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/ تحتفل هنغاريا ومعها ساااااائر العواصااااام 1122ف  هذا العام /

مرور ب الموساايقية الغربية وجميع المؤسااسااات الموساايقية ف  العالم

مئت  عام على والدة المؤلف وعازف البيانو الذائع الصااااايت فرانز 

 ليست. 

يصاااانف ليساااات، بوصاااافه عازف بيانو المع ،  اااامن ع ما  

هم، الاااذين ذكرهم التااااري . أماااا عاااازف  البياااانو، إن لم يكن أع م

انها قبل أن تأخذ مك مؤلفااتاه الموساااااايقياة فقاد بقيت ف  ال ل طويالً 

لكنها اآلن تحتل مكاناً عالياً لمزاياها الخاصة وتأثيرها الذي  .الالئق

شا  فيه على ريتشاارد فاغنر وريتشاارد شتراوم وماتالهما من  ال

 مؤلفين. 

ص بذاته، وقصااااااائد  إن أعماالاه آللاة البياانو ه  صاااااانف خاا

 «فاوسااااات»تا  فونيمفونية طورت شاااااكالً فنياً جديداً، وسااااايمالساااااي

عكسااااااتاا قوة تعبيرياة وخيااالً جاامحااً. أما أعماله الدينية  «دانت »و

 فه  مؤثرة ومفعمة بالرؤى. 

لقد ظل ليساااااات لغز الموساااااايقا الرومانتيكية، فهو العبقري مع 

عرا اااية، وهو العازف الالمع مع نزعة اسااات لمساااة مشاااعوذ، وهو

اإلنساان الكريم مع زمالئه والنصير للموسيقيين الشبان. إن نصرته 

ومااا كااان لهااا من تااأثير على براهمز  لفاااغنر ف  ساااااانوات فااايمر

سبب انقساماً كبيراً ف  القرن التاسع عشر، كان لها  والذي وشاومان

 نتائج هامة ف  الفن. 
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ومجرباً حراً على صاااعيد  كان ليسااات مبتكراً دائماً للهارمون ،

 ة، والنطباعيسااابق تقنيات ديبوسااا  اال أعماله األخيرةفف  الشاااكل. 

نسج نمقامية شو يبرن الصوتية، وأعمال بارتوك الهنغارية. فبرغ، و 

 هالمشاااااارب بضااااامنهم بوساااااون  الذي ي عد وريث إن مريديه مختلفو

 ليست من الرواد. الروح ، وسترافينسك  الذي عد  

هذا، إلى جانب مواد  األخرى، ملفاً عن فرانز  اااااامناا عاددنا 

كشااافت طبيعته، المتعددة الجوانب، »هذا الرومانتيك  الذي  ،ليسااات

عن نفسااااااها ف  طرائق شااااااتى متطرفة. فهو الرومانتيك  المفطور 

على الحب الذي أصاااابح وثناً، وهو الذي أراد أن يصاااابح أسااااطورة 

ز وهو العجو ف  ردا  الكنيسااااة الكاثوليكية، كراهب أبيض الشااااعر

 .«باستطاعته استعادة صورة شيطان أمام البيانو الورع الذي مازال

 رئيس التحرير
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 (1)وــل الل  ــد. نبي

 
ف أبو نصر محمد الفاراب   الموسيقا ف   م(952ـااـاا834)عر 

، أو ما melosانطالقاً من اللحن  (الموساااايقا الكبير) كتابمؤل فه 

اصاااطلحنا على تساااميته اليوم: الجملة اللحنية. وهذا اللحن يمكننا 

لتعبير عنه باآللة الموساايقية عزفاً، أو بالصااوت البشااري غناً ، ا

ًى بالصاااااوت البشاااااري. وأغلب ال ن أن  له الفاراب  مؤد  ويفضااااا 

تفضااااااايال الفااراب  للصاااااااوت البشاااااااري وترجيحه له على اآللة 

الموسايقية لم يكن ساوى صدًى لكفكار واآلرا  الت  كانت سائدةً 

ح الغنا  وتفضله عرائجةً ف  العصر الوسيط والت  كانت تر لى ج 

العزف على اآللة الموساااايقية. وهذ  ناحية هامة نشااااترك فيها مع 

الغرب، لكن الغرب اساااااااتطااع أن يتخلي من تبعياة الموسااااااايقا 

دت عالم الموسيقا  رت حتى تساو  للكلمة، وأساس موسايقا آلية تطو 

كله، وما زلنا نحن حتى اليوم أساااارى الكلمة والغنا  ال نسااااتطيع 

. وما كتب لآللة عندنا متوا ع جداً بالكم والمضمون منهما فكاكاً 

قياااسااااااااً إلى إرثنااا الهااائاال من الغنااا . واألخبااار الت  حفلاات بهااا 

ألب  فرج األصااااااافهان  خير دليل على ما قدمنا، إذ فيها  األغان 

مان قصاااااااي المغنيين والمغنيااااات الكثير، ف  حين لم ياااا ذكر 

ن أن نطرحه على أنفسنا الموسيقيون إال  لماماً. والسؤال الذي يمك

هنا: أيرجع ذل  إلى صناعة آلة العود البدائية وقتئٍذ الت  لم تمكنه 

من فرض نفسه تقنياً أمام إمكانات الصوت البشري، أم أن الذوق 

السااااااائد هو الذي كان يفرض ذل ؟ هذا الرأي كان سااااااائداً عاماً 

  ذ امن إطار فلسف  جمال  بنٍن معاً، وقد تطرق الفاراب  إلى ه

المساألة وتصاادى لها ف  إطار تقعيد  للموساايقا وتن يرها إنطالقاً 

من الوصااااف والتحليل. فاآللة المصاااااحبة وقتئٍذ كانت، بحكم قل ة 

دق تها جعلتها من الناحية التقنية الصنعية، غير قادرة على اإلتيان 

                                                           


 أستاذ ف  جامعة دمشقــ  
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بما كان الصاااوت البشاااري بقادر على اإلتيان به "كنلٍة" مطواعة 

عمها الكلمة المؤثرة ف  مضااامونها المحر  اااة خطيرة الشاااأن تد

 المثيرة اآلسرة الباعثة على التأثير.

كاااناات المعااادلااة إذن غير متكااافئااة. لكن العود تطور منااذ ذلاا  

الوقات صاااااانااعاةً تطوراً كبيراً، فلم يعاد تلا  اآللاة الخجولة البدائية 

بت  الصااااانع واإلمكانات. وتطورت طريقة العزف عليه تطوراً صااااا 

تنا من عند جيراننا فيه أسالي ب بعضها من عندنا وأبعاض كثيرة جا  

الفرم والترك الذين نشاترك وإي اهم ونتقارب بالمقامات واإلحسام 

 والمزاج.

، األغان كان المغنون العرب، وأخبارهم وساااااايرهم كثيرة ف  

يغنون بمصاااحبة العود، أو بمصاااحبة الدفف، فالمصاااحبة كانت إذن 

عماد  الكلمة  كاان شااااااعريااً حصااااااراً  (1)ناا لحنياة أو إيقااعياة. والغ

ز من حضورها  لة بشحنة داللية سياقها اللسان  يعز  الموزونة المحم 

 العقل  والحس   عند المتلق .

سة وذوق  يحتاج االساتماع إلى الموسايقا الصرفة إلى أذن متمر 

خاص مسااتقب،ل، بل وتدريب وممارساااة تعتمد التعل م، فضاااالً عن أن 

فاة أماة باأكملها. فالمؤلفون الموساااااايقيون العرب ال األمر يترجم ثقاا

تعوزهم المخيلاة اللحنية وال المعارف الموساااااايقية اليوم لك  يؤلفوا 

                                                           


على لسان كبير الموسيقيين الملحنين إسحاق الموصل ، أن  األغان هناك قصة ف   ـاااااـااااا

لمغنين، ويصن فه الموصل  أحد أهم أربع مغن  مالكاً ابن أب  سامح، وكان من فطاحل ا

القرون اإلساالمية األولى، كان يغن  اللحن بصاوته دون كلم، والسبب ف  ذل  أنه كان 

انها لم تكن تمكنه من حفأل األشااااعار، فكان يؤدي ألحانها بصااااوته   اااعيف الذاكرة خو 

 دون كلمها.



 ملـف العــدد

  

أعماالً آلية، لكن نتاجهم منها ف  أحساان الحاالت هتامات قياساااً إلى 

 .(1)نتاجاتهم الغنائية

ياادل هااذا كلااه، واألمثلااة أكثر من أن ت حصااااااى، على سااااااطوة 

والغنا  ف  الموسااايقا العربية إلى حد نجد غريباً الصاااوت البشاااري 

جاداً، توخيااً للدقة الداللية، أن نقول الموساااااايقا العربية وليس الغنا  

 العرب !

يشااااااهد على نشاااااااط  األغان القي  الكثير الموجود ف  كتاب 

غنائ  شاعري مكث ف ف  المرحلة العباسية البغدادية تحديداً، فقد نشأ 

ن عيون الدين وبتشااااااجيع من بعض الخلفا  ولع باالغناا  ف  نجوة م

بلغ حاد  الرعااياة الكاملة والحماية بل والمشاااااااركة ف  االسااااااتمتاع 

 والحث على اإلبداع لالستزادة منه.

ماا ه  معاايير الصااااااوت البشااااااري الجميل القادر على الغنا  

واإلمتاع؟ هذا سااااؤال محي ر إذا ما ن رنا اليوم مثالً إلى األصااااوات 

                                                           


ومحمد القصبج  وفريد ملحنون عباقرة أمثال: سايد دروي  ومحمد عبد الوهاب  ـااااااـاااااا

األطرش صان اع عصر النهضة الموسيقية العربية لم ترق  أعمالهم الموسيقية اآللية إلى 

مساتوى أعمالهم الغنائية سوا  من ناحية الكم، أو من ناحية المضمون. كتب محمد عبد 

الوهاب خمساااااة وخمساااااين عمالً آلياً جعل لها عناوين، وهناك من يرفع هذا الرقم إلى 

عمالً إذا ما أ افنا أربعة تقاسيم، وسماعيان. لكن هذ  األعمال بمجملها ال تشكل ساتين 

ثقالً ياااذكر ف  ميزان نتااااجااااتاااه من الغناااا  لاااه ولغير  من المطربين والمطرباااات. 

والقصااااابج  العمالق يكاد بعض النام ال يعرفون له ساااااوى مقطوعة )ذكريات ( أمام 

 الكم الكبير من أعماله الغنائية.

بمقطوعة أطلق  1912د عبد الوهاب بتأليف مقطوعات موساااااايقية آلية عام بدأ محم

، وهو 1893عليهااا عنوان: )فااانتااازي نهونااد(. وإذا قبلنااا أن تاااري  ميالد  هو ف  عااام 

، فهذا يعن  أنه بدأ بكتب موسيقا آلية 1912ـااـاا1921ـااـاا1922أرجح التواري  من بين: 

ب ف  الموساااااايقا اآللية الخفيفة. تقام عااماً بعد أن أطلع على تجارب الغر 11وعمر  

 .%9،1ـ، ـنسبة أعماله اآللية قياساً إلى أعماله كلها ب
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عنا أو تصااااافعها وتلقى رواجاً محيراً جداً عند الت  تصاااااافح أساااااما

العامة وتفتقد ف  أحايين كثيرة إلى أبساااااط مقومات جمال الصاااااوت 

البشاااري المغن  ودقته! هل ه  مساااألة جديدة طارئة ف  مجتمعاتنا 

العربية ساببها  احالة الثقافة الموسيقية العامة عند النام، و عف 

موساااااايقية عامة وخاصااااااة  الذائقة الفنية، ف  ظل غياب كل  لتربية

م النتاجات؟!  ترتق  باألذواق وتقو 

عندما توف  إساااحاق الموصااال  كبير موسااايقي  بغداد وأساااتاذ 

م بكا  الخليفة المتوك ل، رغم ما كان يقال عن 852أساااتذتها ف  عام 

قل ة شااااااأن صااااااوته و ااااااعف أهميته كمغٍن! فقد ذكرت األخبار أن 

وة إذ كان أول من اساااتخدم صاااوته كان مخنثاً ال طالوة فيه وال حال

الصوت الكاذب المستعار من بين سائر مغن  العرب، لكنه استطاع 

أن يغط  عيوب صااااااوته وخرجه بحذقه ومهارته وكفاية صاااااانعته 

 .(1)وذوقه وحس ه المرهف، وبز  سائر المغنين المجيدين ف  عصر 

من المغنين ينطبق على  األغاااان الانامااااذج الت  ذ كرت ف  

الملحن المغن ، تماماً على النحو الذي نرا  سااائداً مع مهم تصاانيف 

حتى اليوم، ولو كان ف  شااكله هذا اليوم يعد بقايا قياساااً إلى عصااار 

األغنية العربية الذهب  ف  القرن الما اااااا . وأمثلتنا على هذ  الفئة 

من الملحنين المغنين كثيرة، أمثااال محمااد عثمااان وعبااد  الحمول  

هاب وفريد األطرش ومحمد فوزي... وسيد دروي  ومحمد عبد الو

 وكلهم لحنوا وغن وا.

 األغاااان بين جمع الملحنين المغنين الاااذين تغي بهم أخباااار 

عازف واحد برع ف  الضاااارب على العود هو زلزل، وهو لم ي ذكر 

لسااااااعااة علمااه ومعرفتااه  وإنمااا ،لبراعتااه ف  العزف األغااان ف  

 ومساهماته ف  ن رية الموسيقا العربية.

                                                           

  ظاهرة صوت كهذ  يمكن مقارنتها بصوت عبد الحليم حافأل الصغير مساحةً، لكن ـاااـااا

دراساته الت  تلقاها ف  المعهد مكنته من العزف على آلة: األوبوا. وإحسااسه المرهف، 

م صاااوته خصاااائي جعلت منه أشاااهر مغن  عصااار  وأبعدهم أثراً وذكاؤ  ف  اساااتخدا

 حتى اليوم ف  حياتنا الغنائية العربية.
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التاريخ  خطير الشااأن، الذي حصاال ف  هذا التمييز  المنعطف

بين الصااوت البشااري واآللة: بين الغنا  والموساايقا، جا  مع اعتال  

وانتقال مركز  1513العثمانيين عرش الخالفة اإلسااااااالمية ف  عام 

الخالفاة اإلسااااااالمياة من بغاداد إلى إسااااااتانبول. ظهرت على الفور 

غة ا ، إذ لم يعد يؤدى باللمشاااكلتان أسااااسااايتان: األولى تتصااال بالغن

العربية وحدها وإنما انضاااااامت التركية إليه مادةً لسااااااانيةً صااااااوتياً 

ودالليااً. وتتصاااااال الثاانياة بالموساااااايقا اآللية لولع الترك واهتمامهم 

الوا ااااح بالعزف على اآللة: كمنتشااااة، طنبور، عود، قانون، ناي، 

 بزق.

ف  كتااابااه رحلااة إلى   Volneyولن ڤذكر المؤرخ الفرنساااااا  

مصااار وساااورية عن التفا ااال بين الغنا  والموسااايقا عند أهل البالد 

 أواخر القرن الثامن عشر بقوله:

"موساااااايقاااهم غنااائيااة كلهااا، فهم ال يعرفون وال يقااد رون 

العزف على اآلالت الموساااااايقيااة، وهم محق ون ف  هااذا ألن 

. وهم ال آالتهم، إذا ما اسااااتثنينا منها آلة الناي، كريهة سااااقيمة

يعرفون أيضااااااً المصااااااحبة الموسااااايقية، فموسااااايقاهم أحادية 

السااااطر اللحن ، ويصاااااحبون الغنا  بنغمة مسااااتمرة على آلة 

أحادية الوتر )الربابة(. وهم يحبون الغنا  بالصااااوت الطبيع  

ال اهر جواباً، ويلزم لمثل هذا الغنا  صاااادورس واسااااعةس عميقة 

  غنا  ربع سااااااعة النفس كصاااادورهم ليتمكنوا من تحمل عنا

 .(1)من األدا "

هذ  مالح ات أورب  يسمع غناً  بعيداً عنه من الناحية الثقافية 

والحساااية، يرى ويسااامع من ذاكرة ثقافته وإحسااااساااه. ونحن هنا ال 

نبرر أو ندافع عن شااااا   وإنما نقلنا مشااااااهدات مؤرخ جاب البالد 

ا أواخر القرن الثامن عشااااار وكتب ما شااااااهد  وعن ما سااااامعه. وم

                                                           

ص.ص. 1959، الطبعة الثانية، باريس، 1383الطبعة األوىل، باريس،  ،رحلة إىل مصر وسورية، ولينڤ ـ ،
191-190. 
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د الغنا  على  نسااتخلصااه من هذ  الشااهادة هو التأكيد على فكرة تسااوف

الموسااايقا، و اااعف إمكانات اآللة الموسااايقية، وأسااالوب الغنا  ف  

ولن  وما يصاااافه هو غنا  الموال يشااااحذ فالعربية. ولعل ما ساااامعه 

المغن  ف  غنائه ملكاته وأدواته الصااوتية كلها وما يتبعها من تلوين 

ولن  إلى أن المغن  يبدأ فوتية. إذ إن إشااااارة وتزيين وزخارف صاااا

غنا   جواباً يجعلنا ننحو إلى االساااتنتاج بأنه اساااتمع إلى مغٍن يؤدي 

االً.  مو 

أماا احتقاار  لآلالت الموساااااايقياة العربياة فيمكن فهماه من باب 

مقاارنتاه بما شاااااااهد  منها وما ساااااامعه من أدائها، وهو ما ال يمكن 

، باممكاانات وحرفة صاااااانعة ما كان مقاارنتاه باأي حااٍل من األحوال

معروفاااً وقتئااٍذ من آالت موساااااايقيااة ف  أوربااا أواخر القرن الثااامن 

 عشر!

ما زال الو ااااااع اليوم كما كان عليه باألمس ف  العالم العرب  

واإلسااااااالم ، إذ ما زال الغنا  هو صاااااااحب المنبر. وحدها تركيا، 

ة يقا شاارقيوبحكم ميلها السااابق إلى فنون اآللة عموماً، طورت موساا

مقامية إلى جانب الغنا . التجارب الموسااااايقية اآللية ف  بقية البلدان 

تبقى متوا ااااعة ف  الكم قياساااااً إلى النتاجات الغنائية. طبعاً ما زلنا 

نتكلم هنااا عن الموساااااايقااا التراثيااة اآلليااة، أو مااا ي طلق عليااه اليوم 

يقا سبالموسايقا الفصاحى، ولو أن هذا المصاطلح يشامل الغنا  والمو

 معاً.

يبادو أن مقولاة الفااراب  باأن الموساااااايقا تتبع الغنا  وتخضااااااع 

لتتطلباته، ونعن  هنا اآللة الت  تصاااحب المغن ، سااوا  كان يعزف 

هو عليها مصاحباً لصوته أو يغن  يرافقه عازف، تبقى صنعة اآللة 

عزفاً رهينة الصااااااوت البشااااااري المغن . حتى األعمال اآللية الت  

عن  بها قوالب البشرف والسماع  واللونغا والتحميل كتبت قديماً ون

فمنما ه  تندرج  ااامن ساااياق الوصااالة الغنائية تمهد للغنا  وتتخلله 

إلراحة المطرب واالنتقال به وبالوصااااالة إلى مرحلة إيقاعية جديدة 
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إذ درج العرف أن تبدأ الوصاااااالة بالثقيل البط   وتختتم بالسااااااريع 

 الخفيف.

الموسايق  الفرنس  كريستيان بوخيه  طبع الناقد 1932ف  عام 

ف  فرنسااا أسااطوانة لعازف البزق السااوري الحمصاا  مطر محمد 

يعزف فيها تقاسااااايم ف  مقامات متنوعة. لم تلق   1919المولود عام 

األسااطوانة رواجاً لدى العرب رغم موهبة مطر ف  العزف وجمال 

عزف ي مخيلته اللحنية ف  االرتجال. ثم طبعت له أسااطوانة ف  لبنان

فيها ألحان أغنيات مصااااارية ولبنانية نالت رواجاً كبيراً! وقد ساااااقنا 

هذا المثل لنقول، ومثله كثير، إن األساطوانة األولى مضموناً أخطر 

شااااااأناً بكثير من األسااااااطوانة الثانية من الناحية الفنية واألدائية، ف  

 حين كانت األسااطوانة الثانية رديئة المضاامون والفكرة وال قيمة لها

فنياً، لكن المتلق  هو الذي صنع هذا الفرق وما زال يصنعه ويتحكم 

 فيه بسبب  حالة ثقافته الفنية وتدن  ذوقه الموسيق  العام.

 
 

 

 

 األقصوصة

 ف  الغنا  العرب 
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 حـمالالر ـــياس

 

 

 لــــــــمدخ

يحب مع م النام أن يسااااتمعوا إلى الحكايات والقصااااي، 

فه  تمتعهم، وتطلقهم من واقع حيااتهم إلى مااهو خيال  أحياناً، 

أو أنهم يرون فيها ذواتهم ف  بعض شاااخصااايات القصاااة،أو هم 

ئااااتهم المحلياااة، ويعجبون يطلعون على ماااايجري للناااام ف  بي

باالبطال أو البطلاة، وينحاازون إليهما عاطفياً، ويتشاااااااوقون إلى 

مااسااااااايجري من أحاداث، ويتمنون أن تكون النهايات ساااااااعيدة، 

 فيرتاحون.

ف  الغنااا  العرب  القااديم غن ى سااااااالمااة حجااازي مقطعاااً من 

أوبرياات )روميو وجوليياات( بااالعربيااة. فاااألوبرياات ف  جوهرهااا 

 تشاهد.حكاية تغنى و

 األقصوصة الغنائية

ظهرت األقصااااوصااااة الغنائية العربية أول ماظهرت ف  العام 

(، 1910ـاااااااااا1838. كانت زجلية من كلمات أحمد شااااوق  )1911

لحنهااا وغناااهااا محمااد عبااد الوهاااب ف  فيلم )الوردة البيضاااااااا ( ف  

صااااااالة بيته، يحيط به التخت الشاااااارق . وكان محمد عبد  صااااااالح 

اض الساااااانباط  يعزف على العود. وعبد يعزف على القانون، وري

الوهاب يرفع ساااااقه ويسااااند  إلى كرساااا  أمامه ليتمكن من حضاااان 
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العود. والجلسااااة كانت تجربة )بروفة( إلتقان األغنية قبل تسااااجيلها 

 على أسطوانة. األغنية عنوانها )النيل نجاش (.

 األغنية األولى

 اشاااااا (اخترنا أن تكون األغنية األولى ف  مو ااااااوعنا )النيل نج

ألنها األقدم ف  فضااااا  األقصااااوصااااة الغنائية، وه  األكثر بساااااطة ف  

 أحداث الحكاية والحوار والمشهد.

 الني

)رجل وزوجته على شااط النيل. رغبت الزوجة ف  نزهة على 

 قارب شراع . ولب ى الزوج رغبتها(

ليو   أ سمرْ   ْل نجاش ــالني  ح،

ْب للون ج  رْ   هــــع  ْرم  ه ْب وم   د 

ب ح ل،سيد    ْف إيد   أرغول ه  يس 

 د  ـياربِّ ز،ي  اـــاة بالدنـحي
*   *   * 

ه ن زه  ـــوس     هـــرام  ف  فلوكــغ قالت: ي هــاع   ه عاْلم 

ْحْت عالب ع ام  ــــل م  ي ه وجاي ه     هـــد حم   رايحه على الم 

ْدن     الْيك ــادي الف  ـــْت أنـوأ فْ   اــتعال  مْن ف ْضل ْ  خ 

 د الفاليك  بصوت ماليك :ر

رحبتين قال: ْم م  ت نا وانت  سيْدنا     مرحبا ْبك   دي س،

)الكورم  الـوب  هيــــال هــهي     اـــا هــا هـاــا هـاـاـاا هـاـاـاه

 يرددها(

ل   )الكورم  الـوب  هيــــال هــهي     اري سْ ــــ  يـاـح ق لوع  ـاـاص 

 يرددها(

ل   )الكورم   الـوب  هيــــال هــيه     اري سْ ــــ  يــح ق لوع  ـاـص 

 يرددها(
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ت، الف،لوك    اــــــا وركْبنــــونزلن     ال حْ ــــه والمـــج 

َ   بيضا بفرد جن ين     احــحمام  د   اــــا وتجيبنـــت،و 

احـان والـــودارت، األلح ْعنا وشــــو،س     ر   ربناــــم،

)الكورم  الـهي وب  ـــال هــهي     اـــا هــا هـاـاـاا هـاـاـاا هـاـاـاه

 يرددها(

ل   )الكورم  الـوب  هيــــال هــهي     اري سْ ــــ  يـاـح ق لوع  ـاـاص 

 يرددها(

ل   )الكورم  الـوب  هيــــال هــهي     اري سْ ــــ  يـاـح ق لوع  ـاـاص 

 يرددها(

ويساتمر صوت المغن  يردد )هيال هوب هيال( ف  غياب تدريج  

 حتى النهاية.

 إ ا ات لغوية

نهر ينبع من الحبشااة ويساامى النيل األزرق، ومن السااودان  ـااااااا النيل:1

ويساااااامى النيال األبيض، ويلتقياان عناد أم درماان، فيكون منهماا النيل 

الذي يسااتمر ف  الصااعود، ويدخل مصاار ليصااب ف  بحيرة ناصاار. 

 وال يقال نهر النيل، بل النيل فقط.

ارة شالنجاش : لقب مل  الحبشة. ووصف النيل بالنجاش  قد يكون إـااا 0

إلى منبعه، أو إلى ساامرة األحباش. والشااطر الثان  يؤيد المعنى الثان  

 )حليو  أسمر(.

ـاااااا لون ما  النيل يبدو تحت أشااعة الشاامس ذهبياً مرتج الموجات، 1

 فالمرمر معنا  الناعم المرتج.

ـاااااااا األرغول: آلة موسااايقية شاااائعة ف  مصااار، ينف  فيها العازف 4

وحتين، وبكل منهما لساااان الشاااعب . وهو مؤلف من قصااابتين مفت

 مزمار.

فالنيل ف  مساااايرته يصاااادر موساااايقا بتدفق أمواجه ومالمسااااتها 

الشااط ْين، وكأنه يغن  أغنية شااكر ن، ألنه خلقه مصاادر خير لكل 

 من حوله.
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ـااااااااا فلوكة: قارب شاااراع ، مشاااتقة من الف ل  بمعنى السااافينة ف  5

بتة مثالعربياة، وهذا القارب الشااااااراع  يسااااااير بالقلوع البيض ال

 بسارية القارب، فه  تشبة الحمامة من بعيد.

ـااااا الفاليك : قائد القارب. ويدعى الري س، والري س بمعنى الرئيس 3

 فصيحة.

ـاااااااااااا هيال هوب هيال: مايقوله البحارة ف  أثنا  عملهم منغماً على 3

ساااااابيل التساااااالية والتشااااااجيع على العمل. وهو يشااااااير إلى الرفع 

 والخفض.

بعض الذين يذهبون ف  نزهة بحرية يشربون  الراح: الخمر. وكانـاا 8

 الخمر ويغن ون.

 حول األقصوصة

األقصاوصة تروي حكاية زوجين ذهبا ف  نزهة ممتعة بقارب 

شااراع  على صاافحة النيل. واألقصااوصااة تصااور البيئة المصاارية 

البساااااايطاة، ومااجرى من حوار بين الزوج وزوجتاه، واسااااااتجابته 

والفاليك ، وما أحاط بهذ  لرغبتهاا، ومااجرى من حوار بين الزوج 

 النزهة من غنا  البحارة وأغان   شعبية مع تناول الخمر.

ونهاية األقصاااوصاااة تشاااير إلى عودة الزوجين إلى شاااط النيل 

 من خالل تصليح القلوع للعودة، وغياب األصوات التدريج .

ولم يكن ف  هاذ  األقصاااااااوصاااااااة أحاداث، فاالنزهة الجميلة 

ها أقصاااوصاااة مختصااارة تعبر عن التتطلب أحداثاً متصااااعدة، إن

 حدث واحد ال أكثر، ذهاب وإياب.

 إ ا ات فنية

القاااالاااب الغناااائ  لكغنياااة يقاااارب قاااالاااب الطقطوقاااة، وليس 

بطقطوقاااة، فهو خاااال من الماااذهاااب واألغصااااااااان )الكوبليهاااات(. 

وماايقرباه إلى الطقطوقاة ترديد الكورم )هيال هوب هيال( ال أكثر. 
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مقام بيات  ف  البداية، ثم يخالطه مقام أماا المقام النغم  لكغنية فهو 

 حجاز، وينته  بالبيات .

تبدأ األغنية بمقدمة موساايقية قصاايرة من مقام بيات  مدخالً إلى 

المقطع األول. ثم يتبع نهاية المقطع األول الزمة موسااايقية قصااايرة 

مادخالً إلى المقطع الثان . وفيه يبدو مقام حجاز ويتكرر مقام حجاز 

ثاالث ف )جت الفلوكة والمال ح( ثم يعود إلى مقام بيات  ف  المقطع ال

 ف  النهاية.

كان صااااوت محمد عبد الوهاب ف  أدا  األغنية صااااوتاً شاااااباً 

متمكناً. ولم يساااااتخدم المد إال ف  كلمة )النيل( ف  البداية، أما األدا  

ف  األغنياة فكاان إيقاااعيااً ف  ساااااارعاة مقبولااة، تنااسااااااب مساااااايرة 

 القارب،وقي الحكاية.

وتاأت  قيمة هذ  األغنية من أنها األولى ف  الغنا  العرب  الت  

 تحك  حكاية نزهة نهرية مما هو مألوف ف  البيئة المصرية.

وفيمااا بعااد غنى محمااد أمين )يااامراكب  قااد ف عااد ين ( ف  أحااد 

األفالم،  وغنى وديع الصااااااااف  بلحن محمااد عبااد الوهاااب )عناادك 

ية( الت  اشااااااتهر بها، بحرية ياريس(، وغنى محمد رشاااااادي )عدو

ال )يامركب الريح(. وتت ع  من غنى للمراكب ـاااااااااااب  وغنت فيروز مو 

 يخرج بنا عن مو وعنا.

 األغنية الثانية

اخترناا األغنياة الثاانياة من الجو الروماانساااااا  الاذي توح  به 

الطبيعة الجميلة، وفيها شااا   من خيال ف  بنا  الحكاية، ومشااااركة 

 وجدانية لما يجري بين الطيور.

