرة سلطان باشا األطرش، ووالد  األمير فهد.

 الموسيييق  األكاديم « الموسييوعة العربية»يصييف طفولته ف  

   الحريري بقوله:الراحل حسن

كيان فرييد منيذ صيييييي ر  مهيذبيا  وكريميا ، فعندما يالعب أترابه ف  

ـيـي الكلّة الص يرة ـيـ ويربح، كان يرق قلبه « الدحل»ساحة القرية لعبة 

إذا بكى الخاسييييير فيعيد إليه ماخسييييير ،وعندما انتقل عمل والد  األمير 

بع أنبا  القتال تتفهد إلى بلدة حاصيييبيا ف  لبنان، كان فريد صيييبيا  يافعا  ي

 .بين الرجال الوطنيين وقوات االستعمار الفرنس 

 منصور األطرش يتحدث

أرى أن األسيييتاذ الحريري يشيييير إلى الثورة األولى الت  قامت 

، أي قبل نشوب الثورة السورية الكبرى 1922ف  جبل العرب سنة 

بثالث سيينوات، وكان  1925الت  قادها سييلطان باشييا األطرش عام 

ثر حادثة أدهم خنجر، الت  يوضييييييحها ف  الموسييييييوعة ذاتها ذلين إ

الصيديق الكبير الراحل منصيور األطرش نجل سيلطان باشا، فيذكر 

أن الفرنسيييييييين ألقوا القب  على المجيياهييد أدهم خنجر الييذي اتهم 

بمعاونة الشييييييهيد المجاهد أحمد مريود، ف  محاولة اغتيال الجنرال 
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هم خنجر قييد وصيييييييل إلى على طريق القنيطرة. وكييان أد« غورو»

 مستجيرا .« القريّة»

 ف  معركة تل الحديد

وقد خرج سلطان باشا ورجاله مطالبين ب طالق سراح ضيفهم. 

ولما لم يسييييتجب الفرنسيييييون لطلبه، تصييييدى لهم بالسييييالح، وكانت 

مع المصيييفحات الفرنسيييية الت  ولت األدبار بعد « تل حديد»معركة 

رة تسييييييعة ووقد دامت هذ  الثإعطياب اثنتين منها وقتل سييييييدنتهما، 

شييهور، رفضييا  لالحتالل، وتأكيدا  لتقاليد العرب األصيييلة ف  إجازة 

فحكم الفرنسييييون على سيييلطان باشيييا باإلعدام، وهدموا  .المسيييتجير

ولما عجز الفرنسيييييييون عن القب  عليه  .بيتيه قصييييييفيا  بيالطائرات

 .فاوضيييو  خشيييية انتشيييار الثورة، وأصيييدروا عفوا  عنه وعن رفاقه

الجال  التام  لكن سيييلطان لم ينزل عن أي مطلب من مطالبه، وه و

 عن الوطن واالستقالل الناجز.

 األمير فهد ينضم للثورة

كان شقيقه )فهد( زوج األميرة عليا  المنذر ووالد األشقا  فريد 

وفؤاد وآمال، وقد انضييييم إليه ف  قتاله الفرنسيييييين. ومن جانب آخر 

بزوجهييا حيييث يقيياتييل، لكنهييا وه  كييان ينب   على عليييا  أن تلحق 

األم الت  تحب أوالدها حبا  غير عادي، خشييييييت سيييييو  العاقبة، فلم 

أن يييد  زوجتييه  تفعييل. ومييا كييان ألمير من أشييييييراف بن  معروف

تعي  وحيييدة، فطلقهييا. ثم جييا  من يخبرهييا أن الفرنسيييييييين الييذين 

ون بييأطفييالهييا التخيياذهم خسييييييروا ألوف القتلى ف  جبييل العرب يهمُّ 

ن انتقييامييا  من آل األطرش، فقررت م ييادرة بيروت والهرب رهييائ

 .1921إلى مصر. حدث ذلن عام 

 عليا  وأوالدها إلى حيفا

كان أمام السيييييدة عليا  طريقان إلى أرض الكنانة بحرا  أو برا ، 

وقد رأت أن السييييييفر ف  البحر خشيييييين وال يخلو من خطورة، لذلن 
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يعا  إلى حيفا، حيث . وهكذا وصييييلوا جمبسيييييارتهاآثرت السييييفر برا  

يبدو  ،مشكلةنهضيت ولكن  .كان البد من تبديل القطار باتجا  مصير

أن السيييييييييدة عليييا  لم تفكر فيهييا، ذا  أنهم لم يكونوا يحملون من 

الوثائق ما يكف  للسيييماح لهم بدخول مصييير. إذا  ال بد من مسييياعدة، 

ن يوقيد تم ذلين حين عّوليت هيذ  المرأة اليذكيية على العالقة الطيبة ب

الشييخصييية الوطنية الكبيرة ف  مصيير: سييعد زغلول،وبين سييلطان 

بياشييييييا األطرش. وقيد أخبرت رجل األمن المصييييييري الذي طالبها 

بيالوثيائق، بيأن هذ  ف قدت ف  الطريق، واسييييييتدركت قائلة: على كل 

 حال، ف ن الزعيم سعد زغلول يعرفنا جيدا ، فاسألو .

 أدخلوا آل األطرش سعد زغلول:

األمن باسم هذ  الشخصية الهامة البارزة ف  حين سمع مو ف 

ذلن الزمن من عشييييييرينيات القرن الماضيييييي ، ف نه ذهب مباشييييييرة 

إلجرا  اتصيييييال بسيييييعد زغلول الذي أكد أقوال الوالدة، وطلب إلى 

 مو ف  األمن تسهيل دخول األسرة إلى مصر.

كانت سييينوات األسيييرة األولى ف  مصييير صيييعبة جدا . وبالنقود 

نت السيييييدة عليا  تحملها، تدبروا أمرهم، فاسييييتأجروا القليلة الت  كا

شيييقة متواضيييعة ف  القاهرة القديمة، وبق  إدخال فريد وفؤاد إحدى 

النتسييييييياب إلى لالمييدارم، أمييا آمييال فيي نهييا لم تكن ف  عمر يؤهلهييا 

 المدرسة.

 فريد وفؤاد ف  )الخرنف (

 لكن« الخرنف »اهتدت عليا  المنذر إلى مدرسية ذات اسم طريف 

ذ  المدرسييييية عالقة وشييييييجة بالفرنسييييييين، ويبدو أنه لم يكن أمام هذ  له

يْن  السيييييدة سييييواها. المشييييكلة أن إدارة المدرسيييية، إذا عرفت أن المتقدم 

لالنتسييياب إليها هما من آل األطرش السيييوريين الثائرين ضيييد االحتالل 

الفرنسييي  لسيييورية ف نها لن تقبلهما، فما عسيييى عليا  المنذر أن تفعل  لم 

د نفسيها ف  التفكير كثيرا ، ذا  أن اسم األسرة الت  كانت ف  الجوار تجه



 

 124 

ف  بيروت هو: آل الكوسييييييا وهو أول ميا تبيادر إلى ذهنها، فانتحلت هذا 

فريد الكوسييييا وفؤاد « الخرنف »االسييييم. وهكذا دخل التلميذان مدرسيييية 

 الكوسا.

 عليا  تصنع المناديل وفريد يبيعها

عندما نفد مالدى سييييدة األسيييرة من لم تكن أيام كثيرة قد مرت، 

 مال، فما عساها تصنع أيضا  

ف  بيروت كانت قد اطلعت على صييييناعة المناديل وتطريزها، 

وإذا  فلتبيدأ العميل، وراحيت تشييييييت ل وتكد ليل نهار، على أن يتولى 

فريد توزيع المناديل وبيعها.. وبالنقود اليسيييرة الت  توفرت من هذ  

 عانت األسرة المهاجرة على شؤون العي . التجارة المتواضعة، است

لم تنس  السيييييييييدة عليييا ، طوال رحلتهييا الت  واجهييت خاللهييا 

ن إمصييييياعب عديدة، أن تصيييييحب معها عودها األثير، ولذلن، فما 

أخذت تشيييعر باالسيييتقرار نسيييبيا ، حتى صيييارت تعانقه وت ن . كان 

ا ئهفرييد ف  هيذ  األثنيا  بياهتميام غير عيادي إلى عزف والدته وغنا

الحزين، إذ ت رف من المواوييل الشيييييياميية والعتابا والميجانا، بذلن 

 الصوت الشج  الحنون.

 فريد ينوي تعلم العزف على العود

وهكيذا بيدأ ميل موسيييييييقار ال د، إلى ال نا  والموسيييييييقا، فراح 

يقرزم بع  األغيان   ويفر بتعلم العزف على العود. وكيان أول ميا 

ل يييدعى محمييد العرب  )وهو م نح لفييت انتبيياهييه من الم نيين رجيي

 م مور(. ولكن.. كيف كان يسمعه 

ص ير، يضع صاحبه  كان هنا ، ف  جوار منزل األسرة، مطعم

( إلغرا  الزبن Phonographأسييييييطوانيات ف  الحاك  )الفونوغراف 

بتنياول الطعيام عنيد ، فكان فريد يتمهل ف  سييييييير ، ثم يقف أمام المطعم 

د أعجبه صييوته فصييار يقصييد المكان بين ليسييمع غنا  ذلن المطرب. لق

 ما.. وقد لفت ذلن ئا  وقت وآخر، ليسيمع، دون أن يدخل المطعم ليأكل شييي

 .ئا  نظر صاحب المطعم، لكنه لم يفعل شي
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 كيف تجلت موهبة فريد 

صييييار ي ن  بصيييييوته الجميل، مقلدا  « الخرنف »ف  مدرسيييية 

أساتذته محمد العرب  وسيوا  من م ن  ذلن الزمن. سيمعه زمالة  و

فأثنوا عليه وعلى صييوته، وما هو إال أن صييار يصييدح بصييوته ف  

الحفالت الموسييييقية الت  تقام ف  بع  المناسيييبات. ورويدا  ورويدا  

تقدم هذا الفتى الشييييييام  حتى أمسييييييى رئيس فريق المنشييييييدين ف  

 المدرسة.

 وافتضح فريد الكوسا

ن نجيياحييه هييذا وبييد  ذيو  ألم يخطر ف  بييال فريييد األطرش 

، فذات يوم «الخرنف »شيييييهرته سيييييوف يجنيان عليه ف  مدرسييييية 

فريد »أقياميت هيذ  الميدرسيييييية حفلية كبرى غنى فيهيا فرييد بياسييييييم 

ن هذا أوال يدري أحد كيف اسييييييتطا  أحدهم أن يعرف «. الكوسييييييا

ليس اسييييييمه الحقيق ، وأنه من آل األطرش، فكان أن وقع المحذور 

 منه، وف صل مع أخيه من المدرسة.

 دق قول الشاعر الصنوبري:بلى، لقد ص

 منهـا المخرج   هللاِ  وعند   ذرعا       ا الفتىـبه ق  ـيضي ةح ـنازل ربَّ ـول

 فرج  هـا الت  أ نُّ  وكنت   تْ رج  ا     ف  ـهحلقات   تْ فلما استحكم   تْ ضاق  

 السنباط  أستاذا  لفريد

بل فريد ف  معهد الموسيييييييقا مجانا ،وذلن لقد حدثت المعجزة وق  

بع  طموحه، فاتجه فورا  بكل جوارحه إلى هوايته كان ف  الواقع 

األولى :تعلم العزف على العود وإتقيييانيييه .... ولكْن ... من كيييان 

األسييييتاذ الذي علمه  إنه موسيييييقار ال د رياض السيييينباط . وكانت 

شييييهادته أشييييبه بوسييييام عظيم يعلق على الصييييدر، فقد قال لفريد ف  

لين مييا تعمليه ف  هييذا  نهيايية السيييييينية األولى: أنيت انتهييت، ولم يبق

المعهد، بمعنى أنن لم تعد بحاجة إلى إضييييييافة شيييييي   إلى معارفن 

النظريية والعمليية ف  الموسيييييييقيا. وكميا كانوا يقولون: حسيييييينا ، لقد 
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،  ن للوهليية األولى، عنييدمييا قييال لييه ا  ختمييت. والحقيقيية أن فريييد

السيييييينبياط  تلين العبيارة: )لم يبق لين ميا تعمليه ف  هذا المعهد( أنه 

 زعج منه، إال أنه انتبه أخيرا  إلى المعنى الحقيق  للكلمات.من

 فريد األطرش أمام مسؤوليتين

أمسيييى فريد األطرش ف  مسيييتهل مرحلة جديدة هامة ف  حياته 

الفنية واألسيييرية، وصيييار ف  مواجهة مسيييؤوليتين اثنتين كموسييييق  

مطرب يصيعد درجات السلم واحدة واحدة، وكرجل يشار  أمه ف  

 لية األسرة.حمل مسؤو

كان ذلن ف  مطلع ثالثينيات القرن العشيييرين المنصيييرم، وكان 

ف  القاهرة عدد من اإلذاعات األهلية، صييييييار فريد ي ن  فيها، مثل 

ميا ي ن  ف  األفراح الت  تقيام ف  الميدينة الكبيرة. واسييييييتمر الحال 

إلى أن حدث أمر اليمكن أن يخطر ف  البال على  ،على هذا المنوال

فييذات يوم كييان فريييد يعزف على العود، ف  نهيياييية أحييد  .االطالق

األفراح فسيييييمعه رجل مسييييين أصييييي ى إليه جيدا  وقال: جيد.. جيد، 

 تابع.. تابع.

 مدحة عاصم هو الرجل المسن

وهكذا  ل فريد يعزف نصيييييف سييييياعة. وحين غادر الرجل 

بعيه فرييد، يرييد أن يعرف من هو، إال أنيه لم ييدركه، فقد اختفى ت

مثلما  هر فجأة. وإذا سيييييييأل فريد عنه، قيل له: إنه  الرجل فجأة،

الموسييييييقار مدحة عاصيييييم. وهو الذي قدم بع  ألحانه ف  فترة 

تييالييية إلى فريييد وأسيييييييمهييان، فقييد غنى فريييد من ألحييانييه أغنيتين 

اشيييييييتهرتيا على إيقيا  التيان و )من يوم ماحبن فؤادي( و)كرهت 

تعال حبين( وغنيت أسيييييييمهيان )دخليت مرة ف جنينة( و)ياحبيب  

 الحقن (.

 بعد إنشا  إذاعة القاهرة



 

 128 

ف  تلن الفترة من ثالثينيات القرن الماضييي ، أخذت اإلذاعات 

بعد إنشيييييا  اإلذاعة  خاصييييية ،األهلية القاهرية تتوارى إثر أخرى

، وكان حلم فريد أن يقترب 1914إذاعة القاهرة سييييينة  :الرسيييييمية

لمفيياجييأة منهييا على نحو مييا. وهنييا حييدثييت المفيياجييأة الثييانييية ابنيية ا

األولى، فقد وصلت إليه دعوة إلى إذاعة القاهرة، نعم دعوة رسمية 

إنه ذلن الرجل المسيين الذي   إلى إذاعة مصيير األولى... فمن دعا 

أ عجب بعزفه على العود، وقال له: تابع. تابع. إنه مدير الشيييييييؤون 

الموسيييقية ف  اإلذاعة مدحة عاصييم. وقد خف فريد للقائه، وعندئذ 

ه سيييييييتكون له وصيييييييلة أسيييييييبوعية على العود لقا  مبل  أخبر  بيأن

مقبوض من المال. ولكن هذا لم يكن حلم فريد األطرش، فهو يريد 

 ما هو أكثر من ذلن، أن يعزف كملحن وأن ي ن  كمطرب.

 وصلتان لفريد أسبوعيا  

وعنيدميا طرح فريد الفكرة على األسييييييتاذ عاصييييييم ف نه وافق، 

و  يصنع خاللهما مايشا ، ومنحه فرصة أفضل: وصلتان ف  األسب

عييازفييا  وملحنييا  وم نيييا . فكييانييت هييذ  نقطيية انطالق هيياميية ف  حييياتييه 

 الموسيقية وال نائية.

 فريد... ف  المقدمة

وخالل فترة قصييرة نسبيا  ال تتجاوز ست سنوات، استطا  فريد 

األطرش أن يجد لنفسييييه مكانا  ف  المقدمة، بين المطربين والملحنين، 

األربعينييات األولى قبيل أن ي يدو نجما  سييييييينمائيا  ف   فلم تطيل أعوام

سييييلسييييلة األفالم ال نائية الت  أدى أدوار البطولة فيها حتى صييييارت 

الجمييياهير ف  مختلف أرجيييا  الوطن العرب  تتيييداول المئيييات من 

جلت عليها أغانيه، وأخذت اإلذاعات العربية  األسيييييطوانات الت  سيييييي 

 ار.اق وسورية تبثها باستمرالناشئة ف  قبرص وف  فلسطين والعر

 دور  ف  تجديد الموسيقا
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.... ولكن مياذا بعيد  هيل كيان لفرييد دور ف  التجديد الذي دخل 

على الموسييييقا العربية، وكان الموسييييقار محمد عبد الوهاب، قد بدأ 

ذليين ف  الكثير من أغنييياتييه الت  قييدمهييا ف  سيييييينوات األربعينيييات 

، 1941ثالثيته الجندول سيينة  األولى من القرن المنصييرم، والسيييما

( سيييينة . تضيييياف إليها )حيات  أنت  1944كليوباترا  ،1942الكرنن 

...  ثم تابع ذلن حتى الخمسييييييينيات.. ولكن البداية كانت مع: 1941

 .1912الت  غناها عام « مريت على بيت الحبايب»

 القصبج  أيضا  ..مجدد

قار الموسيييي وال ننسيييى ف  هذ  المناسيييبة الدور الكبير الذي لعبه

رة ونتذكر هنا، بصييو .الكبير محمد القصييبج  ف  تطوير الطقطوقة

: 1944الذي أ نتج ف  عام « غرام وانتقام»خاصيييية أغنية أسييييمهان 

وأغنية ليلى مراد ف  فيلم )قلب  دليل ( الذي أنتج « إمتى ح تعرف»

وكييذليين أغنيتهييا ف  فيلم )غييادة « أنييا قلب  دليل » 1948ف  عييام 

 «.بتب  ل  كد  ليه» 1941لذي أ نتج عام الكاميليا( ا

على كل حال، ف ن األغنيتين اللتين لحنهما مدحة عاصيييم على إيقا  

 التان و: 

تركتا آثار بصمتهما « كرهت حبن»و« من يوم ماحبن فؤادي»

« يييازهرة ف  خيييال »عميقيية ف  مزاج فريييد األطرش. وهكييذا قييدم 

 ريب الت  هبت وقيد صييييييّب ذلن ف  موجة الت« أنيا والل  بحبيه»و

 على الموسيقا واأللحان العربية.

 «موضة»إيقا  التان و كان 

يمكن القول إن إيقا  )التان و( ف  ذلن الزمان كان هو الموضة 

قال الموسيييييييقار « بحبيهلل  اأنيا و»اليدارجية. وعن األغنيية الثيانيية 



 

 129 

محمد عبد الوهاب: لو أخذ فريد األطرش خمس سيينوات من عمري 

 .  (25)ذ  األغنية لما ترددت ف  القبولوأعطان  مطلع ه

الت  انتشرت ف  أوربا على « يازهرة ف  خيال »وحول أغنية 

نحو غريب قال محمد عبد الوهاب أيضييييييا : أنا على اسييييييتعداد لك  

 .(2)أتنازل عن عشر من أغنيات  لقا  أن يعطين  فريد هذ  األغنية

 رأي فريد ف  الت ريب

مع ذلن ف ن لفريد األطرش رأيا  ف  مسيييييألة الت ريب نقله المؤرا 

الموسيييييق  محمد دسييييوق  عنه مباشييييرة. يقول فريد: إن حشيييير الجمل 

ال ربية واإلصيييرار على التوزيع األوركسيييترال  للجمل الشيييرقية يقلل 

ق الجمييياهير بيييه. إن ذوق المسييييييتمع العرب  من أهميييية العميييل وتعلُّ 

د يبهرن  التوزيع الهرمون  بع  الوقت، اليسيييتسيييي  ذلن بسيييهولة، ق

لكنيه اليعي  ف  قلب  طويال ، ومن هنا فقد ناديت للعودة إلى الفولكلور 

القيديم والجميل األصيييييييلية. وليس معنى هذا أنن  ضييييييد إدخال اآلالت 

الحييديثيية، أو التوزيع الموسيييييييق  المييدروم لموسيييييييقييانييا. وإذا أردنييا 

لمية، فعلينا أن نذهب بها مجملة لموسيييييييقانا أن تتجاوز الحدود إلى العا

، وهذا اليمكن أن يتوافر ف  األغنيات الت  تقلد   وعبيرالشيييرق بروح 

 ال رب تقليدا  ساذجا .

 فريد األطرش واألغنية الشعبية

ف  كتابه يقول المؤرا الموسيييييق  األسييييتاذ صييييميم الشييييريف 

 ف  الفصييل الذي أفرد  لفريد األطرش:)إنه تربع« األغنية العربية»

على عرش األغنية الشيييعبية واخت  بألوانها وبرز فيها كلها، حتى 

 .أضحت أغانيه عالمة بارزة ف  تاري  األغنية الشعبية(

                                                           


وهاب، ولكن ثمة ـييـيي ربما وردت هذ  الكلمات على لسان الموسيقار محمد عبد ال 2ـييـيي  

شييين ف  نية عبد الوهاب من ورا  هذا اإلطرا . وهنا  من يذهب إلى أنه كان يريد 

 السخرية والتهكم.
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ت  حقق ال« ياريتن  طير»ويقف األسييتاذ الشييريف مليا  عند أغنية 

فريد من ورائها الشييهرة واألرباح الطائلة، لكنها ليسييت من ألحانه، بل 

ي يحيى اللبابيدي، ويشييييييير إلى أن المطرب من ألحان الفنان السييييييور

اللبنان  إيليا بيضيييا سيييبق إلى غنائها. ويقول إن سييير نجاح هذ  األغنية 

ف  مصيييير، يعود إلى تأثر فريد واندماجه ف  البيئة الشييييعبية. على كل 

حال ف نه ف  مجال األغنية الشييعبية، اسييتفاد من مئات األلحان الشييعبية 

حفظهيا قبيل نزوحيه مع والدته األميرة السييييييوريية اليدارجية الت  كيان ي

عليا  إلى مصيييير، وقد نقل هذ  األلحان إلى الشييييعب ف  مصيييير وبنى 

 شهرته عليها.

 «ياريتن  طير»أغنية 

ويرى صييييييميم الشييييييريف أن النجيياح العفوي الييذي حققييه فريييد 

 ، والذي شييييجعه على نقل أكثر«ياريتن  طير»األطرش ف  نقله أغنية 

إلى بيئته الجديدة ف  مصيير، كان له جانبان  األغان  الشييعبية السييورية

موجب وسيييالب، فقد اسيييتطا  من جهة أن يحقق هدفا  كبيرا  هو تقريب 

الثقافة الموسييييقية الشيييعبية، عبر األغنية الشيييعبية الشيييامية المنقولة إلى 

مصير. أما الجانب السلب  من جهة ثانية ف  رأي المؤرا المذكور ف ن 

 لن األلحان كثيرا  من سماتها األساسية.دون أن يدري أفقد ت ا  فريد

 أشهر ألحان فريد الشعبية

 و« يابنت بلدي»ويذكر أن من أشيهر ألحانه ف  هذا المضمار: 

هذ   وقد مزج ف « ياديرت  مالن علينا لوم»و «تطلع ياقمر بالليل»

 األخيرة أسلوب األغنية الشعبية بقالب المواليا.

مهما عددنا األلحان الت  » وينته  األسييتاذ الشييريف إلى القول:

صيييييياغهيا وغنتهيا الجمياهير وميازالت ت نيها، فمما الشيييييين فيه أن 

األسييلوب الذي تفرد به ف  غنائه المونولوج  والطقطوقة واألغان  

الراقصة والقصيدة ـيي على قلة القصائد الت  غنى ـييـيي ط ت على فن 

األغنييية الشييييييعبييية عنييدهييا ، حتى بييات يعرف من خالل األغنييية 
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طفية والسيييييينمائية، أكثر مما يعرف من خالل األغنية الشيييييعبية العا

 سيدها المطلق. دُّ الت  يع

 صميم الشريف ينتقد

ثم يسييييييتطرد قييائال  ف  نقييد اليخلو من المبييال يية:إن عيييب فريييد 

نيه لم يحياول عن طريق األغنية الشييييييعبية الت  أاألطرش يكمن ف  

ى إلى المسيييييتو أتقن صيييييياغتها أكثر من غير ، أن يرتفع بالجماهير

المطلوب من األغنية الشعبية أن تحققه، بل  ل على المستوى الذي 

عرفت فيه األغنية الشعبية ف  عشرينيات هذا القرن ـيـ يقصد القرن 

العشرين ـييييييـيييييي وقصر عنها من حيث المضمون الذي أغنى به سيد 

 دروي  األغنية الشعبية، وبل  فيها شأوا  لم يبل ه أحد من بعد .

 ألغنية الشعبية إلى افريد  ما أضافه

وف  محاولة أخيرة إلنصيييييياف الموسيييييييقار فريد األطرش قال 

لى األغنيييية إاليمؤرا الشييييييريف: إن فرييييد األطرش أضييييييييياف 

ج ألحان البالد العربية  ز  الشييييييعبية،اإليقاعات السييييييريعة الحادة، وم 

الشيييييعبية بشيييييخصييييييته، وعمل عن طريق هذ  األلحان على توحيد 

عربية باألسييلوب المصييري، من المشييرق العرب  األغنية الشييعبية ال

 ى الم رب العرب .إل

 فريد األطرش والسينما

انتصيييار »قدم فريد األطرش واحدا  وثالثين فيلما  بد ا  بـييييييييـيييييييي 

مع « ن م ف  حيات »وانتهيا  باخر أفالمه  1941عيام « الشييييييبياب

مرفيت أمين. ويلفيت النظر ف  هيذا المجيال أن ثالثية أربيا  أفالمه، 

غنائية، تضييييمنت لوحات اسييييتعراضييييية غنائية كثيرة، يمكن كانت 

وهييذ  األوبريتييات عظيميية جييدا  ال يمكن «. أوبريتييات»اعتبييارهييا 

المرور بهيا مرور الكرام، ذا  أنهيا فتحيت بيابيا  هياميا  ف  السييييييينما 

بأربعة أفالم ه  فريدا  ال نيائيية. وكان محمد عبد الوهاب قد سييييييبق 

. يحيا 1915. دمو  الحب سيينة 1911كالتال :الوردة البيضييا  عام 
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. كما أن أم كلثوم قدمت 1919. يوم سيييييعيد عام 1918الحب سييييينة 

. 1913د األمل عام ي. نشييييي1915سيييييتة أفالم من بينها: وداد سييييينة 

 .1919ير سنة ندنا

 إبدا  فريد ... مختلف

مع ذليين، وعلى الرغم من أن هييذ  األفالم الثالثيية عشيييييير، ه  

تمياما ، وقد  ا  ا  فرييد األطرش كيان مختلفيجميعيا  غنيائيية، إال أن إبيد

تجلى ف  األوبريتات الخالدة الت  سيييييكب فيها عبقريته الموسييييييقية، 

ومن عنيياوينهييا: ال روب والشييييييروق. جوز االتنين. قمر الزمييان. 

فارم األحالم. الربيع. بسييييياط الريح. وف  هذ  األوبريتات األخيرة 

 تجلت عاطفة فريد القومية ومشاعر  الوحدوية.

يكف  أن نتذكر قوله ف  هذا المقطع، دون أن ننسييييى أنه شييييمل 

 األقطار العربية كافة ف  بساط ريحه هذا: 

 ياطاير فوق وكلن ذوق 

 أنا مشتاق وبران  الشوق 

 وف  لبنان ةودواي ف  سوري

 أغنية وحدوية أخرى لفريد 

ونيذكر ف  هيذ  المنياسييييييبية أغنيية لفريد قلما نسييييييمعها من هذ  

، بمناسييييييبة 1952يية أو تلين، وقيد لحنهيا وغناها عام اإلذاعية العرب

أديب الشيييييييشييييييكل  إلى القاهرة ف  ذلن  السييييييوريزييارة الرئيس 

 الوقت،يقول فيها: 

 مرحب مرحب مرحبتين 

 بالمهجة والروح والعين 

 بقدومن يا أعز حبيب 

 فرحة وتمت للقطرين...
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 ل هللا يبل ن .. كل الموعود أ... أس

 غير حدود  وشوف األمة العربية من

 يمش  العرب  بأوطانه ببساط ممدود 

 ال نقول له فين أوراقن، وال رايح فين 

 من أشهر أفالمه 

مع  «انتصيار الشباب»ومن أشيهر األفالم الت  سياهم فريد فيها 

 الذي قام بدور«حبيب العمر»شيييقيقته أسيييهمان وأنور وجدي، وفيلم 

 الذي«الخلود لحن»البطولة فيه مع الراقصييييية سيييييامية جمال. وفيلم 

 مع يوسييييييف وهب «غرام وانتقام»التقى فييه مع فاتن حمامة. وفيلم 

وأسيمهان. وقبل تصوير المشاهد األخيرة ف  هذا الفيلم وقع الحادث 

المؤسيف،إذ سيقطت السيارة الت  كانت فيها أسهمان ف  ترعة وإلى 

 وانتهت حياتهما. وحديث هذا طويل.   جانبها صديقتها..

   فريدالعاطفة ف  أغان

يقول الموسييق  األكاديم  والباحث الراحل حسن  الحريري 

إن أغان  فريد وألحانه توصييف ب نى العاطفة الجياشيية، ويترجح 

ولعل مرد ذلن إلى  .أسييييييلوبه فيها بين المرح والنواح والتأسيييييي 

حييياتييه االجتميياعييية القلقيية وتجيياربييه العيياطفييية الماى بييالعييذاب 

، منهن مطربييات وممثالت واإلخفيياق، فقييد أحييب نسيييييييا  كثيرات

سييينمائيات وراقصييات، واشييتهرت قصيية غرامه بالملكة السييابقة 

)نياريميان( زوجية الملين فياروق، فقيد كيانيت حيدييث الصيييييييحيافة 

نورا نورا »و« جمييل جمال»والمجتمعيات آنيذا ، وقيد غنى لهيا 

 وهو اسم تحبب لناريمان.« يانورا

 فريد: الزواج بلوة الحياة!
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يييد األطرش، فيي نييه يقتييل الحييب وهو أمييا الزواج ف  نظر فر

على حد تعبير ، فكانت عواطفه موزعة على أكثر « بلوة الحياة»

من محبوبية، وجميع م يامراتيه العاطفية انتهت إلى اإلخفاق، وقد 

شعارا  له ف  حبه. ومع « حبيب العمر»أصيبحت أغنيته الشيهيرة 

ا  على م نييا  وملحنا ، ف نه يعد عازفا  ماهركيان ن فرييد األطرش أ

 العود يعرف كيف  يثير إعجاب مستمعيه بأدائه المتميز.

 بديل الدراسة األكاديمية

وينه  األسييييتاذ الحريري حديثه عن فريد باإلشييييارة إلى أنه لم 

يدرم الموسييييييقا دراسييييية علمية منتظمة، ولكنه كان موهوبا ، كثير 

االعتميياد على اإللهييام والحّس الموسيييييييقيين. ويييذكر أن أمورا  عييدة 

سييياعدته ف  انطالقته الموسييييقية الفنية، منها الجو الفن  الذي عاش 

ف  وسطه، وموهبته ودف  صوته ومهارته ف  العزف على العود. 

يضييييييياف إلى ذليين تييأثير عييدد من كبييار الموسيييييييقيين الييذين كييانوا 

يترددون على المجيالس الموسيييييييقيية واألدبيية ف  بيت والدته. ومن 

وف  هذ   ج  وفريد غصيييييين.هؤال  داود حسيييييين  ومحمد القصييييييب

األجوا  الفنية المختلفة، نمت معارف فريد الموسيييييييقية، واكتسييييييب 

خبرات علمية، أغنت ثقافته الموسيييييقية وعوضييييته عن الدراسييييات 

 األكاديمية الت  افتقدها.

 نفسية فريد األطرش: أخالقه ومزاجه

هنيا  من يقول إن فرييد األطرش كيان اجتمياعييا ، وكيان لطيف 

ا  متفائال ، ثم يتسيييا ل: إذا ، لماذا غلب الطابع الحزين المعشييير، مرح

 على أغنياته وألحانه 

يمكن القول إن هنا  مجموعة من  :ف  اإلجابة على السييييؤال

األسيييييييبياب، منهيا أن الحزن موجود وجودا  عميقا  ف  بالدنا وف  

الفلكلور الشييام  عامة، حتى يكاد يكون تراثا  ف  شييرقنا. أضييف 

ات حياة فريد ف  األسييييييرة مع أمه وأخيه وأخته، إلى ذلن أن بداي
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كان إيقاعها حزينا ، ذا  أنه عاش سييييييينوات ف  الفاقة وشيييييييظف 

العي . ولكن  رد فعلييه على ذليين سيييييييار ف  اتجيياهين، األول هو 

الحزن ف  ألحيانيه وغنيائه، مما أشيييييييرنا إليه، والثان  انعكس ف  

مما عرف شييييهامته وكرمه الذي لم يكن كرما  عاديا ، على الرغم 

عن بن  معروف ف  هييذا المجييال. ويروى عنييه أنييه كييان يييدعو 

ما  رح أصيييييدقا   إلى أفخر المطاعم، فيكلفه ذلن خالل أيام وأشيييييه  

ثالثين ألف جنييييه. وكيييان يفعيييل ذلييين ويتراوح بين عشيييييييرين 

 باستمرار.

 مواقف شهامة مدهشة

قل أن سيييييمعنا بمثلها ف   ،وكانت له مواقف شيييييهامة مدهشييييية

ية ف  مصييير وغيرها من البلدان العربية. من ذلن ما األوسييياط الفن

جرى عندما توف  الممثل عبد الفتاح القصري الذي كان يظهر ف  

أدوار ثيييانويييية ف  األفالم، وكيييان أحول. فييي ن أسيييييييرتيييه واجهيييت 

صعوبات ف  دفنه وإخراج جنازته. وقد جا ت الممثلة الكبيرة هند 

زة، تكاليف الجنا رستم إلى الموسيقار األطرش تطلب مساهمته ف 

فقال لها حرفيا : إيا  أن تأخذي مليما  واحدا  من أحد، سييييأتكلف أنا 

بتكياليف الجنيازة كياملية.وفعيل مثيل ذلين مع الممثل الكوميدي عبد 

 السالم النابلس  بعد وفاته. 

 إيراداته إلى صندوق التقاعد

وهنييا  أمر آخر أكثر أهمييية وبعيييد الييدالليية على أخالق فريييد. 

 1952أمسييى نجما  مرموقا  ومشييهورا ، أعطى تصييريحا  عام فعندما 

قيال فييه: إن اإليراد اليذي ينتج من إذاعية أغنيياتيه ف  إذاعة القاهرة 

واإلذاعيات األخرى، يوجيه جميعيه إلى صيييييينيدوق تقاعد المطربين 

 والموسيقيين.

 أغنية و.. مئتا لحن 422
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ة غنييي... ف  النهيياييية بل  عييدد أغنيييات فريييد األطرش أربعمئيية أ

تقريبيا ، وه  جميعيا  بيالطبع من ألحيانيه، أما األلحان الت  قدمها إلى 

غير  من المطربين والمطربيييات فتبل  زهيييا  مئت  لحن.. بين من 

شييدوا بها: وديع الصيياف . فايزة أحمد. صييباح. نور الهدى. شييادية. 

 محرم فؤاد. فهد بالن.

ت ويوقدم لشيييقيقته أسيييمهان لحن  أغنيتين من أجمل ما غنت: ن

 أداري آالم . و.. رجعت لن ياحبيب .

جه ل  هذا السيييييؤال، ف  سيييييهرة قدمتها إذاعة  وقد سيييييبق أن و 

ْن لحَّ  د ن فريدمشيييييق عن فريد األطرش: فلماذا لم تنتشييييير أغنيات م 

 لهم ولهن، مثلما انتشرت أغنياته 

عه ضيييييأن يبعد  ،وقد قلت: إن هذا أمر طبيع ، ألن اللحن يرتبل

ة. ، ال األغني«الم ن »ذي سيييييييؤديه، ولذلن قيل: لملحن، بيالم ن  اليا

وحين قدم فريد أغنيات مثل أول همسييييية. الربيع. الفصيييييول األربعة. 

لحن الخلود، ف ننا النسيييييتطيع فصيييييل أي منها عنه. ثم هنا  صيييييوت 

فريد المتميز القوي ذو المسييييياحة الواسيييييعة. والبد من القول إنه كان 

انا  مخلصا  وصادقا  إلى أبعد شيخصية عجيبة جدا ، إضافة إلى كونه فن

الحييدود. ف  إحييدى الحفالت، حييدث خلييل ألمر مييا، ف ييابييت الفرقيية 

واالتفاق،  الموسيييييقية، ولكن فريد األطرش، حضيييير حسييييب الموعد

ومعييه عود . فلم يييأبييه ل ييياب األوركسييييييترا، بييل غنى على عود  

المنفرد، ف  ضيرب من التحدي، وخالل ذلن فقد فريد ريشة العود، 

عزف بأصييييييابعه. وكانت النتيجة أن الدم كان يسيييييييل من فصييييييار ي

 أصابعه ف  نهاية الحفلة.

بلى إن الصييييدق كان عنصييييرا  أسيييياسيييييا  ف  شييييخصييييية فريد 

 األطرش.

 كلمات.. قيلت بعد وفاته
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.. كيان فرييد األطرش يشييييييكيل بع  الجوانيب المضيييييييئة ف  

حياتنا، وقد شيييييعرنا بعدما غاب صيييييوته وسيييييكتت أوتار عود ، أن 

بيرة من أرضييييييية الفن أمسييييييت ف  فرا ، وغدت الدنيا مسيييييياحة ك

موحشيييييية. ضيييييياق دربهيا، وأ لم أفقهيا، وانتابنا شييييييعور بالمرارة 

 .الشاعر عبد الكريم عبد العزيز الجواري واألسى.

.. نحن أمام موهبة موسييقية ذات سيمة شرقية أصيلة. وإذا كان 

داود حسييييين  ومحمد عبد الوهاب وزكريا أحمد، يضيييييعون األلحان 

لت  شييق سيييد دروي  الطريق إليها، ف ن فريد األطرش جا  لينفرد ا

بلون يجمع فيه إلى شييييرقية مصيييير، شييييرقية سييييورية ولبنان وبالد 

 .صحيفة األهرام الرافدين وكل بلد عرب .

... مهمييا قيييل أو يقييال عن فريييد األطرش، فيي ننييا لن نفيييه بع  

د كبيرا ، وقيي درنييااحقييه. يكف  أنييه كييان ف  القميية. لقييد بييدأ كبيرا ، وغيي

أعطييان  أجمييل ألحييان  على اإلطالق. ولحن ل  أيييام الوحييدة بين 

المطربة ، مصييير وسيييورية أغنية ) من الموسيييك  لسيييوق الحميدية(

 صباح.
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العربية المعاصرة ـييييـيييي فكتور  اـييييـيييي السبعة الكبار ف  الموسيق1

ــ  1988سحاب ــ دار العلم للماليين ــ الطبعة األولى ــ سنة 

 عد.فما ب 281ص

ـيـي مجلة الكواكب ـيـي القاهرة ـيـ عدد خاص عن فريد األطرش 4

 .1998ــ فبراير/ شباط 

ــ  2222سبتمبر  /أيلول 8ــ مجلة النصف اآلخر ــ القاهرة ــ 5

 سنا  البيس  ــ الموسيقار فريد األطرش فريد زمانه.

 

 

 

  

 

 

 

 

 نوري إسكندر

 

 الباحث ف  الموسيقا السورية القديمة

 

 

 

 

 أحمد بوبس

 

نوري إسيييكندر باحث ومؤلف موسييييق  سيييوري. خاض غمار 

الموسييييييقا ف  مجاالت متعددة، فهو مرب وباحث موسييييييق  متعمق 
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وملحن ومؤلف موسييييييق ، وهو من أوائل الموسييييييقيين السيييييوريين 

 أكاديمية. الذين درسوا الموسيقا دراسة جامعية

 
 * الوالدة والنشأة 

. وف  طفولتييه 1918وليد نوري إسييييييكنيدر ف  دير الزور عييام 

درم الموسيييقا على يد الموسيييق  الروسيي  ميشيييل بوزيرينكو لمدة 

سينة. وف  صي ر  مارم نشاطه الفن  ف  الفرق الكشفية. وبعد نيله 

  لشييهادة الدراسيية الثانوية سييافر إلى القاهرة ودرم ف  المعهد العا

، ونال 1934وتخرج عام  1959للتربيية الموسيييييييقيية، بدأ من عام 

شهادة الليسانس ف  التربية الموسيقية. وبعد عودته عمل ف  تدريس 

الموسيييييقا ف  مدارم حلب الرسييييمية ومعهدها، واسييييتمر ف  عمله 

. وتولى مهيام ميدير المعهيد العرب  للموسيييييييقا ف  1989حتى عيام 

 (.2222ــ 1993حلب مابين عام  )

 
 * بدايته مع التلحين

ف  بداياته خاض نوري إسيييكندر غمار تلحين األغان . ومعظم 

ألحانه سيييييجلها لصيييييالح إذاعة دمشيييييق، وغناها عدد من المطربين 

السيوريين. فمع المطرب جالل سيالم قدم أسلوبا  جديدا  من األغنيات 

تعتمد على إيقاعات غربية دون أن تفقد أصالتها. ومن ألحانه لجالل 

بي  و)ميياراح حبيين( كلمييات مسييييييالم )بيدنييا ن ن ( كلمييات أنطوان 

فارم قويدر. ولحن لميادة بسيييييييليس أغنيتين، األولى )قانا( كلمات 

عيسييييييى أيوب، وتتحييدث األغنييية عن الفظييائع الت  ارتكبهييا العييدو 

الصييهيون  ضييد النسييا  واألطفال عندما قام طيرانه بقصييف النسييا  

م عشييييييرات القتلى والجرحى رغم واألطفييال بييالقنييابييل، فييأوقع بينه

احتميائهم بقوات األمم المتحيدة ف  بليدة قيانيا. وقدمتها ميادة ف  حفل 

. أما األغنية 1993افتتاح المهرجان الثالث لاغنية السييييييورية عام 

الثانية الت  لحنها نوري إسييييييكندر لميادة بسيييييييليس فكانت )بنت من 
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ألحانه  تلج( كلميات عيسييييييى أيوب، وه  أغنيية روميانسيييييييية. ومن

قصييييدة )خطامة( شيييعرحسيييين حمزة، وه  عمل غنائ  مخصييي  

للكورال. ومن الذين غنوا ألحان نوري إسييكندر أيضييا  يوالند أسييمر 

ونهاد عرنوق وإلهام وعبد الرزاق  ،الت  تعرف فنيا  باسيييم )بسيييمة(

 محمد وحمزة شكور. 

 
 *ف  البحث الموسيق  

األغنيييات، بييل  لم يوِل نوري إسييييييكنييدر اهتمييامييا  كبيرا  لتلحين

سييرعان ما انصييرف إلى األبحاث الموسيييقية. وتركزت أبحاثه على 

المقامات والموسيييقا الشييعبية السييورية القديمة )السييريانية(. وسييعى 

إليجاد حلول إلشيييكاليات الموسييييقا العربية. فحاول إيجاد مضيييامين 

ودالالت موسييييييقية جديدة، وهدفه من ذلن الوصيييييول إلى موسييييييقا 

ن مشييييياعر النام حاليا  ومسيييييتقبال . وبحث عن حلول حديثة تعبر ع

للكتابة العمودية ف  الموسييييييقا العربية، سييييياعيا  السيييييتخدام القواعد 

والعلوم الموسيييييييقييية ال ربييية، كييالبوليفون  والهييارمون ، على أن 

اليفقد المقام الموسييق  العرب  شيخصييته وروحه. كما سعى إليجاد 

حوار والتفاعل الموسييييييق  ف  ل ة حوارية موسييييييقية بحتة، لخلق ال

الموسيييييقا العربية. وهدفه من أبحاثه الوصييييول إلى موسيييييقا حديثة 

 تعبر عن مشاعر النام حاليا  ومستقبال . 

 الموسييييييقا السيييييوريةوخاض نوري إسيييييكندر غمار البحث ف  

ض وجمعهييا ونقلهييا من تراث شييييييفوي معرَّ  .عن جييذورهييا منقبييا  

كرة واضحة عن التطورات للضييا ، إلى مدونات يمكن أن تعط  ف

وبذلن يعتبر نوري إسكندر من  ها ف  مختلف العصور.بالت  مرت 

أكثر البيياحثين والمؤلفين الموسيييييييقيين السييييييوريين اهتمييامييا  بتوثيق 

 .والسييما السريانية )الكنسية أو المدنية( ،الموسييقا السيورية القديمة

ية ور سيييريانواسيييتنتج ف  أبحاثه أن عددا  من القدود الحلبية ذات جذ

 وعن ذلن يقول نوريمثيل )   اليدبيكية اليدبيكية ( و) البلبل ناغى(. 

التراث الموسيييق  السييوري هو حصيييلة مجموعة ألحان »إسييكندر: 
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فولكلورية شييييييعبية وأصيييييييلة ومعبرة عن روح الشييييييعب وأفراحه 

 «.  ومعاناته

وضييييمن جهود  التوثيقية لالحان السييييريانية قام بجمع األلحان 

ن مدرسة الرها ومدرسة دير الزعفران ف  كتابين،حمل السريانية م

كييل منهمييا عنوان ) بيييث كييازو( وتعن  بييالعربييية بيييت الكنز. األول 

)األلحان السييييريانية الرهاوية( والثان  )األلحان السييييريانية ف  دير 

الزعفران(.  تضييييمن الكتابان نحوتسييييع مئة من األلحان السييييريانية 

 ريانية، وه  تمثل ثالثة أربا  األلحانبالنوتة الحديثة والكلمات السيي

السييييييرييانيية الت  تم جمعها، ونأمل أن تأخذ طريقها إلى التوثيق ف  

كتياب ثيالييث. وحبيذا لو أن كلميات األلحييان تم إيرادهييا بيالعربييية إلى 

جانب السييييريانية السييييتطا  الموسيييييقيون اإلفادة منها، والسييييتطا  

ان ها. واسييت رق الكتابالقار  غير المجيد للسييريانية معرفة مضييامين

جهدا  كبيرا  وزمنا  طويال  من نوري إسييييكندر، فقد اسييييت رق الكتاب 

األول أربع سيييينوات من العمل المتواصييييل، والكتاب الثان  سيييينتين 

 ونصفا .  

وتضيييييمن الكتابان مقدمة واحدة على درجة كبيرة من األهمية، 

ب لكتبها المطران غري وريوم )يوحنا إبراهيم( رئيس أبرشييييييية ح

وتوابعهييا للسييييييريييان األرثوذوكس. وتحييدثييت المقييدميية عن مراحييل 

 هور التراتيييل السييييييريييانييية وأهم من أبييد  فيهييا من رجييال الييدين 

السييييييرييييان وعيييامييية النيييام اليييذين يقف ف  مقيييدمتهم القوقيون 

)الفخاريون(، وهم عمال الخزف. كما تحدثت المقدمة عن المناسييبة 

ن التراتييييل. والمطران والزمن الليييذان يقيييدم فيهميييا كيييل ترتييييل م

 غري وريوم هو الذي يقف ورا  هذا المشرو  الكبير.

ي نور يقولعن الشييييخصييييية الموسيييييقية للموسيييييقا السييييريانية 

تعتبر الموسيييييييقا السييييييريانية مرجعية هامة للموسيييييييقا : »إسييييييكندر

 ،ثالثة أقسيييياموه  تتألف من  .السييييورية ذات الشييييخصييييية المتميزة

األلحييان القييديميية الت  كييانييت ت نى ف  المعييابييد قبييل  األول يضييييييم

 الثالث قسييمال، والمتوارثة األلحان الشييعبية يضييم الثان المسيييحية، و
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ن ويمنهم الفخار ،من تيأليف وإبيدا  أنام آخرين يحبون الموسيييييييقا

الذين لعبوا منذ القديم دورا  متميزا  ف  الموسييييييقا. إضيييييافة إلى ذلن 

تتجيياوز خمسييييييين لحنييا   إذن اليونييانييية هنييا  تييأثيرات أخرى لالحييا

جيا ت من جزيرة قبرص وكرييت ف  القرن السييييييابع والثامن وقام 

ثم ترجمت إلى السيييييريانية وتم غناةها.  ،بترجمتها يوحنا الدمشيييييق 

ه  ألحان شعبية  ـيييـييي رغم اسمها الدين ـيييـييي  مجموعة التراتيل هذ و

ل مرجعية يمكننا القول إنها تشييييييك إذتعود إلى ميا قبيل المسيييييييحية، 

 «.الموسيقا السورية

 

 *التأليف الموسيق 

خاض نوري إسييييكندر غمار التأليف الموسييييييق ،وف  مؤلفاته  

الموسييييييقية حاول أن تكون موسييييييقا  تجسييييييدا  ألبحاثه الموسييييييقية 

والتجارب الت  قام بها. وصييييحيح أنها جا ت ضييييمن قوالب ونظام 

 ية عربية واضييحةالموسيييقا األوربية الكالسيييكية، إال أنها حملت هو

من خالل إيقاعاتها ول تها، فقد أدخل ف  بعضيها ربع الصوت الذي 

تتميز به الموسييييقا الشيييرقية. ومن مؤلفاته الموسييييقية أعمال للثالث  

الوتري، منهييا )كونشييييييرتو( آلليية العود مع أوركسييييييترا الحجرة، 

و)كونشييرتو( آللة التشيييلو مع أوركسييترا الحجرة. وصييدر العمالن 

(. ومن مؤلفاته الموسيييقية عمل موسيييق  CDنة ليزرية )ف  أسييطوا

، وهو عمل موسيييييق  1992بعنوان )موال كورديل ( وضييييعه عام 

، وعزفتييه 2228للثالث  الوتري،عزف ف  هولنيدا ثم ف  لنيدن عيام 

فرقة )نيو إنسييمبل( ف  قاعة )كادوغان هول(. كما وضييع الموسيقا 

ونية. والمسيييلسيييالت التلفزيالتصيييويرية للعديد من األفالم والوثائقية 

وقيام بتقييديم مجموعييات من األغنيييات العربيية والسييييييوريية القييديميية 

بأسلوب الكورال. وف  مؤلفاته  استفاد من التراث الموسيق  لمنطقة 

الجزيرة، السييييييريييان  منييه والكردي والعرب  واألرمن . ومن هييذ  

األعمييال )مجموعيية اآلهييات( الت  تؤدى بصييييييوت غنييائ  إفرادي، 

أهلل(  عمل جمع فيه صيييالة سيييريانية مع دعا  إسيييالم ، ويقدم  و)يا
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بال نا  اإلفرادي. ومن ألحانه الهامة ف  هذا المجال تلحينه لقصييييدة 

)خطامة( للكورال وأوركسييترا الحجرة. والقصيييدة من شييعر حسييين 

حمزة، والعمل الصيييييوف  )ياواهب الحب( كلمات الفنان التشيييييكيل  

ضييع الموسيييقا للمسييرحية اليونانية و  2222ياسيير حمود. وف  عام 

ق م(.  422)عييابييدات بيياخوم( للمؤلف اليونييان  يوريبيييدم )عييام 

 .Z. Tوقيييدميييت المسييييييرحيييية الفرقييية المسييييييرحيييية الهولنيييديييية )

Hollandia .ف  مدن بروكسيييييل وفيينا وكولن وأثينا وأمسيييييتردام )

واسييييييتعان نوري إسييييييكندر ف  هذ  المسييييييرحية بكثير من األلحان 

سورية القديمة(، وبشكل خاص من ألحان أسبو  اآلالم السريانية )ال

الت  تناسيب الروح الحزينة ف  المسرحية التراجيدية. كما أقام حفلة 

ف  دمشييق قدم فيها مجموعة من األلحان السييريانية بمصيياحبة آالت 

موسييقية شرقية، ثم قدمها بالكورال وبدون آالت موسيقية ف  معظم 

 ور األورب  مع األلحان رائعا .دول أوربا، وكان تجاوب الجمه

تعاون نوري إسييييييكندر مع الموسيييييييق  محمد قدري دالل ف   

تقديم الموسييقا بشيكل جديد . وبدأ هذا التعاون مطلع السييبعينيات من 

القرن العشيييرين، إذ تشيييار  االثنان ف  وضيييع الموسييييقا واأللحان 

ا  كلعدد من المسييييرحيات ال نائية، وما لبثا أن بد ا مشييييروعا  مشييييتر

يقوم على وضييييع موسيييييقا مبرمجة ذات منهاج اعتمادا  على هرمنة 

 . 1981الموسيقا العربية، واستمر تعاونهما حتى عام 

وشييييار  نوري إسييييكندر ف  العديد من المهرجانات والحفالت 

ف  أوربا. فف  سيييويسيييرا أقام حفلة مع الثالث  الوتري. وف  باريس 

ية ورية قديمة )ألحانا  سريانوبرلين أحيا حفالت، قدم فيها موسييقا س

قديمة(، وف  السيييويد قدم ألحانا  شيييعبية سيييورية وسيييريانية وعربية. 

وأقام حفلة بدار األوبرا بدمشيييييق بعنوان )تجليات( ضيييييمن احتفالية 

، وقدم فيها كونشيييييرتو 2228دمشيييييق عاصيييييمة الثقافة العربية عام 

ة إدارة ترالعود وكونشرتو التشيلّو ومجموعة آهات وياأهلل. وتولى لف

 (. 2222و 1983المعهد العرب  للموسيقا ف  حلب مابين عام  ) 
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 * نشاطات عالمية

أقام نوري إسكندر العديد من الحفالت، قدم فيها خالصة أبحاثه 

ف  الموسيييييييقا السييييييريانية وبعضييييييا  من إبداعاته الموسيييييييقية. منها 

، ومشييييرو  مشيييييتر  مع 1989مجموعة حفالت ف  السييييويد عام 

السييورية ف  السييويد لتسييجيل الموسيييقا السييريانية. وشييار  الجالية 

ف  مهرجييان )أن ييام من الشييييييرق( ف  أبو  ب  الييذي  2229عييام 

أقيامتيه هيئية الثقيافية والتراث فيهيا، فعزفيت ليه الفرقية السيييييييمفونية 

السييييييورية كونشييييييرتو العود والعمل الصييييييوف  )حوار المحبة( أو 

كورال تألفت من  )يياواهيب الحيب(. كميا قياد نوري إسييييييكندر فرقة

أربعين شييابة وشييابا ، وقدموا خاللها مجموعة من الترانيم السييريانية 

واألناشييييييد اإلسيييييالمية، ووصيييييل إعجاب الجمهور بما قدمه نوري 

إسيييييكندر إلى الوقوف والتصيييييفيق لدقائق عديدة. وألقى محاضيييييرة 

بعنوان )الموسييييييقا العربية المعاصيييييرة من الناحية التأليفية(، تناول 

جربة الموسيييييييقيين العرب ف  التأليف الموسيييييييق  ف  قوالب فيها ت

الموسيييييييقيا األوربية الكالسيييييييكية وتطور  من عشييييييرينيات القرن 

العشييييييرين، وكيف جيييا ت المؤلفيييات األولى محييياكيييية لاعميييال 

الموسييييقية األوربية، ولم تكن فيها ل ة موسييييقية عربية مقنعة، بينما 

نيات القرن الماضيييييي  بدأ المؤلفون الموسيييييييقيون العرب منذسييييييبعي

 بالعمل ف  مؤلفاتهم  على مساحات عربية.

 ومايزال نوري إسكندر يواصل عطا ته الموسيقية ال نية. 

 

 

   

 

 وقفة مع موسيقار األجيال

 وقرا ة ف  أوراقه الخاصة جدا ..
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 صميم الشريف 

 

لسيييييييت خير من يتحييدث عن موسيييييييقييار األجيييال محمييد عبييد 

ولسييييييت أفضييييييل من تحيدث وكتب عنه وعن فنه. ولكن   ،الوهياب

وأغييدق علينييا  ،تقييديرا  ووفييا  وحبييا  وتكريمييا  لرجييل منحنييا الكثير

من هذا الكثير النشييييوة والبهجة والمسييييرة الت   ومتحنا نحن ،الكثير

أو هزنيا فرح أو  ،كنيا وميازلنيا نف   إليهييا كلميا ألم بنيا هم أو خطيب

نا كأم وحسن ال يسعن  إال أن أقول ما زال لصوته  ،نصير أو ضيمَّ

 إذا غنى ،وفنه على الرغم من غيابه حضيييييورهما اليوم  ف  حياتنا

لذا وجدت لزاما   ،فأغنى وأعطى ،وثار فأبد  ،وشيدا فأذهل ،أطرب

وفييا   ،عل َّ أن أف  هييذا الييذي نحبييه ونحييب فنييه بع  حقييه علينييا

لقييا  المسييييييرة الت  مييازال يطوق بهييا أعنيياقنييا وأرواحنييا  ،بوفييا 

 .وأعماقنا

 ،لقيد كنيت واحيدا  من اليذين طمعوا برحيابية صييييييدر  ف  حياته

 .فتحدثت عن فنه منزها  عن ال رض إال ابت ا  وجه الفن األصيييييييل

ولم يقوموا  ،أميا اليذين أقياموا اليدنييا وأقعدوها فلم يركبوا الصييييييعب

ولم يكتشيييييفوا ذلن السيييييحر األخاذ الذي  ،بتحليل إنجازاته السيييييائرة

 ،وال تلن العذوبة اآلسرة الت  ت رف من األناقة مذاقها ،ينضيح منها

. إنهم لم يروا ف  كل تلن اإلنجازات الت  .ومن الن ميات حلو بييانهيا

 ،اقتباسيييييياته فتوقفوا عندها. ولو أنهم سييييييبروا أعماله حققها سييييييوى

ا لتوصييييييلوا إلى م ،كما فعلت ،وتعقبوا مراحله الفنية مرحلة مرحلة

والكتشييفوا كما اكتشييفت أنه كان واحدا  من المبدعين  ،توصييلت إليه

وارتفعوا بنييا من الطرب ال ريزي إلى الطرب  ،الييذين أثروا حييياتنييا

 .التأمل  األنيق
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ف  مصيف  ،1984ـييـيي رحمه هللا ـييـيي ف  صيف عام لقد قال ل  

 :بلودان، بعد نقاش طويل حول اقتباساته الموسيقية اآلت 

حطيم ت ،تقريب الموسيقا اإلفرنجية للمستمعف  ـييييـيييي كان هدف  

ن نقل المسييتمع م. الصييخرة الت  تفصييل بين موسيييقانا وموسيييقاهم

صييييييرة . إلى المعييا.أجوا  القييديم البييال  المتييأخر إلى الحضييييييييارة

 هالجندوله ،والحداثة.. قصييييييدة هأعجبت ب ه كانت نقلة موسييييييقية

. هييل هييذ  .كييانييت نقليية أخرى.. هأيظنه وهال تكييذب ه أيضيييييييا  نقليية

وكان ال بد منها من  ،.االقتبام مرحلة تم تجاوزها.اقتبياسييييييات ! ال

اعات وب يق ،والتعريف بموسيقا الشعوب ،وإنما  الذوق ،أجل الخيال

ثم إن  ،الت  كنت أول من نقلها وعرف بها موسيييييييقا تلن الشييييييعوب

ما ذا تشيييكل ف  رصييييدي الموسييييق   ،االقتباسيييات الت  تقول عنها

وقل ل  ما  ،. احذفها من هذا الرصيييييييد.اليذي يربو على األلف لحن

 إذا كنت صنعت شيئا  أم ال !

ال يمكن لموسيييييقا أي شييييعب أن تعي  بمعزل  ،ف  واقع الحال

 ،وإال كان مصيييييرها إلى زوال ،عن موسيييييقات الشييييعوب األخرى

وأهمية  ،ومحمد عبد الوهاب أدر  بحسيييه الفن  العميق هذ  الحقيقة

فيانبرى للعميل بهيا قبل أن يتنادى النام ف  وطننا العرب  . أبعيادهيا

إلى ضييييييرورة تحقيق التمييازج الثقيياف  بين الشييييييعوب عن طريق 

 احتكا  الثقافات بعضها ببع .

لتيياري  عبثييا ، ولم يتربع على لم يييدخييل ا ،ومحمييد عبييد الوهيياب

عرش الموسييييقا وال نا  ف  الوطن العرب  اعتباطا ، ولم يو ف من 

ولم ينفق ثروة لترويج أغانيه كما  ،أجيل ذلين أجهزة اإلعالم لخدمته

. فانه عرف منذ .أما لماذا. يفعل اليوم أصييييييحاب األغنيات الرديئة

  هللا بها ال تكفبداياته أن موهبة الصيييوت الجميل اآلسييير الت  حبا  

وأنه إذا  ل يعتمد على موهبته فلن  ،موحيدهيا إذا لم يسييييييلحهيا بالعل

يسييتطع الصييمود مطربا  أمام األصييوات األخرى الت  ال تقل جماال  

 .عن صوته
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إذا كنت قد وصييييييلت إلى القمة حقا ،  :يقول محميد عبيد الوهاب

 .فيها  وال فضل ل ،ف نن  أد  حديث الموهبة جانبا  فه  من عند هللا

وقد عشييييييت ما عشييييييت من  ،الهواية والعلم :ولكن  زكيتهيا بأمرين

وأنا أشييييييعر بأنن  هاوح ال  ،وأنجزت ميا أنجزت من ألحيان  ،حييات 

فال يسييتطيع الفنان الموهوب أن ينشييد الكمال إال  ،. ثم العلم.محترف

بالعلم. والذين ساعدون  ف  الوصول إلى القمة بطريق مباشر ثالثة 

 :هم

وكان تأثير  عميقا  ومخلصا ،  ،أحمد شوق  ،ير الشعرا أمـيييـييي  1

وعلمن  كيف  ،. علمن  قيمية الكلمة.فعلمن  أجميل ميا تعلميت

أتذوق الشييييعر، وعلمن  الفرنسييييية، وكيف أشييييق طريق  ف  

 .المجتمع

شاعر الشباب أحمد رام  الذي علمن  بوهيمية الفنان وحياته ـييـيي  2

 الطليقة.

ت استقي ،بته عشر سنوات كاملةوقد صاح ،توفيق الحكيمـيييييـييييي  1

 .منه خاللها فلسفته وصوفيته ونظرته إلى الحياة

 ،لم يكتف بموهبتييه ،من هييذا يتبين لنييا أن محمييد عبييد الوهيياب

ل  ،وأنه عمل على صييقل موهبته وعلمه بالثقافة ،وبالعلم الذي حصييَّ

وقيمة الكلمة ولفظها األنيق من شيييييوق . وأخذ  ،فتعلم تذوق الشيييييعر

وأضييييييفى على كييل ذليين رةى توفيق  ،لفنييان من رام ببوهيمييية ا

وهييذا يعن  أن هؤال  إضيييييييافيية إلى طييه  ،الحكيم المعمقيية ف  الحييياة

زودو   ،حسييييين والعقاد وروز اليوسييييف وكامل الشييييناوي وغيرهم

بمعين ثقاف  ال ينضيييب،  وأرشيييدو  إلى منابع الفكر والفن الت   ل 

 .ينهل منها حتى وافته المنية

. .وهاب لم يكن مجرد شيييياد أو مطرب وملحنإذن محمد عبد ال

وهذ  الموسيييييوعة الثقافية الت  كشيييييفت عنها  ،إنه موسيييييوعة ثقافية

ها  لت ألن ،أحاديثه للصحافة واإلذاعة والتلفزيون لم ينضب معينها

إلى أن نضييييييبت الحياة  ،تعط  وتعط  وتيذهيل النيام بعطائها الثر

 .منها
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ة ف  بوتقيية كييانييت أعمييالييه تنطلق من ثالثيية عوامييل مصييييييهور

 ،هوكلميا زاد من علميه وثقيافت ،الموهبية والعلم والثقيافية :واحيدة ه 

اتقدت موهبته فزاد من تطوير  وتجديد . ومن هنا اكتسيييييبت أعماله 

فهو الذي أدخل للمرة األولى  ،اتسم جلُّها بالحداثة ،خصوصية نادرة

 وعلوم ،ف  تيياري  ال نييا  العرب ، اإليقيياعييات ال ربييية الراقصييييييية

واسيييتعاض عن التخت الشيييرق  بفرقة موسييييقية  ،سييييقا ال ربيةالمو

وعمل على  ،ذات خصييييييائ  لم يعترض عليها المسييييييتمع العرب 

من  ،وانتقل بالتلحين ،تحسييييييين اإللقا  ال نائ  والعرض الصييييييوت 

تلحين األحرف والكلمييات إلى تلحين صييييييييدر البيييت أو عجز  أو 

جل بوأد التطريب ع ،وهيذا العميل بيالذات ،كليهميا معيا  دفعية واحيدة

 المتزلف الرخي ، وأحلَّ محله طربا  تأمليا  راقيا .

الثائر على األوضا   ،ذلكم هو بع  محمد عبد الوهاب المبد 

 ،المتتبع لكل جديد ،الالهث ورا  فنه ،المتمرد على عصيييير  ،الفنية

 والسابق لزمنه. ،الباحث عن الحداثة

، الت  جمعها لقيد سيييييياقن  إلى هيذا كليه أوراقيه الخياصيييييية جدا  

فاروق جديدةه ونشييرها ف  كتاب عدها صييديقه الشيياعر هونسييقها وأ

 .  هبعنوان همحمد عبد الوهاب وأوراقه الخاصة جدا  

 ــكما تقول زوجته  ــبدأ محمد عبد الوهاب كتابة هذ  األوراق 

ف  هذ  األوراق الخاصيييييية جدا ، نجد  .قبيل ثالثين عياميا  على وفياته

وآرائه ف  الفن والسيياسة والحياة والمرأة   صيورة متألقة عن ثقافته

والحب والجنس. ونجد أيضا  ما يشبه النقد الموسيق  ف  الموسيقيين 

والملحنين والمطربين الذين عاصييييييرهم وعاصييييييرو . وه  أوراق 

وقد تجنب نشرها ف  حياته ك  ال يدخل  ،تتضيمن آرا  قابلة للنقاش

األوراق، ميا داميت ف  جيدل هو ف  غنى عنيه. وميا يعنين  ف  هيذ  

ما  ،مجلة هالحياة الموسييييقيةه تعنى بالموسيييييقا وما يتفر  عنها فقل

وه  آرا  ذات  ،دونيييه عين اليموسيييييييقيين والملحنين والمطربين

 ولكنها عندما تصدر ،ليس بالضرورة أن تكون صائبة ،خصيوصية
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فهييذا يعن  أن لهييا قيميية جييديرة  ،عن معلم مثييل محمييد عبييد الوهيياب

 ا ومناقشتها بتجرد.باالطال  عليه

 محمد القصبج 

ف  أوراقييه الخيياصييييييية جييدا  خ  الموسيييييييقييار الراحييل محمييد 

لم و ،القصييييييبج  بأربع صييييييفحات، فأنصييييييفه عازفا  ومبدعا  بالعود

 :ينصفه ملحنا ، فهو يقول عنه اآلت 

 ،ثورتيه كيانت على السييييييالح الذي يقب  عليه بيد  وهو عود 

عود. وألول مرة كان يسييييمع فقد ابتد  القصييييبج  أسييييلوبا  جديدا  بال

العود من القصييييجب  كالمطرب تماما ، وقد زحف بيد  الشييييمال إلى 

ان ف  الوقت الذي ك ،اليد الت  تعفق األوتار وصييييييعد بها إلى الوتر

عازف العود يضيييع يد  الشيييمال على رقبة جامدة ال تتحر  فيها إال 

. .تتحر أما اليد ذاتها ف نها كانت كالحجر ال  ،رأصييييابع على األوتا

جا  القصيييبج  وغيَّر من كل هذا وخلق أسيييلوبا  وروحا  جديدين ف  

وكييان بحكم سييييييميياعييه لالحييان األجنبييية قييد وجييد  ،العزف بييالعود

تركيبات من جمل مختلفة فوضييع توليفة حفظها وكأنها ألحان ملحنة 

 .يعزفها مع التقاسيم الت  كان يقسيمها ف  الحفالت

 وأصيييلح منها بطريقة ،ار جديدةلقد أثرى القصيييبج  العود بأوت

تعطيه مقامات إضييييافية عن المقامات التقليدية. وعلى سييييبيل المثال 

قرارا  للنوى  نكان القصيييبج  أول من أصيييلح هالسييييكا ه بعد أن كا

كصييييييوت، خفضييييييييه إلى قرار هالجهيياركييا ه وأحيييانييا  إلى قرار 

هالبوسيييييلنه وكسيييييب بذلن مقامين جديدين تماما ، ثم أضييييياف وترا  
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ضا  بعد هاليكا ه وهذا لم يكن موجودا  أيضا ، وهذا الوتر ربطه منخف

 .. كل هذا كان إثرا  ماديا  للعود.كقرار هللدوكا ه

تلن ه  شييييييهادة محمد عبد الوهاب بالقصييييييبج  عازفا  بالعود 

ومصلحا  لهذا اآللة الت  استنبل منها ما استنبل حتى تبوأت مكانتها. 

عبد الوهاب يدين للقصييييييبج  أن محمد  ،وال ننسييييييى ف  غمار هذا

ببراعته عازفا  للعود، ألنه هو الذي علمه أصييول العزف باألسييلوب 

 الذي جا  به.

 :ويتابع محمد عبد الوهاب حديثه عن القصبج  فيقول

فبحكم سييييييمياعيه لموسيييييييقات غير  ،ه..وكيان ثيائرا  ف  ألحيانيه

مصيرية تولدت ف  رأسيه تركيبات رياضية موسيقية كان استعمالها 

 ،. أو عاطفة.لين الوقيت جيدييدا  بيالرغم من أنهيا كانت بال روحف  ذ

هو  ،. والفرق بين القصييبج  والسيينباط .ولكنها ثورة على كل حال

أن القصيييييبج  كان مفكرا  أكثر منه طروبا . وثائرا  أكثر منه جميال ، 

 ..هوالسنباط  طروبا  أكثر منه مفكرا ، وجميال  أكثر منه ثائرا  

كيان يثور على البنا  الذي فوق القواعد  والقصييييييبج  :ثم يقول

اف ويخ ،وأما القواعد واألصييول والقوانين فقد كان ملتزما  بها ،فقل

منها. وربما كان مسيييييتعدا  ألن يثور على الشيييييكل وعلى القواعد لو 

فأم كلثوم ال تحب اإلغراب وال الشييذوذ  ،عمل مع أحد غير أم كلثوم

م كلثوم فه  الواجهة جا  أل. والقصيييبج  كان محتا.وال غير المألوف

 وال يمكن له إال أن يرضيها. ،الفخمة الت  كان يعرض فيها أعماله

 ،كيان القصييييييبج  يحبن  ويحب ثورت  ويريد ان يحذو حذوها

ولما عمت موجة التطور وتراخت أم  ،ولكن لم تتح أمامه الفرصييييية

ويبدو أنه شيييييي   جديد على أم « رق الحبيب»لحن لها  ،كلثوم قليال  

. .وت ير اإليقاعات وتعددها ،ثوم من حيث سرعة انطالق الكلماتكل
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القصييييييبج  ثار على عود  ف  عزفه أكثر مما ثار  ،وعلى كيل حال

 .ف  ألحانه ال نائية

ف  واقع الحال ف ن محمد عبد الوهاب صييينو محمد  القصيييبج  

 ولكن الفرق بينهما يكمن ف  ،ف  االسيتما  لموسييقات غير مصرية

تقى علوم تلن الموسيقات وسخرها لخدمة الموسيقا أن القصيبج  اس

العربيية دون أن يقتبس منهيا لحنا  واحدا ، بخالف محمد عبد الوهاب 

أمييا التركيبييات الرييياضييييييييية  .الييذي اقتبس منهييا عشييييييرات األلحييان

 ألن فكر  الموسييييييق  ،الموسييييييقية الت  جا  بها فكانت من إبداعاته

وسيييييقا ال ربية إلى فكر ومن خالل اسييييتماعه للم ،هدا  بصييييورة ما

الموسيييييقيين ال ربيين الرياضييييي  الذين اسييييتطاعوا ف  موسييييييقاهم 

ندل امحاكاة الهندسيييية المعمارية الضييييخمة كما ف  موسيييييقا باا وه

وغيرهميييا. وهو وإن لم ينح  نحوهم ف  هيييذا السييييييبييييل الختالف 

تأثر   إال أن ،العصيييرين والموسييييقيتين وغلبة ال نا  على الموسييييقا

وبرال  فسييح له المجال ألن يسييتخدم تقنية ال نا  وال نا  األ باألوبرا

األوبرال  والتركيبات الرياضية ف  أوج إبداعه ف  سن  الثالثينيات 

« فنيييت شييييييبيياب »و« فين العيون»ف  أغنيييات خييارقيية من مثييل 

ْ   ،الشييييامخة يا »وف  اسييييتعمال البوليفونية إلى حد ما ف  أغنيتـييييييييي 

 «.يا طيور»و« مجد

إن موسيقا  بال روح أو  ـييـييأي محمد عبد الوهاب  ـييـيي وأما قوله

فالشييييييواهد السييييييمعية بعيدا  عن هرق الحبيبه أكثر من أن  ،عاطفة

فتألق من ورا  روائعه من مثل هيا نجمه وهطالت ليال   ،تحصييييييى

وهقلب   ،وهأنا الل  استاهله المؤسية ،البعاده الكبيرتين ف  كل ش 

دة وههل تيم البانه األصييولية ويا هطيوره الم ر ،دليل ه الراقصيية

تقل وان ،وغيرها كثير من الت  لحنها قبل سيييييتين عاما  خلت ،الخالدة

فيهييا بييال نييا  من التطريييب ال ريزي المتزلف إلى الطرب التييأمل  

ومييازالييت ونحن على أعتيياب العقييد الثييان  من هييذا القرن  الرفيع.