)دخلت مرة ف جنينة( ه  األقصاااااوصاااااة الغنائية الت  روتها 

أساااامهان بكلمات عبد العزيز سااااالم ولحن مدحت عاصاااام ف  العام 

1913. 
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 الني

نين   لت، مر   ْف ج، هورْ ـــأ ش،       هـــد خ   مِّ ريحْة الزف

ه ن   نفس زين  ــو  اسمْع نشيد الطيورْ       هــ  الح   و 

يْت ل قيت ع  الغ صونْ  ليفت هــل ووي  ــب لب        ب ص   ا  و 

عاه َ  ــأ نا ف،ر،حْت لم        كونْ ــــا ْبس  ـواقْف م   ا ش فت 

ليهـــفار،ْد جناح   نـــوبيراعيه      اـــه ع   انْ ـا ْبح 

بفــوه   ْن ح   غن ى لها لحن، األمانْ       اـــه فيهــو  م،

 هـه اطل بيــإلل  ْتعوزي      الك ـــــوقال ل ها: يام  

 يبيهْ ـحبيب،ْ  أوع  تس      داك ـل  فــروح  وعق

بع  ف  ش رب كام، الوصالْ       هْ ـــــد   طويلــد، م  ــو 

ميل هــلقيْت حبيبت   اللـاقْت عليـــس      ه الج   َ  ه، الد 

 ذابــــوخل ف،ْت ل ه الع        هـأل،ت ، فيــطارْت ما س  

ليْه(  ن، الوجد، دابه م، ـقلب         )مسكين ياروح  ع 

دِّ النفجـــــس،  ليهـــدر، شـــوالب         ومـــه،ْر يع،  اهد، ع 

لي ب سِّ يص       ومــه، اله مــــطال،ْت ع   ه؟ـــبر إليـــو 

ليفت        اْن زاد عذاب هـــوالل  كم  ير  ــه الف،ْت لغــو 

ْدْت ل   وِّ ز   وساْ ، ياروح ، م صير        هــــه م صاب  ــــو 

جخ   عبـر  ل   ـــت، ص  مــحالت        ان ع   ادـه تب ك   الج 

ف   ه      ا ْوه،   ــــــأل وداْدهــح   ود، الو،دادْ ـــخان،ْت ع 

*   *   * 
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 حول المعنى

الحكااياة تخيل لحدث جرى بين عاشااااااقين: بلبل وبلبلة. فالبلبل 

عاشق مخلي لطيف المعشر، معطا ، يحرص على تلبية ماترغب 

ويحضاااااانهااا بحنااان. والبلبلااة مسااااااتجيبااة تبااادلااه الحااب  فيااه البلبلااة.

ت مناه بعاد مادة، وطارت عنه إلى غير ،  والوصااااااال. غير أنهاا ملا 

وتركته وحيداً يشكو همه ف  الليل إلى البدر والنجوم. وخيانة البلبلة 

لااه جعلتااه زاهااداً ف  الحياااة اليرجو خيراً، وهو الااذي أخلي لهااا 

 اإلخالص كله.

لة يمكن أن تحدث ف  المجتمع اإلنسااااااان ، هاذ  الحكاية المتخي

فاالرجال قاد يمال ويخون عشاااااايقته أو زوجته، والمرأة يمكن لها أن 

ل صااااااه، وتجعتخون. لكن الحكاية كانت تمجد البلبل ف  حبه وإخال

البلبلااة ه  الخااائنااة. وإذا كااان هااذا وارداً بين الطيور والحيوانااات 

األخرى فمن المجتمع اإلنساااان  حاول أن يضااابط العالقة بين الذكر 

واألنثى من خالل الااديااانااات وتن يم الزواج، وإشااااااااعااة المفاااهيم 

 األخالقية.

 إ ا ات فنية

يتا جلية. تتفق قافقالب األغنية هو المونولوج ف  تسعة مقاطع ز ــا1

 الصدر بقافية واحدة وكذل  قافيتا العجز ف  كل مقطع.

 ـ المقام حجاز كرد.ـ0

ـاااااااااا اللحن متكرر ف  المقاطع األول والثالث والخامس والساااااابع 1

والتاسااااع. ومختلف ف  كل من المقاطع الثان  والرابع والسااااادم 

 والثامن. واللحن واحد ف  المقطعين الرابع والثامن.

مقطع السااادم فاألدا  واللحن ف  الشااطر األول منه مرساال أما ال

للتعبير عن مااأسااااااااة طيران البلبلااة عن وليفهااا، يعقااب ذلاا  أدا  

كالم  غير ملحن )مساااااكين ياروح  عليه(. وف  هذا تعبير عن 
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األساى لمن تروي الحكاية. وهذا جديد ف  الغنا  العرب  لم يسبق 

 إليه.

ذاعة المصاااارية. ويبرز البيانو ـااااااااا اإليقاع بوليرو تعزفه فرقة اإل4

منفرداً مرساااالً قبل المقطع الساااادم للتعبير عن المأسااااة القادمة. 

وف  هذا داللة على تأثر مدحت عاصام بالموسايقا الغربية وساعيه 

إلى تطوير الموسااااايقا العربية بالتواصااااال مع الغرب، مع الحفاظ 

 على الهوية العربية. 

طبقة)آلتو( المنخفضاااااة و  ـااااااااااا األدا : أدا  أسااااامهان يراوح بين5

)ميتسوسوبرانو( المتوسطة. ولم يكن ف  اللحن مايصل إلى طبقة 

)سااوبرانو(. وصااوت أساامهان مؤثر ومعبر ف  تصااوير الحدث، 

سااااااوا  أكاااان ف  قي الحقيقاااة أو ف  الوصااااااول إلى الاااذروة 

 القصصية، أو ف  التعبير عن األسى لما حدث.

 األغنية الثالثة

أقصاااااوصاااااة  1932هرت ف  العام ف  األغان  الشاااااعرية، ظ

)أي ن أن  لعبااة بياادياه( غنااا  نجاااة وشااااااعر نزار قباان  ولحن عبااد 

الوهاب. وكانت فاتحة طيبة لمن يروي عن نفسااااه حكاية حب، فيها 

عودة الحبيب بعد غياب يحمل الزهور إلى حبيبته. ولكقصااااوصااااة 

باألسالوب الشعري حديث آخر. لكن أغنية )أي ن( الت  وصلت إلى 

ة ف  شااايوعها بين الجمهور العام، أغرت حساااين السااايد كاتب الذرو

األغان  المفضاال لدى عبد الوهاب ف  أن يكتب أقصااوصااة غنائية، 

تغنيها نجاة بلحن عبد الوهاب عساها تنافس )أي ن( فيكون لها شأن 

أكبر. فكتب أغنية )سااااكن قصاااادي( بالدارجة المصااارية زجالً ف  

 ب،  ولحنها، وغنتها نجاة.، فأعجب بها عبد الوها1931العام 

 الني

بفه وأتمن ى أ قابل ه  ساك،ْن ق صادي وب ح،
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ه لكن أبداً ما اقدرش أقول ل ه  فك رت، أصارح 

لت، اس عْ      امــــــتن ى األي  ـــــوفض،  ف  ْمعاْد مايسه ْر وْمعاْد مايرج 

ْف كلِّ خطو   أ رس،  عْ لب  والق لب، يــب ْر ف  قــتك     م أ ْحالمْ ـــو   طم 

ســـوأق سِّ ب ِّ ــول م، ْفن  ْوس  ــلو يوْم ص     ير   ح  ْيح،  ل    ـلِّْم ع  ــاد،

سِّ بيه     ح  يالق  صورت ه ساكنه ف  ْعين    يِّ ــْوي،ح، ْة إيد  عش،  ا ْف ر 

بفه ك لِّ مد   كاْن بيكب رْ   ك نت، حاس ه إنِّ ح 

غي    رْ أ بقى عاْيز   لو يكوْن ل  قلب، غيْر قلب  الصف

ب ع  الليال  ت،ق ر  بفه     ف،ْضل،ْت آمال  م  بيب  الل  ساك،ن ق صادي وب ح،  ح 

حْ  حيْت على صوْت ف ر  ي     وْف يوْم ص،  ب اكــــــــــــن، الشِّ ـــْت م، ـــب ص 

 اكْ ــــــــــا و،هنــــــريْن ه،نــداي     ان  ْوناْم ك،تيرْ ـــــه ْوتهــزين  

كْ شاوروا ب،أْديه م وقال ،َ قبى ل،  وا ل  ع 

ألْت قالوا جار،كْ   ه لِّلت للفرحة وس 

 حبيب  الل  ساكْن ق صادي وب حبفه

ح ح بالليـــت الفــــر  ه     لْ ــر  سمت، ْف عن    الف رح  ر   و 

ْة ماكاْن بيشـــس  هـه، الط رح  ــه وبعنيـبأدي     يلْ ـــــاع،

ه ْله مْ  ر،بت، ش رباْته م وأنا قاعد   باص   ش،

ْله مل   ص  دِّ ما قاموا ومشيْت أ و   ح 

ق  افك ر فيهْ  ن ح  ل ما بقاْش م، تى األ م   ح 

الص ب ق  غيري أ ْولى بيه  ب عد، الليله دي خ 

س ب  حام ماحدِّ حاس،  وت هت، و،سط الزِّ

ع أ تو  والناْم يقولوا حاسب  ارج   عايز   اجري و 

 موعْ ـــــــن ف رح و،شــــمابي     ورـــــــناْم ف  طريق الن  

مــــــْومن       ورـــــوانا ف  طريق مهج را  الدف  وعـــــــــو 

نب، باب هـول،قيْتن  فايت   ن ج  ال بالل  ناب ه     ه م،  ال هو داري بقلب  و 

ذابه ن جرح، ع   وع ذاب الجرح، الل  فاتو  ل  وساب ه     وياويْل أي ام  م،

 ساكن ف  قلب  وساكن قصادي وبحبه

 قصادي وبحبه حبيب  ساكن
*   *   * 
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 أحداث األقصوصة:

هنال  فتاة مراهقة تساااكن ف  ح  شاااعب  أبنيته متقابلة. الشاااقة 

الت  تساااكن فيها تطل على شاااقة قريبة، وحين تفتح شاااباك غرفتها، 

ترى ف  الشااقة المقابلة شاااباً وساايماً، فتقع ف  غرامه دون أن يدري 

ال مرة، ف تفت إليهابهاا. وه  تتاابعه ف  ذهابه وإيابه، عسااااااى أن يل

يفعاال.  وآمااالهااا ف  داخلهااا مااازالاات ترجو أن يكون بينهمااا حااب 

 متبادل.

وف  أحاد األياام ساااااامعات صااااااوت الزغاريد وموساااااايقا زفة 

العروم، فن رت من الشااااااباك فرأت الجيران يتهي ؤون ف  الشااااااقة 

المقاابلاة لحفلاة عرم، فهللت مع المهلِّالت. ثم عرفت أن حبيبها هو 

 سكتت.)العريس(، ف

ودعياات الفتاااة إلى العرم، فااذهباات ليالً إلى شااااااقااة الفرح، 

وتصااااانعت بأنها ساااااعيدة، حين كان )العريس( يرفع )الطرحة( عن 

وجه العروم. وأدركت أن الشااب ليس من نصايبها وسلمت باألمر 

الواقع. وحاولت الخروج بين النام المزدحمين، وقد شااعرت بدوار 

رور بجااانااب حجرة شااااااااديااد التاادري أين تااذهااب، وحاااولاات الم

العروسااااااين، وه  ف  حاال يختلط فيهاا الحاب بااأللم وخيباة األمل. 

لكنها لن تنساااااا  فهو مازال حبيبها ولو تزوج أخرى. والعذاب مقدر 

 عليها ف  حا رهاومستقبلها.

هاذ  األقصااااااوصااااااة تلخي حالة حب من طرف واحد، وهو 

من  فسكثيراً مااايحاادث ف  فترة المراهقااة. واألغنيااة بوح لمااا ف  الن

أسااارار. لكن أحداً من أهلها أو صاااديقاتها أو جيرانها ال يعرف هذ  

األسااااارار. أما المساااااتمع إلى هذ  األغنية فهو وحد  الذي يعرف ما 

 جرى لهذ  المراهقة من خالل بوح النغم.

 إ ا ات فنية

ـ مقام األغنية هو حجاز كاركرد. يتخلله أحياناً مقام حجاز وأحياناً 1

 مقام بيات .
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تبدأ األغنية بمقدمة موساايقية تعزفها أوركسااترا كبيرة شاارقية، ـاااااا 0

وأهم مااافيهااا ذلاا  الحوار الااذي يتم بين القااانون واألوركسااااااترا، 

وكأنه يصور حالة الفتاة ف  حوار مع نفسها. والمقدمة مرسلة بال 

إيقاع تعبر عن االنسياب النفس  ف  حالة حب. وتسل م المقدمة ف  

طالق بقوة من منطقاااة الجواب بقولهاااا آخرهاااا إلى المغنياااة االن

)ساكن قصادي( نزوالً إلى الوسط لغنا  المقطع األول مرسالً بال 

 إيقاع.

ـااااااا ويبدأ الغنا  الموقع ف  المقطع الثان  والثالث. ثم يعود مرسااالً 1

ف  المقطعين الرابع والخامس مع لوازم موساااااايقية قصاااااايرة إلى 

المقطع السااااااابع والمقطع  نهااية الجملة المتكررة كالماً ولحناً ف 

 الختام .

ـ وي هر إيقاع الزفة مع الموسيقا قبل المقطع السادم الذي يروي 4

ماايجري من اسااااااتعاداد للفرح ف  الشااااااقاة المقابلة. ويعبر اللحن 

الموقع والغنا  عن الفرحة الت  لم يتضاااح ساااببها بعد. ثم تعلم أن 

 جارها وحبيبها هو )العريس(.

ر كرد إلى مقام نهاوند ف  الزمة موسيقية ـاااا يتحول مقام حجاز كا5

موقعاة قبال المقطع الثاامن الذي يروي ذهاب العاشااااااقة إلى حفلة 

العرم ليالً. ويساااااتمرالغنا  موقعاً إلى نهاية المقطع العاشااااار. ثم 

يبدأ الغنا  المرسااال ف  المقطع الحادي عشااار للتعبير عن  اااياع 

 الفتاة ف  وسط الزحام ودوارها النفس .

  المقطع الثان  عشاار ليعبر عن حالين متناقضااتين: حال ـااااااا ويأت3

الفرح وحااال الحزن، فيكون البياات األول منااه بمقااام نهاااونااد من 

الجواب، يعقبااه البياات الثااان  بمقااام بيااات  من القرار ليصااااااور 

 التناقض. وهذا أمر نادر ف  التعبير الموسيق  العرب .
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ومن العجيب أن هذا ـاااااااااا ويأت  المقطع الثالث بمقام بيات  مكم الً. 3

المقطع يااذكر بلحن ألغنيااة فولكلوريااة سااااااوريااة شااااااااعاات ف  

 الخمسينيات، فاللحنان متشابهان.

 ـ وتختم األغنية بالمقطع الرابع عشر.8

ـااااا وتأت  موسيقا الخاتمة األوركسترالية تكراراً للمقدمة االنسيابية 9

 لكغنية.

ن ات والتلحيـااااااااااا يالحأل ف  هذ  األغنية التكامل الفن  بين الكلم12

والتوزيع األوركسااااااترال  المتقن. كمااا يالحأل أن صااااااوت نجاااة 

 وأدا ها، أ افا إلى األغنية اإلحسام األنثوي الرقيق.

 خاتمة المطاف:

ماقدمنا  من أمثلة عن األقصاااوصاااة ف  الغنا  العرب ، راعينا 

فيه التنوع ف  المضااااامون فهناك نزهة زوجين ف  قارب شاااااراع  

 اك حكاية خيانة بلبلة لعاشااقها البلبل الملتزم.على صاافحة النيل. وهن

 وأخيراً ختمنا بأقصوصة حب من طرف واحد لمراهقة حالمة.

والكتابة عن المسااااااموع ي ل ن رياً ف  العرض والتحليل. أما 

االساااتماع إلى األغان  الت  اساااتشاااهدنا بها فهو المقصاااود. وعندئذ 

يحاااور  يكون المكتوب والمسااااااموع زوجين متكاااملين، كاال منهمااا

اآلخر، فيكون من حوارهماا ثقافة وإحسااااااام وفهم، ترتق  جميعها 

 باإلنسان، وتوح  إليه بالسير ف  الطريق الموسيق  بميقاع مختلف.
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 الغنا  ف  جنوب العراق

 )سام  كمال نموذجاً(

 

 

 

 

 

 

 د عـــادلـــأحم

 

إذا تاأملناا خريطة الغنا  العراق  بشاااااااكل عام فسااااااانجد أنها 

ت خت صاار على ثالث مناطق رئيسااية ه  الغرب والجنوب وبغداد. 

ولكل منطقة من هذ  المناطق تراث مساااااااتقل عن غير  من حيث 

. ولكن جنوب العراق ي ل هو المسااااااايطر الجاانب الفن  واألدب 

والبارز ف  مهرجان األغنية العراقية. وي ل أيضاااااااً هو المتميز 

بنبرتاه الحزيناة الت  لم تساااااااتطع رسااااااام بصااااااامااتها على الغنا  

البغاادادي المتمثاال ف  المقااامااات المعتماادة على اللغااة الفصاااااااحى 

قاً واللهجاة البغادادياة الخالصاااااااة. ومن المؤكد أن لها ارتباطاً وثي

بغنا  العصااار العباسااا  الذي كان منتشاااراً ف  مكة والمدينة إبان 

ا كانت بغداد مركز الخالفة العباسية  الحكم األموي والعباس . ولم 

فقد تأثرت بأجوا  الغنا  السااااائد آنذاك. والساااايما أنها العاصاااامة 

القريباة من حضاااااااارات أعجمياة كاان لها االهتمام الكبير بالغنا  

 والموسيقا.

لغااة المقااارنااة بين غنااا  المناااطق الثالث نجااد أن غنااا  وعبر 

الجنوب انسااااحب ببصااااماته على مطرب  المنطقة الغربية الذين هم 

من جذور بدوية تمد ن  وتحضااار أبناؤها ولم يغادروا لهجتهم البدوية 
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تلا  الت  تثير االعتزاز ف  النفس. ولاذلا  ي ل المطربون من أبنا  

تواصاااااال مع الغنا  البدوي األصاااااايل: المنطقة الغربية محتف ين بال

(. وعلى «الدبكة»)العتابا، والساااويحل  والنايل والركبان  والجوبية 

أثر هااذا التااداخاال القوي بين جنوب العراق وغربااه تااأثر المطرب 

الجنوب  بما ذكرنا من ألحان غربية وأنشاااااادها بأعذب األصااااااوات 

لغنا  ااإلنسااااااانية، ولذل  يتالشااااااى الفارق بين األغنيتين ويصاااااابح 

 العراق  غناً  واحداً ال اثنين.

وعلى هام  المذكور أعال  أو مساااااابقاً أسااااااتطيع القول إن غنا  

الغرب العراق  هو غنااا  المزيااد من القبااائاال العراقيااة الت  سااااااكناات 

جنوب العراق والنجف والفرات األوسااط ألنها ه  األخرى من جذور 

كن من ت  تقترب بالسااااذات امتداد نحو القبائل البدوية، والسااايما تل  ال

الكويت والسااعودية، ولذل   فغنا  السااويحل  والعتابا لم يكن وافداً على 

مجتمعات الجنوب العراق ، بيد أنه ساااااي ل صااااااحب البروز األعمق 

واألوسااااع ف  الغرب العراق . وساااات ل ربابة المال  اااايف الجبوري 

صاااااحبة حضااااوٍر طيٍب ف   مجالس الغربيين مثلما ه  حا اااارة ف  

وب العراق ، ألنها تمثل األصاااااالة والصاااااوت المعبر عن الحزن الجن

 والفرح ف  الوقت ذاته.

 غنا  الجنوب بين الناصرية والعمارة

على الرغم من أن الفرات األوساط ال يبخل باألصوات الغنائية 

الجميلة، إال أن محاف ت  البصااارة والعمارة ت الن أماً ولوداً ألبرز 

سااااايما تل  الت  ولدت ف  النصاااااف  وأجمل األصاااااوات الغنائية، ال

األول من القرن العشاااااارين. وسااااااجلااات وقعهاااا ف  الثالثينياااات 

واألربعينيات والخمسينيات. واستمر بعضها  إلى  مابعد نشأة الغنا  

الحديث. ولعل أبرز تل  األصاااوات المطرب الراحل حضااايري أبو 

عزيز، والمطرب الراحل داخل حساااان، والمطرب الراحل ناصاااار 

ما الذين  اااااااعت أصااااااواتهم واندثرت فهم الذين ساااااابقوا حكيم. وأ

 مرحلة التسجيل الصوت  فماتوا وماتت األصوات الجميلة معهم.
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وأما التوازن الذي تشاااكله محاف ة العمارة ف  خريطة الجنوب 

العراق  فهو المتمثاال ف  أصااااااوات وألحااان عماااريااة برزت ه  

بعضاااها  األخرى منذ النصاااف األول من القرن العشااارين، واساااتمر 

إلى مابعد نشاااأة الحداثة أيضااااً. ومن  ااامن تل  األصاااوات الجميلة 

نذكر المطربة الراحلة صااااديقة المالية، والمطرب الراحل مسااااعود 

العمارتل ، والمطرب الراحل سااايد محمد، والمطربان الثنائيان عبد 

الواحااد جمعااة وجواد وادي، ومطرب النكبااات واألحزان ساااااالمااان 

ي العماري، والمطرب حساااااين ساااااعيدة، المنكوب، والمطرب عباد

والمطرب الريف  نسايم عودة. وهناك أساما  عديدة ف  ساحة الغنا  

، وساااات ل هذ  األصااااوات ف  «نساااابة إلى مدينة العمارة»العماري 

حاجة ماساااة إلى الدراساااات العلمية المعمقة. ألنها ه  الوحيدة الت  

نهاااار تفااا  رموز التااادفق الغناااائ  ف  محااااف اااة العماااارة ذات األ

واألهوار، وذات تاري  عريق شااااااهد من خالله المزيد والمزيد من 

 المطربين والشعرا  ومازال مستمراً بهذا العطا  الذي الينضب.

وإلى جانب الصاااااوت البشاااااري الجميل هناك عامل آخر يربط 

غنا  العمارة بغنا  أهل الناصاااارية وهو الشااااعر الشاااااعب  الغنائ ، 

ة العمااارة هو الااذي يغنى ف  وهااذا الشااااااعر الااذي يغنى ف  محاااف اا

محاف ة الناصاارية أيضاااً، ولذل  فال نجد فارقاً بين األغنيتين ال ف  

 اللهجة وال ف  اللحن، وال ف  مو وعهما الشعري أيضاً.

ووفق هذا المن ور يرتكز الشاااعر الغنائ  ف  المحاف تين على 

قوالب شاااعبية جميلة تمتف بصااالة متينة إلى الشاااعر الفصااايح، ومن 

هااا: الموال السااااااباااع ، ورباااعيااات األبوذيااة، وبياات الاادرام ، أهم

والقصاااااايادة الغناائياة. وإلى جااناب هذا هناك ألحان أخرى تغنى ف  

والميمر هو نوع من «. الهجع»و« الميمر»محااف ااة العمااارة وه  

 «الهجع»أنواع الشااااعرالشااااعب ، ويغنى على إيقاع خاص به، وأما 

فهو اآلخر من األلحااان « عثر ولم يقع»والااذي معنااا  بااالفصااااااحى 

 المعروفة لعمارة.
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 الغنا  الجنوب  والحداثة

منذ أواخر القرن التاسااع عشاار وبدايات القرن العشااارين حدث 

تطور سااااااريع ف  حياااة الفن التشااااااكيل  األورب ، تمثاال ذلاا  ف  

المدرستين التكعيبية والسريالية. ومع بدايات القرن العشرين حصل 

وساايقية المصاارية. وف  أواخر النصااف التطور الكبير ف  الحياة الم

األول من القرن العشاااااارين حاادث التطور الفن  ف  حياااة الشااااااعر 

العراق  على يااد السااااااياااب والبيااات  ونااازك المالئكااة، وكااان من 

الطبيع  أن ينعكس ذل  على الشاااااعر الشاااااعب  العراق ، وعبر هذا 

التطور قفزت القصاااايدة الشااااعبية على يد م فر النواب وإسااااماعيل 

ع وعريان السايد خلف وشاكر السماوي وعشرات  من الشعرا  قاط

الشااااااعبيين. وهاذا هو الذي أدى إلى تطور األغنية الريفية إلى غنا  

ريف  حادياث كاان من أهم رموز  المطرب الكبير سااااااعدون جابر، 

والمطرب يام الخضاااااار، والمطرب فؤاد سااااااالم،والمطرب حميد 

كمااال، البصااااااري، والمطرب فااا ااااااال عواد، والمطرب ساااااااام  

والمطرب حسااااين نعمة. وهناك المزيد من مطرب  الحداثة العراقية 

لهم حضاور جميل وكبير ف  ساحة الغنا  العراق  الحديث، واليقبل 

القلم أال يذكر الملحن الكبير طالب القرغل . والملحن الكبير أيضااااااً 

 كوكب حمزة.

 الحس اإلنسان  ف  صوت سام  كمال

 من هو سام  كمال؟أوالً :  

لحن ومنشااااااد عراق . ولد وترعرع ف  الجنوب العراق   ف  م

محاف ة ميسااان تحديداً، تل  المحاف ة الت  أنجبت أجمل األصااوات 

الغنائية، وولدت فيها أجمل األلحان الشااعبية. ومن الجدير بالذكر أن 

محاف ة ميسااان الت  تعرف بمحاف ة العمارة أيضاااً، ه  المحاف ة 

ف ااة الناااصااااااريااة ف  اإلبااداع الغنااائ . ومن تيناا  الموازيااة لمحااا

، فأصااااابح هذا العنوان «الغنا  الجنوب »المحاف تين نشاااااأت هوية 

عالامااااً مان أعاالم الاتسااااااماياااات لاغاناااا  الاعاراق الاعريق الغزير 
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والمسااااااتمردوماً ف  التطور مع تطورات الحياة، والملتصااااااق دوماً 

ب  الغنا  العر بالنشاأة واألصالة. وإن الذي يجلب االنتبا  ف  ظاهرة

أن غنااا  العراق كلمااا ارتفع نحو الحااداثااة والتحااديااث ظاال  مطربااه 

ملتصاقاً بتراثه القديم، وي ل  أيضااً صاحب حنين دائم للغنا  الريف  

العراق  وإلى غنااا  الجنوب تحااديااداً. وأمااا غنااا  الغرب العراق  

ن  فالمتمثل ف  الغنا  البدوي العرب  فال ينفصاال بتأثير  النفساا  وال

عالى مطرب  العراق الجنوبيين، فااامنهم وبكااال محباااة يتفااااعلون 

وينسااااااجمون مع األلحاان البادوياة كاالسااااااويحل  والعتااباا والجوبية 

 والركبان  وألحان أخرى.« الدبكة»

ف  بداية الثمانينيات من القرن الما ااا  ا اااطر الفنان ساااام  

 ةكمال إلى ترك العراق واللجو  إلى سورية بحكم ال روف السياسي

الت  اجتاااحاات العراقيين، فااا ااااااطر العااديااد منهم إلى أن يلجااأ إلى 

ساورية واألردن. وف  ساورية ظل  سام  متواصالً مع فنه، فترأم 

إحدى الفرق الوطنية واساااتطاع أن يرفع من مساااتواها الفن  بالعديد 

من األلحان الحماسية والجميلة. وهو على الرغم من هذ  المسؤولية 

لفن  المنفرد فااأنتج عبر ذلااا  ألبوماااه الباااديع لم ينقطع عن عملااه ا

وإلى جااانااب هااذا األلبوم أنتج ألبوماااً ثااانياااً بااالتعاااون مع «. بغااداد»

العاازف والملحن كوكاب حمزة، والعاازف والمغن  فالح صااااااب ار. 

وكاان يرافقاه دومااً على اإليقاع ابنه فريد، وعازف اإليقاع العراق  

 الحفالت الوطنية والفنيةحمودي عزيز. وكان يشارك باستمرار ف  

 ف  دمشق والمخيمات الفلسطينية.

وف  نهاية الثمانينيات من القرن الما اااا  أيضاااااً بدأت الهجرة 

الثانية للعراقيين المقيمين ف  دمشاق إلى الدول اإلسكندنافية، فهاجر 

سااااااااام  كغير  من الفنااانين والمثقفين العراقيين ليقيموا ف  بلاادان 

ق ف  كل شااا  . وهذا هو الذي جعل الدهر أجنبية تختلف عن العرا

ى فيه، « زرياب الكحال »ينقضف على   َ فيكساااااار الصااااااوت المغن 

ويشاااااال األناامال الت  تاداعب أوتار عود . ولوال الطب السااااااويدي 

ولكنه على الرغم  ،المتطور لما نجا سااااام  من جلطة دماغية مميتة
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داً يكن ساااااعيمنها عاد إلى التلحين بدون العزف والغنا ، غير أنه لم 

السااااايما أنه اليرتاح إال  ق  ألنه فقد صاااااوتاً جميالً خارقاً،بهذا المتب

لصااااااوتاه البديع الحزين وال أعتقد أن هناك من اليقف متحيراً حين 

 يعزف أو يغن  سام ، فقد كان زرياب الكحال  فعالً.

 ثانياً: سام  والحنين والتنبؤ

ف  إن مو ااااااوع الحنين لاادى العراقيين ظاااهرة متااأصاااااالااة 

وجادانهم،وه  إذا مان رنا إليها من حيث المن ور العلم  فساااااانجد 

أنها من الحاالت اإلنساااااانية الت  ال يساااااتطيع أي حالم أن يساااااتهين 

بمكانتها االجتماعية واألخالقية. ولذل  كان شااعرنا القديم، والساايما 

الشااااااعر الجاهل ، يبدأ ف  كل قصاااااايدة بحالتين: فمما أن تكون تل  

ين إلى الديار، أو تكون لصااااااالح الحب والحبيبة. وف  المتعلقة بالحن

نهاية األمر فالحالتان تندرجان ف  الجانب اإلنساااان  العميق، ولذل  

كااان الحنين العراق  ينبع من تلاا  المواقع العريقااة العميقااة. وه  

الت  جساادها ومثلها سااام  بأجمل األلحان والكلمات، وكان صااوته 

باعتبار أن الصااوت البشااري هو الزرياب  يتهضااب العزف واللحن 

 المسيطر دوماً ف  الغنا  واألغنيات.

وأما التنبؤ، وهو حالة حسااي ة ال أسااتطيع فصاالها عن قوة العقل 

وعمق المخيلاة، فقد كان ومازال مهماً من مواقع التحليل النفساااااا . 

وقد شاغل هذا األمر بأهميته علما  الباراسايكولوجية أيضاااً. وحسب 

المعروفاة  ال ياأت  التنبؤ إال ألصااااااحاب العقول التجاارب الحيااتياة 

الكبيرة. وباالطبع فللمخيلاة  دورس ف  هاذا، ومن الذين تنبؤوا بنهايتهم 

الشاااااااعر األموي الكبير ماالا  بن الرياب، وتنباأ الساااااايااب بخراب 

العراق ف  إحادى قصااااااائاد ، وتنباأ محمود دروي  بنهاية المقاومة 

اً بما كان سااااام  يتنبأ دومالفلسااااطينية ف  لبنان بقصاااايدة بيروت. و

 أصيب به من حدٍث صح  كبير.

 وعداي  أنا صابر وأنت ر وأشوف

 وعداي  أو طحت بمرض مرض أيوب
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بْ   وعداي   أخبرك ياحبيب  قر 

 السخي ة   البقى براس  يبو كفوف

وإن هذا البيت الرباع  وهو من الشااعر المعروف باألبوذية،كما 

يعرف أن الدهر سينقض  عليه ينشاد  ساام  بصاورة مساتمرة، وكأنه 

آجالً أو عاااجالً. وحين أصاااااايااب بااالجلطااة الاادماااغيااة وفقااد أهم وأعز 

ماايملا  ف  الحيااة، ظال يردد هاذا البيات المحبب إلى قلبه بدون عوٍد 

 يشاركه الهم وبال صوت يؤنس النام ويؤنسه.