 .تحتل مكانتها ف  الطرب الوجدان  العاطف  عند النام
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كان القصييييييبج  يحتاج إلى أم كلثوم،  :قول محمد عبد الوهابي

فه  الواجهية الفخمة الت  كان يعرض فيها أعماله، وال يمكن له إال 

 .أن يرضيها

وإذا كان القصييييييبج   ،هذا القول فيه كثير من الم االة والتجن 

فهيل كيانت ليلى مراد الت  لحن  ،حقيا  يرييد أم كلثوم واجهية أللحيانيه

ن  أنسييييييى الحب يا ريته قبل  هورها مع عبد الوهاب لها هيا ريت

يرييدها واجهة عريضيييييية أللحانه  وهل كانت  ،ف  فيلم يحييا الحيب

أسيييييمهان الت  أعطاها ف  مسيييييتهل  هورها الفعل  قصييييييدة هليت 

للبراق عينييا ه ه  األخرى واجهيية أللحييانييه  أم كييان هو بييالييذات 

د ين إلى المجكعبة المطربين والمطربات الطامح ،كموسيييييييقار كبير

عن طريق ألحيانه. وحتى أم كلثوم الت  واكب مسيييييييرتها الفنية منذ 

، ارتقت إلى المجد بفضييييييل ألحانه وتوجيهاته. وإذا كان 1924عام 

زكريا أحمد والنجريدي وداود  حسيييييين  والسيييييينباط  الذين رافقوا 

مسيرتها الفنية ولحنوا لها ما لحنو ا، ف ن مجمو  ما لحنو  لها ل اية 

بعد فشييييييل فيلم عايدة ال يزيد على ربع ما  1942ه معهيا عيام خالفي

لحنيه لهيا، وجعلها بتلن اإللحان تتربع على القمة ف  زمن كانت فيه 

مطربيات قيديرات من مثيل منيرة المهدية ونادرة أمين وفتحية احمد 

 متربعات على قمة ال نا .

وال ننسييى أن خالفه مع أم كلثوم كان بسييبب توزيعه العب  ف  

برا عييايييدة على كييل من أم كلثوم وإبراهيم حمودة وفتحييية أحمييد أو

األمر الذي أغضييييييب أم كلثوم وجعلها تحذف  ،وعبد ال ن  السيييييييد

الفصييييييل األول اليذي لحنيه القصييييييبج  من أوبرا عياييدة برمته ف  

النسيييخة الجديدة الت  اعتمدتها لفيلم عايدة ليحيق بها الفشيييل أيضيييا ، 

يتصرف بألحانه وفق ما تهوى حسب فلماذا لم يحاول أن يرضييها و

 قول محمد عبد الوهاب .

وف  سييييييييياق اآلرا  الت  قييالهييا محمييد عبييد الوهيياب عن محمييد 

 ولكنها ثورة على كل :القصيييبج  نجد  يعترف على مضييي  فيقول

. طبعييا  كييانييت ثورة دون الخروج على القواعييد واألصييييييول .حييال
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ى ع بمسييييييتووابتد  المونولوج وارتف ،فنسييييييف الدوالب ،والقوانين

إضيييييييافيية إلى  ،وخلق منيياخييا  لكييل لون من ألوان ال نييا  ،الطقطوقيية

يق  . إنه ثائر حق.اهتمامه بالتوافق واإللقا  ال نائ  وتعدد األصييوات

على أوضا  موسيقية بالية، تنب  أعماله بالروح وتسمو بالعاطفة. 

ومن هذا كله أخذ عنه معاصيرو ، وبضمنم محمد عبد الوهاب ومن 

مجيد العميالقية، مثيل محمد فوزي ومحمد الموج  وكمال   جيا  بعيد

 .الطويل وغيرهم

 رياض السنباط  

ويتحييدث محمييد عبييد الوهيياب ف  أوراقييه الخيياصييييييية جييدا  عن 

رياض السيينباط  فيخصييه أيضييا  بأربع صييفحات فيقول: السيينباط  

. وال يوجد .. ال يقدم شييييييئا  إال إذا كان مؤمنا  به.صيييييادق فيما يقدمه

. ولم يقلد أحدا  رغم .  غير السييينباط  ألن منبعه منهداخل السييينباط

. وألحان السييييييبناط  فيها الجالل .معايشييييييته للعصيييييير الموجود فيه

واالحترام والجمييال وتحترم التقيياليييد واآلداب والعرف.  وعنييدمييا 

فيها جذور عريقة.  ،أسييمع ألحانه أشييعر أنها قادمة من زمن سييحيق

فف  صيييييوته نبرات  ،إليهموهو من أقدر المطربين الذين اسيييييتمعت 

يتمكن بها من أن يؤدي القفالت الت  تسيييتعصييي  على  ،مرنة مطيعة

اد نييادر  ... وبييدون عنييا ، ألنييه فنييان موهوب.مطرب آخر وهو عوَّ

ى وهو يهو ،وربما ال يوجد ف  كفا ته وشيييرقيته ف  األدا  ،الوجود

ات نيييالموسيييييييقيا الكالسيييييييكيية األوربيية ويحتفظ بييأغليب السيييييييمفو

والكونشييييييرتيات لكبيار العبياقرة. وقيد تأثر بهذ  الموسيييييييقا ويعزف 

فف  بع  ألحانه  ،ويظهر هيذا ف  بع  أعمياله ،بعضييييييهيا بيالعود

. ثريية.. طويلية الجمل .الطويلية أحييانيا  ميا نسييييييمع ليه مقيدمية جليلية

ولكن ما يلبث عندما تج   لحظة ال نا  أن  ،كيالتيأليف السيييييييمفون 

ال  ،لفخيامية اختفت وانتقلت إلى شيييييي   آخرتجيد هيذا الثرا  وهيذ  ا

يميت إلى هيذ  المقيدمية بصييييييلية من حييث اللون والفخامة والجالل. 

وال  ،وتشييييييعر ف  ألحيانيه بيالتفكير الهاد  والتريث واحترام التقاليد

 .تحس ف  ألحانه بثورة أو تمرد
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فال يمكن أن يلحن جملية غنائية من  ،والسيييييينبياط  ملحن القفيل

ة سيييييياخنة معقدة تحتاج إلى صييييييوت فيه ذبذبات غير أن ينهيها بقفل

معينة لتكون القفلة مثيرة وحارة. وهذ  القفالت من الصيييعب كتابتها 

ألن اإلحسيييييام الشيييييخصييييي  لكل مؤد يلعب دورا  كبيرا  ف  تأديتها 

وف  ألحييانييه ألم كلثوم نجييد  بحيييث تختلف من شييييييخ  إلى آخر.

. .اها وحبكهألن السيينباط  قد جهز ،الجمهور قد صييفق قبل أن تقفل

. سيييمعها ف  .ومنطقها بحيث إن السيييامع قد سيييمعها قبل أن يسيييمعها

ملحنا   إن فهو يصييفق لما سييتؤديه ويعلمه مسييبقا . ،إحسيياسييه وتفكير 

وهذ  السييالسييية عندما يلحن نهاية الجملة بمنطقية  ،عند  هذ  الرةية

هو ف  يقين  قد لحن القفلة ولحن تصييييييفيق الجمهور  ،وسييييييالسيييييية

 .ا ما كان يفعله السنباط وهذ ..أيضا  

ال شيييييين أن محمد عبد الوهاب كان معجبا  بألحان السيييييينباط  

وال شييين أنه كتب ما كتب من خالل ما تقرة  ف  أعمال  ،ومحبا  لها

 أنه إال ،السييييينباط ، غير أنه وإن كال له كثيرا  من المديح والتقريظ

فهو يقول:هعندما ، غمز منه ف  أكثر من موضيييييع بأسيييييلوب المدح

. سييمع ألحانه أشييعر أنها قادمة من زمن سييحيق فيها جذور عريقةهأ

فهذا القول يدل على أن السنباط  ف  رأي محمد عبد الوهاب يستمد 

ألحانه من الماضيي  السييحيق وال عالقة له بالعصيير الذي يعي  فيه 

على الرغم من الجذور العريقة  ،وال بالحداثة الت  جا  بها عصيييير 

 .أللحانه

ر في ن السيييييينبياط  ف  احتراميه ألسييييييالفه الكبار ف  واقع األم

لم يفكر بثورة على غرار ثورة  ،وللتقيياليييد والقواعييد الموسيييييييقييية

وال بثورة محمد عبد الوهاب الت   ،القصييييييبج  وإن كيان متتبعا  لها

 ألنه كان مؤمنا  بأن ،نجمت عن احتكاكه المبكر بالموسيييييييقا ال ربية

وألنه  ،ورة ال تخلق فنا  جديدا  الثورة على األوضييا  الفنية لمجرد الث

كان مثل القصيييييبج  يؤمن باالحتكا  بموسييييييقا الشيييييعوب من أجل 

يقا ال تتلقح بموسيي ،إبدا  موسيييقا عربية خالصيية خالية من الشييوائب

فقد  ،لترتق  بالموسييييييقا العربية ،غيرها كما فعل محمد عبد الوهاب
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ْ  القصبج  ومحمد عبد الوهاب ق وغاص ف  أعما ،رف  ثورتـيييييي 

آخذا  بالجديد الذي جا  به زميال  دون  ،الموسيييييييقا الشييييييرقية عامة

شيطل وفيما ينفع الموسيقا العربية. وهذ  الموسيقا بالذات الت  غمر 

بها ألحان أغانيه، ه  الت  رسيييييخت األصيييييول والقواعد والقوانين 

وصيانوها من العبث باسم الحداثة والتجديد  ،الت  جا  بها األسيالف

 بها االقتدا  بقواعد الموسيقا ال ربية وقوانينها. الذي كاد يفتن

ال شن أن اإلعجاب المتبادل بين السنباط  ومحمد عبد الوهاب 

واعتراف محمييد عبييد  ،لم يمنع األول من االعتراف بعبقرييية الثييان 

. صييييحيح أن .الوهاب بموهبة السيييينباط  من دون إبداعه وعبقريته

لفنية، ولكنه كان ثائرا  من السيييينباط  لم يكن ثائرا  على األوضييييا  ا

. كيان يهتم بي بيدا  واسييييييتنباط ألحان جديدة دون االهتمام .نو  آخر

سييييييوا   ،بياإلبهيار اليذي أوال  محميد عبييد الوهيياب عنياييية خيياصيييييية

آالت غربييية جييديييدة أم بنقييل الجييديييد من الصييييييرعييات  مبيياسييييييتخييدا

د وربما كان محمد عب .الموسيييييقية بأسييييلوب يقبله المسييييتمع العرب 

يقصييييييد بعبيارة هإنهيا قيادمية من زمن سييييييحيق فيها جذور  الوهياب

عريقييةه تليين األلحييان المبتكرة الت  كييان يبييدعهييا من مقييامييات لم 

 وال سيما توليد ألحان من لحن أساس . ،يتطرق إليها غير 

أميا بيالنسييييييبة للموسيييييييقا ال ربية الت  يهوى من سيييييييمفونيات 

ب كان ف ن محمد عبد الوها ،وكونشيييييرتات ويعزف بعضيييييها بعود 

 ،بل وأخذ منها الشيييييي   الكثير ،مثله ف  هذا الضييييييرب من الهواية

بينما آثر السيينباط  أن يكتب موسيييقا على غرارها ف  مقدماته. وقد 

.عندما تج   لحظة ال نا  .ه:صييييييدق محمد عبد الوهاب عندما قال

بعيد هيذ  المقيدميات، تجيد هيذا الثرا  وهيذ  الفخيامية اختفت وانتقلت 

يمتُّ إلى هذ  المقدمات بصيييييلة من حيث اللون ال  ،إلى شييييي   آخر

 .والفخامة والجالل..ه

فف  قصييييدة هيا حبيب ه  ،لقد صيييدق محمد عبد الوهاب ف  هذا

كذلن األمر  ،نجد هذ  المفارقة واضيييحة .على سيييبيل المثال ،لوردة
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وقصيييدة همن أجل عينينه ألم  ،ف  قصيييدة هوالتقيناه لعزيزة جالل

 كلثوم.

تأثر السيينباط  بالموسيييقا الكالسييييكية ألنه ال ومن البديه  أن ي

يقا  ال ف  موسيي ،يريد االن الق على نفسييه، ولكنه لم يأخذ شيييئا  منها

 .التعبيرية وال ف  ألحانه ال نائية

 ،أميا عنهالقفليةه الت  أبيدعها السيييييينباط  بعد كل جملة غنائية

وف  من يسييييييتطيع أدا هيا، ف ن محمد عبد الوهاب بعد أن يصييييييف 

هيا ودقيائقهيا وذبذبة الصييييييوت المؤدي إليها وعدم إمكانية تفياصيييييييل

يتسيا ل وهو يعلق عليها فيما إذا كانت سيتصبح إرثا  غنائيا   ،تدوينها

 .الفتقار من يستطيع تأديتها من المطربين والمطربات

ومما  ،يبيدو مميا أورد  محميد عبيد الوهاب وبعد غياب العمالقة

  ر القفالت السييينباطية التبين أيدينا من أعمال غنائية فجة سيييتصيييي

نهج نهجهيا أكثر الملحنين اليذين عياصييييييرو  إرثا  غنائيا  ليتعلم منها 

الجييادون من الملحنين كيف يحبكونهييا ويمنطقونهييا ألصييييييوات ذات 

ذبيذبية طيعة ك  يسييييييتطيعوا أدا ها. وإلى أن يأت  هؤال  الملحنون 

ا  ثالجادون والمطربون المتميزون سييييييتظل هالقفلة السيييييينباطيةه إر

 موسيقيا  خالدا .

 كمال الطويل

لم يوفر محمد عبد الوهاب  ،من ورا  رةيته الموسيقية المعمقة

وشن أبشع هجوم عليهما ف  جميع  ،وال أم كلثوم من نقد  الدائم لهما

وسيييييييائييل اإلعالم، متهمييا  إييياهمييا بييالعييائق الييذي يقف ف  وجييه تقييدم 

د عبد الوهاب وعلى الرغم من هذا ف ن محم .الموسييييييقا وازدهارها

د بل على العكس فق ،لم يبادله ف  أوراقه الخاصيية جدا  شيييئا  من ذلن

 :امتدحه على الرغم من األلم الذي سببه له فقال فيه اآلت 

إليييه بجمييل  ىيوح ،ه..كمييال الطويييل فنييان موهوب وعيياقييل

وهو ال يؤمن بيأن الجملية الجميلية ه  كيل شيييييي ، بل يؤمن  ،جميلية

بمييا يكون أجمييل خيياطر عنييد كمييال، ال يبل  . ور.بييالعمييل الفن  ككييل
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ولكنه يضييعه ف  إطار ال يقل عن سييبعة  ،أكثر من ثمانية من عشيرة

لذلن تسييييييمع الجملة عمال  متكامال  ليس فيه  ،أو سييييييتة من عشييييييرة

 .ه.ألنه مدروم وفيه جهد ومعاناة ،مونتاج

هأحس ف  ألحانه بأنه يحاول أن يفعل  :ثم يقول ف  موضع آخر

وأنه قد عانى ف  ذلن. وكمال الطويل  ،لم يصييييييل إليه شيييييييئا  ولكنه

متكامل شيييييديد الجمال واالنسيييييجام على الرغم من أنن  ال ألمح فيه 

 .ومضات باهرةه

مديح وذم ف  آن واحد همتكامل شيييديد الجمال واالنسيييجامه، هال 

ألمح فيه ومضييييات باهرةه، هأجمل خاطر عند كمال ال يبل  أكثر من 

لقالب الفن  أي االطاره وهال يزيد عن سييبعة ثمانية من عشييرةه، وها

أو سيييتة من عشيييرةه.. هذا الرأي لمحمد عبد الوهاب ف  ألحان كمال 

الطويل يسيري أيضا  على كثير من أعمال محمد عبد الوهاب، ولكن  

هنا لسييييت ف  مجال المقارنة ألن محمد عبد الوهاب هو م ن  ألحانه 

اه  ف  رأي محمييد عبييد قبييل أن يلحن ل ير . غير أن مييا لفييت انتبيي

الوهاب هو مسييألة الوح  والخاطر، فالوح  والخاطر بالنسييبة لكثير 

من الملحنين ينطبقيان على الملحن الموهوب، أكثر مميا ينطبقان على 

الملحن المحترف، ألن صيييييياحيب الموهبية تأت  ألحانه بعفوية مطلقة 

ف ردون أن يفكر كيف يلحن ودون أن يعان  كما يعان  الملحن المحت

اليذي يفكر دائما  باإلبدا  دون انتظار الوح  أو الخاطر الموسيييييييق . 

لذا فهو يعان  إرهاصييييا  فكريا  ليسييييتطيع أن يضييييع لحنا  يعبر فيه عن 

الكلمة ومعناها ومضمونها. ومن هنا ف ن الذي يستمع إلى الكم الوفير 

من ألحان سييييد دروي  مثال  يكتشيييف أن الموهبة كانت ورا  إنجاز  

ع لتلن األلحان، كذلن األمر بالنسييبة للموسيييق هشييوبرته ف  السييري

ألحيانيه ألغيان  اللييدر، الت  قيال فيهيا عيارفو  إنيه كان يلحنها قبل أن 

يجف ميدادها. فالموهبة هنا ه  الت  تقود  إلى سييييييرعة االنجاز، أما 

الموسيييييييق  المحترف الذي يريد أللحانه الخلود، فالموهبة عند  تزيد 

ة. أما اإلبدا  الذي هو غايته فيزيد على سيييبعين ف  على عشيييرة بالمئ

المئة، وما تبقى يحتله اإلطار الفن . والسيينباط  على سيييبل المثال لم 
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تقد  موهبته التلحينية فقل إلى الشييوام  الت  صيينع، وإنما المعاناة من 

 أجل الخلق واإلبدا ، لذا كان يست رق تلحينه لعمل جاد حوال  كامال .

النسيييييبة للقصيييييبج  وزكريا أحمد وكمال الطويل كذلن األمر ب

الذي قد ال يكون ف  أعماله هومضييييات باهرةه كما يقول محمد عبد 

 ولكنها كأعمال متكاملة ه  باهرة بحق. ،الوهاب

 بلي  حمدي 

اح.ملحن موهوب وهو يوحى إليييه بجمييل على مسييييييتوى  ،. لمييَّ

ئه أن اوعندما يعثر على جملة جميلة يسيييتطيع بذك .رفيع من الجمال

فهو يلح عليها ويعيدها ويعصييرها عصييرا   ،يسييت لها أكبر اسييت الل

حتى يلفت أذن المسييييتمع إليها، فيصييييادقها ويحفظها. وهو تاجر ف  

وليس تياجرا  ف  حيياتيه األخرى. وعنيدميا يجيد الجملية الجميلة  ،فنيه

نفسيييه أنه وضيييع يد  على عمل فن  يسيييتحق الظهور بسيييرعة.  ديع

المهم ف ،فال يعبأ بما يحيل هذ  الجملة ،الهويزيد ف  رصيييييييد فنه وم

أن العمييل يخرج إلى النييام ويقب  الثمن. فمثال  إذا أعطينييا جملتييه 

يمكننا أن نعط  اإلطار الذي قدمت  ،الموسيييقية عشييرة على عشييرة

فيه اثنين من عشيييرة، لذلن نجد أن الفرق كبير وواضيييح بين الجملة 

 الجميلة ف  عمله وبين ما أضاف إليها.

ال  فهو ،هوبلي  عند  صمم ل ير ألحانه يقول ف  موضيع آخر:و

وال يرييد أن يحس بهيذا الجميال. وإذا ما مدحته  ،يحس بجميال غير 

 هل من :وقال من غير أن يقول ،ف  حضييور  انتف  كالدين الروم 

 مزيد . بلي  ليس فيه خجل الفنان الكبيره.

 من ثم يقول: بلي  ومضيييييييات من المييام مركبيية على تركيبييات

أحس ف  ألحيانيه بيأنيه عثر على جملية تدخل ف  وجدان  ،الصييييييفيح

وقد أحاطها بأي كالم ليكون قد ،النام لما فيها من جمال وشييخصييية

 انتهى من عمل يحسب له.

قد يكون ما ذهب إليه محمد عبد الوهاب صييييييحيحا  إلى حد ما. 

وقد التقيت ببلي  حمدي ف  دمشيييييق ف  سيييييهرة لطيفة فعزف بعود  
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وكان صييييوته سيييييئا  وعزفه ، هب بع  أغنياته ألم كلثوموغنى مذا

يعتمد اإليقا  ف   ،أسيييوأ من صيييوته. وهو دون شييين ملحن موهوب

وهو كملحن محترف غير مبد  وال يهمه كما قال ، صييييييو  ألحيانيه

محمد عبد الوهاب سيوى هأن يرضي  المستمعه، لذا نجد ألحانه وال 

و تجدي األكف وتدعسييما ف  بع  مذاهب أغانيه ألحانا  متزلفة تس

المستمعين للرق  على إيقاعات أن امها. وعندما يد  موهبته جانبا  

ويفكر ف  اإلبدا  ف نه يبل  شأوا  بعيدا . وقد  لمه محمد عبد الوهاب 

عندما قال ف  ألحانه: ومضييات من ألمام مركبة على تركيبات من 

ن  فقد يكون هذا صيييحيحا  ف  بع  أعماله ألن اإلطار ال ،الصيييفيح

إذا لم يكن كما يجب هوى باللحن مهما كان جميال  وسيييياحرا . إنتاجه 

السييريع وال زير جعال  يقع ف  حبائل ال ثاثة حتى ف  بع  أعماله 

وهو بعييد عودتيييه من منفيييا  اليييذي  ،ألم كلثوم وعبييد الحليم ووردة

فقيد توهجه وبريقه وتراجع بع  الشيييييي  ، ومع ذلن  ل  ،اختيار 

 مرحا  غير طروب.

ي يقرأ بتمعن مييا كتبييه محمييد عبييد الوهيياب يلمس من خالل الييذ

ان فما جا  على لسييي ،قسييياوة ما كتب ال يرة من نبو  بلي  وشيييعبيته

محمييد عبييد الوهيياب من قييدح م لف بييالمييديح ال ينييدرج ف  الرأي 

المحياييد اليذي عرف عنيه. ومع ذلين ف ن ف  آرائه جانبا  من الحقيقة 

 تجنٍّ على ملحن أسعد الماليين. وجانبا  آخر فيه ،ال يمكن نكرانها

 عبد الحليم نويرة 

اقتصيييييير حيدييث محميد عبيد الوهياب عن عبد الحليم نويرة ف  

 باآلت : أوراقه الخاصة جدا  

ه.. فضييييييل عبييد الحليم نويرة أنييه بسييييييل القفلية من أجييل أن ال 

 فال نا  العرب  عبارة ،يصييييييعيب على المجموعية الت  ت ن  تأديتها

يحس المسييييييتمع عندها  بأن الجملة  ،ه  بقفليةعن جملية تلحينيية تنت

 .ه.انتهت هنا
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محمييد عبييد الوهيياب لم يتحييدث ف  كييل مييا كتبييه عن عبييد الحليم 

. لم يتحييدث عن .نويرة إال عن هالقفلييةه وكيف طوعهييا للمجموعيية

وال عن ،وال عن تشييييييويهه لهذا التراث ،إنجيازاته ف  إحيا  التراث

 عن التدوين الموسيييييييق  وال ،لفرقة الموسيييييييقا العربية هإصييييييالحات

عن توحيد أقوام الكمانات  وال ،الموحد الذي فرضييييييه على الفرقة

يم لم يهتم إال بالقفلة الت  هذبها لتستق ،والكمانات الجهيرة ف  العزف

 .مع ذبذبات أصوات المجموعة عند أدائها

وال سيما  ،ال شن أن هذا جهد مشكور للراحل عبد الحليم نويرة

وتطبيق بع  المصييييطلحات ال ربية عزفا  وغنا  ف  إحيا  التراث 

عة والسر والبل  والتباطؤ، ،والهدو  والقوة ،من حيث اللين والشدة

والتسييييييار  وميا إليهيا. غير أنيه ف  تقيديميه للتراث أسييييييا  إلى هذا 

وهو ميا لم يتطرق إلييه محمد عبد الوهاب. وقد أتيح ل  أن  ،التراث

ان مهرجان دمشييييق المسييييرح  أطلع من عبد الحليم نويرة بالذات إب

، الييذي شييييييار  فيييه مع فرقتييه بتقييديم حفالت عييدة على 1982عييام 

ـ ـيفقال بأن التراث  ،على تجربته ف  إحيا  التراث ،مسرح الحمرا 

وقد أتاحت له األعمال  ،يمثل ثقافة معينة ف  زمن معين ــ أي تراث

ن لقرالت  قدمها وجلُّها من القرن التاسيع عشر والنصف األول من ا

العشييييييرين اإلبيدا  واالبتكيار ف  تقيديمهيا ف  إطار جديد يحمل ل ة 

العصييير ويضيييمن بقا ها دون أي مسيييام باأللحان إال ما دعت إليه 

 وت يير بع  ،عزفا ، وتحديد أدوار المؤدين لكاالرتجا ،الضييرورة

المالمح الموسييييييقية، إيقاعية كانت أم لحنية وفيها الحليات ك  تالئم 

واليذين حضييييييروا الحفالت ف  كيل جوالت الفرقة  .أدا  المجموعية

تعايشييوا مع التراث الذي قدم، ومالوا إليه وأحبو  ف  الصييورة الت  

 .قدمت فيه

اعتراف ضييييييمن   ،إن كييل مييا ذكر  الراحييل عبييد الحليم نويرة

كان يجب أن يقدم من خالل .بتشييييييوييه التراث، والتراث اليذي قدمه

 ،قدمه أصحابه ف  األصلكما  ـيييـييي التخت الشرق  ـيييـيييفرقة ص يرة 

أسيييييوة بال رب الذي يقدم تراثه وفق التدوينات واآلالت الموسييييييقية 
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الت  كانت سييائدة ف  مختلف عصييور . وعمله هذا أسييهم ف  نشييو  

عملت أيضيييا  دون تبصييير  ،فرق موسييييقية أخرى على غرار فرقته

سيييوا  ف  اسيييتخدام التقنيات الحديثة أم باسيييتخدام  ،بتشيييويه التراث

 ولم يكتف .وسيييييييقييية لم تكن متييداوليية ف  زمن أعالم التراثآالت م

إذ حيذف ميا حذف من تكرار لبع   ،نويرة بميا أحيدثيه من شييييييرا

خانات البشيارف والسماعيات واللون ا من التراث الموسيق ، وف عل 

مثل ذلن ف  مذاهب األدوار والموشييييييحات والطقاطيق ف  األغان  

 مه آللت  عود وآلت  قانونوعندما سيألته عن سيبب استخدا .التراثية

أجاب، لتف  بالتوازن األوركسترال  لحجم الفرقة، وإنه  ،ف  ال رفة

يفكر ف  المسييييييتقبل أن يسييييييند مثل ال رب دورا  للعود الثان  عزفا  

 ومثله للقانون الثان . ،يختلف عن دور العود األول

كل هذا الذي سييييييردت لم يتعرض له محمد عبد الوهاب ال من 

د الحليم نويرة اليذي أحيدث دويا  ف  بيوكيأن  بع ،ن بعييدقرييب وال م

الحياة الموسيييييقية لم يهتم سييييوى بالقفلة الت  تحدث عنها محمد عبد 

 .الوهاب ب سهاب

 ،الحيدييث عن أوراق محمد عبد الوهاب الخاصيييييية جدا  لم ينته

 ولنا وقفة أخرى معها ف  عدد قادم.
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 سطوانتين ليزريتينأوالبيانو ضمن  المكتوبة آللت  الكمان

 

 

 

 بقلم أ. د.غزوان الزركل   

 

ف  مدينة حلب عام  (26)ولد المؤلف الموسييق  ضييا  السكري

وكانت أصيييييوات المؤذنين ف  جوامع ح  النصييييير أول ما  ،1918

ف  طفولتييه، كمييا جييا  ولعييه  اهييفيثر أالت  تيين الموسيييييييقييا يتييذكر  م

بيالموسيييييييقا الكالسيييييييكية األوربية عن طريق والد  العاشييييييق لهذ  

العزف على آلة الكمان « نجم »وأخو  « ضيييا »الموسيييقا. درم 

المهاجر الروسييييي  « ميخائيل بوريزينكو»عن األسيييييتاذ الروسييييي  

الدولة السييييورية أرسييييلتهما 1951األبي  إلى مدينة حلب. ف  عام 

إلى بيياريس حيييث التحقييا بييالمعهييد العييال  للموسيييييييقييا  فيهييا. درم 

« طون  أوبان»التأليف الموسيييييييق  على يد « ضيييييييا  السييييييكري»

، «هنري شيييياالن»علم الهارمون  على يد ت، و«يه ميسيييييانيأوليف»و

 .«روبير بلو»و« ميانوييل روزنتال»وقييادة األوركسييييييترا على ييد 

 المحطة األهم ف « ضييا  السكري»إلى وأصيبحت باريس بالنسيبة 

مسيييييييرة حيياتيه إذ ميارم نشيييييياطاته الموسيييييييقية من تأليف وقيادة 

أوركسييييييترا وتيدريس ف  المعياهيد المختلفة، العالية والمتوسييييييطة، 

الصييييييولفيج، الهارمون ، قرا ة النوتة »وتأليف الكتب الموسيييييييقية 

 «.  األوركسترالية

وأخذ  ،التقليدية والشعبيةبدأ اهتمامه يتزايد لموسيقا وطنه األم 

يتعمق ف  دراسيييييية مقيامياتها. لقد بهرته إيقاعاتها المختلفة )وهو ما 

                                                           


 بتصرف.« من ألبوم ضيا  السكري»ــ  
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يظهر لنييا جليييا  ف  معظم مؤلفيياتييه(. كييذليين أخييذ يييدرم الميثولوجيييا 

بعل »وهذا ما تمخ  عنه أعمال مثل  ،السييييييوريية بياسييييييتفاضيييييية

تأثر  ةوغيرهما. خالل زيارته لسييوري« عشييتار والموجة»، «وعناة

وكييان يترجم مييا يشييييييياهييد  إلى أن ييام  .خل والزخرفيية العربيينبييال

موسييييقية ف  داخله، أنتجت لنا فيما بعد الكثير من القطع الموسييييقية 

ية أو التراث اتبسييييل الموسييييق« ضييييا  السيييكري»الجميلة. لم يحاول 

تحريفها، بل اسيييييتنبل منها أفكار  وصيييييقلها بما أخذ عن المدرسييييية 

حا  بعمالقة مدرسييييية التأليف الموسييييييقية ال ربية. ويبدو تأثر  واضييييي

، «فوريه»و، «فرانن»و، «رافيل»و، «ديبوسيييييي »الفرنسييييييية مثل 

، وغيرهم، فكييان هييذا المزيج الفريييد «ميسيييييييييان»، و«بوالنيين»و

 «.ضيا  السكري»المسمى 

إن الحضييارة الت  اكتسييبت ها من ال رب »وف  هذا يقول مؤلفنا: 

ذي أحضييييييرتييه مع  من مييا ه  إال امتييداد للمخزون الحضيييييياري اليي

ثنان معا . نفسييييي  أوربيا  وال شيييييرقيا ، بل أنا اال دُّ الشيييييرق، وأنا ال أع

بين الموسييييقا اآللية والموسييييقا « ضييييا  السيييكري»تنوعت مؤلفات 

ال نييائييية، ولييه أعمييال لرالت المنفردة ولموسيييييييقييا الحجرة وللكورال 

ة دضيييا  السييكري ه  حافز ألجيال جدي»ولاوركسييترا. إن مؤلفات 

من المؤلفين الموسيييييييقيين العرب، للعودة إلى الموسيييييييقييا الشييييييعبييية 

والتراثية وجعلهما قاعدة ينطلقون منها لخلق آفاق جديدة ف  الموسيييقا 

 العربية الكالسيكية المعاصرة.

وتطلع دائم  ،هو نقد مسيييتمر للسيييلب  (27)إن محّر  الحضيييارة

 .لما هو مفيدم متجدد لما هو مس   ويإلى األفضيل واألحسن،إنّه تقي

                                                           

  م شامل يضم ف  جنباته حصيلة ثالثة مكونات:مفهو« الحضارة»ــ 

منشيييات وخدمات تهدف إلى رفا  «: المدنية»ـيييييييـيييييييي حضيييارة خارجية/مادية )وه  1

 البشر(.

ــ حضارة داخلية/ معنوية )من معرفة وثقافة توجهان الذات البشرية إلى سلو  أكثر 2

 إنسانية(.
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ولطالما يبحث البشييييير عن سيييييعادتهم ليس فقل المادية إنما المعنوية 

أيضيييا ، إذ يحددون قيما  إنسيييانية تبلورها وتحفظها لهم الثقافة )وه  

تعليم وحوار يتجاوزان حدود المهارات الحياتية ومفاتيحها محاولين 

الوصيييول إلى معانيها( ويجسيييدها لهم الفن )وهو أعمال مصييينوعة، 

جّرد المعلومة البشييييييرية من خالل ل ات فنية شييييييتى يكون اإلبدا  ت

 شرطا  لعملية تكوينها وأدائها الجماليين(.