 ثالثاً: ماذا عن الكحال ؟

نية بكل ربما يشااااااكل هذا االساااااام لمدينة الفنان سااااااام  لوحة ف

ماتعنيه الكلمة، ولو عاش فنانو القرن الساااابع عشااار والثامن عشااار 

ف  جنوب العراق وشااااهدوا المدن والطبيعة فيها لرساااموا وأنجزوا 

أجمال اللوحاات الخاالادة. فقاد كاانات الكحال  ومازالت على عطائها 

األول ف  الفن والغنا . ومثلما خرج من بيوتها الواسعة سام  كمال 

فنان الكبير ساااعدون جابر، وخرج من األرياف والمدن خرج منها ال

المحيطة بها الفنان الشااااعب  سااااي د محمد، والفنان ساااالمان المنكوب، 

وعباادي العمااري، وحسااااااين سااااااعيادة وجواد وادي، وعباد الواحد 

جمعة. ومن فنان  األربعينيات وماساااااابق ذل  الصااااااوتان الخالدان 

 صديقة الم الية ومسعود العمارتل .

ال  إلى بغاداد يهااجر الفنان سااااااام  بحكم العديد من ومن الكح

ال روف الت  أدت باالمزياد من أبنا  الجنوب إلى الهجرة إلى بغداد 

نوا هناك مجتمعاً جنوبياً يخرج من ثنايا  المزيد من  العاصاااااامة ليكوِّ

وكان سااااااام  من الالمعين ف  فضااااااا   .الفناانين والكتااب واألدبا 

ل خالل ذل  العديد من ألحانه وأغانيه. ثم  األغنية لحناً وغناً ، وسااج 
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جاا ت الهجرة الثااانياة إلى سااااااوريااة فااازداد تطوراً وإبااداعااً، وكمااا 

 أسلفنا فقد سجل المزيد من األلحان واألغان  الجميلة.

ومثلما كان ساام  مخلصاً ووفياً للعراق أخلي بهذا الحب إلى 

ويد، السااا مدينته الكحال ، فأطلق اسااامها على حفيدته الت  ولدت ف 

وعااش وتعااي  مع الكحال  المدينة، وكحال  الحفيدة، واليبخل أبداً 

 بحنينه إلى الفن والعراق.

 

 

 

 

 كالياتــشإ

 الموسيق  األدا 

 

 

 

 

 

  (1)سليمان ما ــس .د

 

 الإ بالدراسة العهد حديث مو وعاً  الموسيق  األدا  فن بدا إن 

 ال وعدداً  المحترفين الموساااااايقيين اهتمام يثير يزال وما كان أنه

 فهو .السااوا  على الموساايقا علوم مجال ف  الباحثين من به يسااتهان

 عملال بماهية بعضااها يتعلق الت  التساااؤالت من مجموعة عند يقف

                                                           


 .الموسيقا علوم ف  باحثة و بيانو عازفةــ  
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 نم ونقله وتلقيه فهمه بعملية اآلخر وبعضااااها جهة من الموساااايق 

 هذ  مجمل منه يتفرع الذي األسااااااسااااا  المحور لكن. ثانية جهة

 مفهومين إلى الموسااااايق  األدا  عملية خضاااااوع هو التسااااااؤالت

 .والذاتية المو وعية وهما أال متباينين رئيسيين

 الموساااايق  العمل يكتنف الذي الصااااراع ذاك تناول يبدو دوق 

 أي ،المفهومان فهذان الشاااا  ، بعض شااااائكة مسااااألة بالدراسااااة

 اسيةالحسا شاديدة إشاكالية على ب لهما يلقيان ،والذاتية المو اوعية

 لمأزومةا العالقة إشكالية وه  أال ،بحتاً  فلسفياً  بعداً  عمقها ف  تحمل

 عهايتناز عالقة: فضاااائها ف  الفن  العمل يدور الت  والضااارورية

 لن نادراساات لكن. والرغبة التحليل ،والمشاااعر العقل، والروح الفكر

 هنا ضنسااتفي فلن لذا ،فحسااب طرحناها الت  اإلشااكالية عند تتوقف

 ن الف العمل كينونة حول واسااااعاً  بحثاً  منا يتطلب قد مو ااااوع ف 

 مروراً  ساااطووأر أفالطون منذ الشاااأن هذا عن قيل ما وكل ودور 

 ،ليبوفيت ، نيتشاااااه ينغ،شااااايل   هيردر،، غوته روساااااو، جاك بجان

 ناولوات الذين والمفكرين الفالسااافة من وغيرهم بوليز بيير أدورنو،

 جهو على والموساااايق  عام بشااااكل( الفن  الخلق) ظاهرة بالتحليل

   .التحديد
 تبن  أنب القول افسيمكنن المفهومين هذين تبسيط أردنا إذا ولكن

 وشااااابه الدقيق االلتزام يعن  الموسااااايق  األدا  ف  و اااااوعيةالم

 مؤلفال يوردها الت  والمالح ات التفاصااايل وبكل بالني الحرف 

 ةالمو اااوعي هذ  بأن سااانضااايف نماإ فحساااب بهذا نكتف  ولن. فيه

 كريوالف التاريخ  طاريناإل إلى الرجوع أيضاً  المؤدي من تقتض 

 أو تحريف دون بأمانة قلهلن بمحااولة العمال منهماا تحادر ذينلاال

 .  تبديل

 نم الموساااايق  الني قرا ة على فتعتمد األدا  ف  الذاتية أما

 الموسااايقية اعتباراته ومن المؤدي شاااخي من تنطلق رؤية خالل

 الحالة هذ  ف  ه  نفساااااا   المؤدي يعط  وقد .الخاصااااااة والجماالياة
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 تل  أو ذاته المؤلف اعتبارات األحيان بعض ف  تتجاوز صالحيات

 .للعمل والفلسف  التاريخ  بال رف لمتعلقةا

 األدا  عملية تكون أن ينبغ  حد أي إلى: نتسااااااا ل قد وهنا

 من وهل ؟الذات من تنطلق أن يجب حد أي وإلى ؟مو ااااااوعية

 هذا نأ أم ،المفهومين هذين بين متوازنة صيغة إلى للتوصال وسايلة

  أصالً؟ مطلوب غير التوازن

 منه يجعل المفهومين هذين نبي الموسااااايق  األدا  تأرجح نإ

 بن ت المسااتحيل من بل الصااعب من وساايكون، التعقيد شااديدة عملية

 ما هو بينهما التناسااب لكن. حصااري بشااكل الذاتية أو المو ااوعية

 هبصاااورت الموسااايق  العمل يتجلى ولن .األدا  عملية على سااايحكم

 متجاورين كمفهومين ليهماإ المؤدي ين ر لم نإ والحيوية المقنعة

 هذا بن ت عند تتوقف ال الموساايق  األدا  شااكالياتإ لكن .ومتكاملين

 الثوابت من عدداً  لتالمس تتجاوزهما بل ،فحسااااب ذاك أو المفهوم

 لبشااااك الموساااايقا وفن عامة الفنون لها تخضااااع الت  والمتحوالت

 بما مثلتت الموساايقا فن عليها يرتكز الت  الثوابت كانت نإو. خاص

 على مميزة وخصاااااائي عناصااااار من الموسااااايق  الني يحويه

ى لإ والفكري التاريخ  بانتمائه، والجمال  األساااااالوب  المسااااااتوى

 تنوعال شديدة تبدو عليها ينضاوي الت  المتحوالت أن الإ ،ما مرحلة

 صاااااورب للقرا ة قابل ني، يعتهببط الموسااااايق  فالني. والتعقيد

 .عدة لمتغيرات خا ااااااعة عملية ه  أدائه عملية نإ بل، عاديادة

  ه الموسااايق  والني العازف بين تنشاااأ الت  العالقة أن نجدوسااا

 من بجملة محكومة نهاإ ذإ ،باإلشااااااكالية وصاااااافهاا يمكن عالقاة

 التفرد وذاك الخصااااااوصااااااية تل  مؤد كل   تعط  الت  المؤثرات

 اختالف مع مختلفة صاااوراً  سااايأخذ ذاته الموسااايق  فالعمل. باألدا 

 رساااااام ف  دورها ثيرةك عوامل تلعب أن من بد وال .له المؤدين

 أو والروحية الثقافية كالخلفية وآخر عازف بين األدا  خصااوصااية

 .  والجغراف  العرق  االنتما 
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 الني أدا  لها يخضااااع الت  شااااكالياتاإل ف  الخوض وقبل

 لىإ موجزة تاريخية ن رة نلق  أن ربما علينا ينبغ  الموسااااايق 

 اتالتغير إلى اً أيض نشاير وأن ،الموسايق  األدا  فن ظهور بدايات

 يكيةالكالساا الموساايقا تاري  عبر الفن هذا طبيعة على طرأت الت 

 الموساااااايقا أدا  مو ااااااوع يتناول بحثنا أن هنا ونؤكد. الغربية

 قوماتوم تأري  الشاارق ف  األدا  لفنون نإ إذ الغربية الكالسايكية

 . تماماً  مختلفة

  ةــــتاريخي ةــلمح

 أوربا ف  الجلية رتهبصااو الموساايق ( المؤدي) مفهوم ظهر

 األولى للمرة العصاار هذا شااهد. الرومانسااية المرحلة بدايات مع

( المؤلف)  ْ مفهوم   بين وا اااااحاً  فصاااااالً  الموسااااايقا تاري  ف 

 الباروك عصاار فف . محددة مهمة منهما لكل ليصاابح( المؤدي)و

 وكان مؤدياً  ذاته بحد المؤلف كان مثالً  الكالساااايك  العصاااار أو

 األعمال أو أعماله أدا  من يمكنه ما التقنية تالقدرا من يمتل 

، باخ سااااايباساااااتيان يوهان حال هو كما مثال  بشاااااكل األخرى

 تغير لكن. وبيتهوفن ارتتساااااااموو، ساااااااكااااارالت  دومايانايكوو

 عشر التاسع القرن ف  أوربا ف  والسياسية االجتماعية المعطيات

 رسةمام تعد فلم، أيضاً  الفن  المساتوى على جلية تغيرات أحدثت

 ال النب من مريدوها يعد ولم األرستقراطيين على حكراً  الموسايقا

 المؤسااسااات لتتلقفها الملوك صااالونات من وخرجت بل ،فحسااب

 بدأت كما، المحترفين الموسيقيين بتنشئة تعنى الت  واألكاديميات

  ف الهام دورها وبلعب باالنتشااار الموساايقية العروض صاااالت

 . معاً  آن ف  والجمهور العازفين استقطاب

 ،أيضااااااً  اآلالت وتعقيد الموسااااايقية األعمال تعقيد ازدياد ومع

 مكنهمت عالية تقنية قدرة ذوي موسيقيين تهيئة الضروري من أصبح

 الت  الصاااااعوبات ترويض ومن ،جانب من األعمال هذ  أدا  من

 أوغيرهم الباروك مؤلفو كان نإو .آخر جانب من آالتهم تطرحها
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 هذا نمف واألدا  التأليف ف  المهارة بين جمعوا قد الكالساايكيين من

 عضاااهمب فباساااتثنا  .الرومانسااايين المؤلفين من الكثير حال يكن لم

 ازفاً ع يكن لم مثالً  شااوبرت فرانز أن نجد، ليساات وفرانز كشااوبان

 ف  كالرا زوجته على يعتمد كان شاااومان روبيرت أن كما ،ماهًرا

 تتجاوز بسااااامعة غريغ أو يكوفساااااك اتشاااا يتمتع ولم ،أعماله أدا 

 اً وثيق ارتباطاً  مرتبط شاااااهير مفهوم ظهر هنا من. مؤلفين كونهما

نية التق المهارة الفائق الفنان مفهوم وهو أال ،الرومانساااية بالمرحلة

virtuose. 

 رالمنشااو بروسااارد دو ساايباسااتيان موساايقا معجم إلى عدنا إذاو

 كان نسااايةالروما المرحلة قبل المفهوم هذا أن سااانجدف ٣٠٧١ عام

 .الموسيقا على حكراً  يكن ولم ،شتى فنية لمجاالت شامالً 

 العربية باللغة ومعناها Virtuكلمة  جذر إلى بروساااارد يعود 

ْنق بةفضااااايلة)  Virtuoseأي  Virtu كلمة تعن  ال:فيقول( ،مزية،م 

 تل  أو ،هللا من محبوبين تجعلنا الت  الحالة تل  يطاليةاإل بااللغة

 تفوق ه  نماإ، فحسااااااب الحق قواعد حسااااااب لنعم تجعلنا الت 

 دساااااااً نمهو ممتازاً، رساااااااماً  نمف لذا ..والقدرة المهارةو ،العبقرية

 .  Virtuose(1)  هو ل إ ..قديراً 

 درةالق الفائق الفنان مفهوم خرج عشاار التاسااع القرن مقدم ومع

، ق   الموسي على حصرية بصاورة تطلق صافة ليصابح عموميته من

. لتفوقا االستثنائ  نساناإل لصورة تجسيًدا اهرالم العازف وليصبح

: يقول حين٣٤٨٧ عام ينغشاايل   األلمان  الفيلسااوف يو ااحه ما وهذا

. الجمهور اهتمام مركز يضااح  الذي العازف جسااد ،عجابإ محل

                                                           


 ,Paris, C. Dictionnaire de musiqueBrossard , Sébastien de ,ــ          
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 من الخاصاااة الدرجة تل  إلى واصاااالً  ،حقيق  تقديس مصااادر هو

 .  (1)الغنا  أو العزف ف  المهارة

  ه عشر التاسع القرن ف  الموسيق  مؤديال صورة أن سانجد

 خالل من نسااتشااف أن ويمكننا(. األنا) عنصاار عليها يغلب صااورة

 ليساااتحيل أسااااسااا  بشاااكل ذاته حول العازف تمحور شااايل ينغ جملة

 حساااب به يصااال قد جمهور عجابإ مساااتثيراً  مطلق، جاذبية قطب

 رهاثأك أن الإ ،كثيرة نقول ما على واألمثلة. التقديس حد إلى قوله

 رانزف االسااتثنائ  والعازف المؤلف مثال هو والشااغف للخيال ثارةإ

 هستيريال السيدات لهياج مسرًحا حفالته بجعل يكتف،  لم الذي ليست

 ةو ااعي أيضااً  بد ل أنه بل فحساب، الوع  وفقدان غما اإل ولحاالت

 إلى للجمهور، ظهر  المؤدي فيهاااا يعط  الت  تلااا  من البياااانو

 ،بو اااااوح لجمهور  ي هر ك  حالياً  دةالمعتم   الجانبية الو ااااعية

 !المسرح خشبة على انفعاالته وكم   التقن  تفوقه

 ة( الت  ح   بها العازفيوبغض الن ر عن الصاورة )الفيتيشاا

الرومانس  من جمهور ، يمكننا الجزم بأن الرؤية الرومانسية ألدا  

الني الموسااااايق  ه  رؤية طغى عليها دون أدنى شاااااا  عنصاااااار 

 ،أدائية لياتاالعتبارات المو وعية كأو   إلى ولم تكن تستند ،يةالذات

وهذا ليس بمساااااتنكر أو بغريب على عصااااار جهرت فلسااااافته على 

نقيض الفلساااافة الكالساااايكية، بالدعوة إلى الخوض ف  أعماق الذات 

ق  ن الموسيمواالساتساالم إلى دفق المشاعر والتوهج العاطف . لذا ف

قول وقد يسعنا ال .سيقياً شديد الحسيةالمؤدي ف  ذاك العصر كان مو

شاااديد الشاااطط ف  التعبير عن مكنونات روحه وف   نه كان أيضااااً إ

التركيز على قدراته الخاصااة. وكان ال بد للقرن العشاارين أن يحمل 

لياااات تاحوالً ف  هاااذا المنحى. هاااذا التحول باااد ل ف  بعض األو  

 الرومانسية بل وأقصى بعضها جانباً. 
                                                           


 Deaville, James, «L'image du virtuose au XVIIIeme et au XIX ــ 

eme siècles », in: Musique, Encyclopédie pour le XXIème siècle, 

Arles, Actes Sud, Tome IV, 2006, p. 759-760. 
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 حداثةال إلى العبور

 اتتغير الحديث العصاار ف  الموساايق  األدا  عملية على طرأ 

 يداالحاا وباادايااات العشاااااارين القرن فموساااااايق    وكثيرة، جااذريااة

 لسفةً ف عشر، التاسع القرن موسايق    عن االختالف شاديد العشارينو

 قد صوت  كفن الموسايقا مع عالقته نإ بل روحية، ومرجعية وفكراً 

 تقنيات وبتبدل لب ،الموساايقية الكتابة تقنيات بتبدل عميقاً  تبدالً  تبدلت

 فيه يلعب جديد حياة نمط وبتدخل أيضاااً  والتسااجيالت الصااوت حفأل

 ائقالف المؤدي فصااورة. أساااسااياً  دوراً  كترون لاإل والبعد الضااجيج

 ف  قالمغر الحسية، الشديد…( باغانين  ـاااااـااااا ليست) التقنية القدرة

، شااارع التاساااع القرن نهايات مع تدريجياً بها  اساااتبدلت قد، الذاتية

 الني مع عالقته ف  اعتماداً  أكثر موساااايق  لمؤد أخرى صااااورةس 

 فالمؤل يكون وقد. المو ااااوعية والرؤية التحليل على الموساااايق 

 ماو لرومانسااية ا بوابة أعماله أغلقت الذي فاغنر، ريتشااارد الهائل

 التغيير هذا خلق على حر ض من أول، الحداثة أبواب فاتحة بعدها

 الترجمااة ف  تكمن الموساااااايق  لكدا  األولى القاااعاادة نإ: فيقول

 وند الفكر إلهام بنقل يسمح ما وهذا، المؤلف ألفكار األمانة الشديدة

 .  (1) رر أو تحوير

 هالتوج عن البعد الشااديد، فاغنر طرحه الذي الجديد التوجه نإ

 غلبة على وا اااحة فعل ردة عصااار ،هو ف  الساااائد الرومانسااا 

 اطعق دليل هو بل ،للعمل األصل  الفحوى على الشخصية المشااعر

 أدا  قييمت خاللها من يتم الت  والمعايير الفنية المعطيات تبدل على

 رينالعشاااالقرن  بدايات مع بأنه القول يساااعنا لذا. الموسااايق  العمل

 .  يةالمو وع إلى الذاتية من تدريج  بشكل الموسيق  األدا  انتقل

   :نقاط ببضعة سنوجزها عديدة باً أسبا ةالنقل لهذ  أن ويبدو

 كنوز واكتشاف األرشافة وعلوم الموسايقا علوم تطور ـااااااـاااااا٣

 غياب مرحلة بعد النهضااة عصاار وموساايقا الباورك عصاار موساايقا

                                                           

 135 ــ-, Rééd: Paris, Ivrea, 1996, p.134Musique ancienneLandowska , Wanda, . 
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 المثلى الطرق أو الطريقة حول كثيرة تساااااااؤالت وظهور طويلة

 .عصرها ف  عليه كانت لما مشابهة بصورة ألدائها

 لتعبيريةا والوسائل الموسيقية الكتابة نياتتق وتبدل تغير ـاااااـااااا٢

 العالقة ف  الن ر عادةإ من هذا تطلبه وما جديد عصاار اقتراب مع

ليات الني مع  فيينا مدرسااااااة ظهور فمع .الموساااااايق  األدا  وأو 

 ــااااا على اعتمدت الت ( فيبيرن ـاااااـااااا بيرغـاااااـااااا  شونبيرغ) الحديثة

 ت ال ورافيل ديبوس  محاوالت ظهور و ـااااااـاااااا التعبير ف  االقتصاد

 يعد لم، عقب على رأساً  عشار التاساع للقرن التعبيرية المعادلة قلبت

 عمالاأل ف  يرتئيها كان الت  المطلقة الحرية بتل  يح ى المؤدي

 رسيزخ العشارين القرن بدايات ومع فصااعًدا اآلن من. الرومانساية

ن الو وح شديدة محددة بمعلومات الموسيق  الني  فالمؤل وسيدو 

 من القرب شاااديد أدا  إلى العازف ساااترشاااد الت  الدقيقة اصااايلالتف

لي وسااااتعطى التحوير أو للشااااطط مكان فال ،األصاااالية رؤيته  ةاألو 

 .  للمؤلف ولرؤية للني

 ةالحديث التوجهات على اً رد كالسيكية النيو الحركة ظهور ـاـ ١

 لكفكااار مناااقض فكرهااا أن مع والت  السااااااتااة بجماااعااة المتمثلااة

 من للحد سااااعيها ف  تياراتها بعض مع التقت قد أنها الإ، الحداثية

 اكتابه ف  اموساااااا   كلير ماري وتصااااااف. الذاتية والرؤية التعبير

 : قائلة الحركة هذ  توجه( العشرين القرن موسيقا ف  مسارات)

 خطال بهيمنة شااا   أي وقبل أوالً  اتيالعشااارين موسااايقا تتميز

 يبعدان،، نتقنيالو التعبير ف  كبيرة رصانة عليها وتساود.... اللحن 

 عودة .والتزيين للزخارف أثر كل، للبيانو ن بوال أعمال ت هر كما

 ةرغب باللحنية، اهتمام والباروكية، الكالساااااايكية األسااااااالياب إلى

 ،كالسيكية النيو الحركة خصاائي ه   هذ واالنضاباط، بالو اوح

 .  (1)لموسيقاها المميزة العريضة الخطوطذي  ه  وها

                                                           

 

Trajectoires de la musique au XxèmeClaire, -Mussat, Marie         ــ 

siècle, Paris, Klincksieck, 1995, p.41-43. 
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 عنصراً  المو وعية عنصر من جعل العوامل هذ  عااجتم نإ 

 من هاتيارات باختالف العشاارين القرن موساايقا من لالقتراب أساااسااياً 

 من( ٣٤٧٧ عام قبل أ ل فت الت  تل ) القديمة الموساايقا ومن ،جانب

 صااااورة ف  وا ااااحاً  تبدالً  التوجهان هذان فرض وقد. آخر جانب

 يجسااد  كان الذي الخيال  (االله نصااف)ـااااااال ممثالً  يعد ولم ،المؤدي

 هأدائ ف  يعتمد واقع  موساااايق  هو بل ،الرومانسااااية المرحلة ف 

 الموساااااايق  للني العلم  والتحليااال المنطق على; قنااااعاإل على

 اسااااةالدر كانت إذاو. ليهاإ ينتم  الت  التاريخية المرحلة باختالف

 كل ف  المؤدي رافقت قد مهمة ه  الموساااااايق  للني التحليلية

ًَ منح العشاااارين القرن ف  اتخذت قد أنها الإ ،رالعصااااو  شااااديد ًى

 األدا  تقييم معايير من أسااااااساااااياً  معياراً  وأصااااابحت بل ،الجدية

 الدور غفالإ النقطة هذ ى لإ التطرق عند يمكننا وال .الموساااااايق 

 خاذات  ااارورة تأكيد ف  شاااونبيرغ آرنولد المؤلف لعبه الذي الهام

 بدوت شااونبيرغ روية فحسااب .الموساايق  الني من( تحليل  موقف)

 المجرد الفهم على أساااساا  بشااكل مرتكزة الموساايق  األدا  عملية

 قدو. له صاااحيحة أدائية رؤية إلى للتوصااال وذل  ،للني والعميق

 أدائه ف  االعتماد هو المؤدي به يقع قد الذي األع م الخطأ يكون

 ما دأبع الجاد الموسااااايق  فالعمل. والعفوية االرتجالية على للعمل

 على ومعقدة مادروسااااااة بنياة هو: العفوياة عن هناتكوي ف  يكون

 .  والفكري التقن  المستويين

 الني شاااااخصاااااية فهم ف  تكمن األولى المؤدي مهمة نإ"  

 قاالنطال المؤدي على يجب فال. ليهإ يرم  الذي والهدف الموسيق 

 نماإ عنهما يعب ر ذينلال والمزاج المشاااااعر حول مساااابقة أفكار من

 هذال المكونة البنيوية العناصاار خالل من الشااخصااية هذ  عن البحث

 الهارمونية اللحنية، عناصاااار  من حدرةنالم الني بنية نإ. الني

 نإ ...معاً  آنف   والطابع الشااكل تحدد الت  ه  والحركية يقاعيةاإل

 يجب.. الموساايق  العمل نقل ساايخوله ما هو لهذا المؤدي اسااتيعاب
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 يهاف بالتصااارف وهو ،العمل بنية معطيات أن يأخذ بالحسااابان عليه

ليات سيقرر  .(1)"ازنوالتو بالتناسب حسه حسب سيرتبها الت  األو 

 ،المو وع  الموقف هذا أيضاً  التحليلية شاينكر مدرساة أكدت

 الدقة ف  مغرقة تفاصاااااايل على باعتمادها فيه ربماا غاالات وقاد

(، عملال مجمل عليها يقوم الت  األساااااسااااية النوتات من مجموعة)

 ام مرحلة ف  بشاادة غلبت وا ااحة لنزعة انعكاساااً  الإ تكن لم لكنها

 .  العالميتين الحربين بين

 ةالتحليلي الرؤية هذ  إلى النزوع من الحقيق  الهدف أن يبدو

 مفهوم على التركيز هو العشرين القرن ومؤلفو موسيقيو أك دها الت 

 لرومانساااااايةا الذاتية الرؤية ماغي بته على كردة( المو ااااااوعياة)

 وعيةالن الموساااايقية النقلة بأن القول ويجب. التطرف ف  المفرطة

 تكن مل ينرالعشاا القرن أعتاب على حدثت الت ( أيضاااً  المتطرفة)و

 أدخلها الت  ةوالتعبيري اللغوية وبالثورة الكتابة بتقنيات فقط تتعلق

 هم،وغير وميساايان الحديثة فيينا مدرسااة وأنصااار ديبوساا  من كل

تم نماإ  حأصب الذي الموسيق  األدا  مفهوم جوهري بشكل أيضاً  سا 

 معطيات مع تجاوباً  أكثر والتحليلية المو ااااااوعية على باعتماد 

 ظهور نغفل أن ينبغ  ال آخر جانب من. العشااااارين القرن أعمال

 األدا  مجاااال ف  المو ااااااوع  التوجاااه دعمااات أخرى حركاااة

 وه  ،(لقديمةا الموساااايقا إلى العودة) حركة وه  أال ،الموساااايق 

 (األصااااااالة) إلى بالعودة الثانية العالمية الحرب بعد نادت حركة

 ف  مغرق موقف تبن  خالل مان، لالاكالاماااة الاحارفا  باااالاماعاناى

 وهذا. سااااابقها وما الباروك أعمال بأدا  يتعلق فيما المو اااااوعية

 المرحلتين أعمال أدا  على ش  أدنى دون أيضااً  ب له ألقى الموقف

 . أيضاً  يكيةوالكالس الرومانسية

                                                           

 ــ         , London, Faber and Form and PerformanceStein, E, 

Faber, 1962 p.20. 
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 نيكوالوم المخضااااارم األوركساااااترا قائد التوجه هذا يو اااااح

 الحركة هذ  أركان من ركناً  عديدة لسااانوات اعت بر الذي هارنونكور

 نن ر ننح. األساامى الهدف لنا بالنساابة تمثل المؤلف مشاايئة نإ: بقوله

 ويجب، عصاارها خصااائي خالل من، ه  كما القديمة االموسايق إلى

 ألساااباب ليس، أصااايل بشاااكل تشاااكيلها عادةإ على أنفسااانا نرغم أن

 جدهان الت  الوحيدة الطريقة ه  الرؤية هذ  ألن بل، فحسااب تاريخية

 .  (1)تقدير ومثار حية الموسيقا هذ  لجعل ناجعة اليوم

 ةاألدائي والنزعات الرؤية ف  الوا ااااح التبدل حتماً  وساااانلحأل 

 يومنا تىح اتياألربعين منذ الموساااايقية للتسااااجيالت زمن  تتبع عند

 الجمل وامتداد السااااارعة على طرأت الت  الكبيرة والتغيرات ،هذا

 األوركسااااااترا قاائد مثالً، كاارياان فمع. الصااااااوتياة الكتال وتوازن

 للبط  السااارعات تميل الرومانساااية، المدرساااة وريث األساااطوري،

 اعصااوره اختالف مع عام بشااكل األعمال لبسلت   لالسااتطالة والجمل

 وليزب بيير أو راتلـ سيمون ك الحداثة بناا أما. الرومانس  الفكر ردا 

 تفقاني أنهما الإ يتناوالنه الذي الريبيرتوار اختالف من الرغم وعلى

 الفائقة العناية وعلى سااااارعة أكثر حركات على وا اااااح بشاااااكل

 ئهانتما مع يتناسااااب بما عمل لكل المميزة األساااالوبية بالخصااااائي

 زهوروفيت تسااااااجيالت بين المقارنة اأردن ذاإو .والفكري التاريخ 

( 1938ـاااااااـااااااا  1931) البيانو على سااكارالت  دومينيكو لسااوناتات

 فسااانجد الساااوناتات لهذ ( 0221) زاكاريام كريسااتيان وتسااجيالت

 لقيتع فيماااا الهاااامين العاااازفين بين الرؤياااة ف  الكبير االخاتاالف

 وفيتزهور يبدو: البيانو آلة إمكانات وباساااااتخدام التعبيرية بالجرعة

                                                           

 ــ , p. 16op., cit, Le discours musicalHarnoncourt , Nicolaus, . 
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 دشاااااادي والعاطفية الصااااااوتية وتنويعااته الخاارقاة تقنيتاه خالل من

 أو الحدود يعرف ال للبيانو اسااااااتخادامه أن ويبادو ،الروماانسااااااياة

 أما. الفريدة الخصااااااوصااااااية تل    أدا يعط  ما وهاذا ،االعتادال

 اسااتخدام  وف التعبير ف  اقتصاااداً  وأكثر تطرفاً  أقل فيبدو زاكاريام

 تساااوناتا نأ الحسااابانب أخذ قد أنه بد وال .آللته المتنوعة مكاناتاإل

 هابقدرت تختلف آلالت ك تبت نهاأو ،االنتما  بااروكياة سااااااكاارالت 

 ،كثيرة اهذ على واألمثلة. الحالية البيانو آلة عن والتقنية التعبيرياة

 بغ ين وهنا. تفاصاااايلها ف  للخوض خاص بحث إلى منا تحتاج وقد

 عن ي ال الموسيق  األدا  عملية على أطر الذي التبدل أنإلى  االشارة

 ل تح تغيير مجرد هو نماإو ،(لكفضل) التبدل األشكال من شاكل بأي

 بصااامات من كبصااامة, الذاتية محل المو اااوعية الرؤية خالله من

 .  العشرين القرن

، لفنا مجاالت كل ف : آراو كالوديو الكبير البيانو عازف يقول

 للفناااان منااااقض موذجن لالمؤدي، جااادياااد ناماوذج الاياوم ياناهاض

 ل  ويبد. عشااار التاساااع للقرن الخالي النتاج، الحسااا ، االعتباط 

 أمانة أكثر أدا  عن الحال  بالبحث مرتبطة الجديدة ال اهرة هذ  أن

 ك  حجة الموساااااايق  العمل يكون أن يجب فال. صااااااحاة وأكثر

 يكشااااف ك  أو ،الخاصااااة مكنوناته خالله من المؤدي يسااااتعرض

 ينقل أن هو للمؤدي المقدم بجالوا إن. ذاته عن فيه مبالغ بشاااكل

 .  (1)بها يمس أن دون المؤلف فكرة

                                                           

 ــ            Claudio Arrau, La noblesse , «Le monde de la musique

du piano », n° 273, février, 2003, p. 28. 
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 ف  مفرط: نقيضااين بين الزمن من قرن خالل المؤدي انتقل لقد