ولنبق هنا ف  مجال الموسيقا الذي هو علم وفن وتذوق، وأدا  

ة كما أن الثقاف ،وتربية. إن فن الموسييييقا هو حالة خاصييية من الثقافة

نا نتحدث باسييتمرار حالة خاصيية من الحضييارة. ونحن ف  بلد أيضييا  

، ومييا نفتييأ نكرر تعييابير مثييل «التطور الثقيياف »وبيي صييييييرار عن 

دفع عملية الحضيييييارة إلى »، «التقدم الحضييييياري»، «الحضيييييارة»

كلمات أسمعها وأحاول وعيها «. اللحاق بركب الحضارة»، «األمام

عبر السييييينين الخمسيييييين مذ بدأت بتعلم الموسييييييقا. ومن البديه  أن 

ّردت من معانيها.  العبارات المكررة تصبح مملة وممجوجة إذا ما ج 

 د كالم، دونأميا التجرييد من المعنى فيكون هنيا بي بقيا  العبارة مجرَّ 

 ف  االسييييع  إلى تحقيق مفادها. وأرى أن االهتمام بأعالم الموسييييييق

« التقيييدم»أمر ف  غيييايييية األهميييية ومفتييياح من مفييياتيح  ةسييييييوريييي

،إلى جييانييب «حضييييييارةاللحيياق بركييب ال»و« اليدفع»و« التطور»و

لن و ،التعليم الييذي لن نفهم من دونييه أن نقييّدر مييا فعلييه هؤال  لبلييدهم

  نفهم كيف ولماذا أصبح هؤال  أعالما  

 «التكريم»وضعت مفهوم « حضيارية»نتكلم اليوم عن  اهرة 

ف  مكانه الالئق الصييييييحيح. نتكلم اليوم عن تكريم فنان، تكريم جا  

اليتم بحفالت عشا  وباستعراضات  من خالل لفتة جميلة عرفْت أنه

، إنما عبر انتقا  دقيق ووع  راسييي  «بالجملة»إعالمية، اليحصيييل 

 ،بأن تكريم فنان ما يكون بالتعريف به عن طريق نشيييير أعماله أوال  

                                                           

لحاضر وتخيّله ـييييييـيييييي حضارة تصورية/ مستقبلية )تعكس وع  اإلنسان للماض  ول3

المسيتقبل  للسيبل والوسائل الضرورية لالقتراب من واقع أقرب إلى الكمال(. ومن 

 نافل القول إن هذ  المكونات الثالثة تتداخل فيما بينها ويتأثر بعضها ببع .
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وجعلهيا ف  متناول النام. لذلن بادرت بلدية حلب بتنفيذ مشييييييرو  

ن القاطتسيجيل أعمال ضييا  السيكري، المؤلف الموسييق  السوري 

ف  فرنسيييييا، المؤلفة آللت  الكمان والبيانو. إنها بادرة صيييييالحة ألن 

وحافزا  لبلديات أخرى  ،تصييييييبح قدوة ألنوا  مشييييييابهة من التكريم

ولمؤسيييييسيييييات حكومية وخاصييييية للمشييييياركة ف  مشييييياريع وطنية 

مماثلة.وقد أطلقت بلدية حلب حفال  موسيييييييقيا  ضييييييم بع  األعمال 

)كمان( « أشييرف كاتب»  شييار  فيه الموسيييقية المذكورة بأدا  ح

يانو( غزوان زركل  )ب»)بيانو( و« كاترينا بي وفيت  ميسيييييييت »و

، رافقييه عرض لفيلم قصييييييير يحك  11/12/2212وذليين بتيياري  

قصييية تنفيذ األلبوم المتضيييمن األعمال الكاملة آللت  الكمان والبيانو 

 22)كمان( مع « أشرف الكاتب»وبأدا  « ضييا  السيكري»بريشية 

ين. سيييطوانتين ليزريتأازفا  على البيانو من قوميات متنوعة وعلى ع

ة بتواقيع ذيليييوانتهى الحفيييل الميييذكور بتوزيع مجيييان  لالبوم مييي

 «.أشرف وكاترينا وغزوان»

منذ أكثر من عشر سنوات فكر عازف الكمان السوري القاطن 

، ف  إطالق مشييييرو  تسييييجيل أعمال «أشييييرف الكاتب»ف  برلين 

سيييييقيين العرب المكتوبة آللت  الكمان والبيانو. وكانت المؤلفين المو

أعماال   تأولى ثمار هذا المشيييرو  تسيييجيل أسيييطوانة ليزرية ضيييمَّ 

« عزيز الشيييوان»و« جمال عبد الرحيم»لسيييبعة مؤلفين عرب هم: 

مصييييييطفى عييائشييييييية »)لبنييان(، « بوغوص جالليييان»)مصيييييير(، 

زيد »و« وليد الحجار»و« ضييا  السكري»)الم رب(، « الرحمان 

)سييورية(. ويقول أشييرف الكاتب بأن مشييروعه هذا لم يكن « جبري

 الييذي« غزوان الزركل »ليتم تنفيييذ  دون تعيياون عييازف البيييانو 

شييار  ف  إعداد النوتات الموسييييقية وتحقيقها، كما أدى دور البيانو 

سيطوانة المذكورة )الذي حضر له عبر ورشات عمل مطولة ف  األ

يله ف  مدينة سييييييانت بطرم بور  ف  برلين( وشييييييار  ف  تسييييييج

،دون وجود مردود مادي على اإلطالق نظرا  ألن 2221الروسيييييية 

 المشرو  المذكور لم يلق  التمويل الكاف .
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مجددا  أن يتم إنتاج أسييييطوانة « أشييييرف الكاتب»وكانت فكرة 

(، للمؤلف الموسييييق  2228ليزرية بمناسيييبة عيد الميالد السيييبعين )

المولود ف  حلب والقاطن ف  فرنسيييا « ضييييا  السيييكري»السيييوري 

منذ عقود كثيرة. وتطورت الفكرة إلى تسيجيل شامل ألعمال الكمان 

فت السييييطوانتين ليزريتين. إن الأوالبيانو المؤلفة حتى اآلن ضييييمن 

للنظر هو أن التمويل كان بشيكل كامل سييوريا  بحتا . والجهة الممولة 

إضافة  ،األسياسيية ه  مجلس مدينة حلب الت  كان لها حصية األسد

إلى مؤسييسييات أهلية وشييخصيييات سييورية فنية تعي  ف  الم ترب. 

لعازف صييياحب او« ضييييا  السيييكري»لمؤلف اوأهدت بلدية حلب 

ين. وحتى ف  هييذ  تذكيياريتيي« درعين« »أشييييييرف الكيياتييب»الفكرة 

ثبّيت على اللوح التذكاري عمل فن   إذ، «فنييا  »النقطية كيان التكريم 

 تراث  منمنم بال  الجمال، مصنو  من الفضة الخالصة.

واليسيعن  هنا إال أن أشيير إلى الوضع الصح  غير المناسب 

، الوضيييييع الذي منعه من «ضيييييا  السيييييكري»الذي يوجد فيه فناننا 

من خالل « ضييييا »إلى حلب. لقد أطل علينا الحضيييور شيييخصييييا  

اإلنترنييت /ضييييييمن الفيلم المييذكور أعال  محييييا  ومعتييذرا  بيي طاللتييه 

المعهودة المهيذبية والخجولية، متمنييا  بكلمات مقتضييييييبة ومؤثرة أن 

وواعدا  بمؤلفات قادمة إذا ما سيييمحت له  ،ت عجب موسييييقا  الجمهور

اعة العرش صييييييحتيه بيذلين. كيل هيذا حصييييييل ف  قلعة حلب وف  ق

أبو فرام »ووقف فيهيييا « المتنب »تحيييدييييدا ، قييياعييية وقف فيهيييا 

وتبعت حفلة حلب حفل آخر ف  مدينة دمشييييييق بتاري  «. الحميدان 

، ف  القاعة الصيي رى بدار األوبرا. ف  هذ  األخيرة 11/11/2111

جرى بيع األلبوم المكون من أسطوانتين إضافة إلى األسطوانة الت  

ه على آلة الكمان ئوه  من أدا« سبقا  عالميا  »سيماها أشرف الكاتب 

 على آلة البيانو.« غزوان الزركل »وأدا  

 ان منهيييعمال  )اثن22ذكرنييا يضيييييييم األلبوم  أن كمييا سيييييييبق

بحركتين، أي أربع وعشيييييييرين فقرة(، بييأدا  عييازف كمييان واحييد 
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منهم أربعة من سييورية وهم:  ،واثنين وعشييرين عازفا  على البيانو

)وجميعهم مقيمون « انيا الطبا ، زياد الحكيمرشييييييا عرودك ، د»

وسيينتعرض إلى «. غزوان الزركل »خارج سييورية( إضييافة إلى 

ن للمهتمين أبشييكل مقتضييب، ونتمنى  امواد األسييطوانتين ومؤديهم

يحصيييييلوا على نسيييييخة من التسيييييجيل المعن  ويسيييييتمعوا إليه، ألن 

ا  الموسيييييييقيا ل ية سييييييمعيية ال يعوض عنها المكتوب مهما كان مثير

لالهتمييام. وتبقى الكلمييات المكتوبيية ف  النهيياييية ف  حييدود التعريف 

 والبيان وإيجاد اإلطار الذهن  والنفسيي  المناسييب للتحضييير للعملية

  يل األولى واألخيرة. وفيما السييييييمعية، الت  ه  ف  نهاية المطاف

، مع ذكر أن هنا  مقطوعة واحدة لم 22عرض للمقطوعات الـييييييييي 

ها ضيييا  السييكري لطفل صيي ير )ابن أشييرف ت سييّجل وه  الت  كتب

 «.الحديقة السحرية» الكاتب( بعنوان 

 األعمال ه :

وقد كتب لها «. أنَّه سييييييالي ه»بمرافقة األلمانية « على دلعونا»

شيييرقيا  تصيييّدرها. ضيييم هذا التقسييييم « تقسييييما  « »أشيييرف الكاتب»

عربات شيييرقية )ذات ربع الصيييوت( كانت فريدة ف  التسيييجيل كله 

على مثييل ذليين. ولعييل الفكرة لم تكن متجييانسييييييية مع  م يحتوِ الييذي ل

 «ضييييا  السيييكري»م أعمال سيييالمنحى الكالسييييك  األورب  الذي و

 كلها.

وه   ،«زييياد الحكيم»بمرافقيية السييييييوري « أغنييية شييييييعبييية»

أشييرف »وقد وصييفها «. طالعة من بيت أبوها»متنوعات على لحن 

  فمذكور. والشن موسييق  للحن الشيعب  ال« إعداد»بأنها « الكاتب

 أن معالجة األلحان الشعبية ه  إلى ذلن أقرب.

أولو  بيييين »بيميرافقييية األوزبك  « في  قصيييييير اليزميييان»

عدة « لما بدا يتثنى»لحن « ضيا  السكري»لقد استخدم «. بالفانوف

 رمختلفة، أيضييا  ف  هذ  المعزوفة. ونذكٍّ « إضييا ات»مرات وتحت 

سييييييين العرب  ينتم  اللحن هنا بأن اللحن الكالسيييييييك  )وإلى الكال

 المذكور( يصلح بشكل أفضل للمعالجة الدرامية.
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. «شييييييفك  كاراييل»بمرافقة الترك  « ف  ذكرى كرايسيييييلر»

تحت « كرايسييييييلر»على مقطوعية كان قد كتبها « ردة فعيل»وه  

هو مؤلف موسيق  نمسوي « كرايسيلر»و«. رقصية عربية»عنوان 

 .  من القرن العشرينوعازف كمان عبقري توف  ف  النصف الثان

. «شييييييفك  كاراييل»بمرافقة الترك  « ف  ذكرى كرايسيييييلر»

تحت « كرايسييييييلر»على مقطوعية كان قد كتبها « ردة فعيل»وه  

هو مؤلف موسيق  نمسوي « كرايسيلر»و«. رقصية عربية»عنوان 

 وعازف كمان عبقري توف  ف  النصف الثان  من القرن العشرين.

بمرافقيية السييييييوري « ف  ذكرى ريمسييييييك  كورسييييييياكوف»

أخرى. هنييا على « معييارضيييييييية»وهييذ  ه  «. غزوان الزركل »

مقطوعية شييييييهرزاد )القصيييييييد السيييييييمفون  الذي و  ف بعد موت 

مباشيييييرة، ليكون موسييييييقا لباليه بنفس « ريمسيييييك  كورسييييياكوف»

 .1111عام « دياغليف»العنوان قدمها 

. «دانيا الطبا »الت  رافقتها السييييورية « رقصيييية الفرسييييان»

متتالية بحركتين، بينما « رشييييييا عرودك »افقت السييييييورية كذلن ر

رى غابرييل ف  ذك« »كاترينا بي وفيت  ميسيت »رافقت الصربية 

 المكونة من حركتين أيضا .« فوريه

ن م« كسييييييينيا كوركوميل »فرافقته « لحن بدون عنوان»أما 

ية، البل ار« ديسيييييسيييالفا شيييتيريفا« »عشيييتار والموجة»اليونان، و

من سييويسييرا، الصييالة الت  تضييعنا ف  « يبلله برينرز« »صييالة»و

 ذان.جو  األ

بمرافقة « رقصييييية شيييييرقية»ونمضييييي  قدما  ف  مواد األلبوم: 

ذربيجانية بمرافقة األ« 1شيييي ف»، «دانييال هيلينكوفا»السييييلوفاكية 

فيرا »بمرافقة القرغيزية « ف  ذكرى ساراسات»، «إيسياكوفا الال»

، «برفيز مودي»رافقة الهندي بم« صيييالة الفجر»، «أوسيييمانكولوفا

 «أغنية المهد»، «جا  آمون»بمرافقة التشيييييل  « رقصيييية الربيع»

 بمرافقة« سييييلطانة دمشييييق»، «رامونه نيرسيييي »بمرافقة اللتوانية 

ة ، بمرافقة الياباني«تحية إلى دب » ،«إيفيان أورفالوف»الروسيييييي  
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وهذ  المقطوعة كان قد ألفها ضيييا  السييكري «. سيياوام  كيوشيي »

صيا  للمسابقة الدولية للناشئة الت  ينظمها بشكل دوري عازف خصيي

، الذي يقيم ف  مدينة دب  منذ «رياض القدسييييي »الكمان السيييييوري 

رين بات»بمرافقة النمسوي « رقصية االسيتقبال» .حو عشيرين عاما  ن

صييييفا  »، «داغمار موليز»بمرافقة الكوبية « 2شيييي ف »، «لشيييينر

 «.اجيوراأندريا م»بمرافقة اإليطال  « نيسان

خمسة عازفين من أصل ثالثة وعشرين  ةوهكذا أعطت سوري

 «ضيا  السكري»عازفا ، وأريد لرخرين أيضيا  أن ينشيروا موسييقا 

دهم. وجميعهم اشييييييتركوا ف  هيييذا وفي  بالدهم وف  أمييياكن وج

المشييييييرو  بدون أجر، فقد اقتصيييييير تمويلهم على دفع ثمن بطاقات 

 ت قصيرة وجد متواضعة. طائراتهم وتكلفة إقاماتهم،الت  كان

ويبقى لنا أن نثن  على عازف الكمان السوري أشرف الكاتب، 

على جهد  ومثابرته وإصييييرار  إلى أن صييييدر ألبوم األسييييطوانتين 

أشيييييرف كاتب، ضييييييا  »المذكورتين إلى النور. عنوان األلبوم هو 

وقد اعترض أحد المسيييتمعين ف  حفل «. السيييكري مؤلف من حلب 

وقال )بصيييييوت عال( إن حلب ه  « ن حلب م»دمشيييييق على كلمة 

حلب كل السيييييوريين. وانتقد آخر )بصيييييوت خافت( تسيييييمية األلبوم 

، وكان من «أشيييرف كاتب،ضييييا  السيييكري مؤلف من حلب »بـيييييييي

ضيا  السكري/ مؤلف موسيق  سوري » الممكن أن تكون التسيمية:

 «.  من حلب

 

 معجـــــم       

 

 البــاليـــه
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 إعداد : د. واه  سفريان

 

C 

 

Charnley (Michael) )ــ تشارنلي )مايكل 

نكليزي. درس تحت إشراف كورت إراقص ومصمم رقصات 

أظهرت «. سااادزرز ويلز»ومعهد « دارتينغتون هولّ »جوّس* في 

ذ  ام محااوتتاا ازكااكري في مجاال ازتصاااااااميم مواهكاا ازوا ادي. منا

زيون ڤوفااي ازااتاال« Ballet Workshop» اماااال ما   7491

 كي.ياألمر

« Symphony for fun»ماااان أهاااام تصااااااااااماااايااااماااااتااااا 

حقق تشارنلي في «. أزيس في  ازم ازعجائب»و« Bagatelle»و

تصاااااااميمااتاا ازنااجحال مزجاان مساازياان كين أسااااااالوب وتقنياات ازكاازيا 

ي صازكالسايكيل واتشاكال ازحديسل زلرقص ازمعاصار كوسالوب شاا 

 نكليزي.إطاك   يذ

Charrat (Jeanine)  )4291ــ شاّرا )جانين 

راقصاال كازيا ومصااممل رقصااات ورئيساال فرقل كازيا فرنساايل 

أمساااايات رقص كالساااايكي كازتعاون م  روتن  7497أحيت  ام 

نسااكي  ڤزسااترا« زعكل ورق»رقصااات  7491تي. وصااممت  ام پ
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شاااااااوتااا »و« Passion»ورقصاااااااات األدوار ازرئيساااااااياال في 

 .7491من تصميم سيرج زيفار  ام « يليڤتاروس

ي ازمرأ»تي پزفرقل كازيا كاريس زروتن  7491صاااااممت  ام 

 7494وصاااااااممااات في كرزين  اااام « آدم وازمرآي»و« وظلهاااا

 . إيك.ڤزـ « أكراكساس»

مجزري »فرقتها از اصل وقدمت كازيهات  7411أساسات  ام 

. «ازطحازب»و« هيراكليس»و« أجنكيل في كاريس»و« األمازون

« كازيا شااااارا ازجديدي»فرقل أ رى ساااامتها  7411أسااااساااات  ام 

ـ ز« كريسااااتوف كوزومب»يكر  وڤز« رقصااااات أوكيرون»وقدمت 

 .Verettiزـ « از طايا ازعشر»زروسيني  و« أرميدا»إيك  و

كحروق واساااعل نتيجل اشاااتعال  7497أصااايكت شااااّرات  ام 

 إزى أوساط ازكازيا. 7491سوب ازرقص  زكنها  ادت  ام 

كمهرجان رقص كاريس وقدمت  7499ركت شاااّرات  ام شااا

 «.سيكون زك اسم... تريستان»في جنيف كازيا  7491 ام 

Chassé ــ شاّسيه 

 ازمعنى ازحرفي زلكلمل هو: تطرد أو تطارد.

حركاال راقصااااااال يتقاادم  الزهااا ازراقص ك طااا متتااازياال يراهااا 

 ازمشاهد وكون كل ساق تززق فوق األ رى طاردي إياها.

Chatte (La) ــ الهّرة 



 

 182 

كازيا من فصال واحد  صمم رقصاتها كاتنشين  لى حككل من 

توزيف كوكنو اشاااااتقها من أمسوزل ييزوكيوس  ازموسااااايقا من توزيف 

يا.  قدمت أول مري  لى مسااااااري مونتي كارزو  ام ڠهنري سااااااو

. أكاّد كااتنشاااااااين  ند تصاااااااميما ڤيليڠمن أداء فرقال دياا 7411

زكهلوانيل ازراقصاااال زلراقص ساااايرج زلرقصااااات إكراز ايمكانيات ا

 زيفار. 

Chausson ــ خّف الرقص 

حذاء رقص مسااااااطع ينصاااااان  من ازحرير  مزود كنعل جلدي 

طري وتند م ذروتا من ازدا ل   ينشد  لى كاحل ازراقصل كوساطل 

شاريطين. زم يعرف  ف ازرقص في  صر كازيا ازقصور و صر 

ات ء رقص زراقصيستريس  وا تمد في  هد ازسوري ازفرنسيل حذاڤ

ازكاازياا. وقاد ساااااااا اد تاد يم ذروي از ف  لى ظهور ازرقص  لى 

 رؤوس األصاك  م  كل اتكتكارات ازجديدي من دوران وتوازن. 

Chauviré (Yvette) 4241يريه )إيفيت( ڤــ شو 

را ورقصااات كتوزق پراقصااال فرنسااايل انىااامت إزى فرقل األو

ندر يد  إسااااكڤانتصااااار دا ككير كازيهات من تصااااميم ساااايرج زيفار:

ازككير   شااااااتار  ازفارس وازفتاي. كعد رقصااااااها في كازيا  شااااااتار 

 7491را كاريس. ورقصت  ام پا تيرت نجمل كازيا زفرقل دار أو

واألدوار ازرئيسااااااايل في جيزيل  «ساااااااراب»دور ازظاّل في كاازيا 

 اااام  وپراغاااادرت دار األ«. موت ازتمّ »وكحيري ازتّم ومقطو ااال 
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نجماال  وتنقلاات كين موساااااااكو  في جوزاال فنياال كراقصاااااااال7494

 7419را كاريس  ام پراد وزندن وميالنو و ادت إزى أوڠوزينين

 Checkmate )ــ نهاية أو هزيمة شطرنج )الشاه مات 

ازوا  لى ڤكازيا من مشااهد واحد  صااممت رقصاااتها نينيت دي 

موساايقا من توزيف آرسر كليّس  قدمتها أول مري فرقل كازيا سااادزرز 

 .7411شانزيلزيا   ام ويلز  لى مسري از

اسااااتعراق راقص وتمسيلي يصااااور من  الل زعكل شااااطرن  

ازصااراب كين ازحب وازموت. ومنذ ازكدايل يمكن زلمشاااهد أن يتكهن 

من سايكون ازفائز  إت أن ازمنافسل ت لق جّوان دراميان يى  ازمشاهد 

 كحازل ترقب ينتظر ازنهايل ازتي قد تكون وشيكل.

Chelest (Alla) 4221ــ 4242يست )أالّ( ــ تشيل  

 ڤراقصااااال كازيا روسااااايل  درسااااات في معهد مساااااري كيرو

راد وزفتت أنظار أسااااااااتذتها  الل  روق طالب مدرسااااااال ڠكليني

حتى  ام  *انوفااڠااڤاازرقص. تااكعات دراساااااااتهاا تحات إشاااااااراف 

  وزم  نجمهااا في  ااازم ازكااازيااا. ورقصاااااااات أهم األدوار 7411

ساااااااميرازاادا. تعااّد من أهم ازنجومياال في جيزياال وازجمااال ازنااائم وإي

ييتي وزها موق  هام في مجال ڤراقصاااااااات ازكازيا في ازعهد ازساااااااو

 ازتدريس.

Chevalier et La Demoiselle (Le)  ــ الفارس

 والحسناء 
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 *كازيا من فصااااالين وسالا زوحات من تصاااااميم سااااايرج زيفار

وكير. قدمت أول مري  لى مسااااااري ڠ پيليڤوموساااااايقا من توزيف 

. ازكازيا  كاري  ن اساااتحىاااار زقصاااص 7497را كاريس  ام پأو

فروساايل من ازقرون ازوسااطى اسااتوحاها ساايرج زيفار من قصاايدي 

 تروي مغامرات ازفرسان وكطوتتهم.

وني وتءهم ألميري ينروى أنهااا كاااناات ڠيعلن سالساال نكالء كور

تتسااااااالال  ارج ازقصااااااار كعد أن تتحول إزى ظكيل... يعترق أحد 

ري فتن زه كقرنها  ويىاااااطر ازفرساااااان ازمشاااااردين طريقها ذات م

ازفاارس زىاااااااركهاا ك نجره  فينفك ازساااااااحر وتظهر األميري  لى 

حقيقتها  وسار ان ما يتد ل ازفرساان ازسالسل م لّصين األميري من 

 أسر ازفارس ازغريب ويوجهون إزيا تحدي ازفروسيل. 

تقيم األميري مسااكقل زلفروسايل ت تار من  الزها  طيكها. وكعد 

 كاريات فروسيل ينتصر ازفارس ازغريب.جوتت مكارزي وم

Choreartium 

ين  لى موساايقا ازساايمفونيل ازراكعل زكرامز *كازيا صااممها ماسااّ

كوداء فرقل كازيا مونتي كارزو. 7411قدمت أول مري في زندن  ام 

 كازيا كال موىوب تصنف ىمن فئل ازكازيهات ازمجردي. 

Choreodrame   ــ دراما راقصة 

في مطل  ازقرن ازتاسااااا   شااااار مصااااامم  صااااايغل فنيل أطلقها

يمائي تمسيل إ : انو  ويقصاااااد كهاڠيڤازكازيهات اييطازي ساااااازفاتور 
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يعتمد أسناء تقديما  لى كرنام  موسااااايقي دقيق  ويؤديا  ادي   دد 

 من ازراقصين.

Choreographe  ــ مصمم رقصات 

ويعني ازرقص  Khoreiaكلماال مرككاال مكوناال من قسااااااامين 

Graphein اكل )كازلغل ازيونانيل(. ويعني كت 

شا ص  كير يقوم كتوزيف ازكازيهات أوازرقصات ويحدد وينظم 

  طا ازرقص كدقل واحترافيل.

Choreographie  ــ تصميم الرقصات 

فن تااوزيف ازكااازيهااات وازرقصاااااااات وتحااديااد  طوات ازرقص  

 سواء كان فرديان أم سنائيان أم جما يان.

 تدوين از طا.ويقصد كازكلمل أيىان أسلوب وطريقل 

أول من فكر كوصف وتدوين از طا راهب يد ى جان تاكورو 

(  واكتفى 7141ـاااـااا 7174« )توينو أركو»ازذي ات ذ زنفسا اسم 

كوصااااف ازحركات دون تقديم أي رساااام توىاااايحي مرافق. إت أّن 

( استدرك ازنقص في كتاكا 7114ـاااااااـاااااااـااااااا 7991راوول فوّيا )

Choreographie  فيا أنساااس  ووىااا  7117ازذي نشاااره  ام

ز طوات ازرقص. ويعاد كتاب  Stenogrphieازكتااكال ازم تززال 

 ام  Magnyي ازاذي نشاااااااره ماان« ادىء تصاااااااميم ازرقصمكا»

أكسر ازمؤزفات قركان زلكمال  ويكاد أن يكون قاموسان زلرقص  7191

أيىااان كتاكا في مجال 7111ازكالساايكي. وقد أزف سااان زيون  ام 

رأ من تطورات كعد صدور تصاميم ازرقصات أىاف فيا كل ما ط
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يل يّر زم يقتن  كازقيمل ازعملڤكتااب ماني  إت أن ازمصااااااامم ازككير نو

زمسل هذا ازتدوين في توجيا ومسااا دي أساااتذي ازكازيا أو مسااا دتهم. 

وم  ا تراب ازتصااوير ازسااينمائي أصااكع زدى مصااممي ازرقصااات 

وساااايلل قيمل زوصااااف تصااااميماتهم وحفظ حقوق ملكيتهم ازفنيل في 

ن وڤل تعرىااااااات إكاادا اااتهم زالنتحااال ازفني. واكتكر رودوزف حااا

( نظام تدوين رقص سااماه 7411ـااااااااـاااااااا 7114تكان ازنمسااوي )

Cinetographie  تادوين ازحركال( في غايل ازكسااااااااطل وأقرب(

 األسازيب إزى ازكمال  تكنتا معظم مدارس ازرقص في  ازم ازكازيا. 

Choreographic Offering افية رڠــ الهـِبة الكوريو 

كازيا من تصااااااميم جما ي شااااااارك فيا أفراد فرقل كازيا ازقرن 

ازعشااااااارين  ومديرها موريس كيجار. قدمتها أول مري ازفرقل ذاتها 

. وق   يار كيجار في 7417 لى مساااااااري أكاديميل كروكلين  ام 

تصااااااوره زهذه ازكازيا  لى ازموساااااايقا ازتي أزفها كال وأهداها زملك 

فيهاا كيجاار سماانيال مقاط  كانون  روساااااااياا فريادرياك. وقاد ا تاارپ

Canon وجعل كين ازمقاط  فواصاال حري ڠرمن توزي  مونشااين  

تمنع ازراقصاين فرصال  رق تصميماتهم ازراقصل كمرافقل آتت 

اييقااب. ازكاازيا تز ر كمفاج ت راقصااااااال يرتجلها أفراد ازفرقل في 

 ال.  كَك  قوا د ازرقص ازكالسيكي  ال ل ازمقاط  ازلحنيل زـّ تـن حين ت

 The» ريقول كيجااار في مقاااكلاال زااا م  صاااااااحيفاال نيويورك

New Yorker » :ازهكااال »كعاااد أياااام من تقاااديم ازعرق األول

رافيل حوار كين أهم  نصرين في أ مال ازكازيا ازكالسيكيل ڠازكوريو
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ازتي يؤديها ازراقصااون  لى موساايقا كال  وازرقص ازمعاصاار ازذي 

ونا ين األساااااالوكين  تنافس أ تقد كينؤدى كين ازمقاط .... سمل تنافس ك

 «زن ينحسم....

Chota Roustaveli  يليڤروستاــ شوتا  

 لى  *كازيا من أرك  زوحات صااااامم رقصااااااتها سااااايرج زيفار

مت نين  قندپر وهارسااااني وتشااايريڠموسااايقا من توزيف أرتور هوني

 .  7499أول مري  لى مسري مونتي كارزو   ام 

يل سيرتا األدكيل وازكطوز يليڤيروي ازشاا ر ازجيورجي روستا

زألميري تااامااار. تق  أحااداا ازكااازيااا في قصااااااار األميري حيااا تلهو 

 األميرات ويرقصن ويستمعن إزى ازموسيقا. 

رغم طول البيييالييييه نجح ليفيييار ف  جيييذب الجمهور بفضييييييييل 

 تصميماته الراقصة. 

Chout  )ــ شوت )وتعني المهرج بالروسية 

ـ  ڤشااااعكيل ألفاناساااايزوحات مسااااتوحاي من قصاااال  9كازيا من 

Afanasievيچ لى موسايقا من توزيف سير ڤ. أ رجها تريونو 

 .ڤروكوفيپ

 اااام  ڤيليڠقااادمااات أول مري في كااااريس من أداء فرقااال دياااا

 و أتّ »كتحىاااااير موسااااايقا كازيا  ڤروكوفيپ... ساااااكق أن قام 7417

أن األ ير زم يقتن  كما قدما    إتڤيليڠمساااااااتجيكاان زطلاب دياا« زوزي

 وتراج   ن تقديم ازكازيا. ڤروكوفيپ
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م ازعمل كنجاي  لى  إت أن ازكاازياا ازجاديادي نازت رىااااااااه  وقندج

يتمكن مهرج مكار وزوجتا من «. Gaité lyrique»مسري ازـااا 

 ااداب رفاااقااا ازساااااااتاال واييقاااب كهم في مقااازااب تساااااااككاات كفقاادانهم 

 ززوجاتهم وكناتهم وأموازهم. 

م  « ازمهرج» ڤأ رج تريونو لى  شااااكل مسااااري وكونا ينَقدَّ

ريفي كوسااااالوب هززي ساااااا ر ومشااااااغب في غايل اتنساااااجام م  

 .ڤروكوفيپمىمون ازقصل وموسيقا 

Christensen (Willam)  )ـــ 4299ــ  كريستنسن )ويليام
9994 

راقص كازيا ومصااامم رقصاااات أمريكي من أصااال دانمركي  

را پين. قام كتوسااااايس فرقل كازيا أوكوفتعلّم ازرقص تحت إشاااااراف 

رانساايسااكو ورقص أهم األدوار ازرئيساايل  وأصااكع فيما كعد سااان ف

مصااامم ازرقصاااات في فرقل ازكازيا نفساااها  وقدم  دي كازيهات مسل 

  «انيپااازحااب ايسااااااا»  «روميو وجوزيياات»  «يينااا ازقااديماالڤ»

 «.  يرام وتيزكياپ»  «ال ازشتاءڤكرن»

زكريسااتينساان دور أساااسااي في ترساايب قوا د ازكازيا وتصااميم 

 ب ازوتيات ازمتحدي. ازرقص في غر

Circles   ــ دوائر 
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لين تيتلي  لى موسااااايقا من توزيف كيريو  ڠكازيا من تصاااااميم 

في   Dance Theatreقادمات أول مري كاوداء ازفرقال ازهوزنديل 

 .  7491تهاي   ام 

مم ازكازيا زيؤديا سااتل أشاا اص يظهرون في كدايل ازمشااهد  صاان

 وهم يؤدون تمارينهم ازتمهيديل. 

ائيل أوزى تعقكها رقصااال سنائيل أ رى وينتهي ازكازيا رقصااال سن

 كرقصل سداسيل  تاميل. 

Circus Polka  ولكا السيرك پــ 

مشاااهد اساااتعراق راقص تيتجاوز أرك  دقائق صااامما جيروم 

ينساااااكي زيؤديا مجمو ل من ازفيلل ڤروّكنز  لى موسااااايقا أزفها ساااااترا

 م وكايليازصاااغيري و دد من ازراقصاااات ازجميالت في سااايرك كارنو

. قدمت كنساااااا ل كازيا  اصاااااال من أداء فرقل كازيا مدينل 7491 ام 

 .7411نيويورك أول مري  ام 

Ciseaux  المقصــ   

 طوي رقص يقوم  الزها ازراقص كتحريك ساااااااقيا كحركل تشااااااكا 

 حركل ازمقص. 

Cléopâtre  كليوباتراــ   

كازيا من فصال واحد  صامم رقصاتها واكتكر مشاهدها ميشيل 

  لى موسيقا من توزيف أرينسكي.  *فوكين
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 دياڠيليڤقدمت أول مري  لى مساااري ازشااااتليا من أداء فرقل 

. زوحل راقصااال تجم  كين ازعظمل ازفر ونيل وازساااحر 7414 ام 

 ازشرقي وازلمسل ازسحريل زمدرسل ازكازيا ازروسيل. 

وحااول إ اادي تقديم  7414 ن أداء موسااااااام  ديااڠيليڤزم يرَق 

كورات من تصاااااميم ازرسااااااَميلن ازمساااااتقكلين روكرت ازعمل كا تماد دي

وسااااونيا ديلوناي...... وفشاااالت ازمحاوزل زوجود مفارقل صااااار ل كين 

 تصميم ازرقصات وازديكور.  

Clos  ـــ مغلق 

يوصف كا راقص غير قادر ـااااـاااا ألسكاب تكوينيل  لى رف  ساقيا 

 كقدر كاٍف. 

Clustine (Ivan) (4211ــ 4189ان(. )ڤـــ كلوستين )إي 

أساااااااتاذ رقص روساااااااي ا تير وهو في ازسامنل وراقص كازيا 

 شاااري من ازعمر راقصااااان أول في ازمسااااري ايمكراطوري كسااااان 

. أمىااااى حياتا يرقص في ازفرقل نفسااااها مدي  مساااال كطرسااااكر 

كاريس حيا صمم  أوپراإزى  7477و شارين  امان  سم دن ي  ام 

ا موسااايق لى « متتازيل رقصاااات»  «روساااازكا» دي كازيهات مسل 

رافق 7479ومنذ كدايل موساااااام «. هانسااااااي األحدب»ان وپزشااااااو

 كوستاذ رقص في جوتتها حول ازعازم.  پاڤلوڤاازراقصل آنا 

Coda  ـــ الخاتمة 
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ـااااااااا ازقسااام ازسازا من  طوي ازرقص ازسنائي  يلي ازتنويعات 7

ازراقصاااااال. الل از اتمل يرقص كلل من ازراقصااااااين وحده و لى 

 هيان از اتمل معان. ازتناوب  إت أنهما ين

ازمشهد از تامي من ازكازيا ازكالسيكي حين يتقدم راقصو  ـاااـااا1

وراقصاات األدوار ازرئيسايل كشاكل منفصل أو كل سنائي  لى حدي 

 كما هو ازحال  ند كلوغ ذروي از اتمل. 

Colloque Sentimental   ــ حوار عاطفي 

 .A *ساااااكيڤليڠكازيا من فصااااال واحد  صااااامم رقصااااااتها إي

Eglevsky وزز وفكري من ت ياال و لى موسااااااايقااا من تااوزيف ك

 يرزين.ڤادور دازي  لى موىوب مشتق من قصيدي زڤساز

من أداء فرقااال 7499قااادمااات أول مري في نيويورك  اااام 

  كازيا ساااريازي من غرائب ت يالت دازي إذ «إنترناشااايونال كازيا»

يدور  دد من ازراقصين وقد رككوا دراجاتهم حول آزل كيانو تحّول 

 زى ينكوب ماء. إ

Colombo (Vera) ( 4294يرا( )ڤـــ كولومبو )      ـــ 

راقصااااااال كازيا إيطازيل ت رجت في مدرسااااااال كازيا تساااااااكات 

  توزقت في أدائها دور «راقصااااااال نجمل» 7411وصااااااانفت  ام 

وميو ر»و« كحيري ازتمّ »و« كساري ازكندق»و« ازعصفوري ازناريل»

واتي ت رجن من مدرسل تعد من أفىال ازراقصات ازل«. وجوزييت

 تسكات. 
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Combat (le)   ـــ المعركة 

كاازياا من زوحال واحدي  صااااااامم رقصااااااااتها و. دوتر  لى 

 7494موسااااااايقاا زرفائيل كانفيلد  قدمتها في زندن أول مري  ام 

 . پتيزروتن « كازيا كاريس»فرقل 

يواجااا تااانكريااد ازمحاااركاال ازمتنكري كلورينااد في معركاال كال 

قط ازمحاركل ازمقنعل وقد أصاااااايكت كجري قاتل  رحمل  وحين تساااااا

نزب تاانكرياد قناا هاا زيكتشاااااااف أن ازمحااركال ازمتنكري ما هي إت ي

 ازفتاي ازتي يعشقها. 

Commedia dekk'arte  ديل ارتيهـــ كوميديا 

مسااري كوميدي يغلب  ليا صاافل اترتجال  شاااب كين ازقرنين 

أرزكان   ازسااادس  شاار وازسامن  شاار  واشااتهرت شاا صااياتا مسل

وپوزتشااينيال وكوزومكين في األوساااط األدكيل كووركا. ىااّم   وكيّيرو

هاذا ازشاااااااكال ازمسااااااارحي  ناصااااااار راقصااااااال من تمسيل إيمائي 

 وكهلوانيات.

حّرق هااذا ازشاااااااكاال  لى تااوزيف  اادد هااام من ازكااازيهااات 

ي ينسكڤساترا« پوزتشاينيال( »7471شاومان زفوكين )« الڤكرن»و

ين  ين مّيو « سااااااااتد»و 7411زماساااااااّ « پييرو»و 7419زماساااااااّ

 .7491شونكير  زتيتلي 

 Commedia Umana (la) ـــ الكوميديا اإلنسانية 
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ين  لى  *كازيا من سالسل فصااااول  صاااامم رقصاااااتها ل. ماسااااّ

موسيقا من توزيف مينيّسيا وموىوب مشتق من روايل زـ كوكاتشيو  

. 7491ي  ااام ڤقاادماات أول مري في مهرجااان ازكااازيااا كمااديناال نير

ين ساارد  ازكازيا ساالساالل من ازلوحات ازراقصاال يعيد من  الزها ماسااّ

 قصص كوكاتشيو. 

Compagnie de Ballet ــ فريق أو شركة الباليه 

مجمو ل راقصااااين وراقصااااات ازكازيا ومصااااممي رقصااااات 

كين يتكعون سلطل ايداري ازفنيل وازمازيل.  مدرج

Compagnies de ballet الباليه ــ فرق 

هي أول فرقل كازيا حديسل  انطلقت « وسيلفرقل ازكازيا ازر»إن 

 .دياڠيليڤكإداري رئيسها  7414في كاريس  ام 

 7479وأول فرقل كازيا في أمريكا توسست كجهود أ. كوزم  ام 

 «Ballet in time»وسميت 

فرقتها في كدايل ازحرب ازعازميل األوزى  پاڤلوڤاا ـاااااااّ وأساست آن

ت  و غادرتها في وانتقلت إزى أمريكا في جوزل دامت  مس ساااانوا

جوزال طويلال حول ازعاازم  سم انحلات  ناد وفااي مؤساااااااساااااااتها  ام 

7417. 

توساااااسااااات كعد انتهاء ازحرب « إيدا روكنشاااااتاين»فرقل كازيا 

ازعاازميال األوزى  تميزت كعروىاااااااهاا ازف مل وقيمتها ازفنيل ازعازيل 
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ياال ڤوتمكناات من جااذب أهم ازكتاااب ومؤزفي ازموسااااااايقااا  مساال را

ر. وأدكاء  مسل أندريا جيد وكلوديل ڠر وهونيينساااكي وإيكيڤوساااترا

 ازيري. ڤول پو

تحت إداري كوريس « ازكازيا ازرومانتيكيل»توساااااااسااااااات فرقل 

 وانحلت كعد أرك  سنوات. 7417رومانوف في كرزين  ام 

ازكاااازياااا »وأساااااااس روزف دي ماااارياااا وجاااان كورزين فرقااال 

ت اازتي تكنت منحى ازحداسل في ا تيار مواىااي  ازكازيه« ازسااويدي

ان  رس»  «استراحل»وتصاميم ازرقصات  وكدأت موسمها كتقديم 

 وانحلات ازفرقاال« حلكال ازتزز »  «ازرجال ورغكتااا»  «لڤاكرج إي

 .  7411 ام 

وتكنت 7411أساااساااها كورت جوّس  ام « كازيا جوسّ »فرقل 

اتجاااه ازماادرساااااااال ازتعكيرياال األزمااانياال دون أن تت لى  ن ازرقص 

ينل ازمد»سم « ازطاوزل از ىااراء»ازكالساايكيو واشااتهرت كتقديمها 

 إيّسن واستقرت في زندن أوپراغادرت ازفرقل مقرها في «. ازككيري

  زكن 7491طوال فتري ازحرب ازعااازمياال ازسااانياال وانحلاات  ااام 

ن زيعاد توسااايس ازفرقل تحت اسااام   Folk»أفرادها  ادوا إزى إيساااّ

Wang Ballet.» 

ساااااتاذي نشاااااوت من مدرسااااال األ« كازيا ماري رامكرت»فرقل 

اينكليزياال ماااري رامكرت وكاادأت نشاااااااااطهااا ازفني في مساااااااري 

  وىااااااامت كين صااااااافوفها ازعديد من ازمصاااااااممين «ميركوري»
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ور وهاروزد ڠازموهوكين ازشااااااكاب أمسال فريدريك أشااااااتون وازتر 

 تورنر وأنتوني تودور.

كإداري 7491شكلت في زندن  ام « ساادزرز ويلز»فرقل كازيا 

تجاوز ازعشااااار سااااانوات تحوزت إزى  ازوا  وكعد نشااااااطڤنينيت دي 

 «.فرقل ازكازيا ازملكيل»

تحت ر ايل  7411تشكلت  ام « كازيا مونتي كارزو»فرقل 

مساااااااري مونتي كارزو وكإداري رينيا كلوم وكوزونيل دي كازيل. 

سال   أمدياڠيليڤونجحت ازفرقل في جذب أفىاال راقصااي فرقل 

اقصاااات ماسااّاين وكاتنشاااين إزى جانب  دد من ازراقصاااين وازر

ازجاادد. انشاااااااق ازكوزونياال دي كااازياال  ن ازفرقاال زيكّون فرقتااا 

  وكقيت ازفرقل األصاااليل تحت إداري رينيا 7411از اصااال  ام 

كلوم. و شااااااايال ازحرب ازعاازميال ازسانيل انتقلت إزى أمريكا حيا 

حين انفصاااال  نها ماساااّاين 7491واصاااالت نشاااااطها حتى  ام 

 Ballet»وقارر تاكوين فرقتااااا از اااااصااااااااااال تحاااات اسااااااام 

Highlights .» أما ازكوزونيل دي كازيل فقد ا تار اسمان جديدان

وتنقل كها « Original Ballet Russe»زما تكقى من ازفرقل 

كين إنكلترا وأمريكاا  وانحلات ازفرقال م  انتهاء ازحرب ازعازميل 

 ازسانيل. 

اساااااااتمرار زفرقاااال « مساااااااري ازكااااازيااااا ازوطني األمريكي»

«Mordkin Ballet .»وىمت  7414ها ازفني  ام كدأت نشاط
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إزى جااناب ازراقصاااااااين األمريكاان  اددان من نجوم ازكازيا ازروس  

 في جوزل  ازميل واسعل. 7499وانطلقت ازفرقل  ام 

أسستها ازراقصل ومصممل ازرقصات « اجپروا »فرقل كازيا 

 لي ساااااااتون وات ذتتاج  كازتعاون م  ازراقص كنپاألمريكيل روا 

 ان زها.و مقرڠشيكا أوپراازفرقل 

نشااااوت من ازتقاء كاتنشااااين م  « فرقل كازيا مدينل نيويورك»

كيرسااااااتاين ازذي كان في طور ازمحاوزل زتوساااااايس فرقل كازيا ذات 

شاااا صاااايل أمريكيل  وتعاونا  لى توساااايس معهد تعليم ازكازيا ازذي 

« انڤاكازيا كار»  «أمريكان كازيا»  منع نيويورك سالا فرق كازيا

»   مرور ازوقت تحوزت األ يري إزى وم«. كازيا سااااااوسااااااايتي»و

تحت إداري كل من كاتنشااين وروكينز. « فرقل كازيا مدينل نيويورك

وأنشو فرقل كازيا  7411انشاق ج. روكينز  ن ازفرقل األصليل  ام 

 «..Ballet U. S. A»صغيري  رفت كاسم 

« Borovansky Australian Ballet»توسااااساااات فرقل 

 انسكي.ڤإدوارد كوروكإداري  7491في ميلكورن  ام 

كازيا » 7414وزكوف  ام ڤوفي كندا أساااس ازراقص كوريس 

 ڠيپيوينكازيا أ ىاء نادي في مدينـااـااـااـاال تورونتو. وقام « فوزكوف

« Winnipeg Ballet»كتاوسااااااايس ازفرقال ازكناديل  7491 اام 

وم  اقتراب نهايل ازحرب  Hayو L Loydكإشااراف اينكليزيتين 

مدير مساااااري ازشاااااانزيليزيا  R. Eudesازعازميل ازسانيل أساااااس 
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همت ازتي سااااا« فرقل كازيا ازشااااانزيلزيا» پتيكازتعاون م  إدمون 

في اكتشاااف مواهب  دد هام من ازراقصااين ومصااممي ازرقصااات 

 7411وكاكيليا وجانمير. وفي  ام  پتيازفرنسااايين  أمسال شااااّرا و

 انحلت فرقل ازشانزيليزيا.

نساااااحاكا من فرقل كعد ا پتيأساااااساااااها روتن « فرقل كاريس»

  وأقامت ازفرقل في مسري ماريني وقدمت 7491ازشانزيليزيا  ام 

 اددان هااماان من ازكاازيهاات ازحاديسال ازتي تقات نجااحان ككيران ما زازت 

تشاااااااغال مكااناان هااماان في كرام  فرق ازكاازيا. وأساااااااس ازمركيز دي 

في نيويورك مدرسل زتعليم رقص ازكازيا ونشر  7491اس  ام ڤكوي

ها وتمكن ازمركيز من اجتذاب أهم ازراقصين وازراقصات ازذين سقافت

كاااازياااا »تحرروا إسر انحالل فرقااال كاااازياااا مونتي كاااارزو وفرقااال 

قل كازيا فر» وكون فرقتا از اصال ازتي  رفت كاسم « إنترناشايونال

م أنحااء ازعازم قدوقاام كجوتت فنيال في جمي  « كويڤااسمركيز دي 

 الزها  روىاااااان تميزت كازف امل واتتقان واتحترافيل... وحافظت 

 ام وفاي مؤسااااسااااها  7497ازفرقل  لى مسااااتواها ازرفي  حتى  ام 

 .كويڤاسازمركيز دي 

ا ڤتجم   حول ازراقص أنتون دوزين وازراقصاااال أزيسااااا ماركو

مجمو ال صاااااااغيري من ازراقصاااااااين زلقياام كجوزال فنيال في أرجاء 

نكلترا جوزاالتقاات ازنجاااي. وانىااااااام إزى ازفرقاال  اادد أككر من إ

 روىاااااان  7411ازراقصاااااين وقدموا في ساااااتوّل تياتر كلندن  ام 

ّميت ازفرقل   London Festival»حققت نجاحان ككيران وقد سااااااان
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Ballet » و انىاام إزيها مصااممو رقص ككار مسل أشااتون وتندر

وازحديسل حققت  وزيشاااااااين وقدموا  ددان من ازكازيهات ازكالسااااااايكيل

 نجاحان ككيران.

فرقل كازيا هامل أساااااساااااها موريس « كازيا ازقرن ازعشااااارين»

« La Monnaie»  وات ذت مسااااري ازموّنيا 7491كيجار  ام 

ككروكساال مقران زها  وىاامت  ددان من ازراقصااين ازمتوزقين رافقوا 

كيجار في محاوتتا ازكاكري  إىاااافل إزى فنانين من مساااري ازموّنيا 

ا كاازفرقال ييماانهم كاإمكاانيال منع ازكازيا مساااااااحل حداسل دون ازتحقو

 ازت لي  ن ازمسلمات ازكالسيكيل. 

قاااد موريس كيجااار فرقتااا في تقااديم  اادد ككير من األ ماااال 

ازمعاصاااااري  ازحديسل أ مال تميزت ككالسااااايكيل حديسل. غادر كيجار 

واسااتقر في زوزان حيا كدل اساام فرقتا  7411مسااري ازموّنيا  ام 

 «.كازيا كيجار ــ زوزان» إزى

Con Amore   ـــ مع الحب 

كازيا من سالسل مشااهد  صمم رقصاتها كريستنسن  و ا تيرت 

موسايقاها من سالا افتتاحيات زروسايني. قدمت  أول مري في سان 

. تصور ازكازيا قصَتيل حب: األوزى مشاهد 7411فرانسايسكو  ام 

 فىيحل معاصري.من زوحات ازقرن ازسامن  شر  وازسانيل قصل 

 ازمشهد األول ــ األمازونيات وازلص:
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مجمو ل من ازراقصات في زيهن ازعسكري يوتمرن كرئيسل 

في غايل ازجمال وازكوس  يرقصان ويستنت  من سلوكهن أنهن زم 

يعرفن ازحب. يتساالل إزى ازغاكل زص جميل يشااارك األمازونيات 

ن  أن  . إتازرقص  وتشااااعر األمازونيات كعاطفل زم يعرفنها ساااااكقا

ازلص ازجميال يتجنكهن حتى إناا يتجاهل ما تكديا ازرئيسااااااال من 

 تقرب  وفي زحظل غىب يقررن إ داما... تطفو األنوار.

 ازمشهد ازساني ــ  ودي اززوج:

ساااايدي جميلل وأنيقل تسااااتغل غياب زوجها زتسااااتقكل  شاااااقها. 

األول رجل موز  كازلهو ومطاردي ازجميالت  يطرق ازكاب ويحاول 

قاال ازمرأي  إت أن ازكاااب يطرق فيىاااااااطر زال تكاااء  ويااد اال معااان

ازعشااااايق ازساني... كحار شااااااب في غايل ازشاااااكق سااااار ان ما يكدأ 

كمطاردي ازمرأي  إت أن ازكاب يطرق من جديد فيىااااااطر زال تكاء  

ويد ل ازعشااااايق ازسازا... طازب جامعي وسااااايم تندف  ازمرأي نحوه 

زمنزل  إت أن ازكاااب في حين يتراج  ازشاااااااااب محاااوتن مغااادري ا

يطرق من جادياد وياد ل شااااااا ص زم يكن قدوما في ازحساااااااكان.. 

 اززوج زينفاجو كوجود سالسل رجال في داره! تطفو األنوار.

 ازمشهد ازسازا ــ انتصار ازحب

تد ل آزهل ازحب وتكتشاف ازلص ازجميل وقد رك  ينتظر تنفيذ 

قف أصعب: اي دام  وتحاول اآلزهل إصاالي األمر زكنها تفاجو كمو

أركعل رجال يحيطون كامرأي حساااناء في موقف مركك جّدان... تقرر 

اآلزهل حل ازمشكلتين في نفس ازوقت فترمي قلوب ازرجال كسهامها 
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فيق  ازعشاااق ازسالسل في حب األمازونيات ويق  ازلص ازجميل كحب 

 رئيسل األمازونيات  ويعانق اززوج زوجتا... ستار.

Concerto   ـــ كونشيرتو 

كازيا من فصال واحد صامم رقصااتها ج. سكيكين  لى موسيقا 

 كوميك وپرامن توزيف أ. جوزيفيا  قدمت أول مري   لى مسااري األ

 .7411في كاريس  ام 

زمؤزفها شااون « ورود حمراء زي»موىااوب ازكازيا مقتكس من 

 أوكازي.

Concerto Barocco ـــ كونشرتو باروكو 

مان ا كونشاارتو آلزَتيل ككازيا من تصااميم كاتنشااين  لى موساايق

من تاوزيف كاال  قادمات أول مري  في مادينال  ريودي جاانيرو   ام 

 «.أمريكان تياتر»من أداء فرقل  7497

د  فن كاتنشااااااين في تصااااااميم « ازكونشاااااارتو كاروكو»تجسااااااّ

ازرقصاااااااات  فاازعمل كال موىاااااااوب ويشاااااااتق ازرقص من ازنص 

ر. منظووان ازپازموسايقي مكاشاري  ويتحدد ىمن إطار من ازكونتر

ل يمسال ازتوافق ازمساازي كين از طوط وازحركات واألصاااااااوات ما 

 ازنكيلل.

Concurrence   ـــ منافسة 
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كازيا من تصااميم كاتنشااين  وموساايقا من توزيف جورج أوريك 

وديكورات وأزياء من تصااميم ازرسااام ديران  قدمت أول مري  ام 

ل ساايازكازيا ازرو» لى مسااري مونتي كارزو من أداء فرقل  7411

 «.زمونتي كارزو

 اتفي حين يساااااااير  اااكرو ازطريق وهم ينظرون إزى واجهاا

ازمحالت ازتجااارياال  يتنااافس  ياااطااان تساااااااتاادراج كاال من يتوقف 

زمشاهدي معروىات واجهتا زلد ول إزى ازمحل كل وإقنا ا كشراء 

كّزي. ومن  الل تطور ازقصال يكتشاف ازمشاهد اتتفاق ازسري كين 

 زمنافسل ما هي إت وسيلل زإليقاب كاززكون. صاحَكيل ازمتجرين... فا

كاازياا في غاايال ازطرافال وازمري وتعد من ازمحاوتت ازناجحل 

 زكدايات كاتنشين.

Constantia  ـــ كونستانسيا 

كاازيا من زوحل واحدي  صااااااامم رقصااااااااتها ويليام دوتر  لى 

 أول مري كوداء فرقل ماركيز تموسايقا كونشرتو كيانو زشوكان. قدم

. كازيا كال قصااااااال وت تهدف 7499في نيويورك  ام  ويڤاسكدي 

إت منع هذا ازكونشاااارتو ازكدي  كعدان راقصااااان يظهر جمال ونكل هذه 

ازمقطو اال ازمحكوكاال. وفي كعق ازمشاااااااااهااد حاااول ويليااام دوتر 

اييحاااء كااازعواطف ازرقيقاال ازتي أحس كهااا شاااااااوكااان تجاااه ازمغنياال 

 سكا.ڤالدوڠوزونيل كونستانسيا پاز

Contretemps 



 

 192 

قفزي يؤديها ازراقص كون يقفز  لى ساق واحدي ويعود زيالمس 

األرق  لى نفس ازساااااااق م  إنزال ازسانيل  لف األوزى أو أمامها 

 أو إزى جانكها.

Coppélia يليا پّ ـــ كو 

باليه من فصييييييلين وثالث لوحات، ألف فصييييييولها كل من ش. 

صااااااامم  ساااااااان زيون كاا تمااد حكاايال من توزيف هوفمان.أ.نويتر و

رقصااتها أ.سان زيون  لى موسيقا من توزيف زيوديليب. قدمت أول 

 .7111اريس  ام پ أوپرامري  لى مسري دار 

تشااعر زوانيلدا ازجميلل كغيري شااديدي من دميل متحركل صاانعها 

 ليوس وجعلها تطّل من  لف زجاج نافذي منززا.پكو

 انتكااه و واطف فرانز  طيب زوانيلدا. كوپيليااتجاذب ازادميال 

أن  دون تهاوجاذكي كوپيلياتحاول زوانيلدا إنقاذ  طيكها من ساااااحر 

تجااد أي تجاااوب من فرانز. تتمكن زوانيلاادا من ازحصاااااااول  لى 

 يليوس وتد لا كرفقل صااديقاتها ويكتشاافن ازعديد منپمفتاي كيت كو

ئ يليوس ويفاااجپازاادمى ازمتحركاال  و لى نحو غير متوق  يعود كو

 ااارج ازمنزل  اادا زوانيلاادا ازتي  ازفتيااات  وتهرب ازفتيااات يهركن

 .كوپيلياتتسلل  لف ازستاري وتجلس متقمصل ش صيل 

 ليوسپيوفي هذه األسناء يصااااااعد فرانز  لساااااال إزى شاااااارفل كو

ويتقرب مناا مرحكاان كاا ويقدم زا  كوپيليوسوياد ال ازمنزل ويفااجئاا 

 سكوپيليوكوساااان من ازنكيذ دس فيا أكسااايران منومان. ويحاول ازسااااحر 

ازمكر  . وككازغكوپيلياروي فرانز زيكسا في جسااااااد دميتا  اساااااات راج
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ر ( كااون ساااااااحكوپيلياااوازاادهاااء تتظاااهر زوانيلاادا )ازمتنكري في سياااب 

ليوس كدأ يسااري في أوصااازها فتحرك  ينيها سم تكتساام وتتحرك پيكو

مقلاادي از طوات ازميكااانيكياال زلاادمى ازمتحركاال  حتى إنهااا تقفز وتكاادأ 

 رقصاال إسااكتلنديل. وكلما اقتركت أسناءانيل تليها پازرقص رقصاال إساا

 رقصها من فرانز حاوزت إ راجا من سكاتا ازعميق.

وفي ازلحظال ازحااسااااااامل تد ل وازدي فرانز وفي رفقتها ازعمدي 

 فيننقذ فرانز ويستيقظ معترفان ك طئا ويطلب مغفري زوانيلدا.

 وتنتهي ازكازيا كاحتفال  طكل فرانز وزونيلدا في جو مري.

فرق ازكاازيا كإد ال تعديالت  لى ازرقصاااااااات قاامات م تلف 

إت أن ازتصاااااميم األول ظل موىااااا  تقديس   «كوپيليا»وإيمائيات 

 معظم ازنقاد.

كاساااااااتعادي  1117 ام  كوپيلياكاريس تقديم  أوپرا ادت أوقد 

وا تاااروا راقصاااااااين   تصاااااااميم األزياااء وازااديكورات األصااااااالي

 وراقصات من نفس سن ازش صيات ازرئيسيل.

Coq d'or  ـــ الديك الذهبي 

ف من توزينفسااا تحمل اتساام  أوپراكازيا تم اسااتنسااا ها من 

و ّدل   وصاامم رقصاااتها ميشاايل فوكين  ريمسااكي كورساااكوف

مشاهدها أزكسندر كـااااااقنوا. قدمت ازكازيا في كاريس أول مري  ام 

 .دياڠيليڤمن قكل فرقل  7479
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زا  ّ رينقتل ازقيصاااار دودون زعدم وفائا كو ده زلمنّجم ازذي ساااا

ديكان ذهكيان يحرسا ويراقب حدود مملكتا وينذره فور اجتياز ازغزاي 

زحادود ازمملكال. وقاد تم تقاديم ازكاازياا كعاد اساااااااتكدال ازمغنين كرواي 

 سطوريل.أازعمل كرقصات  غنيَ وأن   يسردون تسلسل األحداا

ترك  رق هذا ازكازيا أسران ت يمحى من ذاكري تاريب ازرقص 

مال ازديكورات ازتي صاااااممتها ازرساااااامل ناتازي زف امل األزياء وج

ي قدم ازقياصاارا مسااتحىااري األجواء ازشاارقيل ازف مل ألڤغونتشااارو

 ازروس.

Coralli (Jean)  )4181ــ 4112ـــ كورالّي )جان 

كاريس  أوپرامدرساال دار  فيمصاامم رقصااات فرنسااي ت ّرج 

 انصااب اهتمام كورازّي منذ ازكدايل .7111وانىاام إزى فرقتها  ام 

ميالنو و ڤيينا لى تصااميم ازرقصااات وتشااكيل ازكازيهات.  مل في 

ورت ساااان مارتان  ام پساااتاذ كازيا في أوزيزكون. شاااغل منصاااب 

نجز ازعااديااد من فااو 7117كاااريس  ااام  أوپراانتقاال إزى و  7111

ورائعتا از ازدي « يريپ ـاااازا»و« ازشيطان األ رج»ازكازيهات مسل 

 .لجيزي

Cornazzano (Antonio)  4199كورناّزانو )أنتونيو( ــــ 
 4111ــ

كاااتااب إيطااازي  ااا  في كالط فيراري وكالط  ميالنو. منع 

كورنازانو من  الل كتاكاتا ودراساااااااتا فن ازرقص نفحل روحانيل 

من  الل ساااااعيا زت ليص ازرقص من مظاهره ازساااااطحيل ازمكتذزل 
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وتجريد از طوات وازحركات من ظاهرتها اتساتعراىايل كإكساكها 

ماازيل وتقييدها كحدود ومعايير سااااااايكون زها مرجعيل مساااااااحاات ج

أكااديميال تصاااااااون وتر ى مكادم فن تصاااااااميم رقصاااااااات ازكازيا 

(Choreographieوتحفظ أسلوب وش صي )ازمصمم. تا 

زم يكن كورنازانو صاااحب نظريات فقط كل أسااتاذ أزف ازعديد 

 من ازدراسات وازمراج .

Corsaire (Le)  ـــ القرصان 

صااامم رقصااااتها مازيليا   و مس زوحات فصاااول 1كازيا من 

Mazilier  لى موسااايقا من توزيف أدوزف أدام وقصااال مساااتوحاي 

كاريس  ام  أوپرا لى مسااري أول مري قدمت  .من قصاايدي كايرون

7119. 

سااااعى مازيليا زتحويل ازكازيا إزى اسااااتعراق ف م يز ر كعدد 

ست فككير من ازمشاهد ازراقصل زلجواري وازكراكري وازقراصنل. تنا

وظهرت « ازقرصان» لى تقديم   مسااري زندن وساان كطرساكور

وأهمها ما قدم  لى   محاوتت حديسل ي ادي تصااااااميم ازرقصااااااات

 ييتي.ڤمساري اتتحاد ازسو

Cortesi (Antonio) (  أـــــــــــــــ كورتيز )ــــــ  4128نتونيو
4112   

كدأ حياتا ازفنيل في دار   راقص ومصاااااامم رقصاااااااات إيطازي

  «Inès de Castro»زيزكون حيا قدم ساااان كارزو في  أوپرا
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. ويعود إزيا سم غاادر إزى إيطاازياا وتنقال يعمال في أهم مساااااااارحها

« لفيدسااااااي»نشاااااار ازكازيا ازرومانتيكيل في إيطازيا  فقد قدم  فىاااااال

. 7191وجيزيل  ام  7197ليوني  لى مساااري تساااكات  ام ڠتا

مرأي يهوديل من ا»و« يڠآ ر أيام ميسااااوزون»من أهم تصااااميماتا 

 «.توزيدو

Corypheé 

من مراتب ارتقاء راقصات ازكازيا  ويقصد كها راقصل منفردي 

 ناشئل.

Cotillon (28ـــ كوتّيون  ) 

صااااااامم   كازيا من فصااااااال واحد من تصاااااااّور كوريس كوكنو

قدمت   يرييتورقصااتها كاتنشاين  لى موسيقا من توزيف شاكرييا 

ل كازيا من أداء فرق 7411 لى مسري مونتي كارزو  ام أول مري 

 مونتي كارزو.

طك  ازرسام كريستيان كيرنار ازذي قام كتصميم ازديكور أجواء 

 ازكازيا كازروي ازكاروكيل ازحديسل.

رسااااااتقراطي رقصااااااات أتتوازى  الل حفلل رقص مجتم  

وتنويعااااات راقصاااااااااال تتحول وتتنقاااال كين ازتااااوزق وازكاااا كاااال 

آ ر حوريل ازليل ممسااااكل كيد إزى وتحوم من آن   وازشااااا ريل

                                                           


 .ــ حفلة رق  ومرح تتخلله ألعاب ومفاجات وتوزيع هدايا 
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ن ويحلق از فا    زقدرا ن زيسير شايأيىاو ... من ازقلق وازغموق ئا

 توسيرات ازمدرسل ازسريازيل ت ت فى  لى ازمشاهد.

Cou de Pied  ـــ عنق القدم 

منطقل تشاااريحيل تق   ند ازسلا ازسااافلي زلسااااق وتجاور ازقدم 

 تمر  كره أوتار  ىااااالت ازساااااق وترتكز  لى محفظل ازمفصاااال

ن  ازيل من ازعيوب وجيدي ازسكات زتسااااامع ويجب أن تكو وأركطتا 

 اتنتصاب كسقل واستقرار  لى رؤوس أصاك  ازقدم.كزلراقصل 

Coulon  ـــ كولون 

  ائلل فرنسيل ظهر منها  دد من ازراقصين ازهامين.

ورقصت   7111 ام  وپراـاـ آن جاكلين: انىمت إزى فرقل األ

ل كيسااتريس. توزقت  لى  شااڤارديل وڠال وڤإزى جانب دوكر

 ازمسري ازملكي كلندن حين رقصت م  أ يها جان فرانسوا.

ومارس   7111 ام  وپراـاااـاااـااا جان فرانسوا : ازتحق كفرقل األ

وأ د أفىال ازراقصين  7111و 7111 يازتدريس كين  ام

 في  صره .

  نتوان : نجاحا في ازرقص يوازي نجاي وازده جان فرانسواأـــ 

يها مدرسااال رقص  مل في ازمساااري ازملكي كلندن وأساااس ف

 في غايل األهميل.

Coupé   
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 طوي رقص يقوم كها ازراقص حين يسااااتكدل وكشااااكل سااااري  

 األ رى. ازساق ازتي تحمل سقل جسما ازساقَ ك

Couronne  ـــ التــاج 

وىاعيل رقص يرف  أسناءها ازراقص سا ديا م  درجل  فيفل 

من إحداهما من ازتقّوس إزى مساااااتوى أ لى من رأساااااا مقركان يديا 

 سم. 71ومحافظان  لى مسافل كينهما تقدر كـ  األ رى

Cranko (John)  )4219ــ  4291ـــ كرانكو )جون  

مدرساااال كازيا  فيت ّرج   راقص ومصاااامم رقصااااات إنكليزي

 شاااتهر كودائاااردن. ڠنت ڤسم انتقل إزى مساااري كو  ساااادزرز ويلز

ا وكازي« تريت  ترات »كازيا  7491صاامم  ام  .ألدوار ازصااعكلا

  ن حياي زوجات ازكحاري.« Sea Change»وكازيا « وداباز»

هيلين »كاااريس كااازيااا  أوپرا لى مساااااااري  7411قاادم  ااام 

  لى« روميو وجوزييت»سم تصاااااااميماا ازجادياد زكاازياا   «ازجميلال

 اردن.ڠنت ڤمسري كو

نازت تصااميماتا ازراقصاال ترحيكان ككيران زدى ازجمهور األزماني 

 ومدرسل ازكازيا األزمانيل.

Création du Monde (La)  ـــ خلق العالم 

كازيا من تصااميم جان كورزين  لى قصاال زـاااااااا كليز ساايندراس 

وموسااااااايقا من توزيف مّيو وديكورات وأزياء من تصاااااااميم فيرنان 

 زيجيا.
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من أداء  7411 لى مسري ازشانزيليزيا  ام أول مري قدمت 

 فرقل ازكازيا ازسويديل.

  ل ساااااحريل تحرك ازجمادفريقيين كو ماقوم سالسل من آزهل ايي

وتظهر أوزى ازكااائنااات ازكشااااااارياال ويرقص ازجمي  إزى أن يميزوا 

 كعىهم كعىان من ذكور وإناا.

تقّصد جان كورزين تصميم رقصات ذات حركات كدائيل أقرب 

رقص ينسااااجم م  مؤسرات موساااايقا ازجاز في   إزى رقص اززنوج

 أزحان داريوس مّيو.

Creatures de Prométheé قات بروميثيوس ـــ مخلو 

 انوڠاايڤصااااااامم س.   كيتهوڤنكااازيااا من فصااااااالين من تااوزيف 

 .7117أول مري  ام  ڤيينارقصاتها وقدمت في 

روميسيوس كازنار ازتي سااااارقها من آزهل ازساااااماء ازحياي پيكعا 

ق وزون فتتفتع ازعواطف ويتوزپويتد ل أ  ازرجل وازمرأي يل في جسدَ 

يشاااعران كازجمال ويكجالن ازذكاء فيهما... فيدركان معنى ازوجود و

ازفن  إت أناااا حين يقترب ازموت زيشاااااااعرهماااا كاااازرهكااال واألزم 

 يوس زي لصااااهما  رجالن سروميپويطلعهما  لى معنى ازنهايل يتد ل 

 مرأي من ازمصير ازمحتوم.او

 روميتوس ازصاااغيرپانو نسااا تا األوزى ازتي ساااماها ازڠيڤ ّدل 

ى وكاألحر  نجازهإ كإىافل مقاط  موسيقيل من توزيف هايدن  وقدم

... كعيدان  ن 7171تشااااااويها ازجديد  لى مسااااااري تسااااااكات  ام 
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. زهاذه ازكاازياا قيمال تاري يل اساااااااتسنائيل زمسااااااااهمل كيتهوڤنأنظاار 

 في وى  مؤزَّف رصين في  دمل فن ازكازيا. كيتهوڤن

وحين ا تذر كاتنشااين  ن تقديم ازعمل )ألسااكاب صااحيل(  ام 

وقد تقت  .وفق تصاااااوره از اصقدم سااااايرج زيفار ازعمل  7414

ازنسا ل ترحيكان ككيران رسب موق  زيفار كمصمم رقصات معتمد في 

 كاريس. أوپرا

 

 

 

 

 

 

Croisé  ـــ متصالب 

وىااااعيل راقصاااال يحققها ازراقص كون يحرف ساااااقا وجذ ا 

91 .ن وىعيتا األصليل  

Croqueuse de diamants (La)  ـــ قاضمة األلماس 

وأزَّف   پتيصاااااامم رقصاااااااتها روتن   تكازيا من أرك  زوحا

أول من توزيف داماز. قدمت  هااوموسااااااايقاا  ريمون كوينوأغاانيهاا 

كازيا »من أداء فرقل  7411اريس  ام پ لى مسري ماريني كمري 

 «.كاريس
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اريس وفي وقاات متااو ر من ازلياال پااازلوحاال األوزى: في هااال 

إذ   تتعااون مجمو ل من ازماكرين  لى نشااااااال محافظ نقود ازماري

طازكين منا   جانب جدار ورشاااالإزى يسااااتدرجون ازىااااحيل زيقف 

وفي أسناء ذزك تمتد يد رشاايقل من  .اري ألحدهمچازتكرم كإشااعال سااي

كين ازعوارق از شاكيل زتستل محفظل ازىحيل كدقل و فل في غايل 

اتحترافيل. وتواصاااال ازعصاااااكل تكرار  د تها إزى حين وصااااول 

األ ير يشااااعر كازمكيدي ويهرب  سااااائق  ركل تنقل ازملفوف  إت أن

ازجمي  ويتمكن من اتمساااااك كازيد ازرشاااايقل... ويعجب كها ويقكلها 

 كشغف.

ازكعق يرقص وآ رون   ازلوحاال ازسااانياال: حاااناال في ازحي ذاتااا

 ان يصاااال سااااائق ازعركل زيساااالم صاااااحب ازحانل مقعد  يحتسااااون از مر

ازا د مي  يإت أن طول ازمقعاد ت يناساااااااب ازحانل فيتعاون ازج ان طوتنيا

ن قسااااااامااان من ازمقعااد يااد اال ازشاااااااقاال إحتى    نوي م ترقين ازجاادار

ازمجاوري. ويسااااتلقي سااااائق ازعركل  لى ازمقعد يو ذ قسااااطان من ازراحل 

 ويفاجو كازيد ازرشيقل تمتد من ازمنزل ازمجاور تدا ب وجها.