 تناحاطإ بعد نتسااا ل أن لنا بد وال ،المو ااوعية ف  ومفرط الذاتية

  لكدا ؟ المثلى الصيغة ه  ما: النقلة هذ  معطيات ببعض

 مجموعةى لإ نتطرق أن علينا ينبغ  كهذا السااااااؤ عن جابةلإل

 سااانبدأو ،الموسااايق  األدا  عملية ف  تدخل الت  والمتحوالت الثوابت

 فكرة نم أي ،ذاته الني من اً أساااساا  تنبع أنها بد ال الثوابت بأن بالقول

نها الت  المؤلف  التحليلية الدارسااااة أن والبد .ورق صاااافحة على دو 

 لضاااامان منها مناص ال مهمة ه  ق الموسااااي للني التاريخية وتل 

 عن اً أيض نتجت   عملية ه  الموسيق  األدا  عملية لكن. األدا  مصاداقية

 .والمؤدي مؤلفهو العمل بين والخالق المباشر االحتكاك ذاك

  الموسيق  للني تجسيد كعملية الموسيق  األدا 

 صااعوبة األكثر المهمات من واحدة الموساايق  األدا  عملية نإ

 لت ا العوامل من بعدد تتعلق ساااابقاً  أشااارنا كما فه  الفن، معال ف 

 ونقله الموساااااايق  العمل ماهية تحادياد ف  دور  منهاا كال يلعاب

 واحدة ذاتها بحد الموسااايقا تكون وقد. المتلق  إلى المثلى بصاااورته

 فالعمل. األولية مادتها عن وانفصاااااااالً  تجريادية الفنون أكثر من

 جعلت تفاعلية بعملية مرور  بعد الإ ئياً نها شااكالً  يأخذ ال الموساايق 

 .ملموساً  شيئاً  النهاية ف  منه

 ال الموسااايق  العمل فوجود، الفن هذا خصاااوصاااية تكمن وهنا

 .التشااااااكيل  الفن أو األدب ف  الحال هو كما تدوينه عند يتوقف

 شكلب خا ع هو بل فحساب بخالقه يتعلق ال الموسايق   ( الموجود)و

، مالملمو إلى المجرد من العبور ف  جسدتت صيرورة لحالة مستمر

 هذ  .والتعبير الحركة إلى السااكون من، الصااوت إلى الصاامت من

. دا األ بعملية أيضاااً  وحيوي بل أساااساا  بشااكل مرتبطة الصاايرورة

 تماماً  منفصااااالً  العمل هذا يصااابح حتى عمله يخلق نإ ما فالمؤلف

 ،(صاااوت) إلى آلته خالل من سااايحوله الذي المؤدي بانت ار، عنه

 هذا تدخل ودون. وتفاصاااايله لغتهو ماهيته على الضااااو  مساااالطاً 

 مسااتوى وعلى ربما، أو ورق صاافحة سااجين العمل ساايبقى المؤدي



 ملـف العــدد

  

 وتغير الزمن مرور يتجاوزها قد الت  المؤلف رؤية سااااجين آخر،

 .  والجمالية والفلسفية الفنية المعطيات

 هابكت ف  ينغاردنإ رومان المفكر يطرح الصااعيد هذا وعلى

 علقتت فلسااافية إشاااكالية يمس تسااااؤالً ( الموسااايق ؟ العمل هو ما)

 جودمو التدوينية بحالته العمل هذا هل: الموسااايق  العمل بطبيعة

 :فيقول افترا   أو منقوص وجود  أن أم الواقع أرض على حقاً 

 موجودان شاايئان هما واقع  حدث أي أو واقع  مو ااوع أي نإ

 ينطبقان ال واآلن هنا، تصاانيفينال كال نإ. واآلن هنا وحا ااران

 بالعمل الخاص المضااااامون ف  نإ بل. الموسااااايق  العمل على

 توجد ال تدوينه عن المنفصااالة الصاااوتية كينونته وف  الموسااايق 

 وجود  على بأخرى أو بطريقة تدل شاااراتإ أية أو عناصاار أية

 .(1)واقعيين فضا  أو مكان ف 

 أن مضاامونها يةأساااساا فكرة حول تتمحور ينغاردنإ مقولة نإ

 واقع  فعل دون أو حقيقة داللة دون ساااااايبقى الموساااااايق  العمل

 صاااوتية مادة ىلإ ما مكان وف  ما لح ة ف  يساااتحل لم إذا ملموم

 العمل تجسااااايد ف  المؤدي دور بأن القول نساااااتطيع ذاً إ. تترجمه

 نانوساايمك. األولية خلقه عملية من أهمية أقل يكون ال قد الموساايق 

 نالسااكو حالة من الني خراجإ عملية بأنه الموساايق  األدا  تعريف

 تهبمكنونا ينطق العمل هذا لجعل وساااايلة هو بل ،التعبير حالة إلى

 . أيضاً 

 فكر نقل ه  األساااااسااااية الموساااايق  المؤدي مهمة كانت إذاو

 ورتص أيضاً  عليه أن الإ ،التدوين أو النوتة خالل من بأمانة المؤلف

 االبتكار ينقصااااااها ال بصاااااايغ ملالع هذا لوجود أخرى احتماالت

 يحاول عملية ه  الموسااايق  األدا  عملية أن نضااايف لذا .والتنوع

 فكر وخصااوصااية العمل خصااوصااية بين الجمع خاللها من المؤدي

                                                           

 ــ       ? Qu’est ce qu’ une oeuvre musicaleIngarden, Roman, 

Paris, Christian Bougrois, 1989, p.81-82. 
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 تجربته من حدرةنالم الخاصااااااة ورؤيته ،جهة من المؤلف ولغاة

 جهة من العمل هذا مع والحيوي المباشااااار تماساااااه عن والناتجة

 العمل نقاال عملياة ناهإ :نقول التعريف هاذا ماالوالسااااااتك. أخرى

دة بصورة    .والموسيق  التقن  المستويين على مصع 

 تجسيد  أي ـاااااـااااا الموسيق  العمل أدا  عملية ربطنا قد كنا نإو

 األسام حجر المؤلف من بكل ـااااـاااا تعبيرية صوتية كمادة الملموم

 نأ يجب فالـااـاا  للعمل الحتم  المعبرـااـاا  والمؤدي الخلق عملية ف 

 وهو أال الحلقة هذ  اكتمال ف  هاماً  دوراً  يلعب آخر عنصاااراً  نغفل

 بقىساااي( اآلخر) إلى متوجهاً  يكن لم نإ الموسااايق  فالعمل: المتلق 

 قدرته وه  أال ،وظائفه أهم حدىإ حتماً  وساايفقد ،عقيمة جامدة مادة

 بين الموسيق  العمل يدور ذاً إ. المباشر غير أو المباشار التأثير على

 األقطاب هذ  من ولكل ،والمتلق  المؤديو المؤلف: ثالثة طابأق

 .الموسيق  العمل( اكتمال) ف  أساس  دور

  والني المؤلفو المؤدي

 نبغ ي بالتعريف، الموسااااايق  األدا  مفهوم تناولنا قد أننا بما 

 فالعاز بين الفرق إلى ربما مباشااارة أكثرإشاااارة  نشاااير أن علينا

 بترجمة يقوم من هو للكلماة الرائج ىباالمعن فاالعاازف: والمؤدي

 محاولة إال ه  ما الترجمة هذ . صوتية مادة إلى الموسايق  التدوين

 ،المحاولة هذ  لكن. ساااامعية حالة إلى مكتوبة حالة من العمل لنقل

 اجزةع بدائية عملية سااااااتبقى، عالية لتقنية رديفة كانت نإو حتى

 الجديد  ااافةإ وأ للعمل الحقيق  المضاامون عن الكشااف عن تماماً 

 التحليل  لبعااادينى الإ المحااااولاااة هاااذ  افتقرت نإو. خاللاااه من

 ناوه. الني لمادة حرف  نقل مجرد عن عبارة ساااتكونف ،والفكري

 ،وا ااعالمت وذاك المحترف الموساايق  بين الشاااسااع البون لنا يتجلى

 ،سابقاً  أشارنا كما الموسايق ، العمل نإ إذ ،والعازف المؤدي بين أو

 وبنية بل ،شااااعورية فكرية حالة هو بل ،مدونة مادة ونهك يتجاوز

 األدا  مهمة وستكون .والمعطيات العناصار من مجموعة من مؤلفة

 وتسليط الحالة هذ  إلى شاارةاإل ه  ،المؤدي ومهمة بل ،الموسايق 
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  ه الموسااايق  األدا  فعملية ذاً إ. الداخلية العمل بنية على الضاااو 

 يةعمل مجرد وليساااات ،دراكاإل بحالة اً وثيق ارتباطاً  مرتبطة عملية

 فالمؤل) كتااااباااه ف  ليبوفيت  رينياااه رأي ف  يكون وقاااد. نقااال

 ؤلفالم بين العالقة مو اااوع فيه يتناول الذي( وقرينه الموسااايق 

 العمل أدا  باأن أعتقاد: فيقول الفكرة هاذ  على تاأكياداً  والمؤدي،

 ؤالً تساااا، اً حقيقي خالقاً  جهداً  العازف من يتطلبان وفهمه الموسااايق 

 ــ رفةالص التقنية منحى ف  لالنزالق رفضاً ، الني معنى عن دائماً 

 ىإل يتوصل أن يستطيع ك  ـاااـااا التقن  الكمال هذا درجة كانت مهما

 .(1)وحيوية فرادة من فيه بما الموسيق  للعمل متجدد إدراكٍ 

 جدفسااان والمؤلف المؤدي بين القائمة العالقة تل  إلى عدناذاوإ

 هذا نإ: المؤلف تركه الذي الني ه  بينهما وصااااالال صااااالة أن

 ،الموساااااايق  األدا  عمليااة ف  األولى االرتكاااز نقطااة هو الني

 الني معطيات من انطالقاً  عدة مساااتويات األدا  عملية وساااتشاااغل

 مونهبمضاا انتها ً و العدة، التقنية بجوانبه مروراً  األساااساية ومكوناته

   .والموسيق  الفكري

 لرؤية وشاااامل عام لفهم الالزمة بالعناصااار يالمؤد الني يمد  

 خالل من الرؤيااة هااذ  ترجمااة المؤدي على وساااااايكون ،المؤلف

 سااتزداد العناصاار هذ . يا إ يضاامنها الت  والتعبيرية التقنية الوسااائل

 الفكري العمل مضاااامون مع طرداً  متناسااااب بشااااكل وتنوعاً  غنى

، الزمنب علقتت الت  تل  منها وندرج .الموساااايقية وأهميته والتقن 

 الت  اتوالتنويع األساسية أفكار ، العمل بفضاا ، بالحركة، يقاعباإل

ن الت  المقامية االنتقاالت فكار،األ هذ  على المؤلف يدخلها  من يلو 

 وأ الجماال بتقطيعااات، الااداخليااة ببنتيااه، الوجاادانيااة حاااالتااه خاللهااا

 شاااافوسااااتك. فيه الذروة نقاط أو ونقطة اللحن  التطور،امتداداتها

 لحركةا بين تتأرجح الت  المتناقضااااااات كم   عن التقنية تفاصاااااايله

                                                           

 

 ,Le compositeur et son doubleLEIBOWTIZ, René  ,ــ  

Paris,          Gallimard, 1971, p: 59. 
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 لت ا الصاااااوتية التباينات عن كذل  والخفة الثقل بين، والساااااكون

 خفوتال والشااااااديد الخافت بين تتفاوت الت  تل  المؤلف، تخيلها

 ينب الرابط الخيط ذاك النهاية ف  وسااي هر ،القوة والشااديد والقوي

 .  العضوية الوحدة مبدأ ذل ب محققاً  كافةً  عناصر 

 من الهائل الكم بهذا علمااً  يحيط أن المؤدي على أن باد وال

 ك  بتأن المعطيات هذ  دراساااااة األمر ئباد عليه بل ،المعلومات

 األصاااالية العمل فكرة سااااتعكس الت ( المصااااداقية) ألدائه يضاااامن

 .أيضاً  المؤلف وفكر بل ،بأمانة

 لعملا لتفاصيل الدقيقة الدراسة مساتوى نتجاوز نإ وما لكننا

 الن رب تتعلق إشاااكالية تواجهنا حتى التقنية بالجوانب وارتباطها

. أويلللت قابل غير مقدساااً  نصاااً  اعتبار  ف  الموساايق  الني إلى

 فالتأويل .والتحريف التأويل بين ربما نفرق أن علينا ينبغ  وهنا

 شاافللك محاولة ه ، الباطن إلى لتعبر ال اهر تتجاوز قرا ة هو

 المسااااااافة تل  إلى ياهاإ متجاوزة التدوين( حرفية) تخفيه عما

 يرةكث الحتماالت بوابات يفتح فهو لذا. الساااااااطور بين القابعة

 هو الموسااااايق  التدوين كان نإو. الفن  العمل عليها ينضاااااوي

 ،ذاتها الفكرة عن القطع  التعبير ليس فهو الفكرة لحفأل وسااايلة

 مكونات ف  التبديل فهو ريفالتح أما. أشاااكالها من شاااكل هو بل

 ويمح قد بأنه ،بمكان الخطورة من يكون قد التبديل وهذا العمل

 ف  تأكيدها المؤلف أراد الت  االعتبارات من كثيراً  يطمس أو

 بواج هو الدقيقة بتفاصاااايله المكتوب الني فاحترام ذاً إ. عمله

 يقيةالحق الوسااايلة ه  تأويله عملية لكن ،للمؤدي بالنسااابة حتم 

 وه  .فيها يؤدى مرة كل ف  جديدة حياة الموسااايق  العمل لمنح

 من ةجاعل الفن  التصاااعيد عملية خاللها من ساااتتم الت  الوسااايلة

 المبررات عن تسااا لنا إذاو. دائم بشااكل متجدداً  حياً  عمالً  العمل

 اس األس المبرر نمف هذ  التأويل عملية إلى المؤدي تدفع قد الت 

 ماك يلعب إذبطبيعته، منتهٍ  غير عمل يق الموساا العمل نأ هو لها
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 حاولفلن. استكماله ف  دور  والمتلق  المؤدي من كل سابقاً  أشرنا

 . ومبرراته هذا التأويل مفهوم ف  أكثر التعمق

  الموسيق  العمل وجود احتماالت

 انعنو يحمل الذي كتااباه ف  إيكو أومبيرتو الكااتاب يتطرق

 ،لحالا بطبيعة والموساايق  الفن  لالعم ماهية إلى ،(المفتوح العمل)

 إن: لفيقو العمل هذا تلق  عملية على األسااااساااية فكرته ترتكز بل

  اااارورة ثمرة هو باطنياً  أو ظاهرياً  كان ولو حتى فن  عمل كل

 القرا ات من مجموعة على مفتوحاً  يبقى أنه الإ ما، مرحلة تفر ها

 العمل تحي  القرا ات هذ  من واحدة كل. متنااهية والال الممكناة

 .  (1)مختلفين وأدا  وذائقة بمن ور

 نم والتلق  للقرا ة قابالً  عمالً  ذاً إ الموسااايق  العمل إيكو ىير

 .ةأحادي بصاااورة ليهإ الن ر مكانباإل فليس عديدة، احتماالت خالل

 ةومطلق واحدة بحقيقة البت أو االقرار بمكان العبث من وساااايكون

 نم بعدد حكماً  مرتبطة نهاإ إذ تماماً  نسااابية الحقيقة هذ . لمضااامونه

 عماالال تحليالت تنوع من تتحاادر الت  الرؤى وبتنوع المتحوالت

 . قرا اته اختالف ومن

 وصاالت حركة أي شااكل، هو الفن  العمل: قائالً  إيكو ويضاايف

 كليتها. منته طاارإ ف  موجودة منتهياة ال حاالاة هو، نتيجتهاا إلى

 يقااةحق على كااانغالق تعتبر ال بااالتااال  فه  نتيجتهااا من حاادرنت

 ةنهائي ال حاالت على انفتاح ه  نماإو ،متحركة وغير ساااااتاتيكية

 .(2)شكل ف  مجتمعة

                                                           


 Paris, Seuil, 1965, p. 35 ,L’œuvre ouverteerto, Eco, Umb           ــ  


teoria della formativita, cité -PAREYSON, Luigi, Estetica        ــ 

in: Eco, Umberto, L’œuvre ouverte, op. cit., p. 36. 
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 ساايرللتف قابل عمل هو الموساايق  العمل بأن القول نسااتطيع لذا

 اً نهائي شاااكالً  أعطانا قد المؤلف كان نإو ،مختلفة بصاااور والتأويل

 المؤدي يود بما مرتهن عمله خالل من قوله يود ما أن الإ ،لفكرته

 بما أو المتلق  يفهمه بما يضاااً أ ومرتبط ،للعمل فهمه خالل من قوله

 بين لالتفاع على اً أسااس  تقوم الموسايق  دا األ فعملية ذاً إ. فهمه يود

 بااااختالف تختلف الت  األخرى الكثيرة والرؤى الاماؤلاف رؤياااة

 .المتلقين وباختالف المؤدين

 منف ،الموساااااايق  األدا  ليةعم طبيعة تعقيد لنؤكد هنا ونعود

 اللح ة ف  مؤلفه سااااطوة من متحرراً  الموساااايق  العمل يبدو جهة

 أخرى جهة ومن, للعمل الخاصاااة برؤيته المؤدي فيها يتدخل الت 

 لو ىحت وآخر مؤد بين كبيراً  اختالفاً  تختلف األدا  تفاصااااايل نمف

 تقنيات اختالف نإ. متقاربة للعمل والفكرية الفنية رؤيتهم كاانات

، عملال يقاعيةموب وبالنبض بالسااارعة شاااعورهم اختالف، العازفين

 نوعوت الموساااايقية شااااخصااااياتهم اختالف، الغنائية رؤيتهم اختالف

 خلق ف  كبيراً  دوراً  يلعب والروحية والثقافية العرقية انتماا اتهم

 تفاعالتهم وتباين المتلقين اختالف نإ بل. ذاته للعمل كثيرة تنويعات

 يجعل للعمل والروح  الفكري المضااامون ومع ةكماد الصاااوت مع

، نماإ متطابقتين، بصاااورتين العمل ي هر أن بمكان االساااتحالة من

 بن رية إيكو مقولة تعزز  ما وهذا ،متعددة بصاااااور، اً دائم ي هر

 .  المفتوح العمل

  ةـــخاتم

 عماال ألدا  مثاااليااة صااااااورة اقتراح يمكننااا هاال النهااايااة ف 

 ير؟والتأث قناعاإل قوة لنا تضاامن ئحنصااا بضااع عطا إ أو موساايق ؟

 لتجددل كوساايلة، الحياة لخلق كوساايلة الفن مع العالقة إن. ال بالطبع

 دوماً  تنفلت عالقة ه . الخصاااوصاااية بمنتهى عالقة ه  ،بداعواإل

ية. ومطلق عقائدي توجه كل من  نأ بعد انهارت الرومانسااية فالحساا 

 تقهقرت بدأت لحداثيةا للتيارات المتطرفة والمو وعية، عقيدة كانت
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 مع ونضااااارة عفوية أكثر تمام إلى للعودة ماسااااة حاجة وجه ف 

، مواردها كل استنزفت أن بعد كالسايكية النيو اندثرت. الفن  العمل

 ف  الن ر تعيد القديمة لموساااااايقاى الإ العودة حركةذي  ه  وها

 لرامو أوبرا ألدا ( األمثل) الطريقة حول الصاااارمة مواقفها بعض

 . لباخ دامق أو

لياته يحدد أن الموسيق  على يبقى  لخلقا حالة إلى ين ر وأن أو 

 مجردوال الملموم بين ،والالشااعور الشااعور بين تجمع كحالة الفن 

 التحليااال بين,  والحااادم دراكاإل بين,  والعااااطفاااة العقااال بين, 

 .  والباطن ال اهر بين ،والعفوية

 ما هذا بل ،تفردةم حالة الفن  الخلق حالة من يجعل ما وهذا

 .بامتياز نسانيةإ حالة منها يجعل

 

 
 

 

 

 تأثير الثقافة الشرقية

 الموسيقا الكلاسيكية الأوربية في 

 

 

 

 يزن اللجم إعداد : 

 

عسااااااكرت جيوش الادولة العثمانية عند بوابات  2211ف  العاام 

الدول  شااااامل ،بعد أن وصااااالت هذ  اإلمبراطورية إلى اتسااااااع ،فيينا

ل وقب .فريقيا وشاااارق  أوربا حتى البلقانإالعربية وأجزا  من آساااايا و
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ذل  بقرون تعرفت أوربا على الحضارة العربية عندما قدمت لحربها 

مكوث العرب ف  قلب أوربا  نالمقدساة ف  الشرق األوسط، فضالً ع

وغرناطة وإشاابيلية مراكز  خمسااة قروٍن كانت فيها قرطبةكثر من أل

إشاااااعاع ثقاف ، إلى أن ترجمت أول نساااااخة من كتاب ألف ليلة وليلة 

تراك الاذين قدموا العروض ف  عواصاااااام ، وانتشاااااار األ2011عاام 

بين الحضااارتين تركت  وكل هذ  األحداث الت  شااهدت تماساااً  .أوربا

آثااراً مهماةً جاداً ف  ثقاافة أوربا من النواح  األدبية والعلمية والفنية، 

عن التأثيرات  (1)وهدف  ف  هذا البحث هو الحديث .وحتى الموساايقية

يقا لشارق األوسط ومحيطه ف  الموسالت  تركتها ثقافتنا الشارقية ف  ا

وعن المقطوعات الت  أبرزت تأثر المؤلفين  .الكالساااااايكياة األوربياة

د وإنن  ال أقصااااا .بهذ  الثقافة من كل النواح  وطرائق تعبيرهم عنها

عند قول  التأثر بالثقافة أي التأثر بالموسااااايقا الشااااارقية فحساااااب، بل 

هاااا، لنسااااااتنتج أن باااالجواناااب األدبياااة والفنياااة واالجتمااااعياااة وغير

ها شكلت بل إن ،للحضاارات الشرقية أثراً كبيراً على الموسيقا الغربية

جز اً أساااسااياً منها، وتركت أعماالً ال تنسااى ف  تاري  الموساايقا من 

مقطوعات أوركساااترالية وألحاٍن متنوعة أساااما  أوبرات وموا ااايع 

 كجز  من إنتاجات االستشراق الفن  ف  أوربا.

 

 انطباعات تركية

وعلى هذا، فمن أوربا تعرفت على الثقافات الشااارقية ف  الكثير 

من المناسبات القديمة، وذل  من النواح  األدبية والعلمية واللغوية، 

إال أن السؤال المهم هو كيفية تعرفهم على الموسيقا الشرقية  يرجح 

أن األوربيين تعرفوا على الموسااااايقا العربية أثنا  وجود العرب ف  

كما نعرف أن موشاااااحات العرب وموسااااايقاهم انتقلت إلى األندلس. 

أوربا لتحدث تأثيراً جذرياً ف  أساااااالوبهم الغنائ  وآالتهم وأن متهم. 

إال أن تأثير هذ  الموسايقا نرا  ف  العصور الوسطى، حين انتشرت 
                                                           


أثير الثقافة الشرقية )ف  الشرق األوسط ومحيطه( ف  الموسيقا الكالسيكية ــ ت 

 األوربية.
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، وال ي هر (Troubadours) على ياااد الموساااااايقيين المتجولين

ما بعدها. أما أول تمام بشاااااكل مباشااااار ف  الموسااااايقا الباروكية و

للغربيين مع الموسايقا الشارقية ف  العصر الحديث فكان عن طريق 

 الجي  اإلنكشاري.

عند تساالم الساالطان العثمان  "أورخان" الساالطة، قام بتأساايس 

واحااد من أقوى وأ اااااااخم الجيوش الت  عرفهااا التاااري ، والااذي 

جي  أرهب العالم لقرون، وهو الجي  اإلنكشاري. ورغم شهرة ال

اإلنكشاااااري بالقوة ونشاااار الرعب، إال أنه تميز بشااااكل أساااااساااا  

بموسااااااايقا  العساااااااكرية الت  أدتها فرقة "المهتر"، وه  جز  من 

الجي ، وتعدف أول موسااااايقا عساااااكرية ف  التاري . وما زلت أذكر 

العرض الموسااااااايق  الاذي قدمته فرقة اإلنكشاااااااارية أثنا  زيارت  

اع الذي يمكن لهذ  الموسيقا إلسطنبول، وعندئذ عرفت نوع االنطب

الجااذابااة تركااه ف  نفوم جي  العاادو. فعناادمااا لم تعرف أوربااا أي 

موسايقا عسكرية بهذ  الضخامة، كان الجي  يشعر بالرهبة عندما 

تاادوي موسااااااايقااا المئااات من عااازف  الطبول المتنوعااة والمزامير 

الباادائيااة القويااة المترافقااة مع األغااان  الت  يؤديهااا عاادد هااائاال من 

لجنود، وذل  على بعد أميال من ساااااااحة المعركة. وقد كانت لهذ  ا

الموسااااااايقاا وظاائف عدة، منها أنها كانت تحمس الجي  وتبث فيه 

الروح الوطنياة قبال المعركاة بثواٍن. والوظيفاة األهم ه  أنها تبث 

الرعااب والهيبااة ف  قلااب الجي  اآلخر. فكااان أول االنطباااعااات 

رق ه  الموساااايقا اإلنكشااااارية. الموساااايقية عند الغربيين عن الشاااا

وحسااب اعتقادي، فمن مع م المؤلفين الذين حاولوا تقليد األساالوب 

اإلنكشاري لم يسمعوا ف  حياتهم فرقة المهتر، إال أنهم سمعوا عن 

صافاتها، وقد جعل هذا موسايقاهم مختلفة عن الموسيقا اإلنكشارية 

 األصلية الت  تميزت بالصفات التالية:

 ثير من آالت اإليقاع.ــ استخدام الك

ـ االعتماد على ألحان بسيطة دون هارمون  أو نسيج بوليفون .  ـ
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ــ غالباً ما تحوي األغنية إحساساً إيقاعياً قوياً وتكون أكثر 

 استساغة لكوربيين من الموسيقا الشرقية ذات األن مة المعقدة.

 ف  عصر الباروك

ية ت الدولة العثمانأثنا  أوائل العصور الباروكية وما قبلها، كان

مركز اإلشاااعاع من كل النواح ، كما اعتبرت القساااطنطينية واحدة 

من أهم المدن الت  اسااااتقطبت العالم. وقد قصاااادها الكثير من النام 

إلى أن أصااابحت الحضاااارة العثمانية محط إعجاب األوربيين، رغم 

أنها العدو األول لهم، فأصابحوا يرتدون المالبس التركية، ويجعلون 

األتراك شااااخصاااايات ف  أعمالهم األدبية وموا اااايع للوحاتهم.  من

وكذل  األمر ف  الموسايقا، فف  العصور الباروكية لم يميز أحد بين 

العرب والفرم والمسااالمين ساااوى ف  الروايات التاريخية. فقد كان 

الشاارق وسااحر  كله متمثالً بالدولة العثمانية واألتراك، وقد كان هذا 

 اااااايع المتداولة ف  األدب والموساااااايقا ف  ذاك واحداً من أهم الموا

الوقات. وسااااااأحااول اآلن أن أذكر أهم األعماال البااروكياة المتأثرة 

 بالثقافة التركية والشرقية.

ف  العصر الباروك  انتشرت األوبرات الميتاستاسية انتشاراً 

كبيراً، وه  نوع من األوبرات الت  كانت سائدة ف  ذل  العصر، 

تها لموا يع تاريخية، وبكثرتها وتكرار وه  تتميز بمعالج

موا يعها. وقد سميت بهذا االسم نسبة إلى "ميتاستاسيو"، كاتب 

النصوص الذي ابتكر هذا النوع. وه  اليوم نادرة العرض بسبب 

أسلوبها البدائ  والممل بالنسبة لعامة النام. وعندما احتاج المؤلفون 

تركية. ومن أشهر تل  إلى موا يع ألوبراتهم لجؤوا إلى القصي ال

وه  تحك   2072لفيفالدي المكتوبة عام  "بايازيد"األوبرات أوبرا 

قصة السلطان بيازيد األول وقيام تيمورلن  بسجنه. وقد استخدم هذ  

الت   ،"تيمورلن "القصة أيضاً كثيرس من المؤلفين كهاندل ف  أوبرا  

 كانت نموذجاً للقصي التركية المنتشرة.
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" للمؤلف الفرنسااااا  ج. Les indes galantesا "كما نجد أوبر

، الت  يحدث واحد من مشاااهدها ف  تركيا. J.P. Rameau. رامو ف

الت  تدور أحداثها ف  فارم. ونجد الكثير من هذا  "زرادشاات"وأوبرا 

الانوع من األوبرات األخرى الت  تطرقااات إلى موا اااااايع تركياااة 

ة الموسيقية لم يكن هنال  وشارقية ال مجال لعدها هنا. إال أنه من الناحي

أي تأثٍر بالموساااايقا الشاااارقية أو اإلنكشااااارية، وذل  بساااابب قلة أهمية 

األلحااان والتعبيرات الموساااااايقيااة ف  ذلاا  النوع من األوبرات. أماااا 

 Adrianoاألوبرا الت  أجدها مميزة فه  أوبرا أدريانو ف  ساااورية )

in Siria ألنها ميزت (، وه  عن سااااورية، وأعد هذ  األوبرا متميزة

منطقة عربية من بين الخليط الترك  الذي كان سااااااائداً. وساااااانرى ف  

المسااااااتقبال أن سااااااورياة كاانات من الدول الت  تميزت من بين الخليط 

الشااارق  بشاااكل عام. وقد كتب ني هذ  األوبرا ميتاساااتاسااايو، ولحنها 

. نهم: جعدد كبير من المؤلفين، كما كانت حال أوبرات ذل  العصاااار م

 .G.B  ج. ب. بايارغاولايزي و J.C.BACHبااااخ كاريسااااااتاياااان 

PERGOLESI،  كمااا يمكننااا تمييز عاادد من األوبرات الت  تطرقاات

إلاى ماو ااااااوع زنوبياااا وتااادمر، كااااألوبرات الت  كتبهاااا ألبينون  

(Albinoni ) وقد وصاااااالت قصااااااة زنوبيا إلى أوربا منذ أيام وغير ،

  اإلمبراطورية الرومانية.

حأل أن مع مها مشتق من أحداث وبالنسبة لكل هذ  األوبرات نال

تاريخية حقيقية، إال أننا ال نلمس أي تأثر شرق  من ناحية الموسيقا، 

وذل  ليس لعدم قدرة المؤلفين على تحقيق ذل ، بل ألن المؤلفين 

بشكل أساس  لم يختاروا هذ  القصي الحتوائها عناصر شرقية، 
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 كن هنال بل ألن أحداثها تناسب رغبات جمهور ذاك العصر. فلم ت

أهمية كبيرة لمكان حدوث القصة ونوعية شخصياتها بقدر أهمية 

 سير األحداث نفسها.

واآلن سأتحدث عن واحد من أقدم األمثلة الت  ي هر فيها التأثر 

بالموسيقا الشرقية رغم بدائيته، وهو المارش الترك  للمؤلف ج. ب. 

 .J.B. Lullyلول  

وخاصة المسرحية منها، إن الموسيقا الفرنسية ف  ذل  العصر 

أولاات اهتماااماااً لتنوع الموساااااايقااا وتعبيريتهااا، وذلاا  عناادمااا كاااناات 

األوبرات الميتااسااااااتااسااااااياة ف  إيطاالياا ال تول  اهتماماً كثيراً بهذا 

( من أهم المؤلفين 2360ـااااااااااـاااااااااا2371المو اااااوع، وكان لول  )

الفرنسااايين ف  ذاك العصااار، وهو الذي قام بكتابة المارش الترك . 