ازلوحل ازسازسل : في ازمنزل ازمهجور زلحانل يجلس ازسااااائق  لى 

ساااااار ان ما يحيط كا ازذراب فيمسااااااك كا ازسااااااائق طرف ازمقعد  و

مل ويكصاار في ازظل  زيكتشااف صاااحكل ازذراب  فتاي ذات قوام رشاايق

شااااركاء ازصااااكيل. و ند  كور مار جديد يرى كنفسااااا طريقل نشاااال 

ازمحفظال ويفاجو كمحتوياتها... أزماس وجواهر  صااااااايد غير موزوف 

م ازصكيل رغفي مسل هذا ازمكان... وكغريزي شاهوانيل غامىال تلتهم 

معارىاال شااركائها كلورات األزماس وتقىاامها كنشااوي أنانيل  ارمل. 
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شاري توتي من ازشارب تنذر إويحاول ازشركاء ايمساك كازفتاي إت أن 

وتفرغ   يؤدي دورهزفينساااااااحب كل واحد   قتراب ىاااااااحيل جديدياك

 ان وتكتشاااف كين ازمساااروقات  اتم  ازصاااكيل كعادتها جيوب ازىاااحيل

إت أن   ق أفراد ازعصاااكل زمن  ازفتاي من اكتالب از اتم  وينقان أزماسااي

 يعياادز ااارج ازوكر إزى ساااااااائق ازعركاال ي تطف از اااتم ويهرب كااا 

 ازجوهري إزى صاحكها.

ازلوحاال ازراكعاال: ينطلق ازسااااااااائق يساااااااوق  ركتااا ازمحملاال 

وتجلس ازصاااااااكيل إزى جانكا فيقدم زها صاااااااديقها ازجديد   كازملفوف

 ترافان زها كازجميل.ماسل صغيري حصل  ليها ا 

Cucchi (Claudina)  )ـــــ كوكي )ك ودينا ــــــ ــــــ ـــــــ  4191ـ
4249   

راقصال كازيا إيطازيل درست في معهد كالزيس وكدأت ازرقص 

وهي في ازسازسل  شااااري في ميالنو. درساااات األدوار ازرئيساااايل في 

« ازيتيماال»و« اماااڠاااساااااااكودي ڤاا»و« وكيرتاااأكوناات »كااازيهااات 

النو كاريس وميفي ري ازككيري وتنقلت كين ازمسااااا« يرپشااااكساااا»و

وجنت سروي طائلل وقىاات أيامها األ يري في   كطرسااكور وسااان 

 مووى.

Cuevas (George de Piedrablanca de Guana) 
Marquis de  

   4284ــ  4118)ماركيز د (  كويڤاســـ 

ماادير فرقاال كااازيااا هاااماال في تاااريب ازكااازيااا. انتقاال من وطنااا 

مدرسل تعلم  7491وأنشاو فيها  ام   ازتشايلي زيساتقر في نيويورك
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م  ا« نترناشااااااانال كازياإ»وأساااااااس فرقال  .ازرقص ألكنااء ازفقراء

فرقال قادمت رغم قصااااااار مدي ديمومتها أ ماتن هامل مسل   7499

وفي  ام «. از رسااااء»و« كوساااتانسااايا»و« تريساااتان ازمجنون»

تسااااااالم إداري فرقال كازيا مونتي كارزو ازتي حملت اساااااااما  7499

 «.كويڤاسونال كازيا ماركيز دي نترناشيإ»

Cullberg (Birgit) 4222ــ  4291يت( چ)بير  ڠـــ كولّبر   

درساات ازرقص وهي   مصااممل رقصااات سااويديلوراقصاال كازيا 

د نا وفي معهڤيرا أزكساااااااندروڤفي ازساازسل وازعشااااااارين تحت إشاااااااراف 

 جوّسليدر في إنكلترا.

ي فرقال كازيا حديسل وحازت  لى ازجائز 7499أساااااااسااااااات  اام 

في ساااااتوكهوزم حين  7491ازسانيل في مسااااااكقل زتصاااااميم ازكازيا  ام 

كااازيااا ذات  لفياال  7411قاادماات  ااام «. إيقاااب ازحياااي»قاادماات كااازيااا 

   كرڠزسااااترين« اآلنساااال جوزي»ساااايكوزوجيل مشااااتقل من مساااارحيل 

كااازيهااات  7411وقاادماات  لى ازمساااااااري ازملكي كساااااااتوكهوزم  ااام 

 «.سيريناده»و «أروزينيوس»و« ازفارس واألميرات ازست»

من أهم مصااااممات ازرقص ازسااااويديات   ت كوزّكريچتعد كير

 في ازقرن ازعشرين.

Cygne (Le) – Swan (The)  ـــ التّم 

مشاااااااهد راقص فردي من «. موت ازتم»وازكعق يسااااااامونها 

 اڤلوڤاپتصااميم ميشاايل فوكين  لى موساايقا سااين سااانس قدمتها آنا 
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 الل أمساايل  7411 ام  كطرسااكور  لى مسااري سااان أول مري 

 .پاڤلوڤااستعراىيل واحتفازيل ز

تصااميم في غايل ازكساااطل يصااور طائر تّم يحتىاار وحيدان في 

أسران  ميقان في كل من شاااهد  پاڤلوڤامحيط كئيب ومظلم.  لّف أداء 

أداءهاا  وجاذكاات ازمقطو اال أكسر ازراقصاااااااات نجومياال وزم يتحقق 

 .تنوڤا  وأوكاياتسسليپومايا   پاڤلوڤاسالسل  مناألداء ازمسازي إت 

Cyrano de Bergerac  ـــ سيرانو د  بيرجراك 

من  مل زـ  ايساااااتمد موىاااااو  پتيكازيا من تصاااااميم روتن 

إدمون روسااااتان وموساااايقا من توزيف ماريوس كونسااااتان  صاااامم 

 .7414وقدمت أول مري في كاريس  ام   سان زوران ڤاألزياء إي

ل صامم تطور ازقصإذ يتتك  ازم  كماتن  پتيمن أكسر تصاميمات 

 زحظل زقاء سيرانو م  روكسان حتى مشهد حديقل ازدير. ذمن

ازرقصااال ازسالسيل في مشاااهد ازشااارفل ومشاااهد ازلقاء ازمؤسر في 

 .پتيازدير من أ ظم زحظات إكداب روتن 

 كجداري. ماحققت ازكازيا نجاحان وشهري تستحقه

 

 

 

 

 د رــــــمس
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 «الحياة الموسيقية»بمحتويات مجلة 

 

 2229حتى نهاية عام  1991منذ عام 

 

 

 

 

 دراسات وأبحاث 

  :اليدور الكبير لمحميد القصييييييبج  ف  تجديد الموسيييييييقا العربية

 .1/1991صميم الشريف؛ العدد 
 عازف بيانو رغما  عنه: سيييييينثيا الوادي، … سيييييرغ  رخمانينوف

 .4/1991و 1إيلوش؛ العدد ترجمة سوزان 

  كارل أورف واالتجاهات الحديثة ف  التربية الموسيييييييقية: إلهام

 .4/1991و 1أبو السعود؛ العدد 

  4/1991و  1ليست والبيانو: آن  سيراداريان؛ العدد. 

 شمس الدين الصيداوي  ـييييـيييييقا ـييييـييييمخطوط عرب  ف  تدوين الموس

 .5/1994بشير العضيم ؛ العدد  الدمشق : د.

  3/1994التجديد: نبيلة أبو الشامات؛ العدد  ــجمال عبد الرحيم. 

   سيميا  سماوية: باترين تشيرنوفيت ،  ـييييـييييموتسارت ودابونت

 .9/1995ترجمة يمام بشور؛ العدد 

  11/1993الكندي والموسيقا: عدنان بن ذريل؛ العدد. 

  جان روي، ترجمة مفيدوم امرة العشييييرينات، ميلو وهونيجر؛ 

 .12/1993عرنوق؛ العدد 

 ( ونتون دين، ترجمييية نيران 1شييييييكسييييييبير ف  دار األوبرا :)

 .15/1998العدد  اسماعيل ناج ؛

 ( ونتون دين، ترجمييية نيران 2شييييييكسييييييبير ف  دار األوبرا :)
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 .13/1998اسماعيل ناج ؛ العدد

 هم ـييـييـييـيير أنفاسـييـييـيية وآخـييـييـيييقا العالميـييـييـييـييرة الموسـييـييمحن عباق

 .18/1998ير نطفج ؛ العدد ـــــ: بشةــــــالزكي

 ( تاري  الموسييييقا العربية حتى مؤتمر 1إحيا  العود الشيييرق  ،)

ل ـيييـيييدر، جميـيييـيييـيييريف مح  الدين حيـيييـيييـييي: الش1912القاهرة 

 .15/1998و؛ العدد ـل اللّ ـــير:  د. نبيـــــير بشــير، منـــــبش

 ( مدرسييية ب داد، الشيييريف مح  2إحيا  العود الشيييرق ،) الدين

حيييدر، تجربيية معهييد الموسيييييييقييا بب ييداد:  د. نبيييل اللّو؛ العييدد 

13/1998. 

 ( 1إحيا  العود الشييرق  :)(، عائلة بشييير )عبد العزيز، جميل، منير

 .18/1998د. نبيل اللّو؛ العدد 

 ( جمييل بشييييييير:  د. نبيل اللّو؛ العدد 4إحييا  العود الشييييييرق ،)

18/1998. 

 ( 5إحيا  العود الشرق ،) د. نبيل اللّو؛ العدد ـييـيي1ـييـييمنير بشير  :

19/1999. 

 ( منير بشير 3إحيا  العود الشرق ،)د. نبيل اللّو؛ العدد ـييـيي2ـييـيي  :

22/1999. 

 ( منير بشير 8إحيا  العود الشرق ،)د. نبيل اللّو؛ العدد ـييـيي1ـييـيي  :

21/1999. 

 ( النهضييية ال نائية المصيييرية:  د. نبيل 8إحيا  العود الشيييرق ،)

 .21/2222 و؛ العدداللّ 

  المدرسيييية الرحبانية: رأي من الداخل باسييييل ديب داوود؛ العدد

21/1999. 

  كيف ت حلل الموسيييقا: سييي موند سييبيث، ترجمة الرا بنيان؛ العدد

11/1993. 

  المتنب  ومنصييور الرحبان ؛ إعداد سييلمى قصيياب حسيين، العدد

25 ،2221. 

 11/1993هدي؛ العدد عالمية الموسيقا العربية: د. صالح الم. 

  الموسيييييييقيا العربية ف  الم رب واألندلس: د. صييييييالح المهدي؛
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 .15/1998العدد 

  العبثية والروحانية ف  موسييييقا إرين سيييات ، زينة العظمة العدد

28  /2221. 

  ، ال نـيـيـيا  والموسـيــيقا عنـــد العرب بـين الجاهليـــة واإلسالم

 . 2221/  29د. سهيل المالذي، العدد 

  2221/  29ف  الموسيقا العربية، د. نبيل اللو، العدد.  

  الموشيييييحات األندلسيييييية ف  األندلس، د. سيييييهيل المالذي، العدد

11/2224 

  ، الموسيقا ه  الروح، هذا ما يقوله لنا بلزا ، فريدرين آيت ــ توات

 11/2224ترجمة آن  سيراداريان، العدد 

 12/2224ة العظمة، العدد الموسيقا كأداة سياسية، زين 

  بيتهوفن ف  حيييياتيييه العييياطفيييية، ترجمييية وإعيييداد كميييال فوزي

 12/2224الشراب ، العدد 

  ،راهن الموسيييييقا العربية وتحديات العصيييير، أ.د. محمود قطاط

 11/2224العدد 

  التأليف الموسييييق  العرب  المعاصييير، د. محمد الماجري، العدد

11/2224 

 ية بالبيئة المحلية، أ.د. نبيل شييييييور ، العدد تأثر الموسيييييييقا العرب

11/2224 

  الفييييديو كلييييب وتكنولوجييييا األغنيييية ، يييياسيييييير الميييالح، العيييدد

11/2224 

  11/2224العالج بالموسيقا، د. نبيلة ميخائيل يوسف، العدد 

  14/2225نزار قبان  واألغنية العربية : ياسر المالح، العدد 
   13/2225الخميس ، العدد موسيقا إخوان الصفا: فتح 
  13/2225السبب الخفيف )فع(: إدوار شمعون، العدد 
  ،أثر الموسيييقا اإلسييبانية ف  اللحن وال نا  العرب : ياسيير المالح

 13/2225العدد 

  :موقـــع التراث المحـــل  واإلقليم  ف  التربيـــة الموســــــيقية

 18/2225د. رتيبـــة الحفن ، العدد 
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 ف األلحان الشييييييعبية ف  أغنية الطفل: إلهام أبو السييييييعود، تو ي

 18/2225العدد 

  ال نييا  العرب  المتقن وأعالمييه )الحلقيية الثييانييية( : د. سييييييهيييل

 18/2225المالذي، العدد 

  كيف تسييتمتع بأوبرا: ميلتون كروم، ترجمة محمد حنانا، العدد

18/2225 

 وزيكمال ف مـييييييييين قتل ريتشييييارد فاغنر: جورج ليبيرت، ترجمة 

 18/2225راب ، العدد الش

  18/2223أغان  األطفال عند العرب، ياسر المالح، العدد. 

  ثنييائييية العقييل الموسيييييييق  العرب ، د. فتح  الخميسيييييي ، العييدد

19/2223. 

  ، دور الكمييان ف  تطوير الموسيييييييقييا العربييية، د. محمييد القرف

 .19/2223العدد 

  اللبنانية والعربية، األب يوسف آلة الكمان ودورها ف  الموسييقا

 .19/2223طنوم، العدد 

   سييييييقوط المفردات الموسيييييييقييية العربييية )المقييامييات(، د. فتح

 .42/2223الخميس ، العدد 

  قرا ة غنيائيية ف  مقيدمة ابن خلدون، د. سييييييهيل المالذي، العدد

42/2223. 

  التثاقف الموسيييييييق  العرب  الترك ، د. فيكتور سييييييحاب، العدد

42/2223. 

  أطيوار الي ينيييا  اليرييفي  اليعيراقي ، ييحييى الجيييابري، العيييدد

41/2223. 

 ( يحيى الجيييابري، العيييدد 2أطيوار الي نيييا  الريف  العراق ،)

42/2228. 

  42/2228التانجو وال نا  العرب  ياسر المالح، العدد.  

 ( يحيى الجيييابري، العيييدد 1أطيوار الي نيييا  الريف  العراق ،)

42/2228. 

 41/2228ل نا  العرب ، ياسر المالح، العدد الفالس وا. 
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  األغنيية العربييية الحييديثية بين العولميية وفقييدان الهويية، يوسييييييف

 .41/2228طنوم، العدد 

  أغنييية الطفييل العربييية، د. عبييد العزيز بن عبييد الجليييل، العييدد

44/2228. 

  النواح  الموسيييييييقية وال نائية ف  الشييييييعر العرب ، د. سييييييهيل

 .44/2228د المالذي، العد

 ( يحيى الجيييابري، العيييدد 4أطيوار الي نيييا  الريف  العراق ،)

44/2228. 

  ،رحليية األغنييية العربييية من التقليييد إلى التجييديييد، خليييل البيطييار

 .44/2228العدد 

 نسييييية البيزنطية، إليام سييييمعان مختصيييير تاري  الموسيييييقيا الك

 .45/2228ورام  فيتال ، العدد 

 االسييتعراب واالسييت راب، د. عبد العزيز  اآلالت الموسيييقية بين

 .45/2228بن عبد الجليل، العدد 

  أثر التكنولوجيييا ف  األغنييية العربييية، ييياسيييييير المييالح، العييدد

45/2228. 

  .بين النقد والموسيقا ـييـيي طريق إدوارد سعيد إلى القرا ة الطباقية، د

 .45/2228عبد النب  اصطيف، العدد 

 ى الموسيقا الصامتة، د. يوحنا الالط ، من الموسيقا الصاخبة إل

 .45/2228العدد 

 ( يحيى الجيييابري، العيييدد 5أطيوار الي نيييا  الريف  العراق ،)

45/2228. 

 العدد المصييييطلحات ف  الموسيييييقا العربية، د. يوسييييف طنوم ،

43/2228. 

  الجاهل ، د. عبد الحميد المعين العصيير شييعر ال نا  ف  آالت، 
 .43/2228العدد 

 العييدد وسيييييييقييا بين الجييامع والكنيسييييييية، د. يوحنييا الالط الم ،
43/2228. 
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 د العد ترجمة أمل خضييرك ، ،الباحثون عن المتعة، مارتن بويد
43/2228. 
 اللحن العرب  المعاصيير بين اإلبدا  والنقل، د. يوسييف طنوم، 

 .48/2228العدد 
  العييدد ، ييياسيييييير المييالح«أوبريييت مجنون ليلى»محكميية الفن ،

48/2228. 
 العييدد شيييييييادي منير أحمييد، ، الموال عنييد محمييد عبييد الوهيياب

48/2228. 
  ، جان سيييبيليوم ـيييييييـييييييي ف  نشييوة الهاوية، باترين تشيييرنوفيت

 .48/2228، العدد ترجمة أبان زركل 
 د. يوحنا الالطمقارنة بين موسييقا الكنيسية وموسيقا الشعب ،  ،

 .48/2228العدد 
 العدد عربية، ياسيييييير المالحالمعارضيييييية الشييييييعرية واألغنية ال ،

48/2228. 
 العييدد البييارون ردولف ديرالنج ، د. محمييد األسييييييعييد قريعيية ،

49/2228. 
 العيييدد آالت النف  التراثيييية ف  لبنيييان، د. يوسييييييف طنوم ،

49/2228. 
 العدداللمسييية المصيييرية ف  المدرسييية الرحبانية، ياسييير المالح ، 

49/2228. 
 العدد رجمية محميد حنيانيا، شيييييي   ميا يقيال، ل. بيرنشييييييتياين، ت

49/2228. 
  ،52/2229العدد البرون ديرالنج ، محمد األسعد قريعة.  
  ، لعدد االشييييييعر القديم وآالت النف  التراثية، عبد الحميد المعين

52/2229. 
  ،العييدد الموسيييييييقييا ف  العصيييييير األموي، صييييييميم الشييييييريف

52/2229. 
  ،51/2229لعدد ااإلبدا  واألغنية العربية، صميم الشريف. 
  الموال تراث وارتجييال: وديع الصييييييياف  نموذجييا ، د. يوسييييييف
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 .51/2229العدد طنوم، 
  ،51/2229العدد الفلسفة واألغنية العربية، ياسر المالح. 
 ،العدد المسييييييتمع الموهوب، آ. كوبالنيد، ترجمية أبية الحمزاوي

51/2229. 
  ،52/2229العدد األغنية ودور المسرح، صميم الشريف. 
  ،52/2229العدد الطقطوقة، ياسر المالح. 
  ، تيأمالت ف  غير وقتهيا، إدوارد سييييييعيد، ترجمة أبان الزركل

 .52/2229العدد 
  ،العييدد نييدوة حول الشييييييي  على الييدروي ، د. محمود قطيياط

51/2229. 
   بيتهوفن وشيييييوبرت وشيييييوبان...إل  وتشيييييويه حياة األعالم ف

 .51/2229العدد السينما، صميم الشريف، 
  الموسييقا تريح الروح وتساعد ف  شفا  أمراض الجسد، ترجمة

 .51/2229العدد وإعداد أمل خضرك ، 
  ،51/2229العدد أغان  ال ربة والعودة، ياسر المالح. 
  ندوة حول الشييي  عل  الدروي  ـيييييييـييييييي القسييم الثان ، د. محمود

 2212، 54قطاط، العدد 
 2212، 54، العدد الكندي وآلة العود، مهدي كمون 
  2212، 54محكمة الفن ــ الموسيقا وال نا ، ياسر المالح، العدد 
  ،التمرد عند سيييد دروي  ومحمد عبد الوهاب، صييميم الشييريف

 2212، 55العدد 
  ، مفهوم الموسيييييقا، التواصييييل ومتعة االسييييتما ، روبن ماكون

 2212، 55ترجمة أبية الحمزاوي، العدد 
 وحركيية لتطوير تقنييات العزف على آلية البيانو، المفياهيم الفيزي

 2212، 55د.سحر ملحم، العدد 
  نظرية السلم الموسيق  لدى الشي  عل  الدروي ، محمد األسعد

 2212، 53قريعة، العدد 
  53األغنية ف  القرن التاسيييييع عشييييير، د. رتيبة الحفن ، العدد ،

2212 
  ،2212، 53العدد المكان ف  األغنية العربية، ياسر المالح 
  تيجيربييية اليميؤليف اليميوسيييييييق  غزوان الزركل ، د. غزوان
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 2212، 53الزركل ، العدد 
  ،المشيييياهدة واالسييييتما ، روبن ماكون ، ترجمة أبية الحمزاوي

 2212، 53العدد 
  2212، 58أفول الظاهرة الرحبانية، صميم الشريف، العدد 
 2212، 58عدد المسرح ال نائ  ف  مصر، د. رتيبة الحفن ، ال 
  2212، 58الزمان ف  األغنية العربية، ياسر المالح، العدد 
  ،ف  التأليف الموسييييييق : التخيل السيييييمع ، الذاكرة الموسييييييقية

، 58محمييد حنييانييا، العييدد  : اإللهييام، روبرت جوردان، ترجميية
2212 

  ، مالمح بيتهوفن المميزة، ج. سيييييياليفيان، ترجمية  أبان الزركل
 2212، 58العدد 

  .لودفي  فان بيتهوفن، الرجل السيييياكن داخل األطر وخارجها، د
 2212، 58سما  سليمان، العدد 

  58 ييياهرة األخوين الرحبيييانيين، د. غزوان الزركل ،العيييدد ،
2212 

 

 المــــأع 

 و  8العدد  ،رفعت بنيان ،فرنساـيـ  بيير مونتو ف  ذكرا  الثالثين

8/1994. 

 12/1995العدد  ،اريانآن  سيراد ،هنري بورسيل. 

  العدد  ،أنس الجاجة ،جازـييييييييـيييييييي أشيييهر عازف  اآلالت النافخة

12/1993. 

 أحمد بوبس ،رحيل المؤلف وعازف العود الكبير منير بشييييييير، 

 .18/1998العدد 

 لعدد ا ،آن  سيييراداريان ،محور العبقرية :سييفياتوسييالف ريختر

18/1998. 

  حسان موازين ، العدد  ،وداعا  يا مايسيترو :سيير جورج شيولت

18/1998. 

 عماله أعل  الدروي  المصيييري من خالل مؤلفاته الموسييييقية و

 .18/1998العدد  ،الفنية: م. إبراهيم الدروي  المصري
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 العييدد  ،ف  ذكرى المعلم هنري شيييييييرين : ترجميية ديييالى حنييانييا

19/1999. 

 22/1999العدد  ،مذكرات جورج شولت : آن  سيراداريان. 

 1999 عام مشيييييهود يصيييييد ذكرى اثنين من أعالم الموسييييييقا ،

العدد  ،العالمية: ريتشيييييارد ويوهان شيييييتراوم:  بشيييييير نطفج 

21/1999. 

   الراهب الفرنسيييييييسييييييكان  الشيييييييطان  )جوسيييييييبه تارتين (؛ رو

 .23/2222كلوبشي ، ترجمة ديالى حنانا، العدد 

  2221/  28ابن سريج، خليل البيطار، العدد. 

 ترجمة  محمد حنانا،  «أوتاكار سيييفتشييين»التمارين  رجل خلف

  .28/2221العدد 

  29، خليل البيطار، العدد «صييييييناج الحواضيييييير»ابن محرز  /

2221. 

  2221/  12ال ري  فاتن اإلنس والجن، خليل البيطار، العدد. 

  12عبد الرحمن الباشييا، ترجمة وإعداد سييهير األتاسيي ، العدد  /

2221. 

  الفرنسيييييي  هيكتور بيرليوز، ترجمية وإعداد كمال الموسيييييييقيار

 .2221/  12فوزي الشراب ، العدد 

  عمر البط ، عبقري الموشييييييحييات، د. محمود كحيييل، العييدد

11/2224 

  11/2224معبد صاحب الحصون، خليل البيطار، العدد 

  11/2224سيد دروي  لحن ال ينته ، ياسر المالح، العدد 

 ،11/2224العدد  ألبينيث، د. نبيل اللو 

  12/2224مالن بن أب  السمح الطائ ، خليل البيطار العدد 

  المسيييييرح ال نائ  وأحمد أبو خليل القبان ، ياسييييير المالح، العدد

12/2224 

  المؤلف الموسيييييييق  المصييييييري جمييال عبييد الرحيم، د. غزوان

 12/2224الزركل ، العدد

 11/2224عدد جميلة سيدة م نيات المدينة، خليل البيطار، ال 
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  11/2224فانسان داندي، د. نبيل اللو، العدد  

  14/2225إبراهيم الموصل : خليل البيطار ، العدد 

  الموسيييييييقييان الكبيران غلينكيا ودفوجيا : ترجمية وإعيداد كمال

 14/2225فوزي الشراب ، العدد 

  15/2225اسحاق الموصل : خليل البيطار، العدد 

 ،15/2225العدد  أسمهان: ياسر المالح 

  نيكولو بياغيانين : ترجمة وإعداد كمال فوزي الشييييييراب ، العدد

15/2225 

  13/2225زرياب: خليل البيطار، العدد 

  إبيراهيم بن المهيييدي األمير الم ن : خلييييل البيطيييار، العيييدد

18/2225 

  المؤلف الموسيق  جمال عبد الرحيم: د. غزوان الزركل ، العدد

18/2225 

 ع صيييييياحب الصييييييوت الشييييييج ، خليل البيطار، العدد ابن جام

18/2223. 

  18/2223الموسيقار توفيق الباشا، رام  دروي ، العدد. 
  لويج  بوكيرين ، ترجمة وإعداد كمال فوزي الشييييييراب ، العدد

18/2223. 
  جورج إنيسييييييكو، ترجمييية وإعيييداد فوزي الشييييييراب ، العيييدد

18/2223. 
  19/2223البيطار، العدد سالمة القس عاشقة ال نا ، خليل. 
  أرتور هوني ر، ترجميية وإعييداد كمييال فوزي الشييييييراب ، العييدد

19/2223. 

  أنيدرييه جوليفييه، ترجمية وإعداد كمال فوزي الشييييييراب ، العدد

19/2223. 

  علوييية الم ن  الحيياذق والعييازف المتقييدم، خليييل البيطييار، العييدد

42/2223. 

 قرن العشييييييرين، ياسيييييير محميد عبيد الوهياب رائد الحداثة ف  ال

 .42/2223المالح، العدد 
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  مخييارق نجم المجييالس وعيياطف الظبييا ، خليييل البيطييار، العييدد

41/2223. 

  41/2223محمد محسن، إعداد إلهام أبو السعود، العدد.  

  من أعالم ال نيييا  العرب ، يحيى الملك  وحكم الوادي، خلييييل

 .42/2228البيطار، العدد 

 العرب، نجيييب السييييييراج، د. كمييال فوزي  من أعالم الملحنين

 .42/2228الشراب ، العدد 

  من أعالم ال نييا  العرب ، فليح وعطرد، خليييل البيطييار، العييدد

41/2228. 

 الروم ، د. نبيييل اللو، العييدد  ممن أعالم الملحنين العرب، حلي

41/2228. 

  41/2228إدوارد غري ، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد. 

 41/2228رد غري  واألغنية، أبان الزركل ، العدد إدوا. 

  44/2228محمد عبد الكريم أمير البزق، أحمد بوبس، العدد. 

  44/2228يحيى السعودي، حسين ناز ، العدد. 

  45/2228محمد القصبج ، خليل البيطار، العدد. 

  45/2228جان سيبيليوم، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد. 

 يليوم المعجزة الفنلنيدية، د. واه  سييييييفريان، العدد جيان سيييييييب

45/2228. 

  45/2228محمد محسن، أحمد بوبس، العدد. 

 43/2228، أحمد بوبس، العدد كميل شامبير. 

  43/2228، خليل البيطار، العدد رياض السنباط. 

 ترجمة وإعداد ديالى حنانا، نيقوالي ريمسك  ـيييـييي كورساكوف ،

 .48/2228العدد 

 48/2228، أحمد بوبس، العدد ام  الشوا ... أمير الكمانس. 

  العدد رام  دروي ، فيروز درة ال نيا  والمسييييييرح الرحبيان ،

48/2228. 

  48/2228، أحمد بوبس، العدد عل  الدروي. 

  48/2228، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد ج. بوتشين. 
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  د. كمال فوزي دترجمة وإعدا،الموسيييقار اإليطال  ج. بوتشييين 
 .48/2228الشراب ، العدد 

 العدد رواد الموسيييييييقا التراثية الدمشييييييقية، إلهام أبو السييييييعود ،
49/2228. 
 49/2228، خليل البيطار، العدد ابن عائشة. 
  د. كمال فوزي الشييراب ، العدد  ترجمة وإعداد ،وداعا  بافاروت

49/2228. 
 رجمة ريما سيييكرت،موتسيييارت الذي ال يشيييي ، ل. بيرنشيييتاين، 

 .49/2228العدد 
  ،52/2229العدد توفيع الصبا ، أحمد بوبس. 

  ،51/2229العدد رودولف ديرالنج ، أحمد بوبس. 

  ،51/2229العدد أسمهان ف  مراحلها الفنية، أحمد بوبس. 

  ،51/2229العدد فيليكس مندلسون، محمد حنانا. 

  2212، 54محمد القصبج ، صميم الشريف، العدد 

  2212، 54أحمد األوبري، أحمد بوبس، العدد 

  2212، 55فريدرين شوبان، د. غزوان الزركل ، العدد 

  2212، 55محمود العجان، أحمد بوبس، العدد 

  2212، 53ف  بيت فرانز ليست، صميم الشريف، العدد 

  2212، 53مجدي العقيل ، أحمد بوبس، العدد 

 2212، 53ة، العدد أم كلثوم، نصر الدين البحر 

  2212، 58مصطفى هالل، أحمد بوبس، العدد 

 

 اتـــــملف 

  1/1991سيد دروي ، العدد. 

  1/1991فول فان  أماديوم موتسارت، العدد. 

  2/1991بيتر ايليت  تشايكوفسك ، العدد. 

  4/1994 ــ 1البيانو، العدد. 

  5/1994موسيقا السينما، العدد. 
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 3/1994كسترا،العدد قيادة األور. 

  8/1994 ــ 8ريتشارد شتراوم، العدد. 

  ،حول العرض األوبرال  األول ف  سييييييوريييا : دايييدو واينيييام

 .12/1995العدد 

  11/1993فرانز شوبرت، العدد. 

  14/1993مانويل دي فايا، العدد. 
  13/1998 ــ 15أوبرات ريتشارد فاغنر، العدد. 
 ،13/1998العدد  يوهان براهمز. 
  22/1999كلود ديبوس ، العدد. 
  22/2222فريدرين شوبان، العدد. 
  21/2222ي . مينهوهين، العدد. 
  24/2221يوهان سيباستيان باا، العدد. 
  25/2221موسيقا الفترة السوفيتية ف  روسيا، العدد. 
  23/2222جوسيبه فيردي، العدد. 
  28/2222اي ور سترافينسك ، العدد. 
  2221/  28لودفي  فان بيتهوفن، العدد. 
  2221/  29سيرغيه بروكوفييف، العدد. 
  2221/  12ياشا هايفتس، العدد. 
  14/2225ديمتري شوستاكوفيت : العدد 
  الم نون المخصييون(Castrati) ترجمة سهير األتاس ، العدد :

15/2225 

  13/2225ريتشارد فاغنر ، العدد 

 لس، جــان ــ ميشـــيل مولكو، ريم  لويس، ترجمة بابلـيـيو كازا

 18/2225آن  سيراداريان، العدد 

  18/2223بيال بارتو ، العدد. 

  19/2223جولة موسيقية حول العالم بأقالم أوربية، العدد. 

  41/2223فولف ان  أماديوم موتسارت، العدد. 

 48/2228، العدد صلح  الوادي. 
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 مـــــالأع 

  كارمن لبيزيه، شييييابة عمرها عشييييرون بعد المئة؛ بشييييير أوبرا

 .11/1993نطفج ؛ العدد 

 ( بشير نطفج ؛ العدد 1ريتشارد فاغنر واألوبرا :)15/1998. 

 ( بشييير نطفج ؛ العدد 2ريتشييارد فاغنر واألوبرا :)13/1998 

. 

 ( تشييايكوفسييك ؛ مباهج جسييدية محضيية 1كونشيييرتات الكمان :)

 .19/1999حسان موازين ؛ العدد  آن صوف  موتر، ترجمة

 ( بيتهوفن؛ األكثر نقا   آن صيييييوف  موتر، 2كونشييييييرتات الكمان :)

 .22/1999ترجمة حسان موازين ؛ العدد 

 ( سييييبيليوم؛ األكثر تحليقا  آن صيييوف  1كونشييييرتات الكمان :)

 .21/1999حسان موازين ؛ العدد   موتر، ترجمة 

 ( بيال با4كونشييرتات الكمان :)  رتو ؛ األكثر صيدقا  آن صوف

 .21/2222موتر، ترجمة حسان موازين ؛ العدد 

  21/2222أوبرا فيديليو لبيتهوفن: بشير نطفج ؛ العدد. 

  أسيييطورة مخلوقات بروميثيوم لبيتهوفن: بشيييير نطفج ؛ العدد

21/2222. 

  : أوبرا هبيلل  بييياده لبينجيييامين بريتن ف  دار أوبرا نيييانسيييييي

باسييكال بريسييو، ترجمة آن  سييراداريان؛ العدد فرانسييوا الفون و

 . 4/1991و  1

  ل اللو؛ ـييـييمتتالية سيمفونية ل وستاف هولست: د. نبي ـييـييالكواكب

 .4/1991 و 1العدد 

  يد؛  : خضيير جن« السيييمفونية العاشييرة إيينا» هل ألف بيتهوفن

 .4/1991و  1العدد 

 زن موسيييييييقيا أفالم واليت ديزن : ن. سيييييييمسييييييولو، ترجمية مييا

 .5/1994الم رب ؛ العدد 

   أوبرا دون جيوفان : نذير جزمات ؛  ـييييييـييييييموتسارت ودابونت

 .9/1995العدد 
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  أوبرا داييدو دراسيييييية درامية وتحليلية: عماد مصييييييطفى؛ العدد

12/1995. 

 ية، تحليل سيييوناتا فالدشيييتاين ـيييييييياألشيييكال الموسييييقية األسييياسييي

 .12/1993د لبيتهوفن؛ آ. كوبالند، ترجمة محمد حنانا؛ العد

  كييانتيياتييا كييارمينييا بورانييا لكييارل أورف: محمييد حنييانييا؛ العييدد

22/1999. 

  22/1999ديبوس ؛ األعمال الكاملة: د. نبيل اللو؛ العدد. 

 (  التمهيد والفصييييل 1أوبرا بوريس غودونوف لموسييييورسييييك )

 .22/1999األول من الن  الكامل: ترجمة ديالى حنانا؛ العدد 

 ( الن  الكييامييل 2نوف لموسييييييورسييييييك  )أوبرا بوريس غودو

 .21/1999للفصلين الثان  والثالث: ترجمة ديالى حنانا؛ العدد 

 (  الن  الكييامييل 1أوبرا بوريس غودونوف لموسييييييورسييييييك )

 .22/2222للفصل الرابع واألخير: ترجمة ديالى حنانا؛ العدد 

  أوبرا عييايييدة تييأليف غوسيييييييب  فيردي: بشييييييير نطفج ؛ العييدد

21/1999. 

 21/2222وبرا فيديليو لبيتهوفن: بشير نطفج ؛ العدد أ. 

  أسيييطورة مخلوقات بروميثيوم لبيتهوفن: بشيييير نطفج ؛ العدد

21/2222. 

 ( ؛ آن صيييييوف  مورتر، ترجمة حسيييييان 5كونشيييييرتات الكمان)

 .2221 /25موازين ، العدد 

  25أوبرا البوهيمية لـيييييييي بوتشييين ؛ إعداد نذير جزمات ، العدد ،

2221. 

 ارمينا بورانا لـييييي كارل اورف، الن  الكامل؛ ترجمة موريس ك

 2221، 25جالل، العدد 

 ( ؛ آن صيييييوف  مورتر، ترجمة حسيييييان 3كونشيييييرتات الكمان)

 .2222، 23موازين ، العدد 

  23أوبرا ال ترافياتا لـييييييييي فيردي؛ ترجمة نذير جزمات ، العدد ،

2222. 
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 28ات ، العدد ثالث أوبرات لـيييي سترافينسك ؛ إعداد نذير جزم ،

2222. 

  أوبرا حيب البرتقياالت الثالث لـيييييييييييي بروكوفييف، ترجمية نييذير

 .2221/ 29جزمات ، العدد 

  12أوبرا الطرواديون لـ بيرليوز، ترجمة نذير جزمات ، العدد /

2221. 

  ، أوبرا بينفينوتو تشيييييللين  لـيييييييييي بيرليوز، ترجمة نذير جزمات

 . 12/2221العدد 

 حري لـيييييييي موتسيييارت، ميلتون كروم، ترجمة أوبرا الناي السييي

 11/2224نذير جزمات ، العدد 

   أوبرا توسكا لـييي بوتشين ، ميلتون كروم، ترجمة نذير جزمات

 12/2224العدد 

  أوبرا فياوسييييييت، ميلتون كروم، ترجمية نيذير جزميات ، العيدد

11/2224 

  .أوبرا كاتيرينا إيزمايلوفا، للمؤلف شيييييوسيييييتاكوفيت ، ترجمة د

 15/2225سفريان، العدد  واه 

  أوبرا إليكترا، للمؤلف ريتشييييييييارد شييييييتراوم، ترجمييية نيييذير
 15/2225جزمات ، العدد 

  ،أوبرا سالوم ، للمؤلف ريتشارد شتراوم، ترجمة ديالى حنانا
 15/2225العدد 

  أوبرا تريسييييييتييان وإيزولييد ، إعييداد د. واه  سييييييفريييان، العييدد
13/2225 
 ريتشيييييييارد فيياغنر، ترجميية محمييد  أوبرا ذهييب الراين، للمؤلف

 13/2225حنانا، العدد 
  ،أوبرا الفالكيري، للمؤلف ريتشييييارد فاغنر، ترجمة محمد حنانا

 13/2225العدد 
  ،أوبرا زي فريد، للمؤلف ريتشييييييارد فاغنر، ترجمة محمد حنانا

 13/2225العدد 
  أوبرا غروب اآللهية، للمؤلف ريتشييييييارد فياغنر، ترجمية محمد
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 13/2225دد حنانا، الع

  ،أوبرا حفلييية رق  تنكريييية للمؤلف ج. فيردي، ميلتون كروم

 18/2225ترجمة ديالى حنانا، العدد 

   أوبرا قلعة ذي اللحية الزرقا  للمؤلف ب. بارتو ، إعداد واه

 18/2223سفريان، العدد 

  ،باليه األمير الخشيب  للمؤلف ب. بارتو ، إعداد واه  سفريان

 18/2223العدد 

 لمنيدرين العجيب )تمثيلية إيمائية راقصيييييية( للمؤلف ب. بارتو ، ا

 18/2223إعداد واه  سفريان، العدد 

 للمؤلف  . دونيزيت ، ميلتون كروم،  أوبرا لوتشيييييا دي الميرمور

 .19/2223ترجمة ديالى حنانا، العدد 

  صييييييور من معرض للمؤلف م. موسييييييورسييييييك ، د. غزوان

 .42/2223الزركل ، العدد 

 را عطيييل للمؤلف ج. فيردي، ميلتون كروم، ترجميية ريمييا أوب

 .42/2223سكر، العدد 

  الفروسيييييية الريفية، للمؤلف بيتروماسيييييكان ، ميلتون كروم، أوبرا

 .42/2228ترجمة ديالى حنانا؛ العدد 

  ترجمييية . فييياغنر، ميلتون كروم، رلوهن رين، للمؤلف أوبرا

 .45/2228ديالى حنانا؛ العدد 

  يالى ترجمة دميلتون كروم، فيردي،  جوسيييب، وليتوأوبرا ري

 .43/2228حنانا؛ العدد 

  ميلتون كروم، ميييدام بترفالي، جيييياكومو بوتشييييييين أوبرا ،

 .48/2228ترجمة ديالى حنانا؛ العدد 

  ميلتون كروم، بوريس غودونوف، موديسييت موسييورسييك أوبرا ،

 .49/2228ترجمة ديالى حنانا؛ العدد 

 ي كمال فوزترجمة  ،لـييييي نيتشه حول أوبرا كارمن اضافات تفسيرية

 .52/2229العدد  شراب ،

 العييدد   وإعييداد محمييد حنييانييا، ترجميية، من قصيييييي  البيياليهييات

52/2229. 
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 العييدد   وإعييداد محمييد حنييانييا، ترجميية، من قصيييييي  البيياليهييات

51/2229. 

 العييدد   وإعييداد محمييد حنييانييا، ترجميية، من قصيييييي  البيياليهييات

52/2229. 

 52/2229العدد   أمل خضرك ، ترجمة، لماهلر األرض أنشودة. 

 العييدد   وإعييداد محمييد حنييانييا، ترجميية، من قصيييييي  البيياليهييات

51/2229. 

 أبية  ترجمة، السيييييمفونية الخيالية وهارولد ف  إيطاليا لـييييييييي بيرليوز

 .51/2229العدد   الحمزاوي،

 عدد ال  ديالى حنانا، ترجمة، أوبرا تريسييييييتان وإيزولد  لـييييييييييي فاغنر

52/2229. 

 العدد   ريما سييييييكر، ترجمة، أوبرا المهرجون لـييييييييييي ر. ليونكيا فالو

51/2229. 

  العدد  ديالى حنانا، ترجمة، أوبرا جيان  سيييييكيك  لـيييييييييي بوتشيييييين 

52/2229. 

 51/2229العدد   ديالى حنانا، ترجمة، أوبرا قوة القدر لـ فيردي. 

 مد حنانا، من قصيييييي  الباليهات، غالديس دافيدسييييييون، ترجمة مح

 2212، 54العدد 

  أوبرا أسيييييياتييذة ال نييا  ف  نورنبر ، ميلتون كروم، ترجميية ديييالى

 2212،  54حنانا، العدد 

  ،من قصيييييي  الباليهات، غالديس دافيدسييييييون، ترجمة محمد حنانا

 2212، 55العدد 

 2212، 55أوبرا نورما، ميلتون كروم، ترجمة ديالى حنانا، العدد 

 غالديس دافيدسييييييون، ترجمة محمد حنانا، من قصيييييي  الباليهات ،

 2212، 53العدد 

  53أوبرا كلهن هكييذا، ميلتون كروم، ترجميية ديييالى حنييانييا، العييدد ،

2212 

  الرابسيييييودي البوهيم ، إدوارد سيييييينات ، ترجمة ديالى حنانا، العدد

58 ،2212 
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  كتب 

 :ترجمة يابانية لكتاب الموسيييييييقا العربية للدكتور صييييييالح المهدي 

 .19/1999سلمى قصاب حسن؛ العدد 

  11/2224كتاب ينتظر الترجمة، د. غزوان الزركل ، العدد 

  اليياقوتية الثيانيية ف  ال نا  واأللحان، د. سييييييهيل المالذي، العدد

18/2223. 

  19/2223األغان  ف  األغان ، د. سهيل المالذي، العدد. 

 اغو، ترجمة عالقة الموسييييييقار فرانز ليسيييييت بالكونتيسييييية ماري د

 .42/2223وإعداد كمال فوزي الشراب ، العدد 

  الجميل ف  فن الن م، إدوارد هانسيلين، ترجمة وتقديم د. غزوان

 41/2228الزركل ، العدد 

  .الجميل ف  فن الن م، إدوارد هانسييييلين، الفصييييل الثان ، ترجمة د

 44/2228غزوان الزركل ، العدد 

 نسييييلين، الفصييييل الثالث، ترجمة د. الجميل ف  فن الن م، إدوارد ها

 45/2228غزوان الزركل ، العدد 

  د.  ، ترجمةالرابعالجميل ف  فن الن م، إدوارد هانسييييلين، الفصييييل

 43/2228غزوان الزركل ، العدد 

  د.  ، ترجمةالخامسالجميل ف  فن الن م، إدوارد هانسييلين، الفصييل

 48/2228غزوان الزركل ، العدد 

 ة د. ، ترجمالسادمن م، إدوارد هانسيلين، الفصيل الجميل ف  فن ال

 48/2228غزوان الزركل ، العدد 

  مة د. ، ترجالسيييابعالجميل ف  فن الن م، إدوارد هانسييلين، الفصييل

 49/2228غزوان الزركل ، العدد 

 عدد ، الالموسيقا على الحدود ـيـ إدوار سعيد، د. عبد النب  اصطيف

49/2228 
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 مون، إدوار سييييييعييد، ترجمية أبييان موتسييييييارت ف  كتياب سييييييولو

 51/2229، العدد الزركل 

  52/2229، العدد الصوت والزمن، د. غزوان الزركل 

  51/2229، العدد الصوت والزمن، د. غزوان الزركل 

 قــــوالب 

  الموشييييييحييات ومصييييييطلحيياتهييا الفنييية: عييدنييان بن ذريييل؛ العييدد

1/1991. 

  2/1991السيمفونية: محمد حنانا؛ العدد. 

   دراسة مقارنة: عل  هيثم  ـيييـيييالموشح األندلس  والموشح المشرق

 .5/1994مصري الدروي ؛ العدد 

  و  8البنيا  الموسيييييييق : آ. كوبالنيد، ترجمية محميد حنيانا؛ العدد

8/1994. 

  الشكل المقطع : آ. كوبالند،  ـييييييـييييييـيييييياألشكال الموسيقية األساسية

 .9/1995ترجمة محمد حنانا؛ العدد 

 ية العربية بين اإلقليمية واأللحان البيئية: صييميم الشييريف؛ األغن

 .9/1995العدد 

  إمكانية اسييتخدام القوالب العربية ف  الموسيييقا السييودانية: د. عبام

 .9/1995سليمان السباع ؛ العدد 

  شكل التنويع: آ. كوبالند،  ـييييييـييييييـيييييياألشكال الموسيقية األساسية

 .12/1995ة محمد حنانا؛ العدد ـترجم

  12/1995أغان  األطفال: حسين ناز ؛ العدد. 

  12/1995األوبرا: نذير جزمات ؛ العدد. 

  األشييكال الموسيييقية األسيياسييية، الشييكل الفوغ : آ. كوبالند، ترجمة

 .11/1993محمد حنانا؛ العدد 

  األشيكال الموسيقية األساسية، شكل السوناتا: آ. كوبالند، ترجمة

 .12/1993محمد حنانا؛ العدد 

  األشيييييكال الموسييييييقية األسييييياسيييييية، شيييييكل البريلود والقصييييييدة
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 .11/1993السيمفونية: آ. كوبالند، ترجمة محمد حنانا؛ العدد 

  األوبرا واليدراميا الموسيييييييقيية: آ. كوبالنيد، ترجمة محمد حنانا؛

 .14/1993العدد 

  كيف ت حلل الموسيييقا: سييي موند سييبيث، ترجمة الرا بنيان؛ العدد

11/1993. 

  ل عيييب وأغيييان  األطفيييال العراقيييية: حسييييييين قيييدوري؛ العيييدد

14/1993. 

 األدا  د. وليد غلمية؛ العدد ــ  الموسيقاــ  األغنية العربية: الكلمة

19/1999. 

  الموسيييقا اآللية الفرنسييية ف  القرن التاسييع عشيير: د. نبيل اللو؛

 .19/1999العدد 

  22/1999األغنية العربية: هاشم قاسم؛ العدد. 

 إحيا  العود الشيييييرق ؛ تجربة معهد … رد وتعقيب وتصيييييويب

 .22/1999الموسيقا بب داد:  باسم حنا بطرم؛ العدد 

  باا؛ مؤلفات اآلالم والتوكاتا والفوغا، إعداد خضيير جنيد، العدد

24 ،2221. 

  الثييارثويال، بييابلوغييالونس، ترجميية آن  سيييييييراداريييان، العييدد

11/2224 

 19/2223مالح، العدد الموال، ياسر ال. 

  ، ليالح ف  حدائق اسييبانيا للمؤلف م. دي فايا، د. غزوان الزركل

 .19/2223العدد 

 ارات ـــــتي 

  ، التيارات الموسييقية األوروبية ف  العشرينات: باترين تشيرنوفيت

   .1/1991ترجمة مفيد عرنوق؛ العدد 

 رن ن القـانو مــيير والبيـيزف على آالت الكالفـيمدارم تعليم الع

و  1ر إلى بداية العشرين: د. سحر ملحم :العدد ـيييييادم عشـيييييالس

4/1991. 

  الكمبيوتر أخيرا  الكمبيوتر أوال : المهنييدم رشييييييياد أنور كييامييل؛
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 .4/1991و1العدد 

  فيروز والرحابنة ف  سييياحة الشيييهدا  ببيروت: سيييلمى قصييياب

 .8/1994و8حسن؛ العدد 

   الموسيييييييقيا اإلسييييييبانية: بيل كراوم البحيث عن الهويية القوميية ف

 .8/1994و  8،ترجمة سوزان إيلوش؛ العدد 

  9/1995الموسيقا العربية والهارمونيا: سليم سحاب؛ العدد. 

  الشييروط الموضييوعية لنجاعة النشيياط الموسيييق  على مشيييارف

 .9/1995القرن الواحد والعشرين: أحمد عيدون؛ العدد 

  الشييييرقية نحو مفهوم شييييامل تصيييور مسييييتقبل  لتطور الموسييييقا

 .9/1995وموحد للمقامات الشرقية: د. فتح  صالح؛ العدد 

  مسييتقبل الموسيييقا العربية ف  القرن الحادي والعشييرين: د. حمد

 .9/1995عبد هللا الهباد؛ العدد 

  مسيتقبل الموسييقا العربية ف  القرن الحادي والعشرين: د. حسن

 .9/1995عريب ؛ العدد 

 ة ف  القرن العشيرين: ستيفان وال ، ترجمة باسل ديب السييمفوني

 .12/1995و 9داوود؛ العددين 

  اإلبيدا  العرب  ف  الموسيييييييقيا العيالميية: توفيق البياشييييييا؛ العدد

12/1995. 

  11/1993عالمية الموسيقا العربية: د. صالح المهدي؛ العدد. 

  شيييوبرت، التجديد ف  سيييوناتات البيانو: سيييلمى قصييياب حسييين؛

 .11/1993دد الع

  12/1993التراث عقدة العجز اإلبداع : محمد الفرق ؛ العدد. 
  التراث المصيييري بين الماضييي  والحاضييير: رشيييا عل  طموم؛

 .12/1993العدد 
  موسييقانا: مانويل دي فايا، ترجمة د. حنان قصياب حسن؛ العدد

14/1993.  
 يالى د، ترجمة الرومانتيكية ف  الموسييييييقا، ليونارد بيرنشيييييتاين

 .44/2228العدد  حنانا،
 العدد الموسيييييييقيا المعياصييييييرة والجمهور، ترجمية زينية العظمية ،
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48/2228 

 اتـــنظري 

  واقع سياللم الموسيقا العربية وآفاقها المستقبلية: حميد البصري؛

 .2/1991العدد 

  السلم البابل : راوول فيتال ؛  ـيييـيييأقدم موسيقا معروفة ف  العالم

 .2/1991العدد 

  نظرييية األجنييام المتييداخليية: الييدكتور المهنييدم سييييييعييد هللا آغييا

 .4/1991و1القلعة؛ العدد 

 مس الدين الصيداوي ــش ــيقا ـيـمخطوط عرب  ف  تدوين الموس

 .5/1994الدمشق : د. بشير العضيم ، العدد 

  التبيياين ف  تييأثيرات البنييية المقييامييية: د. هنري غونييارد، ترجميية

 .5/1994دد سلمى قصاب حسن؛ الع

 ن التدويـيييـييي  المرحلة األوغاريتيةـيييـييي  أقدم موسيقا معروفة ف  العالم

 .3/1994الموسيق : راوول فيتال ؛ العدد 

  مفهوم المقام لدى الموسيييقيين البدو ل نا  هأيايه: د. عبد الحميد

 .8/1994و8بن موسى؛ العدد 

  9/1995الموسيقا العربية والهارمونيا: سليم سحاب؛ العدد. 

  تصيييور مسيييتقبل  لتطور الموسييييقا الشيييرقية نحو مفهوم شيييامل

 .9/1995وموحد للمقامات الشرقية: د. فتح  صالح؛ العدد 

  إمكانية استخدام القوالب العربية ف  الموسيقا السودانية: د. عبام

 .9/1995سليمان السباع ؛ العدد 

  11/1993عالمية الموسيقا العربية: د. صالح المهدي؛ العدد. 

  11/1993الكندي والموسيقا: عدنان بن ذريل؛ العدد. 

  ضييييييوابل لاغنية العربية ومناهج لتطوير دراسيييييية الموسيييييييقا

 .18/1998العربية المعاصرة: توفيق الباشا؛ العدد 

 آالت 

  : صيييييينياعية اآلالت الوتريية ف  فترة ميا قبل العهد الكالسيييييييك
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دد م خلف؛ العيييفييكتور إيفيييانوفيت  نيكيفوروف، ترجمييية نيييدي

2/1991. 

  ميييدارم تعليم العزف على آالت الكالفير والبييييانو من القرن

و  1السيييادم عشييير إلى بداية العشيييرين: د. سيييحر ملحم؛ العدد 

4/1991. 

  4/1991و  1البيانو الشرق : صميم الشريف؛ العدد. 

  أدبه: د. واه  سفريان؛ العدد  ـييـييتطور   ـييـييرحلة البيانو: نشأته

 . 4/1991و1

  رية الوتصناعة اآلالت  ــبحث ف  مجال تصنيع اآلالت الوترية

، فيكتور إيفيييانوفيت  نيكيفوروف :ف  فترة العهيييد الكالسيييييييك 

 .4/1991و1ترجمة نديم خلف؛ العدد 

  أنطونيو ستراديفاري ـييـييبحث ف  مجال تصنيع اآلالت الوترية :

و  1 دفيكتور إيفييانوفيت  نيكيفوروف، ترجميية نييديم خلف؛ العييد

4/1991. 

   صنَّا  اآلالت الوترية األوروبيون والروم: فيكتور إيفانوفيت

 .3/1994نيكيفوروف، ترجمة نديم خلف؛ العدد 

   وجهات نظر أولية ف  تدوين مؤلفات  ـيييييييـييييييياإلعداد الموسيييق

 .3/1994الكمان: رعد خلف؛ العدد 

 مشيييييياكل تصيييييينيع اآلالت الوترية ف  سييييييوريا: فيكتور إيفانوفيت  

 .8/1994و  8نيكيفوروف ونديم خلف؛ العدد 

   باالت زمانه أم باالت عصرنا : فيليب بوسان، ترجمة  ـييـييالبارو

 .8/1994و  8آن  سراداريان؛ العدد 

  9/1995الجنن والجنكية: د. عبد الحميد حمام؛ العدد. 

  تحليل عملية تشيكيل الصوت والتصنيف العام لرالت الموسيقية

 متشييييل جيورجييف، ترجمة د. سيييليمان زيدية؛ العددالنافخة: مو

 .12/1993و  11

  11/1993آلة القانون: حميد البصري؛ العدد. 

 الترومبون: وولتر بيسييييييتون؛ ترجميية معن أحمييد خليفيية؛ العييدد
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18/1998. 

  الموسيييقا اآللية الفرنسييية ف  القرن التاسييع عشيير: د. نبيل اللو؛

 .19/1999العدد 

 يث ف  العزف على آلة الناي ف  مصييييير خالل األسيييييلوب الحد

النصييف الثان  من القرن العشييرين: د. عاطف إمام فهم ؛ العدد 

22/1999. 

  تقرير عن الدراسييييية الت  قام بها فريق مشيييييرو  دراسييييية آالت

النييياي الفرعونيييية بيييالمتحف المصييييييري للتعرف على السييييييلم 

الموسيييييييق  الفرعون : أ. محمود عفييت، أ. د. فتح  صييييييييالح، 

 .21/2222وبرت كريبس؛ العدد ر

  .تييياري  تطور آلييية الترومبييييت: فييياليري لوبيييانوف، ترجمييية د

 . 21/2222سليمان زيدية؛ العدد 

  ، بيياا؛ األورغن آليية القييدر، جورج غييييار، ترجميية كنييدة مفت

 .2221 /24العدد 

  48، العييدد آالت النف  التراثييية )آليية النيياي( د. نبيييل عبييد موال/ 

2228. 

 49، العييدد النف  التراثييية ف  لبنييان، د. يوسييييييف طنوم آالت/ 

2228. 

  دراسيية ف  تطور آالت األوركسييترا السيييمفونية، ترجمة وإعداد

 .2229 /51، العدد رام  دروي 

  دراسييية ف  تطور آالت النف  الخشيييبية األوركسيييترالية، ترجمة

 .2229 /52، العدد وإعداد رام  دروي 

 ف  النحاسيييية األوركسيييترالية، ترجمة دراسييية ف  تطور آالت الن

 .2229 /51، العدد وإعداد رام  دروي 

ـيييييـييييي دراسة تاريخية ف  تطور آالت اإليقا ، إعداد رام  دروي ، 

 2212، 54العدد 

 2212، 58ــ التخت الشرق ، إعداد رام  دروي ، العدد 



 

 212 

 

  ةــــتربي 

 نا؛حول التربية الموسيييييقية: صييييلح  الوادي، ترجمة محمد حنا 

 . 1/1991العدد 

  :متطلبات الوضييع الموسيييق  ف  سييوريا والمعوقات المحيطة به

 .1/1991خضر جنيد؛ العدد 

  كارل أورف واالتجاهات الحديثة ف  التربية الموسيييييييقية: إلهام

 .1،4/1991أبو السعود؛ العدد 

  لتعليم الموسييييييقا العربية ف  مختلف مراحلها: إلهام رةية جديدة

 .3/1994أبو السعود؛ العدد 

  مشييييياكل التعليم الموسييييييق  ف  العالم العرب : د. لويس إبسييييين

 .9/1995الفاروق ؛ العدد 

  علم النفس ومبيياد  علم االجتمييا  الموسيييييييق  ف  خييدميية تعليم

؛ العدد (: محمد كامل القدسيييييي 1الموسيييييييقا العربية وتطويرها )

 .11/1995و 12و  11و 12

   الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك

 .14/1993(: نورث نابوت ؛ العدد 1)

   الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك

 .15/1998(: نورث نابوت ؛ العدد 2)

 ،دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين  

 .13/1998(: نورث نابوت ؛ العدد 1)

   الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك

 .18/1998(: نورث نابوت ؛ العدد 4)

   الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك

 .18/1998(: نورث نابوت ؛ العدد 5)

  أغنييية الطفييل ف  وسيييييييائييل اإلعالم: إلهييام أبو السييييييعود؛ العييدد

19/1999. 

   الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك
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 .19/1999(: نورث نابوت ؛ العدد 3)

   الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك

 .22/1999(: نورث نابوت ؛ العدد 8)

   الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك

 .21/1999(: نورث نابوت ؛ العدد 8)

   الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، دراسية تحليلية بأسلوب سوزوك

 .21/2222(: نورث نابوت ؛ العدد 9)

 ( ؛ نورث نابوت ، العدد 12الموسيييييييقا وبنا  األطفال المبدعين)

25 ،2221. 

  تعليم الموسيييييييقييا ف  المييدارم العيياميية ف  اليييابييان والواليييات

 .2222، 23المتحدة؛ نورث نابوت ، العدد 

  .إشييييييكياليية العالقة بين المنهج والمصييييييطلح ف  عملية التدريس؛ د

 .2222 /28محمد عزيز شاكر  ا ا، العدد 

 ،الموسييقا وبنا  األطفال المبدعين، حول تعلم القرا ة الموسيقية 

 .2221/  28نورث نابوت ، العدد 

  الموسيييييييقييا وبنييا  األطفييال المبييدعين، حول تحفيز القييدرات عنييد

 .2221/  29األطفال، نورث نابوت ، العدد 

 ( د. ولىالحلقة األأهمية التربية الموسيقية ف  العملية التربوية ،)
 .2221/  12نبيل اللو، العدد 

 د. (انيةالحلقة الث)ة التربوية أهمية التربية الموسييييقية ف  العملي ،
 12/2224نبيل اللو، العدد 

  حييالم وآليية كمييان ، وليييام سييييييتييار، ترجميية هنييا نور هللا، العييدد
12/2224 
  14/2225الطفل وال نا :  د. رتيبة الحفن ، العدد 
  تنميية المواهيب ال نيائية عند األطفال: ألهام أبو السييييييعود، العدد

14/2225 
 لشيييييعب  ف  غنا  الطفولة: د. عل  عبد هللا، العدد و يفة اللحن ا

15/2225 
 د. ، (ةلثاالحلقة الث) ة الموسييييقية ف  العملية التربويةأهمية التربي



 

 212 

 .18/2223نبيل اللو، العدد 
  اللو نبيلد. حديث ف  التربية الموسيقية ـييييـيييي الحلقة الثالثة ـييييـيييي، 

 .42/2228العدد 
 نبيل . د )الحلقة األولى(، سييييييقيةمقدمة تاريخية ف  التربية المو

 .43/2228العدد  ،اللو
   م مناهج أهة نيالحلقة الثا)التربية الموسييييييقية مقدمة تاريخية ف

 .48/2228العدد  ،نبيل اللود. التربية(،
   هم مناهج أة لثالحلقة الثا)التربية الموسيييييييقية مقدمة تاريخية ف

 .48/2228العدد  ،نبيل اللود. التربية(،
  العدد  ،ونبيل اللد.  رابعة(الحلقة ال)حديث ف  التربية الموسيييقية

49/2228. 
  ونبيل اللد.  (الخامسييييييةالحلقة )حديث ف  التربية الموسيييييييقية، 

 .52/2229العدد 
  لونبيل الد.  (السييييادسييييةالحلقة )حديث ف  التربية الموسيييييقية، 

 .51/2229العدد 
  د.  (ةالسيييابعالحلقة )يقية ف  التربية الموسييي االسيييتما  اإلبداع

 .52/2229العدد  ،نبيل اللو
  نبيل . د الثامنة(الحلقة عند اليافعين)التربية الموسيييييييقية مفهوم

 .51/2229العدد  ،اللو
، 54ـييييييـيييييي حديث ف  التربية ـيييييي الحلقة التاسعة، د. نبيل اللو، العدد 

2212 
، 55العدد ـييـيي االستما  الموجه ـييـيي الموسيقات الجديدة، د. نبيل اللو، 

2212 
، 53ـييييييـيييييي اليافعون نظارة حدث فن  وصناعه، د. نبيل اللو، العدد 

2212 
 2212، 58ــ الموسيق  الزائر، د. نبيل اللو، العدد 

 ــــتاري  

   التراث الموسييييق  وروائع اآلثار الموسييييقية ف  المتحف الوطن
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 .1/1991بدمشق: بشير زهدي؛ العدد 

 طية عبر العصييييور: توفيق الباشييييا؛ الموسيييييقا العربية والمتوسيييي

 .2/1991العدد 

  و  1زرييياب من ب ييداد إلى األنييدلس: خير هللا سييييييعيييد؛ العييدد

4/1991. 

  و  8ف  تيياري  الموسيييييييقييا العربييية: جبرائيييل سييييييعييادة؛ العييدد

8/1994 . 

  و  8الموسيييييييقييا عنييد إخوان الصييييييفييا: عييدنييان بن ذريييل؛ العييدد

8/1994. 

   عند التوحيدي: عزت السيد أحمد؛ العدد فلسيفة الموسييقا وال نا

18/1998 . 

 اي ف  مصر ـييييـيييية النـييييلوب الحديث ف  العزف على آلـييييـيييياألس

ان  من القرن العشرين: د. عاطف إمام ـييييـييييالل النصف الثـييييـييييخ

 .22/1999فهم ؛ العدد 

  المؤسسة الموسيقية الرسمية لدى عرب اإلسالم األول: د. عادل

 .22/1999بالكحلة؛ العدد 

  تقرير عن الدراسيية الت  قام بها فريق مشييرو  دراسيية آالت الناي

الفرعونيية بالمتحف المصييييييري للتعرف على السييييييلم الموسيييييييق  

الفرعون : أ. محمود عفيت، أ. د. فتح  صييييييالح، روبرت كريبس؛ 

   .21/2222العدد 

  ،عيائلية بياا الموسيييييييقيية؛ ميار  فينييال، ترجمية ديانا جيرودي

 .2221، 24العدد 

 ا تواري  كبيرة وأحيييداث؛ جورج غييياد، ترجمييية عبيييد هللا بيييا

 .24/2221موازين ، العدد 

  كتاب األغان  ألب  الفرج األصيييفهان ؛ محمود كامل وايزيس فتح

 .2221، 25هللا جبراوي، العدد 

   موسييييقا الفترة السيييوفييتية ف  روسييييا؛ نبيلة أبو الشيييامات، آن

 .2221، 25، العدد سيراداريان، مازن م رب ، هبة أبو عابد

  28المالمح العلمية للموسيييقا العربية؛ باسييم حنا بطرم، العدد ،
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2222. 
  لمحيية عن تيياري  الرق  ) مييدخييل إلى فن البيياليييه ( د. غزوان

 .2221/  12الزركل ، العدد 
  تالميذ الشييييييطان، جورج غاد، ترجمة آن  سييييييراداريان، العدد

12/2224 
 يتشارد فاغنر، ترجمة وإعداد كمال كوزيما ليست والموسيقار ر

 11/2224فوزي الشراب ، العدد 
  ،موجز تيياري  األوبرا، ميلتون كروم، ترجميية ديييالى حنييانييا

 .42/2223العدد 
  ،أندية دمشييق الموسيييقية ف  النصييف األول من القرن العشييرين

 .48/2228، العدد صميم الشريف

 يقا و..ـــالموس 

  سيتور: ترجمة مجيب اسطوان ؛ العدد  الموسييقا والعقل ألنتون
 .4/1991و1
  الكمبيوتر أخيرا  الكمبيوتر أوال : المهنييدم رشييييييياد أنور كييامييل؛

 .4/1991و1العدد 
  5/1994علم الجمال ف  الموسيقا: عماد مصطفى؛ العدد. 
  موسيييييييقييا الفيلم: آ. كوبالنييد، ترجميية سييييييوزان إيلوش؛ العييدد
5/1994. 
 5/1994مد حنانا؛ العدد الموسيقا والسينما: مح. 
  علم النفس ومبيياد  علم االجتمييا  الموسيييييييق  ف  خييدميية تعليم

 12(: محمد كامل القدس ؛ العدد 1الموسييقا العربية وتطويرها )
 .11/1995و 12و  11و 
  11/1993اللون والموسيقا: باسل ديب داوود؛ العدد. 

 23، العدد ماذا عن الموسيييييقا ف  رواية ال ثيان؛ د. مها بياري ،

2222. 

 13، العدد نبيلة أبو الشيييييامات؛ أنطون تشييييييخوف والموسييييييقا ،

2225. 
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 از ــــج 

  1/1991موسيقا الجاز:  . هولر، ترجمة يمام بشور؛ العدد. 

  موسيييييييقيييا الزنوج وأغيييانيهم الحزينييية: نورث نيييابوت ؛ العيييدد

2/1991. 

 تاين، ترجمة ـييـييادة: ليونارد بيرنشـييـيييقا الجـييـييـيياز ف  الموسـييـييالج

 .4/1991و 1سوزان إيلوش؛ العدد 

  9/1995البيانو والجاز: أنس الجاجة؛ العدد. 

  جاز: أنس الجاجة؛ العدد  ـييييييييـييييييييأشيييهر عازف  اآلالت النافخة

12/1993. 

  موسيييييييقا الجاز والحداثة: زي موند سييييييبيث، ترجمة محمد أنس

 .18/1998حمادة؛ العدد 

 ــــيكية ليونارد بيرنشــتاين، ترجمة الجـيــاز والموســـيقا الكالس

 .29/2221محمد حنانا، العدد 

 اجمــــمع 

  حرف  ـييييييييـييييييييمعجم الموسييييقا ال ربيةA فر قسيييوات؛ العدد  :

1/1991  . 

  حرف  ـيييييـيييييمعجم الموسيقا ال ربيةB (1 فر قسوات؛ العدد  :)

2/1991  . 

 حرف  ـيييييـيييييجم الموسيقا ال ربية عمB (2 فر قسوات؛ العدد  :)

 . 4/1991و1

  حرف  ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةC و  1: محمد حنانا؛ العدد

4/1991. 

  حرف  ـييييييييييـييييييييييمعجم الموسيييييقا ال ربيةD محمد حنانا؛ العدد :

5/1994. 

  حرف  ـييييييييييـييييييييييمعجم الموسيييييقا ال ربيةE محمد حنانا؛ العدد :

3/1994. 

  حرف  ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةF و  8: محمد حنانا؛ العدد
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8/1994. 

  حرف  ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةG و  8: محمد حنانا؛ العدد

8/1994. 

  حرف  ـييييييييييـييييييييييمعجم الموسيييييقا ال ربيةH محمد حنانا؛ العدد :

9/1995. 

  حرف  ـييييييييييـييييييييييمعجم الموسييييييقا ال ربيةI  محمد حنانا؛ العدد :

12/1995. 

  حرف  ـيييييييييييـيييييييييييمعجم الموسييييييقا ال ربيةJ محمد حنانا؛ العدد :

11/1993. 

 حرف  ـيييييييييـيييييييييالموسيييييقا ال ربية  معجمK  محمد حنانا؛ العدد :

12/1993. 

  حرف  ـييييييييييـييييييييييمعجم الموسيييييقا ال ربيةL محمد حنانا؛ العدد :

11/1993. 

  حرف  ـيييييـيييييمعجم الموسيقا ال ربيةM (1 محمد حنانا؛ العدد :)

14/1993. 

  حرف  ـيييييـيييييمعجم الموسيقا ال ربيةM (2 محمد حنانا؛ العدد :)

15/1998. 

 حرف   ـيييييييييـيييييييييموسيييييقا ال ربية جم العمN محمد حنانا؛ العدد :

13/1998. 

  حرف   ـيييييييييـيييييييييمعجم الموسيييييقا ال ربيةO محمد حنانا؛ العدد :

18/1998. 

  حرف   ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةP(1 محمد حنانا؛ العدد :)

18/1998. 

  حرف   ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةP(2 محمد حنانا؛ العدد :)

19/1999. 

 حرف  ـيييييييييـيييييييييسيييييقا ال ربية معجم الموQ  محمد حنانا؛ العدد :

22/1999. 

  حرف  ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةR (1 محمد حنانا؛ العدد :)

21/1999. 
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  حرف  ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةR (2 محمد حنانا؛ العدد :)

22/2222. 

  حرف  ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةS (1 محمد حنانا؛ العدد : )

21/2222. 

 حرف  ـييييييـييييييموسيقا ال ربية معجم الS (2 ؛ محمد حنانا، العدد)

24 ،2221. 

  حرف  ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةS (3 ؛ محمد حنانا، العدد)

25 ،2221. 

  حرف  ـييييييـييييييمعجم الموسيقا ال ربيةT 23؛ محمد حنانا، العدد ،

2222. 

  حرف  ـيييييـيييييمعجم الموسيقا ال ربيةU 28؛ محمد حنانا، العدد ،

2222. 

 حرف  ـيييييـيييييموسيقا ال ربية معجم الV 28؛ محمد حنانا، العدد ،

2222. 

  حرف  ـييييـييييمعجم الموسيقا ال ربيةW 28؛ محمد حنانا، العدد  /

2221. 

  حرف  ـييييـييييمعجم الموسيقا ال ربيةX,Y,Z ؛ محمد حنانا، العدد

29 /2221. 

  معجم أوبرا حرفA, B 12/2221؛ محمد حنانا، العدد. 

   معجم أوبرا حرفC    11/2224حمد حنانا، العدد م. 

  معجم أوبرا حرفE, D   12/2224محمد حنانا، العدد. 