"مراساااام مارش مقتطف من ساااالساااالة مقطوعات مسااااماة إن هذا ال

الت  ه  جز س من الموسايقا الت  و اعها لول  لمسرحية  األتراك"،

، أي حتى قباال 2301البرجوازي النبياال للكاااتااب موليير وذلاا  عااام 

والدة ميتاسااتاساايو. إن مساارحية موليير الشااهيرة تحوي شااخصاايات 

  ى حدث واقعتركية، وقد قام موليير بو ااااعها ف  قصااااته بنا  عل

جرى ف  بالط لويس الرابع عشاااااار ملا  فرنسااااااا. إن هذا المارش 

ي هر تاأثراً ال باأم باه باالموساااااايقاا اإلنكشااااااارية. ورغم أن اللحن 

باروك  إال أن لول  حاول تقليد الموسااااايقا اإلنكشاااااارية عن طريق 

جعل اللحن بساااااايطاً ويحوي حساااااااً إيقاعياً وإ ااااااافة آالت إيقاعية 

 ، ولحنه األساس  كالتال :   Tambourineالـ كالطبول المتنوعة و

 

 

وبعد المارش تأت  سااااالسااااالة من المقطوعات الت  تكون مقطع 

 مراسم األتراك، وه  أقل تأثراً بموسيقا المهتر من المارش.
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ونالحأل عموماً أن موسيقا الباروك كانت األقل تأثراً بالثقافة 

كثير  ينف  وجود الالشرقية، وذل  بسبب نوعية هذ  الموسيقا. وهذا ال

من المقطوعات المتأثرة بالموسيقا اإلنكشارية مثل متتاليات كاملة 

مكتوبة باألسلوب اإلنكشاري وغيرها من األوبرات والمقطوعات 

 األوركسترالية.

 

 موتسارت والعصر الكالسيك 

استمر التأثر بالموسيقا الشرقية ف  العصر الكالسيك  كما كان 

وقاااد كتبااات أعاااداد من األوبرات الت   ف  العصااااااور البااااروكياااة.

مؤلف لل " قبالي مل  التتار "اساتخدمت قصااصاااً شاارقية مثل أوبرا 

يماروزا شااااااللمؤلف د.  "كليوباترا"، وأوبرا A.Salieriساااااااليري 

D. Cimarosa  للمؤلف ف.   " اإلخوة الثالثة من دمشق "وأوبرا

دينااة . وف  األوبرا األخيرة نميز مرة أخرى مااF. Kuhlau كوهلو

دمشااااق من بين الخليط الشاااارق . أما ف  الموساااايقا غير األوبرالية 

فنجد السايمفونية العساكرية لهايدن، والسايمفونية الساادسة )التركية( 

، والساايمفونية التركية للمؤلف سااوسااماير C.Gluck للمؤلف غلوك

Sussmayr.  وف  األعمال الساابقة نلمس التأثر الوا اح بالموسيقا

دأ األسااااالوب الترك  بالتطور حتى الوصاااااول إلى اإلنكشاااااارية إذ ب

 موتسارت.

قام موتساااارت بكتابة عدة مقطوعات وأوبرات متأثرة بالثقافة 

الشاااارقية والتركية خصااااوصاااااً، فقد كانت األوبرات التركية تلقى 

إعجااابااااً خااااصاااااااااً من جمااااهير فييناااا، فقاااد كااانوا يحبون رؤياااة 

القصاااااااور المسااااااارحيات الت  تتحدث عن الباشااااااااوات والحريم و

التركية، ورؤية الممثلين يلبساااااون مالبس غريبة ويعيشاااااون وفق 

تقاليد مختلفة عن تقاليدهم. ولهذ  األساااااباب قام موتساااااارت بكتابة 

ثالث أوبرات متأثرة بالثقافة الشااااارقية، اثنتان منها تدور أحداثهما 

 ف  تركيا.
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قام موتسااااارت بكتابة موساااايقا مساااارح أوبرالية،  2001ف  العام 

 Thamos König in""تحتمس، مل  ف  مصاااار  رحيةوه  مساااا

Agypten "،  والت  تاادور أحااداثهااا أيااام الفراعنااة ف  مصاااااار. وكمااا

الح نااا فحتى اآلن، هنااالاا  نوعااان من األوبرات متااأثران بااالثقااافااة 

الشااارقية، األول هو النوع الذي يساااتخدم قصاااصااااً تاريخية تدور حول 

وعيتها البطولية، الملوك والحروب، وقد اساااااتخدمت هذ  القصاااااي لن

والت  شااااااابهت قصااااااي أباطرة روما واألساااااااطير اليونانية، وليس 

ألهميتها الشاااااارقية. أما النوع الثان  فهو النوع الذي يتبنى قصااااااصاااااااً 

تحوي ومتخيلاااة تحااادث ف  تركياااا على األغلاااب ف  ذلااا  الوقااات، 

شااخصاايات متخيلة، تهدف إلى إر ااا  الذوق الذي تحدثت عنه، وذل  

ثل مغامرات أوربيين ف  الشاااااارق أو العكس، عن طريق قصااااااي تم

مثل أوبرا اإلخوة الثالثة من دمشااق، وأدريانو ف  سااورية. وه  غالباً 

ماا تكون خفيفاة وكوميادية. ومساااااارحية تحتموم ه  من النوع األول 

الاذي يتبنى قصااااااصاااااااً ملحمياة ليس ألهميتها الشاااااارقية، ومع الوقت 

ا ف  العصاااااار ساااااانالحأل أن هذا النوع ساااااايزول مع تطور الموساااااايق

 الرومانس .

الت   "Zaide "بدأ موتسارت بكتابة أوبرا   2061وف  العام 

تدور أحداثها ف  سرايا تركية، وتحوي شخصيات تركية وأوربية من 

النوع الثان . وه  تبدأ بافتتاحية تذكرنا بافتتاحية أوبرا موتسارت 

قاع  يالتركية الت  سيكتبها فيما بعد، والت  تحوي أيضاً على حس إ

قوي والكثير من العالمات السريعة الت  أعطت انطباعاً تركياً 

لموتسارت. ولكن بشكل عام تبقى األوبرا غير متأثرة بالموسيقا التركية 

 وكذل  أسلوب موتسارت وذل  حتى كتابة أوبرا  التركية التالية.

أنهى موتساااارت واحدة من أجمل أعماله وه   2061ف  العام 

وه  أوبرا قصتها شبيهة ، "اختطاف من الساراي"ية األوبرا األلمان

بسااعيد، إال أن شااخصاااياتها أكثر تنوعاً وإنسااانية، وموسااايقاها أكثر 

جمااالً. أماا من نااحياة التاأثر باالثقاافاة التركية فنجد أن موتسااااااارت 

أحسان استخدام الكثير من التفاصيل حول الديانة اإلسالمية والتقاليد 
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كثر لكوبرا. ومن الناحية الموساااااايقية، التركية، مما أعطى واقعية أ

فقد أظهر موتسااارت تأثراً وا ااحاً بالموساايقا اإلنكشااارية وذل  ف  

االفتتاحية والمقاطع الكورالية، وه  تتميز بشاااخصاااياتها اإلنساااانية 

وأحداثها الممتعة الت  أحسااااان موتساااااارت التعبير عنها موسااااايقياً. 

ر  هر فيها التأثوساااااأتحدث اآلن عن التفاصااااايل الموسااااايقية الت  ي

  الترك  ف  األوبرا.

 تبدأ األوبرا بافتتاحية جميلة لحنها األساس  هو التال :

 

 

ومن خالل هذا اللحن، حاول موتسارت خلق جو ترك ، وذل  

عن طريق جعل اللحن بسيطاً ويحمل حساً إيقاعياً. كما استخدم 

نه م موتسارت ف  االفتتاحية الكثير من آالت اإليقاع، ف  محاولة

لتقليد الموسيقا اإلنكشارية، واستعاض عن الفلوت بنلة بيكولو. 

وعموماً نالحأل أن لالفتتاحية طابعاً عسكرياً يشبه المارش، وسنرى 

 مقاطع كهذ  ف  األوبرا فيما بعد.

كما نجد ف  األوبرا الكثير من العالمات السريعة كالت  أشرت 

ا سعيد، حتى إن إليها، والت  نجدها أيضاً ف  افتتاحية أوبر

ر ) إنها تحوي الكثياإلمبراطور جوزيف الثان  وصف األوبرا قائالً: 
وسنرى أنه ف  المستقبل سيكون التعبير عن الجو من العالمات!(، 

الشرق  باستخدام عالمات كهذ . أما المقطع التال  الذي يحوي تأثراً 

قطع م وهو، "فليع  الباشا الكبير"بالموسيقا التركية فهو مقطع 

يغنِّيه كورال كامل سما  موتسارت بكورال اإلنكشارية، ويقوم 

بالغنا  فيه حاشية الباشا من رجال ونسا . وقد وصف موتسارت هذا 

) إن مقاطع كورال اإلنكشارية ه  أكثر ما قد يرغب الكورال قائالً: 
 فيه أحد، فهو قصير وجميل ومكتوب إلسعاد أهل فيينا(.
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لفين الذين برعوا ف  الكونتربوان إن موتسااااااارت كان من المؤ

والهارمون ، إال أنه بذل أقصااااااى جهد  ف  هذ  المقاطع ك  يتجنب 

هاذا تحقيقااً ألهادافاه التعبيرية،عدا أواسااااااط المقطوعة، فكان اللحن 

 األساس  كالتال :

 

 

 

 

 

ؤديه الكمانات مع توكما الح نا فمن اللحن بساااااايط وجميل جداً 

وعة و ااااااربات سااااااريعة للطبول. كما مرافقة من آالت إيقاعية متن

نالحأل وجود المرافقة الساريعة مع اللحن الساريع الذي أشرت إليه، 

والذي كان يعط  انطباعاً شااارقياً، وكذل  بالنسااابة للحن األسااااسااا  

 الذي يليه.

وعمومااً، فامن هذا المقطع هو مقطع جذاب وبساااااايط من ناحية 

بعاً عسااااااكرياً اللحن والهاارمون  واإليقااع، الذي يعط  أيضاااااااً طا

وشابيهاً بالموسايقا اإلنكشاارية عن طريق  ربات الطبول السريعة 

وآالت اإليقاع، رغم احتفاظه بلمساااات موتساااارت المميزة، كما هو 

حااال المقطع التااال ، خاااتمااة األوبرا، وه  أيضااااااااً تؤدى من قباال 

كورال اإلنكشااارية، وه  تحمل طابع المقطع السااابق نفسااه وكذل  

الطبول وحتى ذات اللحن الساااريع الذي أشااارت اآلالت و اااربات 

  إليه، وف  وسط المقطع نجد أيضاً عالمات سريعة كالتال :
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ه  أوبرا  "االختطاف من الساااراي"وف  النهاية نالحأل أن أوبرا 

تعبر بو اااوح عن التأثر باألسااالوب الترك  ف  ذل  العصااار، والذي 

ع واأللحاااان أحساااااان موتسااااااااارت تطبيقاااه، وذلاا  عن طريق التوزي

والهارمون  البسايط. وحتى  امن األعمال غير األوبرالية لموتسارت 

نجااد الكثير من األعمااال المتااأثرة بااالثقااافااة التركيااة، مثاال عملااه للباااليااه 

الت  اساااتعار موتساااارت منها ألحاناً  "فتاة الساااراي األنانية"المسااامى 

 ة.يلكونشيرتو الكمان الخامسة المسماة أيضاً بالكونشيرتو الترك

من األعماااال الشااااااهيرة  وه إن كاونشاااااايارتاو الكماااان الخاااامس

لموتسااااااارت، وه  ت هر تاأثراً تركياً وا ااااااحاً، خاصااااااة ف  الحركة 

األخيرة، حيااث نالحأل وجود اإليقاااع الوا ااااااح والعالمااات السااااااريعااة 

للمرافقة. وأظن أنه لو كان باسااااااتطاعة موتسااااااارت أن يسااااااتخدم آالت 

ا نرى أساااااالوب العالمات السااااااريعة إيقاعية لما امتنع عن ذل ، حتى إنن

نفسااااه الذي رأينا  من قبل ف  األوبرا. ولكن بما أن العمل مكتوب لكمان 

مع أوركساااترا، فمن هذا حد من اساااتخدام موتساااارت لكلحان البسااايطة 

وتقلياال التااأثر الترك  على حساااااااب إبراز دور الكمااان، كمااا منعااه من 

ان الذي ك الكونشاااااايرتوم اسااااااتخدام أية آالت لإليقاع، وذل  تبعاً لمفهو

ساااائداً ف  ذل  العصااار. إال أنه طبق فكرة توزيعية ذكية، وه  أنه جعل 

وه  أن تعزف باساااااتخدام  col legnoبعض الوتريات تعزف بطريقة 

 السطح الخشب  للقوم مما يعط   ربات إيقاعية مميزة.
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أما العمل األخير الذي سااااااأتكلم عنه لموتسااااااارت فهو المارش 

من أشااااهر األعمال ف  تاري  الموساااايقا، وهو مأخوذ الترك ، وهو 

للبيانو. إن المارش مكتوب بأساااالوب   772من السااااوناتا مصاااانف 

متأثر بالموساااايقا اإلنكشااااارية، وبنفس أساااالوب أعماله الت  تحدثت 

 رأيناها:  عنها، فهو يبدأ بعالمات سريعة كالت

 

 

 

 

 

به ة بأنه يشااوفيما بعد يأخذ اللحن طابعاً يمكن أن أقول ألول مر

الموساايقا اإلنكشااارية، فهو لحن بساايط وفرح يعزف بقوة مع مرافقة 

، كما حاول موتساارت ترجمة أصوات الصنوج والطبول (1)إيقاعية

 عن طريق مضاعفة األوكتافات لتعط  قوة أكبر :

 

 

 

 

                                                           


إن من مميزات الفرقة العسكرية اإلنكشارية وجود اآلالت اإليقاعية المعدنية )من أنواع ـاـ  

الصاانوج(. وهذا مما حاول موتسااارت ترجمته من خالل اسااتعمال األربيجات ف  البيانو 

المثال التال ، وأيضااً استكمال األربيجات والمضاعفات ف  اليد اليمنى )اليد اليسارى ف  

 فيما يليه من ني موسيق ( أسرة التحرير.
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وفيما بعد نسمع المزيد من العالمات السريعة الت  تذكرنا 

التركية وأوبرا االختطاف من  ببعض المقاطع من الكونشيرتو

 السرايا:

 

 

 

 

 

 

 

وهناك كما الح نا عدد ال بأم به من أعمال موتسارت متأثرة 

باالثقاافة التركية، وهذ  األعمال تعد اليوم من أشااااااهر أعماله، وه  

تعبر لنا بشااااكل وا ااااح عن نوعية التأثر الذي كان سااااائداً ف  ذل  

 قليل، فساااانرى أن بعضاااااً منالعصاااار، وكيفية التعبير عنه، أما بعد 

أسااااليب موتساااارت ت ل باقية ليتبناها الموسااايقيون الرومانسااايون، 

بينمااا تترك بعض الصاااااافااات ليحاال محلهااا مفاااهيم جاادياادة تتعلق 

 باالستشراق الموسيق  ف  القرن التاسع عشر.

 

 العصر الرومانس 

منذ بداية القرن التاساااااع عشااااار، بدأت اإلمبراطورية العثمانية 

بالحضااااارة األوربية وذل  بالتخل  عن م اهرها الشاااارقية، بالتأثر 

وباااالتجااا  إلى بنااا  قصااااااور على الطراز األورب  وتبن  التقاااليااد 

الغربية. كما رافق ذل  تغير المالبس والفنون وبضااامنها الموسااايقا. 

قام السالطان بذبح اإلنكشاارية، وذل  بساابب تمردهم 2613فف  عام 

المهتر اندثرت، بينما اتصاااااافت  على الساااااالطاة، والنتيجاة أن فرقاة

الفرق العساكرية الت  جا ت بعدها بطابع أورب ، حتى إن السلطان 
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 .Gت  يأخ  المؤلف الشااااااهير دونيز محمود الثاااان  قاااام بااادعوة

Donizetti معلم موسااااايقا للساااااالطان وكاتباً لموساااااايقا  ف   ليعمل

 اآلسااااااتاانة. ويقال إنه هو من قام بتأليف النشاااااايد الوطن  العثمان ،

ومناذ هااذا الزمن باادأت الاادولاة العثمااانياة باالضااااااعف وزالاات رهبااة 

جيشاااااها. أما ف  أوربا فقد بدأ الشاااااعب بالتعرف على الحضاااااارات 

العربية والفارسااااااية واإلسااااااالمية، مما أ اااااافى تنوعاً على التأثر 

الشاااااارق  المنفصاااااال عن تركياا، إذ كاان الشاااااارق جز اً مهماً من 

ت لداناً غريبة وشاااعوباً ذاالقصاااي الخيالية والساااحرية الت  تمثل ب

تقاااليااد مختلفااة. وقااد كااان القرن التاااسااااااع عشاااااار من أهم فترات 

 االستشراق األورب  من كل النواح .

أما من الناحية الموساايقية فنالحأل أن مع م المؤلفين اسااتخدموا 

آالت اإليقاع بشااااكل خاص للموساااايقا الشاااارقية، كما تميزت بعض 

الشاااااارقياااة مثااال األوبوا  اآلالت ف  مجاااال التعبير عن األجوا 

خصوصاً. ومن ناحية األلحان، نستشعر محاوالت وا حة لمحاكاة 

المقامات الشاااارقية، وأساااااليب الموساااايقا. إال أن هذ  المحاوالت لم 

تصاااال إلى ذروتها إال ف  الموساااايقا الروسااااية والعصااااور الحديثة، 

وخاصااة بعد انخفاض شااعبية الموساايقا التركية على حساااب ثقافات 

خرى وزوال تأثير الجي  اإلنكشاااري الذي اسااتخدم ألحاناً شاارقية أ

أكثر بساااااااطة من الموساااااايقا الشاااااارقية المبنية على مقامات معقدة. 

َ  بالمؤلف ل. ف. بيتهوفن   L.V. Beethovenوسااااااأتحدث ابتداً 

الذي يعد من أهم المؤلفين ف  تاري  الموسيقا، والذي كان من النوع 

 سارت.المتأثر بالموسيقا التركية كموت

إن أكثر عمااال ي هر فياااه تاااأثر بيتهوفن باااالثقاااافاااة التركياااة هو 

. ورغم أن 2622المكتوبة عام  "خراب أثينا"موسااااايقا  المسااااارحية 

شااااااتهرت باافتتاحيتها إال أنها تحوي مقاطع جميلة جداً االمساااااارحياة 

ومميزة. القصااااااة تادور ف  أثيناا، حياث تناام الفتااة اإلغريقية مينيرفا 

أللف  سااااااناة، وتسااااااتيقأل لترى أثيناا محطمةً ويحتلها األتراك، وأول 
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، وهو يمثاال "كورال الاادراوي "مقطع ترك  ي هر هو المساااااامى 

هورة بطقوساااها، ونحن هنا ظهور المولوية، وهم طائفة صاااوفية مشااا

ارون(، بينما  نمل  معرفة عنها وعن ما سااااامته أوربا )الدراوي  الدو 

اعتبرت هذ  الم اهر الدينية مشاااهد غريبة تتصااف بالسااحر والخيال 

رغم عدم فهم األوربيين لمعان  طقوسااااهم الفلساااافية. فف  هذا المقطع 

بمرافقااة  يغن  الكورال أدعيااة إسااااااالميااة تمجااد هللا ومحمااداً، وذلاا 

أوركساااااترالية جميلة، وهارمون  رائع لم نعتد ساااااماعه عند بيتهوفن 

من قباال. أمااا بااالنساااااابااة للحن فهو من األلحااان الخااارجااة عن التااأثر 

بالموساااايقا اإلنكشااااارية، بل حاول فيه بيتهوفن التقرب من الموساااايقا 

الشاااارقية بشااااكل عام. كما أن طابع اللحن السااااريع يوح  بالدوران، 

مقطع الغريب مباشااارة يأت  المارش الترك . وهذا االسااام وبعد هذا ال

يتكرر للمرة الثالثة ف  هذا البحث! ويعد هذا المارش من المقطوعات 

 الجميلة والجذابة لبيتهوفن، ولحنه األساس  كالتال :

 

 

وإذا أجرينااا مقااارنااة بساااااايطااة بينااه وبين األساااااالوب الترك  

من  الكثيرنجد لموتسااااااارت ف  أوبرا اختطاف من السااااااراي، فساااااا

التشاااااااباه  فمن نااحياة التوزيع اسااااااتخدم كال المؤلفين البيكولو بدل 

الفلوت، وآالت اإليقاع نفسااااها مع الضااااربات السااااريعة لها. كما أن 

االثنين اساااتخدما لحناً بسااايطاً وساااريعاً وجذاباً مع هارمون  بسااايط، 

 وطابع إيقاع ، وقد كانت هذ  صفات التأثر الترك  ف  ذل  الوقت.

وكما الح نا، فمن بيتهوفن أيضاً كان متأثراً بالثقافة التركية، 

حتى إن أحد ألحان سيمفونيته التاسعة استوح  من المارشات 

 اإلنكشارية:

Etc…. 
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 وهو تنويع على اللحن األصل  الشهير:

 

وقد رأينا كثيراً من المؤلفين بعد بيتهوفن اساتخدموا قصاصااً شرقية 

 G. Rossiniلا  ج. روسااااااين  ألوباراتاهام، ماثااال الاماؤلاف اإلياطاااا

ااااااااا2971) ، "إيطالية ف  الجزائر"الذي كتب أوبرات مثل  (2181ـااااااااـا

  تشااااااابااه األوبرات وه ،"أورليااانو ف  تاادمر"و ،"ترك  ف  إيطاااليااا"

 "محمااد الثااان "كمااا نجااد أوبرا  .الباااروكيااة القااديمااة من ناااحيااة القصااااااة

. نطينيةقسطوالت  تدور أحداثها أثنا  حصاار محمد الفاتح للذاته لمؤلف ل

 Boildieuلدو اللمؤلف بو "خليفة بغداد"كماا اشااااااتهرت أيضاااااااً أوبرا 

تدور أحداثها أثنا  العصاار العباساا . ونالحأل بشااكل عام أنه ف  العصاار 

الرومانسااا ، بدأ المؤلفون باالنفتاح على الحضاااارات الشااارقية األخرى 

غير التركية، وذل  بسااابب  اااعف العثمانيين وتغير أسااالوبهم الشااارق  

ن جهة كما ذكرت ساااابقاً، ومن جهة أخرى بسااابب األحداث الت  أدت م

مثل حملة نابوليون إلى تعرف أورباا أكثر على الحضااااااارات األخرى، 

على مصار ف  بداية القرن التاساع عشر، واحتالل فرنسا للجزائر عام 

 ، وانتشاااااار كتب الرحالة وقصاااااي ألف ليلة وليلة الت  ألهمت2671

ك ام المؤلف ـــق 2622ام ــنرى. فف  عـاـكما س ينـاـاـاالكثير من المؤلف

بكتابة أوبرا (  2118ـااـاا  2918) C. M. Von Weber. م. فون فيبر

مبنية على قصااااة مأخوذة من كتاب ألف ليلة وليلة، ، وه  "أبو حساااان"

وتاادور أحااداثهااا ف  بغااداد. ونالحأل أنااه ف  افتتاااحيااة هااذ  األوبرا يتبنى 

لت  اسااتخدمت للمارشااات التركية مع آالت فيبير لحناً سااريعاً كاأللحان ا
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إيقاعية و ااربات تدل على ارتباط األساالوب الترك  عند فيبير بالشاارق 

بشاكل عام، رغم أن القصااة عربية، وتحدث قبل الدولة العثمانية بقرون، 

 وذل  قبل أن تبدأ القوميات الشرقية باالنفصال ف  ذهن أوربا:

 

 

يحدث ف  تونس،  ”Oberon“كما نجد أن مشاااهداً من أوبرا  

ويحمل شاااااخصااااايات عربية من بغداد وغيرها. وقد كان فيبر يحب 

اسااااتخدام القصااااي الخيالية والسااااحرية ف  أوبراته، وقد اسااااتعان 

بالعناصار الشارقية لقدرتها على المساااهمة ف  هذا المجال، إذ بدأت 

تتكون ف  أوربا أفكار جديدة عن الشاارق تدل على الجمال الشاارق  

 خيال.والسحر وال

 J. Straussأمااا ف  النمسااااااااا، فنجااد المؤلف ج. شااااااتراوم 
القائمة على قصة  Indigoالذي قام بكتابة أوبرا  (2177ـاااـااا2111)

ألف "ليلاة وليلاة. كماا قام بتأليف فالس الماأخوذة من ألف  "عل  بااباا"

الذي اساااتوحى ألحانه من األوبرا الساااابقة. كما قام شاااتراوم  ليلة وليلة"

قطوعة المارش الفارساااا ، وهو يحوي ألحاناً ذات طابع أيضاااااً بكتابة م

 شرق  ناجح، إال أنه ف  باق  ألحانه يعود إلى أسلوبه  المعتاد.

 Camilleانس ـاااااـااااا سأما ف  فرنسا فقد ظهر المؤلف كميل سان 

Saint-Saëns  (2181 2712ـااااـاااا)،  الذي كان متأثراً بالثقافة الشرقية

خيرة. إذ سافر ليعي  ف  الجزائر تأثراً وا احاً، وخاصة ف  أعوامه األ

ومااات هنااالاا ، ممااا أدى إلى تعرفااه على الحضااااااارة العربيااة عن قرب 

 ،"الساااااويت الجزائري"وإعجابه بها، فكتب مقطوعته األوركساااااترالية 

وقاد صااااااور ف  حركااتاه األربع انطبااعات من ليال  الجزائر، وألوانها 

ب ن حياة الشااااااعالعربية. وف  الوقت نفسااااااه عبر ف  الحركة األخيرة ع

الفرنسااااا  ف  الجزائر، فصاااااور المدينة من ناحية الساااااكان األصاااااليين 

والجالية الفرنساااية. ومن الناحية الموسااايقية، نجد أنه حاول إعطا  طابع 

شااااارق  لكلحان، وقد صااااادرت عن ذل  ألحان جميلة تصاااااور الطابع 
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انس النوتة بنصااوص نثرية تصااف ساا ـااااااـاااااا الجزائري. كما أرفق سااان

  عبر عنها، إذ يصاااف األذان والمقاه  الشاااعبية والواحات المشااااهد الت

ف  المسااا  ف  مدينة الجزائر وف  الريف الجزائري. ونجد أيضاااً الكثير 

من المقطوعااات األخرى الت  عبرت عن تااأثر  بااالثقااافااة العربيااة مثاال 

نة واإلسماعيلية مدي ،"ذكرى من اإلساماعيلية"مقطوعته للبيانو المساماة 

انس بزيارتها، وألحان المقطوعة تذكرنا بأغنية ـاااااـااااا س مصرية قام سان

 شعبية معروفة، ومنتشرة ف  سورية ومصر:

 

 

 

 

 

 

 ،"الكااابريس العرب "ونرى الكثير من األمثلااة األخرى مثاال 

والكونشاااااايرتو  "الكابريس األندلساااااا "، و"األلحان الفارسااااااية"و

كما نالحأل الجو الشااارق  ف  أوبرا  شااامشاااون ودليلة،  المصااارية.

انس ببنا  هذ  الرقصة سـاااااـااااا وبالذات ف  مقطع الباليه، إذ قام سان 

على لحن سااااامعه ف  أحد مقاه  القصااااابة ف  الجزائر، وهو لحن من 

 ، أ اف له إيقاعاٍت شرقية معقدة وتوزيعاً بارعاً:"توشية الزيدان"

 

 

 

ـاااااـ G.Verdi (2128أما بالنسبة للمؤلف اإليطال  ج. فيردي  
لت  ا "عايدة"بالموسااايقا الشااارقية ف  أوبرا   في هر تأثر  (،2792

  َ تدور أحداثها أيام مصاااااار الفرعونية. وقد قام فيردي بكتابتها بناً 
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على طلب من الخديوي إساااماعيل ف  مصااار، لتقدم بمناسااابة افتتاح 

قناة الساويس. فقد أراد الخديوي المتأثر بالحضارة األوربية أن يقدم 

الكثير من المقاطع الت  يبرز  أوبرا قائمة على قصة مصرية، ونجد

التأثر الشارق  فيها مثل مقطع الرقصاة المقدساة. الت  ترافق مشهداً 

 ف  معبد مصري، وه  مبنية على ألحان شرقية بديعة:

 

 

 

كما نلمس التأثر ف  مقطع موسااايقا البالية الرائع، الذي يحوي ألحاناً 

 عطينا انطباعاً جاذابة وجميلة، تعبر عن مصاااااار أيام الخديوي أكثر مما ت

فرعونياً، كما يحوي مقطعاً سااااريعاً يذكرنا باألساااالوب الترك  السااااريع 

 الذي وصلت تأثيراته إلى فيردي.

التركياااة، للمؤلف  "جميلاااة"ومان األماثلاااة األخرى، نجاااد أوبرا 

والرقصااة العربية  (،2602ـااااااـاااااا2676) G.Bizet هالفرنساا  ج. بيزي

ا الطرواديون للمؤلف ، وأوبرE.Griegللمؤلف النرويج  إي. غريغ 

الت  تحوي على باليه شرق  يمثل رقصات  H.Berliozبيرليوز  .هـاااااا

النوبيين ف  قرطااج. وقاد اسااااااتخادم فيهاا بيرليوز آالت إيقااع شاااااارقية، 

 A. Ketelbeyللمؤلف أ. كتلبااااي  (ف  أسااااااواق فاااارم)وأنترميزو 

روا ثافالً بالمؤلفين الذين تأحوهكذا. نسااتنتج أن العصاار الرومانساا  كان 

باالثقاافاة الشاااااارقياة، الت  كاان لهاا طاابع خاص ف  تل  العصااااااور ألهم 

المؤلفين، مماااا أدى إلى إنتااااج أعاااداد كبيرة من األعماااال الت  مثلااات 

 قصصاً وألحاناً شرقية ف  القرن التاسع عشر.

 
 الموسيقا القومية الروسية

ف  النصااف الثان  من القرن التاسااع عشاار قام المؤلف الروساا  م. 