   معجم أوبرا حرفF     11/2224محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرفG     14/2225محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرفH, I     15/2225محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرفJ    13/2225حنانا، العدد  محمد. 
  ،  معجم أوبرا حرفK - L    18/2225محمد حنانا، العدد. 
  معجم أوبرا حرفM 18/2223، محمد حنانا، العدد. 
  معجم أوبرا حرفN 19/2223، محمد حنانا، العدد. 
  معجم أوبرا حرفO 42/2223، محمد حنانا، العدد. 
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  معجم أوبرا حرفP41/2223 ، محمد حنانا، العدد. 
  معجم أوبرا حرفR & Q 42/2228، محمد حنانا، العدد.  
  معجم أوبرا حرفS 41/2228، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفT 44/2228، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفU 45/2228، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفV 43/2228، محمد حنانا، العدد. 

 أوبرا حرف  معجمW 48/2228، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حرفX,Y,Z 48/2228، محمد حنانا، العدد. 

  معجم الباليه حرفA 2212، 55، د. واه  سفريان، العدد 

  معجم الباليه حرفB 2212، 53، د. واه  سفريان، العدد 

  معجم الباليه حرفC «د. واه  سييفريان، العدد «القسييم األول ،

58 ،2212 

 

 تذوق 

  1/1991ف  التذوق الموسيق ، ترجمة محمد خليفة؛ العدد. 

  عملييية اإلبييدا  ف  الموسيييييييقييا، ترجميية محمييد خليفيية؛ العييدد

2/1991 . 

  اإليقا ، ترجمة محمد حنانا؛ العدد  ـييـييعناصر الموسيقا األربعة

 .4/1991و1

  العدد  اللحن، ترجمة محمد حنانا؛ ـييييـييييعناصر الموسيقا األربعة

 .4/1991و1

  الهارمون ، ترجمة محمد حنانا؛  ـيييييـيييييعناصر الموسيقا األربعة

 .5/1994العدد 

  اللون الصييوت ، ترجمة محمد  ـييييييـييييييعناصيير الموسيييقا األربعة

 .3/1994حنانا؛ العدد 

  8/1994و  8النسيج الموسيق ، ترجمة محمد حنانا؛ العدد. 

 8/1994و  8عدد البنا  الموسيق ، ترجمة محمد حنانا؛ ال. 

  15/1998الموسيقا الحديثة: ترجمة محمد حنانا؛ العدد. 
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  من المؤلف إلى المؤدي إلى المستمع: ترجمة محمد حنانا؛ العدد

13/1998. 

  12/1993انطباعات عن اليابان: صلح  الوادي؛ العدد. 

  كتياب إغفال الوصييييييايا لميالن كونديرا: ريم كوزوروش؛ العدد

12/1993. 

  11/1993اللون والموسيقا: باسل ديب داوود؛ العدد. 

  كيف تحلل الموسيييقا: سييي موند سييبيث؛ ترجمة الرا بنيان؛ العدد

11/1993. 

 : ليونارد بيرنشتاين، ترجمة سوزان  التنو  الالمحدود للموسييقا

 .15/1998إيلوش؛ العدد 

 الصييورة الصييوتية: آ. كوبالند، ترجمة محمد أنس حمادة؛ العدد 

22/1999. 

  الموسيييييييقا كعالج: فيشيييييياردا داياراتنه راناتون ا، ترجمة ديالى

 .21/2222حنانا؛ العدد 

  24بيياا؛ الموسيييييييقييا ال نييائييية والكورالييية؛ د. نبيييل اللو، العييدد ،

2221. 

  24باا؛ البارحة واليوم وغدا ، إعداد حسييييييان موازين ، العدد ،

2221. 

 تشيرنوفيت ، ترجمة آن  مول ، باترين ـييييييلوب الشـييييييباا؛ األس

 .2221، 24سيراداريان، العدد 

  2222، 24قيل ف  باا؛ إعداد مازن م رب ، العدد. 

  بيكاسيو والموسيقا؛ اوليفيين بيرتاجيه، ترجمة فادية مراد، العدد

25/2221. 

  2221، 25إعادة إحيا  الموسيقا العربية؛ د. نبيل اللو، العدد. 

 .2222، 23نبيل اللو، العدد  إحيا  العود الشرق ؛ د. 

  2222، 28ف  الموسيقا العربية؛ د. نبيل اللو، العدد. 

  ، أدا  أعمال سيييييترافينسيييييك ؛ بيير باربييه، ترجمة أبان زركل

 .28/2222العدد 

  2221/  28ف  الموسيقا العربية، د. نبيل اللو، العدد. 
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  الموسيييق   للمؤلف «آللة البيانو 2دراسيية رقم»تحليل المقطوعة

 .  2221/ 29العدد  وليد الحجار، د. غزوان الزركل ؛
 2228/  43، العدد محكمة الفن، ياسر المالح. 

 49، العدد محميد عبيد الوهاب: االتقان، نصيييييير الدين البحرة  /

2228. 

 2229/ 52، العدد األناشيد الوطنية، ياسر المالح. 

 العدد  ،جمة ريما سكرتحليل السيمفونية التاسعة لـ دفورجا ، تر

52 /2229. 

 51العييدد  ، د. غزوان الزركل ؛خواطر عن األغنييية الوطنييية /

2229 . 

 العييدد  نصيييييير الييدين البحرة،، األغنييية العربييية.... أمس واليوم

51/2229.   

  تقنيات 

  مالمح من التجربة الرحبانية ف  األدا : سيييلمى قصييياب حسييين؛

 .1/1991العدد 

 1/1991 نائ : سلمى قصاب حسن؛ العدد حول األدا  ال . 

  1/1991تقنية ال نا  ال رب : سلمى قصاب حسن؛ العدد . 

  1/1991تقنية ال نا  العرب : سلمى قصاب حسن؛ العدد . 

  ديتري  فيشيير ديسييكاو م ن  باريتون القرن العشييرين: فرانسييوا

 .2/1991الفونوباتريس بييون، ترجمة رفعت بنيان؛ العدد 

 هة نظر لسيفيتالنا نافاسيارتيان: سيلمى قصاب حسن وميسا  وج

 .4/1991و  1باغبودريان؛ العدد 

 رن ــن القــانو مـيـمدارم تعليم العزف على آالت الكالفير والبي

و  1ر إلى بداية العشرين: د. سحر ملحم: العدد ـيـيـادم عشـيـيالس

4/1991. 

 د أنور كييامييل؛ الكمبيوتر أخيرا  الكمبيوتر أوال : المهنييدم رشيييييييا

 .4/1991و1العدد 
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  التينور الشاعري: جورج جاد، ترجمة رفعت  ـييـييروبرتو آالجنا

 .5/1994بنيان؛ العدد 

  روح أوروبا: ريم  لويس، ترجمة رفعت ـييييـييييـيييي كالوديو أبادو

 .3/1994بنيان؛ العدد 

  موقع ومهام: د. واه  سفريان؛ العدد  ـييييييـييييييـييييييقائد األوركسترا

3/1994. 

 ليونارد برنشتاين، ترجمة مازن  ـييييييـييييييئد األوركسترا أسيرار قا

 .3/1994الم رب ؛ العدد 

   وجهات نظر أولية ف  تدوين مؤلفات  ـيييييييـييييييياإلعداد الموسيييق

 .3/1994الكمان: رعد خلف؛ العدد 

  قائد أوركسترا القرن العشرين: آن   ـيييييـيييييهربرت فون كارايان

 .3/1994سيراداريان؛ العدد 

  سييياحة الشيييهدا  ببيروت: سيييلمى قصييياب  فيروز والرحابنة ف

 .8/1994و8حسن؛ العدد 

 الكمان الدافئ: جان ميشيييل مولخو  ـيييييييـييييييي فرانن بيتر زيمرمان

 .9/1995وجيرارد مانون ، ترجمة رفعت بنيان؛ العدد 

  قيصيير مسييرح كيروف: ريم  لويس،  ـييييييـييييييفاليري جيرجييف

 .9/1995ترجمة رفعت بنيان؛ العدد 

 ن  هو أنا: باسكال بريسو، ترجمة رفعت كما ـيييـييي جيدون كريمر

 .12/1995بنيان؛ العدد 

  تحليل عملية تشيكيل الصوت والتصنيف العام لرالت الموسيقية

النافخة: مومتشييييل جيورجييف، ترجمة د. سيييليمان زيدية؛ العدد 

11/1993. 

  11/1993كالوديو أبادو، ترجمة يمام بشور؛ العدد. 

 ه ـييييرق  ف  باريس: أوليفييـييييـييييـيييياألخت ماري كيروز، غنا  ش

 .14/1993بيلالم ، ترجمة سلمى قصاب حسن؛ العدد 

 (  الوتريات: ريمسييك 1مباد  التوزيع األوركسييترال )  ـيييييييـيييييييـ
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 .14/1993كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود؛ العدد 

 (  آالت النف : ريمسيييك 2مباد  التوزيع األوركسيييترال )  ـييييييييـ

 .15/1998ود؛ العدد كورساكوف، ترجمة باسل ديب داو

 (  اآلالت ذات القدرة الصييوتية 1مباد  التوزيع األوركسييترال )

كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود؛ ـييييـيييي  المحدودة: ريمسك 

 .13/1998العدد 

 (  اللحن ف  اآلالت الوترية: 4مباد  التوزيع األوركسييييييترال )

كورسيياكوف، ترجمة باسييل ديب داوود؛ العدد ـيييييييـييييييي  ريمسييك 

18/1998. 

 (  اللحن ف  اآلالت الوترييية 5مبيياد  التوزيع األوركسييييييترال )
كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود؛ ـيـيـ  باألوكتاف: ريمسك 

 .18/1998العدد 
 (  اللحن ف  آالت النف  الخشبية 3مباد  التوزيع األوركسترال )

كورساكوف، ترجمة باسل ديب داوود؛ ـيييـييي  والنحاسية: ريمسك 
 .19/1999العدد 

 (  اللحن ف  مجموعات مختلفة 8مباد  التوزيع األوركسييترال )
كورسيييياكوف، ترجمة باسييييل -من اآلالت تجتمع معا : ريمسييييك 

 .22/1999ديب داوود؛ العدد 
 (  الهارمون  ف  الوتريات: 8مبياد  التوزيع األوركسييييييترال )

كورسيياكوف، ترجمة باسييل ديب داوود؛ العدد ـيييييييـييييييي  ريمسييك 
21/1999. 
  ( الهارمون  ف  الخشييييبيات: 9التوزيع األوركسييييترال  ) مباد

كورسيياكوف، ترجمة باسييل ديب داوود؛ العدد ـيييييييـييييييي  ريمسييك 
21/2222. 
  غالم ومييانوري: تييألف أوبرا اليوم هو التحييدي الحقيق : حوار

بين فيلييب غالم وفيلييب ميانوري، ترجمية يمام بشييييييور؛ العدد 
13/1998. 

 رجمة محمد أنس حمادة؛ العدد الصييورة الصييوتية: آ. كوبالند، ت

22/1999. 
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  األسيييييلوب الحديث ف  العزف على آلة الناي ف  مصييييير خالل

النصييف الثان  من القرن العشييرين: د. عاطف إمام فهم ؛ العدد 

22/1999. 

   شييييوبان؛ أسييييتاذ البيانو الموهوب: أوليفييه بيلالم ، ترجمة آن

 .22/2222سيراداريان؛ العدد 

 عزف مقطوعات شيييييوبان على البيانو: ليونيد  هل يمكن للهاوي

 .22/2222غافريلوف، ترجمة مازن م رب ؛ العدد 

  تقرير عن الدراسييييية الت  قام بها فريق مشيييييرو  دراسييييية آالت

النييياي الفرعونيييية بيييالمتحف المصييييييري للتعرف على السييييييلم 

الموسيييييييق  الفرعون : أ. محمود عفييت، أ. د. فتح  صييييييييالح، 

 . 21/2222روبرت كريبس؛ العدد 

 ـييييييـك  ـيييييي(؛ ريمس12ترال  )ـييييييـيييييياد  التوزيع األوركسـييييييمب 

 25/2221ة باسل داوود، العدد ــــاكوف، ترجمــكورس

  23/2222نهاية التسلسلية؛ زينة العظمة، العدد. 
  التقيياسيييييييم بين اإلبيييدا  واالرتجييال، د. نبييييل شييييييورة، العيييدد

28/2222. 
  لدين أمل جمال ا، د. ثآلة القانون بين التقليدي والمستحدتقاسييم

 .15/2225، العدد محمد عياد
  م  را وإعدادالتوزيع األوركسيييترال ، وولتر بيسيييتون، ترجمة

 .42/2228، العدد دروي 
  م  را وإعدادالتوزيع األوركسيييترال ، وولتر بيسيييتون، ترجمة

 .41/2228، العدد دروي 
  م  را وإعدادالتوزيع األوركسيييترال ، وولتر بيسيييتون، ترجمة

 .2228 /44، العدد دروي 
  م  را وإعدادالتوزيع األوركسيييترال ، وولتر بيسيييتون، ترجمة

 .2228 /45، العدد دروي 
   التوزيع األوركسيييترال ، وولتر بيسيييتون، ترجمة وإعداد رام

 .2228 /48، العدد دروي 
  ،العدد ترجمة وإعداد رام  دروي األوركسييييترا السيييييمفونية ،
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52/2229. 
 العيييدد أبيييية الحمزاويترجمييية رد كورزون يروي، كيليييفيو ،

52/2229. 

  مقابالت 

 1/1991وزا: سلمى قصاب حسن؛ العدد ـرنـفيتالنا كاتـــس . 
  1/1991الدكتورة رتيبة الحفن : سلمى قصاب حسن؛ العدد. 
   مقابلة مع منصيييور  ـييييييييـييييييييمالمح من التجربة الرحبانية ف  األدا

 .1/1991العدد الرحبان : سلمى قصاب حسن؛ 
  ، مقابلة مع آن صييييوف  موتر: جورج جاد وباترين زيرسييييونوفيت

 .2/1991ترجمة رفعت بنيان؛ العدد 
  ديتري  فيشيير ديسييكاو م ن  باريتون القرن العشييرين: فرانسييوا

 .2/1991الفون وباتريس بييون، ترجمة رفعت بنيان؛ العدد 
 ة مع ـييـييـييمقابل ـييـييام ـييـييـييوريا يحظى باالهتمـييـيين ف  سـييـيياألورغ

و  1تيان كوهن ومارتن الن ر؛ إلهام أبو السعود؛ العدد ـييـييـييكريس

4/1991. 

   وجهة نظر لسيفيتالنا نافاسيارتيان: سيلمى قصاب حسن وميسا

 .4/1991و  1باغبودريان؛ العدد 

  التينور الشاعري: جورج جاد، ترجمة رفعت  ـييـييروبرتو آالجنا

 .5/1994بنيان؛ العدد 

 روح أوروبا: ريم  لويس، ترجمة رفعت  ـيييييييـيييييييدو كالوديو أبا

 .3/1994بنيان؛ العدد 

 التحدي الكبير: باتريس بييون ـييييـييييا وبيتهوفن ـييييعبد الرحمن الباش ،

 .3/1994ترجمة رفعت بنيان؛ العدد 

 مقابلة مع  ـييـييهدا  ببيروت ـييـيياحة الشـييـييابنة ف  سـييفيروز والرح

و  8رياض سييييكر وجهاد سييييكر: سييييلمى قصيييياب حسيييين؛ العدد 

8/1994. 

  عقود من المساهمات: محمد حنانا؛ العدد  ـييييييـييييييصلح  الوادي
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9/1995 . 

 مقابلة بين جان ميشيل ـيـ الكمان الدافئ ـيـي فرانن بيتر زيمرمان 

 .9/1995مولخو وجيرارد مانون ، ترجمة رفعت بنيان؛ العدد 

  قيصيير مسييرح كيروف: ريم  لويس،  ـييييييـييييييفاليري جيرجييف

 .9/1995العدد ترجمة رفعت بنيان؛ 

   علم وخبرة: نبيلة أبو الشييامات؛ العدد  ـيييييييـيييييييد. سييمحة الخول

12/1995. 

 كمان  هو أنا: باسكال بريسو، ترجمة رفعت  ـيييـييي جيدون كريمر

 .12/1995بنيان؛ العدد 

  11/1993بسام نشوات : محمد حنانا؛ العدد. 

 ميشيييييييييل دالبيرتو، عييازف البيييانو الييذي ال يخطئ: بيياتريس بييون، 

 .11/1993ترجمة حسان موازين ؛ العدد 

  مينوهين، عزف الكميان بالحدم: جان ميشيييييييل مولكو، ترجمة

 .12/1993رفعت بنيان؛ العدد 

  ، جيييان بيير رامبيييال، فن العزف على الفلوت: فيلييييب فينتورين

 .11/1993ترجمة مازن الم رب ؛ العدد 

 دي الحقيق : ـييـييوم هو التحـييف أوبرا الييوري: تألـييالم ومانـييغ

ين فيليب غالم وفيليب مانوري، ترجمة يمام بشور؛ ـييوار بـييـييح

 .13/1998العدد 

  المدرسيييية الرحبانية: رأي من الداخل باسييييل ديب داوود؛ العدد

21/1999. 

  24/2221مقابلة مع تون كوبمان؛ ترجمة هبة أبو عابد، العدد. 

 ور، يمام بش مقابلة مع الم نية رينيه فليمن ؛ جورج غاد، ترجمة

 .25/2221العدد 

  ،نوري رحيبان  ف  دمشييييق، أجرت المقابلة نبيلة أبو الشييييامات

 .23/2222العدد 

 مع عييازف البيييانو غزوان ، مقييابليية حفييل سيييييييبقى ف  الييذاكرة



 

 243 

 .15/2225، العدد الزركل 

  48/2228، العدد حوار مع عازفة البيانو شادن الياف. 

  امل ترجمة يونس ك، مع تاركوفسك (الموسييقا والسينما )مقابلة

 .52/2229العدد ديب، 

 51/2229، العدد حوار مع م نية السوبرانو لبانة القنطار. 

  لنوسييييع الحدود، مقابلة مع عازف الفيولونسيييييل يويوما، ترجمة

 2212، 54وإعداد أبية الحمزاوي، العدد 

 

 ياتــــأمس 

 حسييين؛ العدد  حول أدا  جوقة الفرح الدمشيييقية: سيييلمى قصييياب

2/1991 . 

  الفرقة السيييييييمفونية الوطنية: سييييييلمى قصيييييياب حسيييييين؛ العدد

2/1991. 

  2/1991انطباعات عن كريمر: صلح  الوادي، العدد. 

  و  1غزوان زركل  ف  دمشييييق: سييييلمى قصيييياب حسيييين؛ العدد

4/1991. 

 لمى د: ســـــة األســد ف  مكتبـل بيلكونـيـيازف النرويج  جيـيالع

 .4/1991و  1اهر ماملل ؛ العدد قصاب حسن وط

  حول أمسيييييية همسييييية الوادي: سيييييلمى قصييييياب حسييييين؛ العدد

5/1994. 

  نجم  السيييييكري ف  دمشيييييق: سيييييلمى قصييييياب حسييييين؛ العدد

5/1994. 

  الموسيم الثان  للفرقة السييمفونية الوطنية: سييلمى قصاب حسن؛

 .3/1994العدد 

 صيييابفيروز والرحابنة ف  سييياحة الشيييهدا  ببيروت: سيييلمى ق 

 .8/1994و8حسن؛ العدد 

  و  8مدرسيييية الباليه ف  دمشييييق: سييييلمى قصيييياب حسيييين؛ العدد
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8/1994. 

  المعهد الموسييييق  الوطن  اللبنان  ف  دمشييييق: سييييلمى قصيييياب

 .8/1994و8حسن؛ العدد 

  موسيييقا الحجرة والفرقة السيييمفونية الوطنية: جمان عبيد؛ العدد

9/1995. 

 دايدو وإينيام لهنري ـيـ  ورياـيـيرض األوبرال  األول ف  سـيالع

 .12/1995يل: سلمى قصاب حسن؛ العدد ـــبورس

  الفرقة السيمفونية الوطنية، الموسم الثالث: سلمى قصاب حسن؛

 .11/1993العدد 

  ثالث  فياندرر الفرنسيييييي  لموسيييييييقا الحجرة: جمان عبيد؛ العدد

11/1993. 

 د بيييد؛ العييدديفيييد رادج والفرقيية السيييييييمفونييية الوطنييية: جمييان ع

12/1993. 

  بيالر خواردو وسيييباسييتيان مارينييه ف  دمشييق: أيمن جرجور؛

 .11/1993العدد 

   أوركسيييييترا أطفال المعهد العرب  للموسييييييقا بدمشيييييق: ميسيييييا

 .11/1993باغبودريان؛ العدد 

  الفرقة السيييييمفونية الوطنية ف  قصيييير العظم بدمشييييق: سييييلمى

 .11/1993قصاب حسن؛ العدد 

  كورال أطفال أوبرا باريس ف  كنيسية الالتين بدمشيق: سلمى فرقة

 .14/1993قصاب حسن؛ العدد 

  فرقة موسييييقا الحجرة ف  كنيسييية الالتين بدمشيييق: حسيييان طه؛

 .15/1998العدد 

  الفرقة السييمفونية الوطنية تختتم موسيمها الرابع: سييلمى قصاب

 .15/1998حسن؛ العدد 

 رقيية موسيييييييقييا الحجرة؛ العييدد الفرقيية السيييييييمفونييية الوطنييية وف

13/1998. 
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  13/1998فرقة برلين لموسيقا البارو ؛ العدد. 

  13/1998فرقة رباع  يواخيم األلمانية؛ العدد. 

  13/1998فرقة جوقة أطفال التشين سيفيراتشين؛ العدد. 

  أوركسيييترا شيييباب البحر األبي  المتوسيييل: جمان عبيد؛ العدد
18/1998. 

 للموسييييقا العربية األندلسيييية: سيييلمى قصييياب  أمسييييات الخريف

 .18/1998حسن؛ العدد 

  أوركسيييترا االتحاد األورب  لموسييييقا البارو : سيييلمى قصييياب
 .18/1998حسن؛ العدد 

  الحفن  والصييعيدي واألوركسييترا السيييمفونية الوطنية: نبيلة أبو
 .18/1998الشامات؛ العدد 

 سييييين؛ العدد نجم  السيييييكري؛ عودة متألقة: سيييييلمى قصييييياب ح

18/1998. 

  :الحفل السييينوي للفرقة السييييمفونية الوطنية ف  قصييير األمويين

 .18/1998حسان طه؛ العدد 

  18/1998تجربة جديدة: سلمى قصاب حسن؛ العدد. 

  18/1998مجموعة وحيد القرن: نبيلة أبو الشامات، العدد. 

 ناألوركسييترا السيييمفونية الوطنية ف  لوم أنجلس: إعداد حسييا 

 .19/1999طه؛ العدد 

  فونا اليابانية للطبول: إعداد  ـييييـيييييو شيواوكا  ـييييـييييفرقة جوشيو

 .19/1999نورث نابوت ؛ العدد 

  أمسيييييات الخريف للموسيييييقا العربية األندلسييييية: إعداد نبيلة أبو

 .19/1999الشامات؛ العدد 

  ،ملتقى معاهد الموسيييييقا لدول البحر األبي  المتوسييييل دمشييييق

 .19/1999: إعداد حسان طه؛ العدد 12/11/1998ــ8

  انطباعات عن ثالث  أوشيييييي  الر: إعداد وائل نابلسيييييي ؛ العدد

19/1999. 
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  :التواصيييل الواضيييح بين الفرقة السييييمفونية الوطنية والجمهور

 .21/1999نبيلة أبو الشامات؛ العدد 

  لبانة قنطار تفوز ف  مسييييابقة الملكة اليزابيث: جمان عبيد العدد

21/2222. 

  أمسييات الخريف الثالثة للموسييقا العربية األندلسيية: طارق سيد

 .21/2222أحمد؛ العدد 

  جالل اليدين جولييان ويس؛ فرقية الكنيدي إلحييا  التراث: سييييييلمى

 .21/2222قصاب حسن؛ العدد 

  المجموعية النسييييييائيية للموسيييييييقيا العربيية )تقاسيييييييم(: نبيلة أبو

 .21/2222الشامات؛ العدد 

 يات الخريف الرابعة للموسيقا العربية األندلسية؛ إعداد نبيلة أمس

 .2221، 25أبو الشامات، العدد 

  االسييييييتراتيجييية الموسيييييييقييية لفرقيية إنييانييا للرق ، د. غزوان

 .12/2221الزركل ، العدد 

  ،نادي االسييتما  الموسيييق ، تجربة تثير الفضييول، ياسيير المالح

 .12/2221العدد 

 الفنيييانين الفرنسيييييييين ألوبرا بيلييييام  انطبييياعيييات حول عرض

 .15/2225وميليزاند، أبان الزركل ، العدد 

  انطبيياعييات حول عرض الفنييانين الفرنسيييييييين الراق  ، أبييان

 .15/2225الزركل ، العدد 

 راتــــمؤتم 

  إلهام أبو السعود؛ 1992القاهرة  ـيييـيييـيييمؤتمر الموسيقا العربية :

 .2/1991العدد 

   1991عمان  ـييـييعشر للمجمع العرب  للموسيقا المؤتمر الثان :

 .4/1991و  1خضر جنيد؛ العدد 

   1991القاهرة  ـييييييـييييييمؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الثان :

 .5/1994إلهام أبو السعود؛ العدد 
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 ـ ـ الدورة الثالثة عشر للمجلس التنفيذي للمجمع العرب  للموسيقا

 .3/1994: خضر جنيد؛ العدد 1994عمان 

 القاهرة ـييييـيييي  ر ومهرجان الموسيقا العربية الثان ـييييعلى هام  مؤتم

 .8/1994و 8: إلهام أبو السعود؛ العدد 1991

 سلمى قصاب 1994بيروت ـيـ  األلحان السريانية حضارة حية :

 .8/1994و 8حسن؛ العدد 

 1994القاهرة ـيييييـييييي  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الثالث :

 .9/1995عدد إلهام أبو السعود؛ ال

 1995دمشق ـييييـيييي  المؤتمر الثالث عشر للمجمع العرب  للموسيقا :

 .12/1995إلهام أبو السعود؛ العدد 

 1995القاهرة ـيييييـيييييي  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الرابع  :

 .14/1993إلهام أبو السعود؛ العدد 

 القاهرة واإلسكندريةـيييـييي  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الخامس 

 .15/1998: إلهام أبو السعود؛ العدد 1993

  ـ ـيييييييي مؤتمر الموسيييقا التراثية الحية ف  آسيييا والعالم اإلسيييالم

 .15/1998: سلمى قصاب حسن؛ العدد 1998الهور/الباكستان 

 ن ـيييالقاهرة )مـيييـييي  ر ومهرجان الموسيقا العربية السادمـيييمؤتم

 (:14/12/1998ـيييـييي12(، اإلسكندرية )من 12/12/1998ـيييـييي1

 .18/1998إلهام أبو السعود؛ العدد 

 القاهرة )من ـيييييييـييييييي  مؤتمر ومهرجان الموسيييقا العربية السييابع

(: 13/12/1998إلى  12(، اإلسكندرية )من 12/12/1998ـييـيي1

 .19/1999إلهام أبو السعود؛ العدد 

   ميا الجيدييد ف  المؤتمر والمهرجيان الثيامن للموسيييييييقيا العربية ف

 .  21/2222ود؛ العدد القاهرة: إلهام أبو السع

  إلهام إعداد ـييييـيييي عشر  مؤتمر الموسيقا العربية السابعومهرجان

 .51/2229أبو السعود؛ العدد 

 

 ابقاتـــمس 
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 هيذر 1992أودينس ـيييـييي  مسابقة نلسن ف  العزف على الكمان :

 .1/1991كورسباور، ترجمة أبية حمزاوي؛ العدد 

  سلمى قصاب 1991موسكو  ـييييييـييييييمسابقة رخمانينوف للبيانو :

 .2/1991حسن؛ العدد 

  1994موسكو  ـيييـيييحول مسابقة تشايكوفسك  العالمية العاشرة :

 .8/1994و 8حنانا؛ العدد  ىديال

  مسيييييييابقيية مييارغو بييابكيييان الثييانييية للبيييانو ف  بيروت: عييايييدة

 .18/1998مومجيان، العدد 

 ، لعدد ا الموسيييقا الحديثة ومسييابقة فالنتينو بوك : إعداد اليكا بن

19/1999. 

  مسيييييابقة شيييييوبان ف  وارسيييييو: إعداد حسيييييان موازين ؛ العدد

22/2222. 

  لبانة قنطار تفوز ف  مسييابقة الملكة اليزابيث: جمان عبيد؛ العدد

21/2222 . 

 مهرجانات 

  ليا إشبيـييييييـيييييي  مهرجان اكسبو الموسيق  ف  معرض إشبيليا الدول

 .1/1991: رفعت بنيان؛ العدد 1992

 1992ان إيفيان السينوي لعازف  موسيقا الحجرة: إيفيان مهرج :

 .1/1991روم تشارنو ، ترجمة منى رفقة؛ العدد 

  أحمد بوبس؛ العدد  1991الفنون الشعبية ف  مهرجان بصرى :

 .4/1991و1

   ــييييييمهرجان الثقافة الموسييقية السيادم وأيام اإلبدا  الموسيق 

 .3/1994: إلهام أبو السعود؛ العدد 1994حم  

   ــيييييييمهرجان الثقافة الموسيييقية السييابع وأيام اإلبدا  الموسيييق 

 11/1993: إلهام أبو السعود؛ العدد 1995حم  

  إلهام 1995عمان  ـيييـيييالمهرجان األردن  الثان  ألغنية الطفل :

 .11/1993أبو السعود؛ العدد 
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   دمشيييق وحلب  ـييييييييـييييييييمهرجان الجاز العرب  األوروب  الثان

 .11/1993بشور؛ العدد  : يمام1993

  1993مهرجان الموسييييييقا الحيّة لبلدان المتوسيييييل، اإلسيييييكندرية :

 .15/1998سلمى قصاب حسن؛ العدد 

  11/9/1998–2مهرجيان الجياز العرب  األوروب  الثيالث من :

 .18/1998يمام بشور؛ العدد 

 القاهرة )من  ـيييييـييييير ومهرجان الموسيقا العربية السادم ـيييييمؤتم

(: 14/12/1998ـيييـييي12(، اإلسكندرية )من 12/12/1998ـيييـييي1

 .18/1998إلهام أبو السعود؛ العدد 

  ،قيثيارة الروح؛ المهرجان األول للترنيمة المسيييييييحية بدمشييييييق

 . 19/1999العدد 

  إلى  28/9المهرجييان األردن  الرابع ألغنييية الطفييل، عمييان من

 .19/1999: إعداد الهام أبو السعود، العدد 1/12/1998

 لبنان: إعداد حسان موازين ، ـييييييـيييييي  1998ان بيت الدين مهرج

 .19/1999العدد 

   ميا الجيدييد ف  المؤتمر والمهرجيان الثيامن للموسيييييييقيا العربية ف

 .  21/2222القاهرة: إلهام أبو السعود؛ العدد 

  المهرجان الدول  الخامس للموسيييقا العربية األندلسييية؛ إعداد نبيلة

 .2222، 28أبو الشامات، العدد 

  مهرجان ومؤتمر الموسيييييييقا العربية الحادي عشيييييير ف  القاهرة ـ

 .2221/  28إعداد إلهام أبو السعود، العدد 

  ،مهرجان ومؤتمر الموسيييييييقا العربية الثان  عشيييييير ف  القاهرة

 12/2224إعداد إلهام أبو السعود، العدد 

 تمهرجان الموسيقا العربية األندلسية السادم، نبيلة أبو الشاما ،

 11/2224العدد 

  مهرجيان ومؤتمر الموسيييييييقيا العربيية الثالث عشيييييير، ألهام أبو

 15/2225السعود، العدد 

  مهرجيان ومؤتمر الموسيييييييقيا العربيية الرابع عشيييييير، إلهيام أبو

 .19/2223السعود، العدد 
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  مهرجان ومؤتمر الموسيييييييقا العربية الخامس عشيييييير، إلهام أبو

 .41/2228السعود، العدد 

 عشيييير، إلهام أبو  السييييادمان ومؤتمر الموسيييييقا العربية مهرج

 .48/2228السعود، العدد 

  مهرجان ومؤتمر الموسيييييييقا العربية الثامن عشيييييير ف  القاهرة

 2212، 55واالسكندرية، إعداد، إلهام أبو السعود، العدد 

 

 ندوات 

  نييدوة حول األغنييية؛ مهرجييان المحبيية العيياشيييييير/الالذقييية )من

 .18/1991: سلمى قصاب حسن؛ العدد (14/8/1998ــ2

  نييدوة الحفييا  على التراث الموسيييييييق  العرب ، إعييداد إلهييام أبو

 11/2224السعود، العدد 

 مالحق 

  ،مقطوعة من موسيقا الجاز لـيييييي تشارلز هنري وه  آللة البيانو

 .1/1991العدد 

  4/1991و1مختارات من مؤلفات كارل أورف لاطفال، العدد. 

  آفا ماريا لـيييييييي فرانز شيييوبرت وه  آللة البيانو ، العدد مقطوعة

5/1994. 

  مقطوعات لـ ريتشارد شتراوم ودي فايا وألبينيث وغرانادوم

 .8/1994و8وه  آللة البيانو، العدد 

  9/1995من مؤلفات صلح  الوادي، العدد. 

  12/1995من مؤلفات حسين ناز  لاطفال، العدد. 

 11/1993رت، العدد سيرينادا لـ فرانز شوب. 

  12/1993من موسيقا الجاز )ساكسوفون(، العدد. 

  11/1993من موسيقا عبد الرحمن الخطيب، العدد. 

  14/1993سبع أغنيات شعبية إسبانية، العدد. 



 

 254 

  ،مقطوعة تشارداش لـيييييي ف. مونت  وه  آللة الكمان مع البيانو

 .15/1998العدد 

 13/1998لة البيانو، العدد رقصات هن ارية لـ براهمز وه  آل. 

  18/1998، العدد «آن »مقطوعات من المسرحية ال نائية. 

  19/1999من موسيقا منير بشير، العدد. 

  التمهيـيـيـد والفصــــــل األول مـــن الن  الكامـــــــــــل ألوبرا

 .22/1999بوريس غــــودونوف لـ موسورسك ، العدد 

 لين الثـيـيـيــــان  والثــــــــالث ألوبـــرا الن  الكامـيـيـيـيـيل للفص

 .21/1999بوريس غـــــــــــــودونوف لـ موسورسك ، العدد 

  الن  الكامل للفصييل الرابع واألخير ألوبرا بوريس غودونوف

 .22/2222لـ موسورسك ، العدد 

  22/2222مقطوعات لـ شوبان وه  آللة البيانو، العدد. 

 .24/2221باا، العدد  توكاتا وفو  لـ ج.م. 

  25/2221موشحات أوركسترالية لـ توفيق الباشا، العدد. 

  آللة البيانو للمؤلف وليد حجار، العدد « 2دراسة رقم »مقطوعة

29/2221. 

  ،أغنية بال كلمات لـيييييي تشيايكوفسك  وه  آللة الكمان مع البيانو

 .12/2224العدد 

  آللة الكمان مع  سييت رقصييات رومانية لـيييييييي بيال بارتو ، وه

 11/2224البيانو، العدد 

  ،سيييييريناد للمؤلف فرانز شييييويرت، وه  آللة الكمان مع البيانو

 14/2225العدد 

  مينويت للمؤلف بوكيرين  ـيييي غافوت للمؤلف لول ، آللة الكمان

 15/2225مع البيانو، العدد 

  شيييييياكون للمؤلف توماسييييييو فيتال  وه  آللة الكمان مع مرافقة

 18/2225و، العدد   البيان

  مرافقة البيانومع آرييا للمؤلف ج. ب. بيرغوليزي آللة الكمان ،

 2223/ 42العدد 

  2228/  42مقطوعتا تان و للمؤلف أستور بيازوال، العدد 
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  2228/  41جدول بأعمال الفنان حليم الروم ، العدد 

 2229/  52، العدد ةمدونات بع  األناشيد الوطني 

 حتى  1991منذ عام ، تويات مجلة الحياة الموسيييييقةمسييييرد بمح

 2228عام نهاية عام 

 نشاطات 

  مركز الموسيييقا العربية والمتوسييطية: نبيلة أبو الشييامات، العدد

14  /2225 

 

 