بتأساايس ما عرف  (2729ـااااااـاااااا 2188)  M.Balakirev ريف باالكي

، ف  سااااانت بطرساااابورغ، وه  جماعة من "الخمسااااة الكبار"بجماعة 
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أبرز الموساااااايقيين الروم الذين كانوا يهدفون إلى خلق موساااااايقا قومية 

روساية، ونشار الموسايقا الكالسيكية ف  روسيا تحت طابع قوم ، وذل  

يز ابقة تشبه الموسيقا األوربية. وما يمبعد أن كانت الموسيقا الروسية الس

هذ  الجماعة هو أنها اتجهت اتجاهاتٍ شاارقية كثيرة تحت لوا  الموساايقا 

الروساية. وكان أعضااؤها أكثر المؤلفين الذين تأثروا بالموسايقا الشرقية 

من كال النواح ، وقد كان تأثرهم أكثر واقعية وتعبيراً، بساااااابب موقعهم 

كانت محاطة بالمناطق العثمانية، وكانت على الجغراف . إذ إن روساااااايا 

تواصل مع الثقافة الشرقية أكثر من الدول األوربية، فقد اعتبرت بالنسبة 

لهم، جز اً من المحيط الروساااااا . وإذا قررنا االبتدا  بباالكيريف، الذي 

هو أكبر أفراد الجمااعاة ساااااانااً، فساااااانجد أنه كان متأثراً تأثراً ال بأم به 

ى ية، فأكثر مقطوعاته شهرة ه  فانتازيا شرقية للبيانو تسمبالثقافة الشرق

“Islamey“  الت  اسااااااتمادهاا من ألحان قوقازية وتتارية، وه  تحوي

ألحاانااً متاأثرة بالثقافة الشاااااارقية تأثراً ال بأم به. وقد وزعت المقطوعة 

ألوركسااااااترا كبيرة فيماا بعاد، وه  تعد تحدياً حقيقياً لعازف  البيانو. ولم 

أحااد كتااابااة مااا هو أصااااااعااب منهااا حتى مج   رافياال، فكتااب يسااااااتطع 

وفاً إذ كان ليساات معر )خذ هذ  يا ليساات!(،باالكيريف ف  نهاية تأليفها : 

بكتاابتاه ألكثر مقطوعاات البياانو صااااااعوباةً، كماا قاام بكتااباة مقطوعات 

وغيرها، إال أن باالكيريف  "تمارى"أخرى مثل قصااااايدته السااااايمفونية 

 كان البداية فقط.

 ضااااااو الثااان  ف  هااذ  المجموعااة كااان المؤلف أ. بورودينالع

A.Borodin  وهو باألصااااال كيميائ  تفرغ للعمل الموسااااايق ، وهو

من المؤلفين الاذين تاأثروا جاداً باالثقافة الشاااااارقية. إذ نجد بين أعماله 

  ، الت"ف  ساهوب آسيا الوسطى"المقطوعة األوركساترالية المساماة 

ونة ورائعة عن طريق ألحان تصااااااور المشااااااهاد المذكور بطريقة مل

 ،"األمير إيغور"معبرة وجميلااة. إال أن تااأثر  يبرز أكثر ف  أوبرا  

، ة""الرقصات البولوفتسني وخاصة ف  خاتمة الفصل الثان  المسماة 

الت  تصااااور رقصااااات أحد الشااااعوب اآلساااايوية الت  عاشاااات على 
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  اافاف البحر األسااود، وه  تحوي الكثير من األلحان الشاارقية مثل

 مقطع رقصة الشباب:

 

 

 

 

كما نجد مقطع رقصة الفتيات الذي يوح  بمحسام شرق  هادئ 

 وسحري:

 

 

 

 

عااام فاامن مقطع الرقصااااااااات هو مقطع رائع حااافاال  وجااهوب

باالتنوعاات الشاااااارقياة واإليقااعاات الحمااسااااااية الرائعة، وهو يعبر 

 ن  من األوبرا.يبواقعية عن مشهد المعسكر البولوفتس

 م. كوي أيضااااً نجد المؤلف الفرنسااا  األصااال ومن بين الجماعة

C. Cui (2672 وهو ناقد موسيق  مشهور رغم أعماله 2126ـاااااـااااا ،)

لكمان وبيانو،  “Orientale“الكثيرة الت  من أشهرها مقطوعة تسمى 

وف  هذ  المقطوعة نالحأل أن اللحن يسااير وفق أساالوب شاارق  وا ااح 

 وإيقاع يقارب اإليقاعات الشرقية أيضاً:
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كورساااكوف ـاااااااـااااااا ريمسااك  ن. أهم مؤلف  الجماعة فهو  أما

N.Rimsky-Korsakov (21112799ــ) وهو مؤسس التوزيع ،

األوركسااااااترال  الحديث وأحد أهم مؤلف  األوبرا الروساااااايين. وقد 

أنشااااااأ أجيااالً مهماة من المؤلفين، كما كان من أكثرهم تأثراً بالثقافة 

ن ، العديد م"شااهرزاد" الشارقية، إذ نجد ف  عمله السايمفون  الرائع

األفكار المتأثرة بالشاااارق، فالعمل مبن  على قصااااي من ألف ليلة 

وليلة ممثلة بدقة. وقد عبر كورساااكوف عن األحداث بطريقة رائعة 

تعط  إحساااااساااااً بالسااااحر والجمال واإلنسااااانية، وذل  عن طريق 

توزيعه المتميز وألحانه الرائعة، إذ نجد الكثير من الجمل الشاااااارقية 

ميزة. والمقطوعاة غنياة بااألفكار اللحنية الرائعة الت  ال تنسااااااى الم

والت  تعط  طابعاً شاااارقياً لم يسااااتطع غير كورساااااكوف إعطا  ، 

وذلا  ليس عن طريق اسااااااتخدام مقامات أو ألحان  عربية، بل عن 

طريق ن رته الموسايقية الروساية إلى شاهرزاد، الت  تضاف  سحراً 

 لى مثلها. وإنسانية لم يستطع أحد الوصول إ

ومن بين أعمااالااه الكثيرة نرى ساااااايمفونيتااه الثااانيااة المسااااااماااة 

، رتدم، الت  تحك  قصااااةً سااااورية تدور أحداثها ف  مدينة "عنترة"

وتحوي الكثير من المخلوقات الخيالية والسااااحر، فضااااالً عن التأثر 

الشاارق  الموساايق . إال أن ذروة تأثر  الموساايقية بالشاارق كانت ف  

. والقصاااااة تحوي شاااااخصااااايات متنوعة من لذهب ""الدي  اأوبرا  

بلدان شاااارقية خيالية عبر عنها كورساااااكوف عن طريق الكثير من 

األلحاان الشاااااارقياة وعاالجها بطرق هارمونية وتوزيعية رائعة مثل 

 اللحن الدال على قيصرة الشيماخان:
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كما نجد التأثر الشاارق  ف  كل األلحان الدالة ف  األوبرا، وبخاصااة 

 هد الزواج الختام .ف  مش

ونجد أيضااااً التأثر الشااارق  ف  الكثير من أعمال كورسااااكوف 

األخرى الت  أحياناً ال تكون متعلقة بمو اااوع شااارق  أصاااالً، مثل 

 أوبرا "حكاية القيصر سلطان " و"سادكو" وغيرها من األعمال.

ونجد أن أسالوب كورساكوف انتقل إلى طالبه، مثل المؤلف م. 

الذي كتب أعماالً  M. Ippolitov-Ivanov انوفإيبوليتوف ـاـ إيف

متأثرة بالموساااااايقا الشاااااارقية مثل المارش الترك ، والرابسااااااودي 

 "مشاهداألرمينية. إال أن أشهر أعماله هو سويت لكوركسترا باسم 

وه  مقطوعة أوركساترالية رائعة تمثل مشاهد من الحياة  قوقازية"

لكن أشاااااهر مقاطعها هو القوقازية وجو المساااااجد والحياة اليومية. و

هو و "تتويج السارادار "المقطع الرابع من الساويت األول المسامى 

يتصااف بجو شاارق  وا ااح يذكرنا بأساالوب كورساااكوف الذي تعلم 

 منه إيبوليتوف الكثير فقد كان أستاذ :
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وكما نالحأل فمنه يشكل مارشاً شرقياً مميزاً وحماسياً يمثل  

 مشهداً رائعاً.

ـد من طالب كورسوأيضاً نج  .A اكوف المؤلف أ. غالزونوفـاــا

Glazounov  وهو من أكثر المؤلفين تأثراً بالثقافة الشاارقية أيضاااً، إذ

نجد بين أعماله الرقصااااة الشاااارقية ورقصااااة الشاااابان العرب من بالية 

"رايموندا"، والرابساااودي الشااارقية، وه  عمل سااايمفون  جميل يمثل 

ن والليال  السااااحرية، كما نجد احتفاالت شاااارقية ورقصااااات المحاربي

مقطوعات شاااااارقية ف  الكثير من أعماله. وقد فوجئت حين اكتشاااااافت 

باااليااه "ملاا  اليهود"، الااذي يحوي مقطعاااً رائعاااً اساااااامااه "الرقصاااااااة 

الساااورية"، إذ اساااتطاع غالزونوف تمييز ساااورية من اإلمبراطورية 

 ةالعثمااانيااة الت  كاااناات تحكم المنطقااة والتعبير عنهااا بااألحااان شاااااارقياا

وا ااااااحااة تعط  انطباااعااات جماااليااة وخياااليااة مميزة، فضااااااالً عن 

الهاارمون  الرائع الاذي اعتااد اسااااااتخدامه والذي يجعل من مقطوعاته 

 الشديدة التعقيد وبنفس الوقت رائعة جداً.

ومن كل األمثلة الساااابقة نساااتنتج أن الموسااايقيين القوميين الروم 

روسااية، ساايقا القومية الكانوا متأثرين بالثقافة الشاارقية تحت شااعار المو

وقد كانت النتيجة الكثير من األعمال الت  جمعت بين أسااااليب شااارقية 

وروساية بطرق مميزة، فقد ساهموا ف  ترك آثار ال تنسى من األعمال 

الت  اساتوحيت من األسااطير العربية والرقصات الشرقية والمارشات 

 .M  كـاااـاااـااام. موسورس  لـاااـااارهم مثـاااـااااآلسيوية. ومنهم من لم أذك

Mussorgski  ف  مقطوعتاه صااااااور من معرض، ورقصااااااة العبيد

    ، و ب. تشااايكوفسااك Khovantchinaالفرم من أوبرا خوفانتشااينا 

P. Tchaikovsky    . ف  رقصته العربية، والمارش السالف 

 

 الموسيقا القومية اإلسبانية
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ف  نهاية القرن التاسااع عشاار بدأت حركة موساايقية ف  إساابانيا 

خلق موساااايقا قومية كما ف  روساااايا، وبحكم كون الثقافة  تهدف إلى

اإلسبانية متأثرة بالثقافة العربية من النواح  المعمارية حتى اللغوية 

مروراً بكل نواح  الثقافة، وذل  بساااابب مكوث العرب ف  األندلس 

 اً المشاهد األندلسية والرقصات العربية جز قروناً عديدة، فقد كانت 

َ  بالمؤلفمن الموساايقا القوم  .E م. غرانادوإ ية اإلساابانية، ابتداً 

Granados (2199 2728ـااااـاااا)  الذي قام بكتابة مقطوعات كثيرة

مثل الرقصاااة الشااارقية واآلرابيسااا  للبيانو، كما نجد  ،بطابع عرب 

 اً كتب عددالذي  (2797ـاااـااا 2189)  I.Albeniz . ألبينيزإ المؤلف

 وهنال  الكثير من .امن المقطوعات مثل الساااايريناد العربية وغيره

 .J ج. تورينا األمثلة األخرى مثل الرقصااااااات األندلسااااااية لمؤلف

Turina   ،" و"الكابريس العرب " و"ذكريات من قصاااااار الحمرا

. م ، والسايريناد األندلسية للمؤلفF. Tàrrega ف. تاريغا للمؤلف

 . M.De Falla يادي فا

 

 ف  القرن العشرين

تجااهاات موساااااايقياة جديدة ف  القرن العشاااااارين بادأت ت هر ا

ومتنوعااة اختلفاات عن كاال مااا ساااااابقهااا، وقااد أحاادثاات الكثير من 

التغييرات الفنية ف  أوربا. وبالنسااابة لتأثر الموسااايقا الحديثة بالثقافة 

الشااارقية، نجد أن هذا النوع من التأثر قد قل بشاااكل وا اااح، وذل  

 ةبسااابب تغير الموسااايقا ونوعيتها وظهور مفاهيم وأفكار جديدة بعيد

عن أي نوع من القوميااات. ومع ذلاا  فاامن هااذا ال ينف  وجود عاادد 

جياد من المقطوعاات المتاأثرة باالثقافة الشاااااارقية. ومن األمثلة على 

،  B. Bartokذل  الرقصاة الشرقية للمؤلف الهنغاري ب. بارتوك 

 .J ينرسااااااوللمؤلف ج. هلف "أنتيرميزو شاااااارقياااة"ومقطوعاااة 

Halvorsen  افتتاحية على هاذا التاأثر  . ومن أجمال األمثلاة على"

 . S.Prokofievم. بروكوفييف  روس للمؤلف ال ألحان عبرية"
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االفتتاااحيااة مكتوبااة لرباااع  وتري مع بيااانو وكالرينياات، وقااد 

عاالج فيهاا بروكوفييف لحناً عبرياً، ولما كان اليهود منتشاااااارين ف  

روساااايا وقد كانت لهم ألحانهم الخاصااااة، فيحتمل أن بروكوفييف قد 

هااذا اللحن من أحاادهم. وألحااان اليهود الروم تسااااااير وفق  ساااااامع

إيقاعات روساية مميزة وألحان شارقية، فنالحأل أن اللحن األسااساا  

 فيه طابع شرق  وا ح:

 

 

وقد عالجه بروكوفييف بطريقة رائعة ليحوله إلى هذ  

المقطوعة، إذ اشتق منه جمالً شرقية أخرى مزجها باالفتتاحية 

 ع هارمون  مميز.لتعط  أحاسيس رائعة م

 A.Khachaturianوريان تكما نجد المؤلف األرمن  أ. خشااااا

بااالطااابع األرمن  والشاااااارق  الوا ااااااح ف  أعمااالااه، احتفأل الااذي 

" إذ إن Gayaneh" غايانيه وخاصااة ف  كونشاايرتو الكمان، وباليه

قصااة البالية تحوي شااخصاايات من قوميات شاارقية متعددة كالروم 

وت هر التااأثرات الشاااااارقيااة ف  جميع والعرب واألكراد واألرمن. 

نواح  الباااليااه من ألحااان وإيقاااعااات. كمااا أن المؤلف الفرنساااااا  م. 

كان معجباً بالشاارق منذ صااغر ، وقد ألف أعماالً   M.Ravelرافيل

الت  كان رافيل يريد أن   اسااتشااراقية جميلة، مثل افتتاحية شااهرزاد

روع ال أن المشاايجعل منها افتتاحية ألوبرا شاارقية بالعنوان نفسااه، إ

لم يقادر لاه النجاح . وفيما بعد اقتبس منها ألحاناً لمجموعة أغان مع 

األوركسااااااترا بنفس العنوان وقاد تاأثر فيهاا بالعمل الذي يحمل نفس 

االسام لكورساكوف، كما نجد السويت األوركسترال  "عال  الدين" 

 . C.Nielsen. نيلسين كللمؤلف 

قافة الشاارقية أثراً وا ااحاً ال وف  نهاية هذا البحث، نرى أن للث

يساااتهان به ف  الموسااايقا الغربية، وتأثيراً مهماً على مع م المؤلفين 

من موتسااااااارت وبيتهوفن إلى بروكوفييف ورخمانينوف، وذل  مع 
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أن ما ذكرته ال يشكل إال جز اً مما كان عليه االستشراق الموسيق ، 

نه ف  وباالستفادة مالذي يمثل عالماً موسايقياً نحن أولى باستكشافه، 

معالجة ألحاننا الشااااارقية، وذل  منذ بداية العصاااااور الباروكية حتى 

القرن العشاااااارين. وباااختالف األفكااار الت  عبرت عنهااا من خيااال 

وساحر من قصاي ألف ليلة وليلة، أو أحداث مضحكة ف  القصور 

التركية والبلدان الغريبة، أو تعبيراً عن قوة الملوك والتقاليد الشرقية 

ف  فااارم وإفريقيااا، فقااد كاااناات نتيجااة هااذ  المراحاال الطويلااة من 

االستشراق عشرات المقطوعات من أوبرات حاولت تقليد القصي 

الشاااارقية وأعماالً ساااايمفونية  ااااخمة إلى مقطوعات آلية صااااغيرة 

وبساااايطة تعبر عن جمال الشاااارق من هيبة طبول فرقة المهتر، إلى 

 .  ليال  الجزائر وحفالت بغداد األسطورية
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 لودفيغ فان بيتهوفن

 وة ــــــــــــــــة القــــــــــأخالقي
 )القسم الثان (

 

 انـــاليفــج. و. ن. س

 ترجمة : أبان الزركل 

  

. 1398يبدو أن بيتهوفن الحأل ألول مرة عوارض الصمم عام 

ل إشاااارة لذل ، على أية حال، حصااالت ف  رساااالة إلى  أماندا »وأو 

Amanda »الرسالة مهمة جداً 1821حزيران عام  1  مؤرخة ف .

نحو الفاجعة المحدقة.  ـااـااـااذاك الوقت  ـااـااـااإلظهارها موقف بيتهوفن 

هو ثورة من الغضب  ـااـااـااع كما علينا أن نتوق   ـااـااـااإن  رد  فعله األول 

من بين كل  ـااـااـااهذا البال  الشنيع. فأن يكون هو « عدم معنى»تجا  

ة بع ـااااااااـاااااااا النام د من أن يبدو من أشاااد ينها الب  من يفقد هذ  الحاسااا 

السااااااخرياات اسااااااتنكااراً. بيتهوفن هو األتعس، وبنزاع مع الطبيعة 

د حااادث  والخااالق، لقااد لعناات األخير لتعريضاااااااه مخلوقاااتااه لمجر 

ري أن  ملكت  السااامية،  .غالباً أجمل البراعم أو تهل فتنسااحق  تصااو 

أ، سااامع ، ساااا  بشااادة. ولكن لم تزل لديه آمال مع أنه خاف األساااو

يقولون إناه ناشااااااع عن أمعائ . وفيما »وثقتاه بنفسااااااه تبقى التقهر:

ع  اً. إن  آمل بالفعل أن  سااااااميتعلق بها فأنا اسااااااتعدت عافيت  تقريب

مرا ااااااً كهذ  ه  األكثر ن أيضااااااً لكن  متشاااااك   ألن أسااااايتحسااااا

 على الشفا .استعصا  

كم هو تعيس نصيب ، عل   أْن أتجنب كل  األشيا  العزيزة عل   

عل   أْن  .وأنااانيين مثاال ... و .. آخرين ينريي  بين أنااام حقوأع

من بينهم جميعااااً هو  Lichnowskyن  لايشاااااانوفسااااااك  إأقاول 

دخالً إليه. فبد اً من العام الما اااااا  أم ن ل   شااااااخٍي الأرتاحأكثر
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ي  نن  من العن  البيع الجيااد لمؤلفاات  يمك  فلورين. كمااا أ 322قادر  

. إن  أسااتطيع أن أبيع ة تلو أي   دون هم  ات مر  شاا   أؤلفه خمس مر 

ة وبساعر جيد. آ  كم سأكون سعي  داً إذا تعافى سمع  تماماً. عندئذمر 

أتمن ع عن كاال  أن ساااااااأهرع إلياا . ولكن ف  واقع الحااال هااذا عل   

شاااااا  ، وعلى أجمال ساااااانين حيات  أن تمضاااااا  دون إنجاز وعد 

 ـااااااااااـمع أنن   ،موهبت  وقدرات . انسااااحابس محزن عل   أن ألوذ به

م على تجاوز كل  عقبة. ولكن كيف ساايكون هذا  ـااااااـاااااابالفعل  مصاام 

تااأليف ب ل  أقاال  المشااااااااكاال ف  العزف والممكناااً؟ ... دائ  يسااااااباا  

أناات أن تكون  رفيقاااً  خرين، وعلياا ، وأكثرهااا ف  االجتماااع مع اآل

ْن أ  ااااااط رف للخوف من  ل . أناا متاأكد أن  ح    لن يهجرن . ومع م 

ت  عليه؟ )يقصاااااا د أن  قوته أكبر بكثير من قوة أقرانه(. منذ قيام قو 

 اعدا األوبرا وموساااااايق اأْن رحلات، أل فات ف  كل نوع من الموساااااايق

اً عميقاً ال ي كشف  ل إلي  أن تبق  مساألة صامم  سار  الكنيساة.. أتوسا 

 إلى أي  أحد مهما كان...

 كتبها ف « Wegelerفيغلر »وف  رسااالة إلى صااديقه وطبيبه 

ف   سا  سمع  بمطراد»يذهب أبعد ف  التفصيل:  هنهاية الشهر نفس

وأمعائ  الت  كما تعلم كانت ساااااايئة  ،الساااااانوات الثالث الما ااااااية

، إ افة إلى وهن  ــبما أنن  أعان  من الديزانتريا  ـاـوزادت سو اً 

أراد أن  ه  المسااااااؤولاة عن ذلا  كماا يقولون. فران  ،غير عاادي

ن  ،ي د وز،ن جسااام  باألدوية المقوية يشاااف  سااامع  وويعاف  ويحسااا 

)وه  مايقال عند طرق  ـااـاابصحت   ـااـااولكن  ،باستخدام زيت اللوز

ة( لم يأت، ذل   الكؤوم ويسااااااتخادمهاا بيتهوفن هناا للسااااااخرية المر 

ويسو  سمع  أكثر وأكثر وبقيت أمعائ  كما كانت. واستمر  ،بش  

 ثم ،هذا حتى خريف العام الما ااااا  وكنت ف  يأم  أغلب األوقات

اماتأتى حمار ط باردة بينما المعقول أكثر أن  ب  نصااحن  بأخذ حم 

 .(Lucewarm Danubeيأخذ المر  حمامات الدانوب الدافئة )

نت أمعائ  وبق  سااامع   لقد أتى ذل  بالعجائب )يسااخر( فتحسااا 

ساااايئاً أو سااااا  أكثر. كنت تعيساااااً حقاً خالل هذا الشااااتا . أ صاااابت  
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 ،ت  الساااااااابقااةلى حااالإغي وعاادت مجاادداً ملا بهجمااات مخيفااة من

وبقياات األمور هكااذا حتى أربع أساااااااابيع خلااْت عناادمااا ذهباات إلى  

Vering  ًاحاً أثق به كثيراً. نجح تقريبا معتقاداً أن حاالت  تتطل ب جر 

وأشاااااااااار عل   بحمااااماااات  ،باااالكاااامااال بوقف اإلسااااااهاااال المريع

Lucewarm Danube»   ام وعل   أن أسااااكب ف  الما  ف  كل  حم

ولم يعطن  أي  دوا  من أي  نوع  زجاجة صااااااغيرة من شاااااا   مقو  

حين وصاااف ل  حبوباً لمعدت  ونوعاً من  ،حتى أربع أساااابيع خلت

. منذ ذل  الوقت يمكنن  أن   ،ن  أقوى وأحساااانإقول أالشاااااي ألذن  

قول أباسااتمرار نهاراً وليالً. يمكنن  أن  انوتصاافر انتطن      لكن  أذن

ماعية لمناساابات االجتساانتين كل  ا حياة بائسااة. تجن بت ف  ن  أعي إ

 لو«. أنا أطرش»تقريبااً ألناه من المسااااااتحيال عل   أن أقول للناام 

كنت ف  أي مهنة أخرى لكان األمر ساايكون أسااهل ولكن ف  مهنت  

وهم ليسوا قل ة .. ماذا سيقولون؟  ــالو ع مريع. وفوق ذل  أعدائ  

نن  ف  إك  أعطياا  فكرة عن صاااااامم  الغريااب عل   أن أقول لاا  

ح يجب أن أكون قريباً جداً من المسارح ف  الصالة األر ية المسار

عالية لاك  أفهم مايقوله الممثل. إذا كنت بعيداً قليالً الأساامع النغمات 

الطبقة عند اآلالت والمغنيين. وإذا و اااعت ف  مكان أبعد بقليل من 

ذل  ال أسااااامع على اإلطالق. غالباً أساااااتطيع ساااااماع محادثة خافتة 

كلمات. وما إْن يبدأ أحد بالصاااااراخ حتى يصاااااير ولكن ال أسااااامع ال

األمر اليطااااق. يبااادو غريبااااً أن بعض الناااام ال يالح ون عناااد 

محادثت  و ااااع  على اإلطالق مرجعين األمر إلى شاااارود ذهن . 

يقول أن « Veringفيرينغ »السااااما  تعرف ماذا ساااايحصاااال ل  . 

ن قباال اكتمااال العالج.. لطااالمااا لعناات  وجودي .. بلوتااار ك التحساااااا 

Plotarck ن  القبول.. سااااأتحد ى )المؤرخ والمفكر اإلغريق ( علم

مع أنه سااااااتكون هناك لح ات ف  حيات   ،هذا ممكناً  قدري إن كان

أكون فيهاا األتعس مْن كال  خْلق هللا... القبول! يالهذا الملجأ المزري 

 ..«الوحيد المتاح ل   هولكن
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لم «. Vegelerفيغلر »ف  تشاااااارين الثااان  يكتااب ثااانيااة إلى 

ن سااامعه بل ساااا  ن قد هجر  يتحسااا   ،وبدا أن أمله الواهن ف  التحسااا 

فصااار يطبق  قبضااته على أية فرصااة سااانحة. ويفكر بتغيير طبيبه 

باااإلهمااال. كااان يجمع القصااااااي عن العالجااات « فيرينغ»متهماااً 

ماذا تقول ف  ذل  ؟ قال العجاائبية ي نسااااااب إلى الزئبق المعجزات.. 

 ،أصام  أبكم يساتعيد ساامعه ثانية )ف  برلين( نه رأى طفالً ل  طبيب إ

فتاة »ورجالً كان أصاام  لساابع ساانوات قد تعافى. ثم تأت  إشااارة إلى 

غالية ساحرة تحبن  وأحبها. كانت هناك لح ات مباركة قليلة خالل 

الساااااانتين األخيرتين وهاااذ  ه  المرة األولى الت  أحس  فيهاااا أن  

كسااااف..! إنها ليساااات من الزواج يمكن أن يحمل ل  السااااعادة. يا ل

قد  ـاااـاااواآلن  ـاااـااااالجتماعية(  بقت  )يقصد أنه اليرقى إلى مرتبتهاط

ْن أسااتمر ف  الجد  بهمة. أيكون من المسااتحيل عل   أْن أتزوج. عل   

المشااار إليها ه  « الفتاة الغالية الساااحرة»من الممكن جداً أْن تكون 

ت  بلغت يوم ال« Julia Guiccardiالكونتيسااة جوليا جويكاردي »

تاري  الرساالة السابعة عشرة إال أسبوعاً. لكن ليس هناك دليل مقنع 

على أنهااا لعباات يوماااً دوراً هاااماااً ف  حياااة بيتهوفن. كمااا اليباادو أن  

اسااتحالة الزواج الت  أشااار إليها ناتجة بأي شااكل من األشااكال عن 

وع الوقالحالة العامة العالية الت  سب بها  ــدون ش   ــمر ه. ولكن 

ة شااعور بيتهوفن بالرغبة ف  تل  الجوانب « ف  الحب زادت من حد 

ه غير متاحة:  من الحياة الت  جعلها صمم 

ر .. أشعآ  لو أتخل ي من هذا البال .. سيمكنن  أْن أ م  العالم»

ت  مريضااااً باساااتمرار؟ ساااا )مع ذل ( ألذأنأن شاااباب  لم يكد يبدأ وه

واي فترة القريبة الما ية وكذل  ققواي الجسادية تشتد  بانت ام ف  ال

الاذهنياة. يومااً بعاد يوم أقترب من الهدف الذي أحسااااااساااااات به وال 

. أن يعي « بيتهوفن»أسااااااتطيع وصاااااافااه. فقط ف  هااذا يسااااااتطيع 

وملعون أنا ألن عل    ،التكلمن  عن الراحاة. ال أعرفهاا إال ف  النوم

 ن نصفأن أتخلى له عن وقت أكثر من المعتاد... امنحن  ال أكثر م

ر من مر ااا  وعند سااااأعود إلي  وأجد د مشااااعر الصااااداقة  ئذتحر 
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القديمة. علي  أن تران  ف  أسعد حاٍل ممكن على وجه هذ  األرض 

التعيساً. ال! الأستطيع تحم ل ذل . سأقبض على القدر من حلقه..  ـااـاا

أن نعي  ألف مرة! أشااااعر  ،لن يقهرن  . آ .. كم هو رائع أن نعي 

 «.لحياة هادئةأن  لست مخلوقاً 

غي ر طبيبه، والجديد كان  1820 ـااااااـاااااا1821ف  شتا  عام  

وحسااااب نصاااايحته قضااااى بيتهوفن « Schmidtالدكتور شااااميت  

« Heiligenstadtهااايليغن شاااااااتااات  »ف  قريااة  1820صااااااايف 

ل  القريبة )من فيينا( ولكن الهادئة والمنعزلة. ويبدو أن شااااااميت  أم 

على الساامع ساايؤدي إلى  بيتهوفن بأن  الهدو  الذي يخف ف الضااغط

كما نرى بو وح من خالل الرسائل  ـااـااالتحس ن. حتى ذل  الوقت 

كان رد  فعل بيتهوفن على البلي ة المحدقة هو التحد ي. أحس  أن   ـاااـااا

عليه أْن يصاااااار  على إرادته حتى ال ي غلب. ساااااايجمع كل  قوا  ك  

سااااااأقبض على »يسااااااتمر ف  الحياة والعمل على الرغم من قدر : 

إنا ه )بقولاه هاذا(، وكماا كاان عليه الواقع، يدافع «. من حلقاه القادر

عن قدرته اإلبداعية. لكن ف  نهاية ذاك الصاااايف وجد أن  عبقريته 

كاانات حقااً قوة هاائلة الت  أحس  أناه مطاالاب برعاايتهاا وحماايتهاا 

من الصااف   تسااتخدمه قناةً أو خادماً. ومن المحتمل أن  كل عبقري

العالقة الغريبة مع عبقريته الخاصااااااة. األول يصااااااير واعياً لتل  

 ــاااااااااوحتى النموذج الكامل الوع  من العبقري، العبقري العلم ، ك

يكشاافون « Einesteinأينشااتاين »و« C. Maxwellماكسااويل »

متلكون»عن هااذا الشااااااعور بااأنهم  هناااك قوة تساااااااتول  عليهم «. م 

ات راليمكن أن ينتبهوا إليهاا ف  األحوال العاادية إال  نتيجة  إلشاااااااا

ال  ـااـاوهو إبداع   على نحو استثنائ  جداً  ـاـامبهمة. عند بيتهوفن، 
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مرة. كانت مست ــتزيد أو تنقي  ــبد  أن  حالة من البلبلة الالواعية 

ولكن فقط عندما أذعن بيتهوفن المتحدي بوع ، فقط عندما  اامر 

كثيراً كبرياااؤ  وقوتااه إلى الحااد  الااذي رغااب فيااه، ال باال تل هف 

ر وأن  للموت، اكت شاااااااف أن  قادرتاه اإلباداعياة كاانات باالفعال الت دم 

حيوي تها الت  التفنى قضاااْت بأن  من المساااتحيل عليه أن يموت. إن 

هاااذا اإلدراك الجااادياااد والعميق لطبيعتاااه هو األهم ف  وصاااااااياااة 

المشاااااااهورة المكتوبااة ف  « Heiligenstadtهااايليغن شاااااااتااات  »

( ولم ي كشاااااااف عنهاا إال بعاد وفاته. إن ها 1820خريف نفس العاام )

تنبع عن االنهياااار الكاااامااال للمبااادأ القاااديم ألخالقياااة القوة، وتبي ن 

الخبرات الت  جعلااْت من الممكن قيااام مباادأ جااديااد ألخالقيااة القوة 

 على أنقاض القديم. البد من أْن ت ضمن الوثيقة بكامل نصها:

 إلى أخوي كارل و..... بيتهوفن »

نعم... أنتم أيهاا الناام ت ن ون أو تقولون إن   حقود، عنيد، وكار  

ة. أنتم ال تعرفون األسااااباب الحقيقية  للبشاااار. كم تخطئون بحق  بشااااد 

لل اهر من  . فمنذ الطفولة كان قلب  وعقل  طي عين للمشاااااعر الرقيقة 

متلهفاااً إلنجاااز أعمااال ع يمااة. ذات النيااة الطيبااة. ال بااْل كناات  دوماااً 

ولكن تصاااوروا اآلن أنن  ولمدة سااات سااانوات كنت  ف  حالة ال أمل 

فيها، سااااااا ت على يد طبيب ال إحسااااااام عند .. مخدوعاً ساااااانة بعد 

على مواجهة احتمال  ـاااـااامؤخراً  ـاااـاااأخرى ف  أمل التحس ن، وم جبراً 

 ناالمرض الدائم )وعالجه يساااتغرق سااانوات أو، ربما، مساااتحيل(.. أ

، قاااابااال لقبول تنوعاااات الحلقاااات  لااادت بمزاج مت قاااد وحيوي  مْن و 

جب،رت  مبكراً على عزل نفساااااا   فااأعي  ف  وحاادة... 
االجتماااعيااة أ 

وعندما حاولت أحياناً أْن أنسااااااى كل  ذل  )وأختلط ف  المجتمع(، آ .. 

كم رد ن  بعيداً بقسااوة حزن مضاااعف من ساامع  الضااعيف وأيضاااً 

عل   أن أقول للنام: أرفعوا صااوتكم.. صاايحوا من أن ه كان مسااتحيالً 
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ة الت  كان  . آ  كيف يمكنن  أن أقبل عاهة ف  تل  الحاساااا  ألن  أصاااام 

ة ملكت ها يوماً  يجاب أْن تكون ف   أكمل من أي شااااااخي آخر، حاساااااا 

ها أو مْن تمتع ب ـاـف  مهنت   ـاـابحساسية ف  أرفع اكتمال، اكتمالس قل  

ساابق له أن تمتع  بها. آ  .. ( الأسااتطيع أن سابق له أن تمت ع بها. آ  )أو 

أقوم بهذا )يقصاااااد االختالط( لذا ساااااامحان  عندما تريان  أنساااااحب 

مبتعداً ف  الوقت الذي أود  فيه بساارور أن أختلط بكم... ح   التعيس 

مضاااعف األلم ألنه ساايؤدي إلى إسااا ة فهم  ألنه اليمكن أن أح ى 

 أو بتبادل لكفكار. بترويج ف  مجتمع أقران  أو بتحادث طل   

وال أختلط ف  المجتمع إال لماااماااً عناادمااا تتطلااب ألح  الحاااجااات 

ذلا . عل   أْن أعي  كمنف ، وإذا اقتربت من النام يسااااااتول  عل   

وهذا  ـااااااااـاااااااارعب شاااديد خوف أْن أتعرض لخطر أن ت لحأل حالت  

ماجرى العام الما   الذي قضيته ف  الريف حسب توصية طبيب  

وبهذا أ ر   إلى حٍد كبير نزعت   ـااااـاااار سْمع  ماأمكن الذك  لتوفي

الحاااليااة للطبيعااة، على الرغم من أن   أهرع أحياااناااً مبتعااداً مااذعناااً 

.. ولكْن أي  إذالل عندما كان أحدهم يقف إلى  ـاـلميل  نحو المجتمع 

جانب  فسااامع مزماراً وأنا لم أساااامع شاااايئاً )أكد  بيتهوفن هذ  الجملة 

لم  من جديد ـاـلف(، وآخر سمع الراع  يغن   وأنا بكتابتها بخط مخت

أساااامع شاااايئاً. هذ  الحوادث أوصاااالتن  إلى حافة اليأم وزيادة قليلة 

اً لحيات   فقط الفن  هو مامسكن   ـااـاامعها كانت ستؤدي ألن أ ع حد 

... آ  يبدو من المساااتحيل ترك العالم قبل أْن أقد م كل  ماشاااعرت أن   

لت هذا الوجود التعس مطالب بتقديمه ... وهكذا  التعس حقاً  ـاااـاااتحم 

... يااالهااذا الحساااااااد اله ِّ يسااااااتطيع تغير  مفاااجع أن يرم  بااه من 

.. يقولون ل  عل   أن أختار   ـاااـاااالصبر  ـاااـااااألحسن إلى األسوأ .. 
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مرشااااااداً ل .. فعلت هذا، وآمل أن يبقى تصااااااميم  صاااااالباً إلى أن 

 حساان، ربما ال، ...ير ااى القادر العل   أن يقطع الخيط .. ربما سااأت

أنا مساتعد. لقد أ جبرت  ف  سان  الثامنة والعشارين أن أصاير فيلسوفاً 

 ـااـ... آ  ... هذا ليس سهالً .. أقل  سهولة لفنان من أي  شخي آخر.. 

.. ان ر إلى أعماق روح .. إن   ـاااااااااااـاااااااااااأيها الح   الذي اليموت 

دة تعرفهاا... وتعرف أن  حاب  اإلنسااااااان ورغباة أن أعي  حياااة مفياا

يساكنان فيها. آ  أيها البشار.. عندما ستقرؤون يوماً ما هذي الكلمات 

.. فكروا أنكم قد أسااااااأتم إل ، واتركوا منكور الحأل  هذا يسااااااتريح، 

دوا )ولن تجدوا( شااااااخصاااااااً من نوعه بذل كل ماف  طاقته ك   وجا،

يكون مقبوالً بين الفنااانين الجااديرين وبين البشاااااار. أنتمااا يااا أخواي 

لم  Schmidtماا إن أموت وإذا كان الطبيب شااااااميت  كاارل و...... 

يزل حياً فاطلبا منه متحدث ْين، باساااااام  أن يكتب وصاااااافاً لمر اااااا  

على األقل وإلى كل  حد   ـاـاـويربط هذ  الوثيقة بتأري  مر   حتى 

يتصالح العالم مع  بعد موت . وف  نفس الوقت ...  ـااااااـااااااـااااااممكن 

الصااااااغيرة )إذا كااان ممكناااً أعلنكمااا أنتمااا االثنين وارث ْين، لثروت  

تساميتها كذل  ( فاقساموها بعدل، سااندا وسااعدا بعضاكما بعضاً.... 

منذ أمد طويل جداً.  ـاااـاااوكل جرح سببت ما  ل  قد سومح كما تعلمان 

أشكرك شكراً خاصاً ال على التزام  الذي  Carlأنت يا أخ  كارل 

أكثر أظهرتااه ل  مؤخراً. إنهااا رغبت  أْن تكون حياااتكمااا أفضااااااال و

حريااة ممااا أحطتكمااا بااه من عنااايااة ورعااايااة .... أوصااااااوا أوالدكم 

بالفضااايلة فه  الوحيدة الت  تمنح الساااعادة ... ال المال ... إن  أتكلم 

عن خبرة ... لقد كانت الفضاااايلة ماسااااندن  ف  محنت  وإليها . فمن  
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الوداع وأحب ا  ـااااااـااااااأعزو حقيقة أن  لم أ ااع حداً لحيات  باالنتحار 

.بعضااااً .... أشاااكر كل أصااادقائ  وخصاااوصاااااً األمير بعضاااكما ..

 ـاااااااـ Schmit والبروفسااور شااميت   Lichnowskyليشاانوفسااك  

أرغب أْن ت حفأل آالت األميرا )ل( )ليشاانوفسااك ( عند أحدكما، لكن 

ال تسااامحا أْن يساااب ب هذا مشااااحنة ... وف  المساااتقبل إن كان يمكن 

 ها .... كم ساااأكونلتل  اآلالت أن تفيدكما على نحو أحسااان ... فبيعا

بفرحة أستعجل  ـااـااـااالأزال مفيداً لكما  ـااـااـااسعيداً إن كنت ف  قبري  

وإذا أتى قبل أن أمتل  الفرصة ألظهر كل مقدرات   ـاااـااانحو الموت 

الفنياة فساااااايكون قاد أتى ف  طلب  مبكراً جداً على الرغم من قدري 

ر  ى لو ولكن حت ـاـالقاس  )ح    التعيس( ولعل   سأتمنى لو أنه تأخ 

ررن  من حالة عذاب  حدث ذل  )مبكراً( سااأكون را ااياً ... أ لْن يح 

الوداع وال  ـاااااـااااااـااااااال نهاية له ؟ تعال متى شئت وسأقابل  بشجاعة 

تنسااااااياان  كلية عندما أموت ... أنا أسااااااتحق   ذل  منكما فقد فكرت 

 غالباً بكما ف  الحياة وبكيف أجعلكما سعيدين .... كونا كذل  

 هوفن لودفيغ فان بيت

 )الختم(  

  Heiligenstadtهايليغن شتات  

  1820السادم من تشرين األول 

لف بعد موت   َْ  َ  إلى أخوي  كارل و............ ت ْقرأ وتت 

...  1820يا هايغلنشاتا ت ...العاشر من تشرين األول من عام 

الذي  ـااـاانعم  .. فهذا األمل العزيز  ـااـاابحزن بالفعل  ـااـااهأنذا أودع  

 ـاااااااااااـ  عندما جئت إلى هنا ألتعافى على األقل لدرجة ما حملته مع

عل   أن أتخلى كلية عنه .... فكما تسقط أوراق الخريف وتذبل ذوى 
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وحتى الشجاعة القوية  ـااـااأغادر  ـااـاااألمل كذل  .... تقريباً كما أتيت 

تها أي ـااـااـاااختفت  ـااـااالت  غالباً ألهمتن  ف  أيام الصيف الجميلة  ـااـاا

امنحين  أخيراً ولو يوماً واحداً من الفرحة  ـاااااااـاااااااـاااااااالعناية اإللهية 

مر  وقت طويل منذ أن ترجعت أصدا  الفرح ف  قلب   ـااااـااااالصافية 

أ سأجد  مجدداً ف  معبد  ـااـااـااآ  متى .... يا أن الدائم  ـااـااـااآ  متى  ـااـااـاا

 آ  ... هذا سيكون قاسياً جداً.    ــال  ـــأبداً ؟  ــالطبيعة والبشر  

ل على أزمة ف  حياة بيتهوفن. لن تكون أبداً مرة هاذ  الوثيقة تد

أخرى يكون فيهاا موقفاه من الحيااة هو موقف التحاد ي عنادماا يكون 

ا يسااااامى  لم يعد بحاجة إلى «. قوة الشاااااخصاااااية»التحدي تعبيراً عم 

التحادي ألنه لم يعْد لديه أي  خوف. لقد صااااااار ف  داخل ذاته واعياً 

   أن يحط مهااا. إن هااذا لطاااقااة إبااداعيااة التقهر اليمكن ألي شاااااا

نشااااااياً، هو ماجعله يتوق ف أثنا  خطِّه للحن  اإلدراك، وقاد صااااااار م 

مقام دوماجور  ف  الحركة الثالثة من ثالثة رباعيات  Fugueالفوغ 

ليكتااب على هااام  الورقااة أن  Rasoumowskyرازوموفسااااااك 

يقة ف  نفس الطر»الشاااااا   يمكنه اآلن أن يكبح تأليفه للموساااااايقا:  

 ،تطيع بها اآلن أن تقدر على رم  نفس  ف  دوامة المجتمعالت  تسا

كااذلاا  أناات قااادر على كتااابااة أعمااالاا  على الرغم من كاال  العوائق 

لم  «.من أجل فن   ـاـال تدع صمم  يبقى بعد اآلن سراً  ،االجتماعية

على أجمل ساااااان   حيات  »يعد خائفاً على فن ه. ولم يعد خائفاً من أنه 

عن ذلاا  الوع  «. وعااد موهبت  وقاادرات أن تمر  دون أن أنجز 

باااالاقاوة الاخال قاااة الت  التقهر، وه  أعمق مااااف  بيتهوفن، عب ر 

المشااااااار إليه هو تعبير من هذا  غن  الفوأباسااااااتمرار ف  موساااااايقا  

ن القوة الصاااااارفاااة نجاااد  ف  حركاااة مالنوع، بااال إن  إعالن أمنع 

هذا ف  السامفونية التاسعة. الحركات من « Scherzoالساكيرتزو »

مع أن ها  ،النوع ليساااات بأي معنى من المعان  موساااايقا ذات برنامج

يمكن أن تشاااااكل جز اً من كل ية برنامجية. هذا النوع من الموسااااايقا 

ْتهااا التجربااة  يعب ر عن القيم ال عن التجااارب. إن القيمااة الت  لم ت م،

الموصااااااوفة ف  الحركة األولى من الساااااامفونية التاسااااااعة ومك نت 
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ول إلى الحاالاة الموصااااااوفة ف  الحركة الثالثة الوصاااااا المؤلف من

)الحركااة البطيئااة( كاااناات بااالضاااااابط الطاااقااة الباادائيااة الت  التقهر 

الموصاااوفة ف  حركة الساااكيرتزو. هذ  القيمة كانت الشااا   األكثر 

باً أن رمزي تقري مرس أف  شخصية بيتهوفن. إنه  بدائية واألطول بقا ً 

لت له، وهو مستلق بدون وع  على فراش  آخر حركة قام بها وساج 

الموت، وجب أْن تكون هز  قبضته ف  وجه السما  رداً على قصف 

 من الرعد. شديد  

إن إدراكاه للطبيعاة عميقاة الجذور لقوته الخالقة الت  ت رصااااااد 

غي ر طبيعة معضلة « Heiligenstadt شتات   هايليغن»منذ وصاية 

. وما رآ  موقفه من الحياة. التحد ي الصاالب المجهد لم يعد  اارورياً 

مهمته األكثر إلحاحاً من أجل مستقبل تطور  الروح  صار القبول. 

 ـاااااـعلى نحو غامض  ـاااااـاااااكان عليه أن يتعل م أن يقبل عذابه كش   

  روري.

 

 

 

 

 على آلة البيانوآلية العزف 

 بعيداً عن التشنج العضل 

 

 
 

 

 

 



 ملـف العــدد

  

 (  1سحر جميل ملحم)

  (2)وفـــيز رويانــإلج

 

 ملخي البحث:  

 اً من بد تعلم العزف على آلة البيانو يناق  هذا البحث مشاكل

وصاااوالً إلى آلية التحرك  التأقلم مع أسااالوب الجلوم تأهباً للعزف

الجساااااد  فيزيولوجية الت  تتفق مععلى البيانو  العزف الساااااليم ف 

الطبيعيااة. ثم يناااق  أهميااة ذكااا  العااازف وتطور  الفكري لتطويع 

  يل  ذلا  تطبيقات تناق. ياد  للمهاام التقنياة المختلفاة الصاااااااعوباة

أهمية التدرب على السااللم الموسايقية، وتطرح التمارين التمهيدية 

ائج ى البيانو، يل  ذل  النتالعزف عل البالغ المبتدئ ف  الخاصااااة ب

 والتوصيات.  

   ةــــمقدم

عنااد تاادريس العزف على البيااانو لمبتاادئين ومبتاادئااات ممن 

تجاوزوا الثامنة عشاارة من عمرهم كما يحدث ف  بعض األوساااط 

الجامعية العربية، يواجه المدرساااااااون عامة مشااااااااكل عدم مرونة 

ية السااااايئة الجهاز الحرك  لدى طالبهم، ومشااااااكل العادات الحرك

الت  اعتاد البعض عليها وكأنها من طبيعتهم. ولكن األمر اليتوقف 

ساااااااناة(، بال هناك الكثيرون ممن  23على المبتادئين الكباار )فوق 

تعلموا العزف على البيانو ف  سااان مبكرة ولكنهم يعانون  مشااااكل 

                                                           


أستاذة مساعدة بكلية التربية األساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيق  والتدريب، دولة ــ  

   الكويت.

دريب، دولة يق  والتأستاذ مساعد بكلية التربية األساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبـااااـاااا  

 الكويت. 
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مختلفة ف  أسااااالوب العزف، كثيراً ما تعيق تقدمهم الفن  وتسااااابب 

 ية الداع  لها. لهم آالماً جسد

يطبق البحث المفاهيم الحركية لتجنب التشاانج ف  العزف على 

البيانو الت  تدعو إلى توافق أسالوب العزف مع فيزيولوجية الجسد 

الطبيعية الت  تمنح العازف المرونة الجسااااادية الالزمة للسااااايطرة 

على جودة أدائاه، كماا تادعو إلى  ااااااارورة دوام المتاابعة الفكرية 

ا تقوم به أصاااابع اليد مع باق  أجزا  الجهاز الحرك  والساامعية لم

أثناا  التاادريااب واألدا  عااامااة. فقااد انتهى منااذ زمن بعيااد عهااد تلاا  

الن ريااات القااديمااة الت  كااان همهااا تاادريااب األصاااااااابع من منطلق 

ميكاانيك  بحات  بعيداً عن الفكر واإلصاااااااغا  وكأن عملية العزف 

 نى له. على آلة البيانو ه  عملية طرق فارغ المع

ورغم أن هذ  الدراساااااة تل  دراساااااة ساااااابقة ألحد كاتب ْ  هذا 

البحث اهتمت بدراسااة م اهر وأسااباب التشاانج عند اتباع أساالوب 

خااطع ف  العزف على آلااة البياانو، فه  األولى من نوعهاا بااللغااة 

العربية على صااعيد أساالوب وخصااوصااية الطرح واسااتخدام عدد 

على صااااعيد اجتماع باحث ْين،  كبير من المراجع األجنبية المختصاااة

يتمتع كالهماااا بخبرة طويلاااة ف  مجاااال العزف على البياااانو إلى 

جااانااب خبرتهمااا الطويلااة ف  التاادريس لمختلف الفئااات العمريااة. 

الااذي باادأ الجز    Louis Kentnerولكن أساااااااوة بلويس كنتنر 

الخاص بم اهر التكني  ف  كتابه "بيانو" بقوله: "ما سااااااايأت  هو 

ب نصاااااايحة عملية: فال تتوقعوا دوا  شااااااافياً أو معرفة على األغل

 William Newman، وأسوة بويليام نيومن (2)شاملة أو منهجاً" 

مؤلف كتااب "مشااااااااكال عاازف  البياانو" الاذي صااااااارح بأنه يلب  

الحاجة إلى فلسااافة عصااارية متناساااقة خاصاااة بالعزف على البيانو 

تذة وأساااااا تلخي نتائج البحوث والتجارب الت  التحصاااااى لعلما 

، يقدم الباحثان دراساااتهما كنصاااائح لمن يرغب ف  تعلم (1)وطالب

العزف على آلة البيانو ف  ساان متأخرة، ولمن يود تطوير مفاهيمه 

ف  أسااااااليب العزف من الطالب المتقدمين ف  العزف على البيانو 
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لتفادي األخطا  الحركية بتحساااااين أسااااالوب األدا  للتوصااااال إلى 

 وة. النتائج الفنية المرج

 

 لدراسات السابقة باللغة العربية ا

 ظهر عدد من الدراسات باللغة العربية نذكر منها:

د. سحر ملحم: "م اهر وأسباب التشنج عند العزف على  ـااـاا 2

آلة البيانو بأساااالوب خاطع"، بحث منشااااور ف  مجلة الحياة 

 (. 1122( عام )26الموسيقية العدد )

والمفاهيم الفيزيوحركية د. سحر ملحم: "البحث العلم   ـااااـاااا  1

لتطوير تقنياات األدا  على آلاة البياانو"، بحث منشاااااااور ف  

 (. 1121( عام )22مجلة الحياة الموسيقية العدد )

ياسر سيد حيدر: "االسترخا  وأثر  ف  اكتساب الحرية ـااااـااااا  7

والساااااااهولااة لكدا  الجيااد على آلااة البيااانو"، رساااااااالااة غير 

ة كلية التربية الموساايقي منشااورة، لنيل شااهادة الماجسااتير من

. كتب فيها بمساااااااهاب  2110ف  جامعة حلوان القاهرة عام 

عن التشاااريح العضااال  وآلية العزف على البيانو باساااتخدام 

ثقل اليد مع تطبيق تمارين خاصة لالسترخا  على مجموعة 

من المبتاادئين البااالغين ف  المرحلااة اإلعااداديااة بااالكليااة بعيااداً 

 . (7)لكدا  عن آلة البيانو تمهيداً 

د. سحر ملحم: "مدارم تعليم العزف على آالت الكالفير  ـااـاا 1

و البيانو من القرن الساادم عشار إلى بداية القرن العشارين 

، أهم أساااااليبها وتوجهاتها"، بحث منشاااااور ف  مجلة الحياة 

. وقد تضاااامن التعريف بأساااااليب العزف 2117الموساااايقية 

ها فير )المفاتيح( وتطورعلى آلة البيانو وأسالفها آالت الكال

 . (4)خالل الفترة المعنية

د. محمود شرقاوي: "دور الجهاز الحرك  ف  األدا  على  ـاـ 2

، 2117البيانو"، رساالة دكتورا  غير منشورة تقدم بها عام 
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وه  ترتبط بالبحث الحال  ف  أهمية فهم وظائف األعضااا  

 . (5)للتوصل إلى أدا  جيد على آلة البيانو

ليلى زيدان: "االسترخا  وأهميته الكتساب الحرية  د. ـااااـاااا 3

والسهولة ف  العزف على البيانو"، بحث منشور ف  مجلة 

دراساااااااات وبحوث، جاامعاة حلوان، العدد الثالث، المجلد 

وهو أول بحث باللغة العربية  (3)2160العاشر، مايو/أيار 

يادرم مو اااااااوع االساااااااترخااا  ف  العزف على البيااانو. 

 وجبااه بترجمااة كتاااب توبيااام مااات أوصااااااات الباااحثااة بم

Tobias Matthay: Pianoforte Muscular 

Relaxation Studies   دراسات استرخا  العضالت ف(

متضاااامناً  2116العزف على البيانو( الذي صاااادر ف  عام 

دراسات حول الملمس والرشاقة وسرعة الحركة والتعبير، 

  .(0)الوالذي مازال يعدف من المراجع الهامة ف  هذا المج

 الدراسات السابقة باللغات األجنبية:

أما الدراسااااااات والمراجع األجنبية المختصااااااة بتقنيات العزف 

على آلة البيانو فهناك فيض منها على مدى القرن العشااااارين وبداية 

 القرن الحال  الحادي والعشرين. وقد اعتمد الباحثان منها مايل :   

، ف  العزف على البيانوكتاب أساتذة المدرسة السوفييتية ـااااـاااا  2

مجموعاة مقااالت بااللغة الروسااااااية، صاااااادرت عن المطبعة 

، ويحوي الكتاب 2121الموساايقية الحكومية ف  موسااكو عام 

آرا  عدد من أسااتذة كونسارفاتوار موسكو الحكوم  المسمى 

 .(6)تشايكوفسك  المشهور عالمياً 

 Josef Lhevinne  :“Basicجوزيف ليفين  ـااااااااااااـاااااااااااا  1

Principles in Pianoforte Playing”  الااااماااابااااادئ(

. وهو أحد 2101األساااااااسااااااياة ف  العزف على آلاة البياانو( 

عازف  وأسااااتذة البيانو ف  كونسااارفاتوار تشاااايكوفساااك  ف  

موساكو ف  النصاف األول من القرن العشرين قبل أن يهاجر 



 ملـف العــدد

  

للعي  ف  الوالياااات المتحااادة. وقاااد لخي ليفين المباااادئ 

ب وأهداف التدريبات اليومية األساسية للعزف وعرض أسالي

المتنوعة لتطوير القدرات التقنية، مولياً اهتماماً خاصاااااً بدور 

 .(1)المدرم وآلية استخراج الصوت األجمل من آلة البيانو

 Walter Giseking  :“Pianoوالتر جيزكينغ ـاااااااااااـااااااااااا  7

Techniques”   ، تقنيات العزف على البيانو(، وهو ألمان(

إ افة     Karl Leimer  كارل اليمركتب عن تعاليم أساتاذ

إلى خبرته هو كواحد من أهم عازف  ومدرس  آلة البيانو ف  

، 2101القرن العشااااارين. الطبعة المساااااتخدمة تعود إلى عام 

علماً بأن النسخة األولى من الجز  األول من الكتاب صدرت 

.. أهم ماا ناادى به 2176ومن الجز  الثاان  عاام  2171عاام 

ية القدرة على التركيز الذهن  والسمع  أثنا  هو  رورة تنم

التاادريااب على آلااة البيااانو، و اااااارورة العزف براحااة تااامااة 

 .(21)وتطوير االستجابة الطبيعية للعضالت الالزمة للعزف

 William S. Newman :“Theويليام م. نيومن  ـاااااااـااااااا  1

Pianist’s Problems, A Modern Approach to 

Efficient Practice and Musicianly 

Performance”  مشاااكل عازف البيانو، أساالوب حديث نحو(

وهو عااازف بيااانو أمريك . أعياادت  ،تاادريااب فعااال وأدا  فن (

مع تعااديالت  2161طباااعااة كتااابااه ألهميتااه للمرة الثااالثااة عااام 

وإ اااافات قام بها المؤلف نفساااه، علماً بأن الطبعة األولى تعود 

قنياة بد اً من و ااااااعية . تنااول نيومن المشاااااااكال الت2121إلى 

الجلوم على آلااة البيااانو، وصااااااوالً إلى األدا  المتكاااماال للفنااان 

المحترف، مؤكااداً  اااااارورة بنااا  الثقااافااة الموساااااايقيااة وتنميااة 

القدرات المهنية كالعزف الساااماع  والقرا ة الوهلية واالرتجال 

الموساااااايق  و العزف الجماااع ، لاادورهااا ف  تقويااة الااذاكرة 

درات الفكريااة والعمليااة والنفساااااايااة الموساااااايقيااة وصااااااقاال القاا

 .(22)للطالب
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  ”Earl Moss :“More than teachingإيرل موم ـاااااـااااا  2

من  موم، وهو ركزوقاااد  . 2161)أكاثار مان تااادريس( 

عبه على الدور الكبير الذي يل كونسرفاتوار تورونتو ف  كندا،

 لةآالمدرم ف  شاارح وعرض األساااليب التقنية للعزف على 

، وطرح جماليات األدا براز إل الطالب وجيهت وأهمية البياانو

عدٍد من التمارين لمساعدة الطالب على الربط بين فهم طبيعة 

 .(21)الحركة والهدف منها للتمكن من تنفيذها 

)بيانو(  ”Louis Kentner   :“Pianoلويس كنتنر ـااااااااـاااااااا  3

. وقد تحدث باساتفا ة عن تفاصيل صناعة آلة البيانو 2103

  المختلفااة من وجهااة ن ر  هو وعاادد من وعن تقنيااات األدا

العااازفين الكبااار، مؤكااداً أهميااة الباادايااة الصااااااحيحااة ف  تعلم 

العزف لتجنااب الوقوع  ااااااحيااة التكتالت العضااااااليااة غير 

المتوازنااة أو التهااابااات األوتااار والتشاااااانجااات العضااااااليااة 

 .  (27)المؤلمة

 Georgy Sandor :“On Pianoجيورج  ساندور ـااااااـاااااا  0

Playing Motion, Sound and Expression”   فاا(

. 2112العزف على البيااانو: الحركااة،الصااااااوت، التعبير( ، 

وهو عاااازف بياااانو أمريك  درم لااادى المؤلف الهنغااااري 

بارتوك، وأل ف كتابه عندما كان قد قارب التسااعين من عمر . 

يتميز كتااابااه باااحتوائااه على منهج متكاااماال ومتميز لتاادريس 

نج واألخطاااا  الحركياااة العزف على البياااانو يتجناااب التشاااااا

ويتضاااااامن شاااااارحاااً وافياااً ألنواع التكنياا  المختلفااة وبعض 

التفاصايل التشاريحية الضرورية الت  البد أن يعرفها الطالب 

عن جسااد . وقد اسااتخدم الصااور المتتالية والرسااوم والرموز 

لتو ااايح التفاصااايل الحركية، كما قدم حلوالً للمشااااكل التقنية 

 .(21)ل الموسيقيةالمختلفة لكثير من األعما
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 Heinrich Neuhaus   :“L'Art Du هنري نيجاوزـاااااـااااا  6

Piano”  فن العزف على البيااانو( كتبااه ف  أواخر حياااتااه إذ(

 2102، وترجم إلى اللغااة الفرنساااااايااة عااام 2131توف  عااام 

. وهو من أهم أساااتذة 1117وأعيدت طباعته باللغة الفرنسااية 

قرن نتصااف الكونساارفاتوار تشااايكوفسااك  ف  موسااكو ف  م

العشاااارين.وقد درم لديه اثنان من أشااااهر عازف  العالم هما 

. أهم ماا ناادى باه نيجاوز Gilelsوغيليلز   Richterريختر 

أن ينطلق التكنياا  من الرؤيااة الفنيااة الت  تعكس الصااااااورة 

الجمالية للعمل الموساايق  مؤكداً دور الفكر والتحليل المنطق  

تقنيااة على السااااااوا . وقااد ف  تنميااة الحس الفن  والقاادرات ال

شااارح منطق وآلية تطوير القدرات التقنية على أساااام علم  

انطالقاً من خصاااوصاااية التكوين الجسااادي للطالب، وا اااعاً 

حلوالً ألكثر المشااااااكل التقنية الت  يعانيها الطالب  للتوصااااال 

 .  (22)إلى العزف بحرية وانسيابية

 Thomas Mark  :“What everyتومام مارك ـااااااااـاااااااا  1

pianist needs to know about the body”  مااااذا(

. 1117يحتاااج كاال عااازف بيااانو أن يعرفااه عن الجسااااااام( 

عازف وأساااتاذ بيانو أمريك ، كتب بالتفصااايل عن الجانب 

التشاااااريح  للجسااااام مبيناً آلية عمل العضاااااالت وأساااااباب 

تشااااانجها داعياً إلى  ااااارورة تصاااااحيح األخطا  الحركية 

رها البيانو لتجنب تطو المسااببة للتشاانجات ف  العزف على

إلى معضاااااااالت جسااااااادياة. علمااً بأنه قد اعتمد على كتاب 

 Barbara Conable andباربارا كونابل وويليم كونابل 
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William Conable    الذي يحمل اسااااماً مشااااابهاً الساااام

 Whar every musician needs to knowكتابه: "

about the body”   مايحتاج كل موسيق  أن يعرفه عن(

لجسم ( وطبق مافيه على عازف  البيانو مضيفاً الكثير من ا

التفاصاااايل والرسااااوم التو اااايحية الخاصااااة بالعزف على 

 .(23)البيانو

مقاالت من اإلنترنت وتسجيالت فيديو عن تكني  دوروث  ـااـاا 21

سااااااة  Dorothy Taubman Techniqueتاوبمان  مؤسااااااِّ

ورك يف  العزف على البيانو اشتهرت باسمها ف  نيو مدرساةً 

لتجنب ومعالجة التشنج ف  العزف على البيانو ف  الثمانينيات 

 .   (20)من القرن العشرين

، Alexander Techniqueمقاالت حول تكني  ألكسندر ـاـ 22

كتبها بعض األساتذة المختصين ف  معالجة األخطا  الحركية 

ومشااكل التنفس والنطق تبعاً لتعاليم ألكساندر، وبعض أساتذة 

ى البيانو الذين يقومون بتطبيق تكني  ألكساااندر ف  العزف عل

 .  (26)عملهم التدريس 

 

 أسئلة البحث : 

ماه  مواصفات الجلوم المتوازن استعداداً آللية سليمة ف  ــ  2

 العزف على آلة البيانو.

ماهو المنطق السليم للتحرك أثنا  عملية العزف على آلة ـاااااـااااا  1

 البيانو.

نوعها، وكيف يتم تطويعها للتصدي ما تأثير حجم اليد وـااااااـاااااا  7

 للمهام التقنية المختلفة. 

 وحدود :   منهج البحث
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يتبع البحث المنهج الوصاااف  التحليل ، ويتألف من ثالثة بنود تجيب 

عن أساااائلة البحث،  يليها تطبيقات ثم النتائج والتوصاااايات. علماً بأن هذا 

انو، وال يالبحث يقتصااار على األسااااسااايات الحركية ف  العزف على الب

يتطرق إلى البيدال والجماليات الموسااايقية الفنية، فه  تحتاج إلى توساااع 

 أكبر بكثير من حجم هذا البحث.    

 

 البند األول

 مواصفات الجلوم المتوازن استعداداً آللية سليمة

 ف  العزف على آلة البيانو

تضاف  و اعية الجلوم المتوازنة على شكل العازف هالة من 

ق  والتميز، ولكن األهم من ذلاا  أنهااا نقطااة االنطالق األناااقااة والر

الت  تحدد أساااااالوب األدا  وتؤثر على أدا  العازف وثقته بنفسااااااه. 

بأنها و ااااااعية من االسااااااتعداد  Newmanوبينما وصاااااافها نيومن 

 (21)والتأهب بعيداً عن المعوقات "الوسااط بين االرتخا  والصااالبة"

ا الو ااعية الت  بأنه Gyorgy Sandorوصاافها جيورج  ساااندر 

" mobility" و"قاااابلياااة التحرك stabilityتاتايح "االسااااااتقرار 

. ولكثرة التساااؤالت (11)" ف  نفس الوقتequilibriumو"التوازن 

الت  تشاااغل فكر الطالب أو الطالبة عندما يطلب منهما الجلوم أول 

 مرة أمام آلة البيانو ندل  بالتفاصيل التالية: 

لوم : يجب الجللوحة مفاتيح البيانو موقع الجلوم بالنسبةـاااـااا  2

ف  منتصااااااف اللوحة ليطول العازف أقصااااااى مفاتيح البيانو 

على يمينااه وعلى يساااااااار . وقااد حاادد نيومن الموقع فيمااا بين 

نغمت  م  وفا، مشاااااايراً إلى أن العازفين يفضاااااالون مع ذل  

 .(12)الجلوم عمودياً على نغمة الدو الوسطى أو نغمة الري

: اليتطلب الجلوم الطبيع  غله من الكرس مقدار ما نشـااااااـاااااا  1

على كرساا  البيانو شاااغل الكرساا  كله وإنما شاااغل النصاااف 

 Egoumnovاألول مناااه فقط.  وقاااد ذكر ذلااا  إيجومنوف 
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، بينما أو ااااح (11)كأول نقطة ف  وصااااف و ااااعية الجلوم

نيومن أن شااغل الكرساا  كله يساابب االرتخا  والكساال، وأن 

منه فقط يشعرنا بالنشاط  االقتصاار على شاغل النصاف األول

. علماااً بااأن تحرير العضاااااالتين ذات ْ  (17)واالسااااااتعااداد للعماال

هو الاااذي يعط   Bicepsالرأسااااااين ف  مؤخرة الفخاااذين 

 الشعور بالنشاط وبممكان التحرك بحرية.   

فق : يتمستوى ارتفاع الجلوم ومقدار البعد عن آلة البيانوـاااـااا  7

يتحاادد بجعاال الكوع  مع م العااازفين على أن ارتفاااع الجلوم

بنفس مسااااااتوى لوحاة مفااتيح البيانو، أما البعد عن آلة البيانو 

فحدد  نيومن بدخول الركبتين بمقدار إن  أو إنشااااااين الأكثر 

تحت حافة سطح مفاتيح البيانو، إذ إن الجلوم أقرب من ذل  

يكبال العاازف وال يمكناه من اسااااااتخادام ذراعياه بحرية على 

. وقاااد اكاتافى جيزكينغ (11)طاول لاوحاااة مافااااتاياح الابايااااناو

Giseking   بذكر  ااااارورة عدم ساااااند ال هر بمساااااند أثنا

الجلوم وأن يكون ارتفاع الكرسااااا  بما يسااااامح للسااااااعد أن 

. أمااا كنتنر (12)يكون على مسااااااتوى ارتفاااع مفاااتيح البيااانو

Kentner  فربط ارتفاع الكرساا  وب عد  عن آلة البيانو بطول

مشيراً إلى أن المهم  العازف أو قصار  وطول يديه وقصارها

ف  األمر هو الشاااااعور بالراحة والقدرة على تحري  الجسااااام 

حول محور مركز الجلوم ف  االتجااهاات كاافة ، إلى األمام 

والخلف واليمين واليسار، وبحيث يشكل امتداد ذراع العازف 

من مجلساااااه إلى أصاااااابع البيانو زاوية منفرجة وه  الزاوية 

 T. Mark. ولكن تومام مارك (13)الطبيعياة المتاداد الذراع

أو اااح مسااااوئ انخفاض أو ارتفاع الكرسااا  عن المساااتوى 

المطلوب من الناحية الفيزيولوجية الخاصااااة بتجنب التشاااانج. 

فاانخفااض الكرساااااا  يسااااااباب القيام بحركة خاطئة لتعويض 

النقي ف  االرتفاااع، كتحاادفب األكتاااف أو رفع الكوعين أو 

يانو ا تقبض على مفاتيح البالمبالغة ف  تدوير األصاااابع وكأنه
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لتمنع سااااااقوط اليادين. أما الزيادة ف  ارتفاع كرساااااا  البيانو 

فتساااااابب ا ااااااطرار العازف إلى خفض الرسااااااغ أو خفض 

ع مت  الرقبة والكتف ف  محاولة ألقلمة الجسم مع االرتفاع 

الزائااد. أي أن العااازف، عنااد ارتفاااع أو انخفاااض مسااااااتوى 

 ضااااية تساااابب التشاااانجالجلوم، يضاااطر للقيام بحركات تعوي

الناتج عن النشااااط العضااال  السااااكن. ولتالف  هذ  الحركات 

يجب أن يجلس العازف بحيث يكون الكوع بمسااااااتوى مفاتيح 

البياانو البيضااااااا . وينصااااااح ماارك باسااااااتخدام مرآة لتحديد 

االرتفاع ف  البداية للتأكد من أن الكوع بالمساااااتوى المطلوب 

رتفاااع المطلوب وتباادأ إلى أن يتم التعود على الحركااة ف  اال

بتحديد االرتفاع   Kinesthetic senseالحااسااااااة الحركية  

 . (10)المناسب شعورياً دون الحاجة إلى المرآة

إلى أن  Egoumnov: أشار إيجومنوف و ع ومكان القدمينـاـ  1

، (16)القدمين يجب أن تكونا مسااتعدتين دائماً السااتخدام البيداالت

حول أرجاال الكرساااااا  منبهاااً أن وحااذر نيومن من لف القاادمين 

، بل ربما يتعرض بذل  (11)ذلا  يسااااااباب التعاب ويقوم ال هر

الطالب للسااااقوط عن الكرساااا  نتيجة عدم التوازن وفقدان نقطة 

االرتكاز على األرض. وقد حذر كنتنر من ذل  أيضاااااااً، محدداً 

و ااااااع القاادم اليمنى للعااازف فوق البياادال اليمنى حتى عناادمااا 

يضااع القدم اليساارى على اسااتعداد دائم لدعم  اليسااتخدمها، بينما

توازن جسااد العازف أثنا  العزف، فلربما يحتاج األمر أن تسااند 

القدم اليساارى وزن الجساام كله! وعارض كنتنر فكرة إبقا  القدم 

اليسااارى فوق البيدال اليسااارى واساااتخدام البيدال اليسااارى كلما 

أراد العااازف تخفيف الصااااااوت، ن راً ألن تخفيف الصااااااوت 

يعكس مهااارة العااازف بااالتحكم بمقاادار الثقاال ومقاادار القوة الت  

تنتقل من جساااااد  لمفاتيح البيانو عن طريق أصاااااابعه، كما حذر 

. . أما تومام مارك(71)من اساتخدام القدم اليسرى لضبط اإليقاع

فتحدث عن السااااقين ككل وليس فقط عن القدمين، وأو اااح من 
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ة الجلوم يحرر الناااحيااة التشااااااريحيااة أن التمركز على ع ماا

الساااااقين ف  مفصاااال الفخذين ويمكنهما من العمل والتحرك ف  

أهميااة  Sandor. وكااذلاا  أكااد ساااااااناادور (72)جميع االتجاااهااات

القدمين والساااقين ف  تأمين االسااتقرار وقابلية التحرك والتوازن 

، علماً (71)ف  العزف على البيانو إ ااافة إلى اسااتخدام البيداالت

ن أن يختلف من لح ااة إلى أخرى تبعاااً بااأن توازن الجساااااام يمك

 للمهام العزفية الت  يقوم بها العازف. 

: يجب أن يكون ال هر مستقيماً مع االنحنا  و عية ال هرـااااـاااا  2

الطبيع  الخفيف إلى األمااام من جهااة الرقبااة الااذي ينتج عن 

 Gisekingالجلوم الطبيع  الحر للجساام. وقد عبر جيزكينغ 

العازف مسااااتقيماً، ولكن الجز  عن ذل  بضاااارورة أن يجلس 

العلوي من جسد  البد من أن ينحن  انحنا  خفيفاً لكمام إلتاحة 

. (77)المجال للذراع العليا ألن تتدلى بارتخا  من مفصاال الكتف

وأشااااااار إيجومنوف إلى إمكاانياة االنحناا  الخفيف ولكنه حذر 

أماا نيومن فقاد أبادى تحف اً نحو االنحنا   (71)من تحادب ال هر

الخفيف مناذ باداياة تعلم العزف منبهااً إلى أن أي مقدار النحنا  

ال هر منذ البداية قد يسااابب التعب المبكر بضاااغطه على القلب 

. أما (72)والرئتين، وأن االنحنا  يجب أن يخضااااااع للحاجة فقط

تومااام مااارك فااأعطى العااازف حريااة تحااديااد مقاادار انحنااائااه 

الذي يضااااامن له بنفساااااه من خالل الجلوم الطبيع  المتوازن 

التنفس الطبيع  المريح وسااااااهولااة الساااااايطرة على حركاااتااه. 

فالشااااعور بصااااعوبة ف  التنفس وإصاااادار صااااوت أثنا  عملية 

التنفس يعنياان أن و ااااااعياة الجلوم غير سااااااليمة، بل وربما 
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تكون عضااااااالت الرقباة والحنجرة متصاااااالبة، وعند ذل  البد 

للعاازف من تصااااااحيح و ااااااعياة جلوسااااااه ليتخلي من هذ  

. كما أو ح أن و عية الجلوم السليمة (73)هر التشنجيةالم ا

والمتوازناة الت  تضاااااامن تصااااااحيح مقادار انحنا  ال هر ه  

الو ااااااعيااة الت  تتمركز منطقااة الجلوم فيهااا ف  منتصااااااف 

الكرسا  على الع مة المخصصة للجلوم ف  أسفل الحوض، 

إذ يتمركز وزن الجساااااام على ع مااة الجلوم ويمر منهااا إلى 

يحقق التوازن المطلوب الااذي يصااااااحح مقاادار ع ااام الفخااذ ل

االنحنااا ، علماااً بااأن انحنااا  ال هر الطبيع  الالزم للعزف يتم 

بااانحنااا  الرأم قليالً إلى األمااام من منطقااة الرقبااة. أمااا دفع 

ال هر أو دفع األكتاف إلى الورا  بشاكل تشنج  وغير طبيع  

فيساااااابب ميالن وزن الجساااااام نحو منتصااااااف العمود الفقري 

ة الذيل مما يؤدي إلى زيادة الضااااااغط على أعصاااااااب وع ما

منتصاااااف العمود الفقري، مما يضاااااطر عضاااااالت الذراعين 

والجذع من التعويض الحرك  الخاطع مساااابباً التشااااانج واأللم 

)الصااااااورة  (70)لعضااااااالت ال هر والاااذراعين والكتفين معااااً 

 (.  1رقم

 

 

 

 



 ملـف العــدد

  

 ورة( و(  مقارنة بين الجلسة المتوازنة )يمين الص1الصورة رقم )

 غير المتوازنة )يسار الصورة(

 

 الجلسة  على يمين الصورة:

  متوازنة

ياناحانا  فاياهاااا ال هر قليالً إلى 

األماام من الرقباة ويتمركز وزن 

الجساااام على ع مة الجلوم ف  

منتصاااااف الكرسااااا  مما يخفف 

 الضغط عن العمود الفقري

  على يسار الصورة: 
 الجلسة غير متوازنة

 إذ إن الا هر مااادفوع إلى

الخلف  حياااث يميااال وزن 

الجسااااام إلى الخلف مسااااابباً 

الضااااااغأل على أعصااااااااب 

 منتصف العمود الفقري
)الصورة من كتاب تومام مارك المستخدم ف  البحث، 

 (49صفحة 

: يجب عدم مقدار ب عد الكوعين عن الجسم وتوجيه الرسغـااااـاااا  3

تقرياب الكوع من الجاذع وتجناب التصاااااااقاه باه لتجناب توتر 

. وقد حدد نيومن ب عد الكوعين عن الجساااام (67)وإعاقة الحركة

بمسااافة بضااعة إنشااات مو ااحاً أهمية ذل  ف  تعويض عدم 

التوازن بين أطوال األصاااااابع إذ يتم تالف  قصااااار و اااااعف 

. أما (71)اإلصابعين الصغيرتين وتأمين حرية حركة الذراعين

الرسااغ، فيتوجه تلقائياً نحو اإلصاابع الصااغيرة/الخامسااة عند 

عن الجذع. ويمكن أن يتبدل اتجا  الرسااااااغ كثيراً إبعاد الكوع 

كتوجيهاااه مع األصااااااااابع نحو اإلصاااااابع  (11)أثناااا  العزف 

الصااغيرة/الخامسااة لتسااهيل عملية تمرير اإلبهام كما ف  أدا  

على أن يتم ذلا  بالتوفيق مع حركة الكوع كما  (12)الساااااااللم 

 سبقت اإلشارة. 

إمكان تنوع شكل  : بينما أفاد إيجومنوف إلىو عية اليدـااااـاااا  0

األصاااااااابع على البيانو تبعاً لما تتطلبه شاااااااخصاااااااية الجملة 

الموسااايقية أشاااار إلى أن الو اااعية نصاااف الدائرية لليد ه  
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الت  تضاااامن لكصااااابع حركة  (11)الو ااااعية األكثر طبيعية

طبيعياة مريحاة ينطلق منها العازف. ويشااااااابهها إيرل موم 

E. Moss ة عندما بو ااعية الساااعد مع الرسااغ على الطاول

نكتب رسااااااالة ما. ويسااااااتنكر أن اليزال بعض المدرسااااااين 

يطلبون من طالبهم تدوير أصاااااااابعهم وأيديهم بشاااااااكل غير 

طبيع  يتساابب لهم بالتشاانج والتصاالب ف  اليد والساااعد معاً 

. كما هاجم نيومن و ااااااعية اليد (17)ويساااااا   لنوعية األدا 

الت  تتكور بها األصاااااابع بعصااااابية ووصااااافها بالو اااااعية 

طئة الت  تؤدي إلى تحري  األصاااااابع  ااااامن آلية غير الخا

ساليمة تتسابب بالتشنجات والتوترات العضلية المؤلمة داعياً 

. أما ليفين (11)إلى تحري  األصاااابع من المفاصااال المشاااطية

Lhevinne   فقد طرح  اااارورة االلتزام بو ااااعية تحري

األصاااابع من المفاصااال المشاااطية كضااارورة جمالية لنوعية 

)الصاااورة  يساااتخرجه العازف من آلة البيانوالصاااوت الذي 

(، وقد نصااح بعدم اسااتخدام السااالميات الصااغيرة إال 21رقم

 . (12)ف  حاالت استثنائية 

 

 

 

(: تحري  األصابع من المفاصل المشطية )كما 12الصورة رقم )

 وردت ف  كتاب ليفين(
 البند الثان 

 بيانوالمنطق السليم للحركة أثنا  عملية العزف على آلة ال

إن العالقاة الحركياة بين األجزا  المختلفاة للجهااز الحرك  تتاداخل 

بحيث التسامح بدراساة حركة كل جز  باستقاللية تامة عن األجزا  إلى 

آخرى. ولاذلا ، فامنه قد تم التطرق للتفاصاااااايل الحركية الخاصااااااة بنلية 



 ملـف العــدد

  

خرى، وليسااات األحركة كل جز  مع األخذ بالحسااابان عالقته باألجزا  

 ين إال رموزاً للموا يع الرئيسة للفقرات دون االقتصار عليها: العناو

 حركة اليد واألصابعــ  1

إن المبالغة باالهتمام بشااااااكل اليد واإلصااااااابة بالتشاااااانج نتيجة 

التمسااااااا  بو ااااااعيااة محااددة لليااد أثنااا  العزف على البيااانو جعاال 

أيجومنوف يعلق على ذل  بقوله: "ليس المهم أن نضااع يدنا بالشااكل 

ح" بل المهم "كيف نحركها بالشاااكل الصاااحيح"، وأن "على الصاااحي

اليد أن تتكيف باسااااااتمرار لتكوين الجمل الموساااااايقية تبعاً لمسااااااار 

 Neuhausويتوافق ذل  مع ماكتبه نيجاوز  (13)التدوين الموساايق "

بأن الو ااااعية الصااااحيحة لليد ه  "الو ااااعية الت  يمكن أن تتبدل 

 .   (10)وسيقا"بسرعة وسهولة  مع ما يمليه مسار الم

ولتو اايح اختالف تشااكيل اليد تبعاً الختالف نوعية المتطلبات 

بين و ااااااعيت  أدا  األوكتاافات وأدا   Mossالتقنياة، قاارن موم 

خمس نغماات متتاالياة )واألوكتااف هو المسااااااافاة بين ثمان  نغمات 

متتاااليااة، أي بين النغمااة األولى واألخيرة من أي ساااااالم موساااااايق  

مااً بااأن النغمااة الثااامنااة ه  تكرار لكولى على مااجور أو مينور، عل

مسااااااتوى نغم  أعلى أو أخفض حسااااااب اتجا  الساااااالم(.  فعند أدا  

األوكتاااف البااد من فتح راحااة اليااد لتكبر المساااااااافااة بين اإلصاااااابع 

الصغيرة واإلبهام فيطول كل منهما النغمة المنوطة به. أما عند أدا  

اليااد باال تبقى اليااد  النغمااات الخمس المتتاااليااة فال حاااجااة إلى فتح

مقبو ااااااة على حاالتها الطبيعية. هذا، دون إغفال أن تكون رؤوم 

األصااااابع صاااالبة ومكتنزة وتسااااتمد قوتها وحركتها من المفاصاااال 

 .  (16)المشطية ف  منتصف الكف

أما نيجاوز، فقد لجأ إلى تمرين بسااااايط لتو ااااايح إمكانات تبديل 

لب على إبقا  و اااعيات اليد بسااارعة وساااهولة. وهو أن يحافأل  الطا

رؤوم أصاابعه مالصاقة لمفاتيح البيانو بينما يقوم بتحري  ذراعه أو 

. وأورد عادداً من األمثلاة نذكر (11)كلتاا ذراعياه ف  جميع االتجااهاات
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هو الزخرفة  Trilleمنهاا ما يخي أدا  التريل والساااااااللم )والتريل 

 هالت  تحصاااال نتيجة تكرار أدا  نغمتين متتاليتين بساااارعة، بما يشااااب

الزغردة(. فأدا  التريل اليحتاج إلى نقل اليد من و ااعية إلى أخرى، 

بال يتطلااب أن تبقى اليااد ثاابتااة ف  مكااانهاا ف  و ااااااعهاا الطبيع ، إذ 

تكون األصاااابع قريبة من مفاتيح البيانو مع المحاف ة على الليونة ف  

الياد والكوع والساااااااعد، وذل  ف  الحاالت الثالث الت  يمكن اتباعها 

   التريل:ف  أدا

الت  يقتصاااااار فيها أدا  التريل على تحري   ف  الحاالة األولى 

 األصابع فقط من مفاصلها المشطية. 

الت  يسااااااتخاادم فيهااا العااازف اهتزاز اليااد  وف  الحااالااة الثااانيااة

والساااعد معاً اعتماداً على ع مت  الزند والكعبرة والعضااالت الت  

 تحيط بهما.

الت  يطبقهاا مع م العازفين،  وه  الحاالاة وف  الحاالاة الثاالثاة 

 .  (21)يدمج العازف مايفعله ف  الحالتين األولى والثانية معاً 

أما أدا  الساااللم فيحتاج إلى نقل اليد باسااتمرار من و ااعية إلى 

أخرى والو اااعية الصاااحيحة لليد ف  هذ  الحالة ه  الو اااعية الت  

حركة  عيتم فيها توجيه األصاااابع نحو اإلصااابع الخامساااة بالتنسااايق م

الكوع لتسااااااهياال مرور اإلبهااام من تحاات اليااد أو مرور اليااد من فوق 

اإلبهام، كما أشااار إلى إمكان اسااتخدام الحركة المتموجة لليد والرسااغ 

 Axial. علماااً بااأن الحركااة المتموجااة أو الاادورانيااة (22)عنااد اللزوم

Rotation  تتم بالتنساااايق بين رفع وخفض الرسااااغ بالتوافق مع رفع

ع وتدوير الذراع ككل من مفصااال الكتف بحركة دائرية وخفض الكو

 Gyorgyمتموجااة حول مركز الكوع. إال أن جيورج  سااااااااناادور 

Sandor  يعارض اسااااااتخدام الحركة الدورانية عند تغيير و ااااااعية

، ويفضاال اسااتخدام الحركات (21)الذراع ف  أدا  الساااللم واألربيجات

 تالف ف  قوة األصاااااابعالجانبية األفقية للسااااااعد ف  أدائها لدعم االخ

واسااااااتقالليتهاا )علمااً بأن األربيج يعن  أدا  نغمات التنلفات بشااااااكل 
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متتاٍل بدالً من عزفها مع بعضااها ف  آن واحد(. ويو ااح ساااندور أن 

هدف الحركة الجانبية للساااعد هو و ااع كل إصاابع على خط مسااتقيم 

مع عضاااالتها الموجودة ف  الساااااعد، وبحيث تكون اإلصاااابع عمودية 

مفتااح البيانو مما يسااااااهل حركة اإلصاااااابع ويقويها بما ف  ذل   على

اإلبهاام. كما يشااااااير إلى أن اإلصاااااابع الرابعة ه  أحوج األصااااااابع 

الساتخدام الحركة الجانبية للسااعد ن راً لما تعان  من  عف وإعاقة 

بساابب التفاف عضااالتها الباسااطة والقابضااة مع عضااالت اإلصاابع 

    .(27)بحركة هذ  اإلصبعالثالثة/الوسطى وارتباط حركتها 

وتطبيقاً للتحرك  من مبدأ سير األمر الحرك ، أو ح نيومن 

 The fourالعالقااة الحركيااة بين "الروافع )أو اآلليااات( األربع" 

mechanisms ه اإلصاااااابع  برافعاة، وكاذل  كل من اليد ، إذ شاااااابا 

والساااااعد والذراع، مو ااااحاً أن حركة كل من هذ  الروافع ترتكز 

صال المشاطية لكصاابع ومفاصال الرسغ والكوع والكتف على المفا

على التوال . وقد انطلق لدراسااااة حركتها من فكرة تشااااريحية بحتة 

وه  أن األساااااام الثابت للمفصااااال هو كل شااااا   فوقه، بمعنى أن 

أساااام مفاصااال األصاااابع هو كف اليد، أساااام مفصااال الرساااغ هو 

ف هو السااعد، أساام مفصال الكوع هو الذراع، أساام مفصل الكت

الجذع. مشاااايراً إلى أن العضااااالت الموجودة ف  األسااااام ه  الت  

تقوم بتحري  العضااااو الرافع إلى األعلى أو إلى األساااافل بوساااااطة 

أوتار "التتمتع بالليونة". كما أشاااار إلى رافع خامس أقل اساااتخداماً 

ف  العزف على آلة البيانو أال وهو الجذع، ومفاصااااله ه  مفاصاااال 

. وتبين الصااورة (21)الجز  األساافل من الجساام األفخاذ، وأساااسااه هو

 ( الروافع كما رسمها نيومن ف  كتابه:22رقم )
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)الصورة من كتاب نيومن "الروافع األربعة"  (11الصورة رقم )

 (41"مشاكل عازف البيانو"  ص 

وأ ااااااف نيومن أن على الطالب أن يراع  مساااااألتين هامتين 

وال:ً وجوب ثبااات أسااااااام عناد التاادرب على اسااااااتخاادام الروافع: أ

المفصال الذي يقوم بتحريكه. ثانياً: االقتصااد ف  الحركة باالقتصار 

على اسااااااتخادام اآللياة الرافعاة المحددة دون تدخل رافعة أخرى إال 

بالضااااارورة. فاساااااتخدام الجز  العلوي من الذراع يحتم أن تتحرك 

الااذراع كلهااا كوحاادة واحاادة منغلقااة تعتمااد على الجز  العلوي من 

الذراع وحد  دون كسااااار الطوق من الكتف إلى رؤوم األصاااااابع، 

وذل  ألن اساااتخدام اليد والسااااعد أو أحدهما مع الذراع  دون مبرر 

. وقد خي نيومن (22)يضااااااعف الحركة ويؤدي إلى تشااااااتت القوى

األصابع بعزف النغمات المزدوجة والمقاطع السريعة جداً والعزف 

اد المساااابق لكبس مفاتيح الذي يتطلب االسااااتعد legatoالموصااااول 

بساااااارعااات  staccatoالبيااانو، بينمااا خي اليااد بااالعزف المتقطع 

معتادلة، مشاااااايراً إلى أن األصااااااابع ه   الوحيدة بين الروافع الت  

تتمتع بحق التهيؤ المسااابق للعزف، وبحيث تعتمد باق  الروافع على 

. ولكن هذا الينف  unprepared attacks (23)حركات غير مهيأة 

يؤ الفكري إلنجااااز الحركاااة بصاااااارف الن ر عن الرافعاااة الاتاها

المسااااتخدمة منعاً للتشاااانج الذي ينتج عن أوامر التحرك العشااااوائية 

 والمفاجئة. 

ولكن الشااارط األسااااسااا  لتجنب التشااانج يكمن ف  ماأو اااحه 

سااااااندور بأن العازف ف  حقيقة األمر البد أن يساااااتخدم دائماً جميع 

تبعاً لنوعية التكني  المطلوب، األجزا  معااً ولكن بنسااااااب متفااوتاة 

وأن تكون مشاااركة األجزا  لبعضااها مع بعض إما مباشاارة أو غير 

مباااشاااااارة. فااأدا  الساااااااللم واألربيج )األربيج يعن  عزف نغمااات 

التنلفات بشكل متتاٍل بدالً من عزفها معاً( يتطلب االستخدام المباشر 
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ع لعضااااااالت الساااااااعد واليد مع مساااااااعدة غير مباشاااااارة من الذرا

أن تشاااااترك جميع  Staccatoوالكتف، بينما يتطلب األدا  المتقطع 

األجزا  ف  العزف بشكل مباشر فتعمل اليد بتوافق حرك  مع باق  

الروافع، ولكن كميااة الحركااة تكون أكبر ماااتكون عنااد األصاااااااابع 

والياد، وتقل إلى أقل ما يمكن ف  باق  أجزا  الذراع، علماً بأنه ينبه 

لخطأ الشاااااائع المسااااامى "األدا  المتقطع من إلى  ااااارورة تجنب ا

 .  wrist staccato "(20)الرسغ" 

ــحركة اإلصبعين الصغيرتين  ــ.0  الخامسة )الخنصر( ف  كل يد ـ

ن راً إلى شاااااادة أهمية اإلصاااااابعين الصااااااغيرتين، الخامسااااااة  

)الخنصاااااار( ف  كااال ياااد، أطلق عليهماااا عاااازف البياااانو أنطون 

مية  "القائدان" للموساااايقا تساااا Anton Rubinsteinروبنشااااتاين 

les "conducteurs" de la musique  وقااد أشاااااااار إلى ذلاا .

نيجاوز مو ااحاً عمل كل منهما. فاإلصاابع الخامسااة ف  اليد اليمنى 

مسااااؤولة عن أدا  النغمات العليا، وه  غالباً ما تكون اللحن )فغالباً 

ع بمايكتب اللحن ف  المقطوعة الموسااااايقية لليد اليمنى(، أما اإلصااااا

الخامسة ف  اليد اليسرى، فه  مسؤولة عن أدا  النغمات المنخفضة 

الت  تشااااكل األسااااام الهارمون  الذي يرتكز عليه اللحن. هذا بينما 

تقوم باق  األصااااااابع بعزف النساااااايج الهارمون  فيما بينهما. وخير 

الت   Chopinأمثلاة على ذلا  نجادهاا ف  أعمال المؤلف شااااااوبان 

بتو يح اللحن وتو يح نغمات الباص بينما تتطلب اهتماماً خاصااً 

يجااب تخفيض أصااااااوات النغمااات الت  ف  الطبقااة الوسااااااطى فيمااا 

بينهما، علماً بأن الطبقة الوسااطى تكون عادة بشااكل تنلفات )أي عند 

 .  (26)أدا  ثالث نغمات أو أكثر مع بعضها  من ترتيب معين(

ا مإذن فأهمية اإلصاااابعين الصااااغيرتين تفوق حجمهما، وقدراته

كبيرة. علماً بأن كالً منهما يتمتع بعضااالت إ ااافية خاصااة به على 

، كما أنهما (21)الجااناب الخاارج  لكف الياد تزياد من قوتاه وفعااليتاه

تتلقيااان الاادعم عنااد الحاااجااة من الكوع والكتف ممااا يزياادهمااا قوة 
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وسايطرة، تماماً كما يتم مع الرساغ. ويستطيع الطالب بالتركيز على 

بالحركة، أن يتتبع المساااااار الداخل  العضااااال   إحسااااااساااااه الداخل 

والعصاااااب  لحركة كل من أصااااابعيه الصاااااغيرتين من منطقة تمام 

اإلصااابع مع مفتاح البيانو إلى الكوع والكتف. أما قصااار اإلصااابعين 

الصاغيرتين فيتطلب أن يقوم الطالب عند العزف باإلصبع الصغيرة 

 على إما بتخفيض الرسااااااغ باالعتماد على العضااااااالت اإل ااااااافية

الجااناب الخاارج  لليد وع ام مشااااااط اليد لتمكينه من الوجود على 

لوحة المفاتيح أو على العكس رفع الرساااااغ وتوجيهه نحو اإلصااااابع 

 الصغيرة بالتنسيق مع حركة الكوع. 

 اإلبهامحركة  ــ.1

إن مروناة عضاااااالت  اإلبهاام ه  من الضاااااارورات الهامة ف  

 قة اإلبهام المباشرة مععملية العزف على آلة البيانو، وبخاصاة لعال

الرسااااااغ. إذ يرتبط ارتفاع اإلبهام بارتفاع الرسااااااغ عند العزف ف  

عالقاة متباادلاة، وارتفاع كليهما يخضااااااع للتغير تبعاً للحاجة التقنية 

والفنية. وعندما يحصاااال التشاااانج ف  عضاااالت  اإلبهام ينعكس ذل  

 مباشرة على الرسغ  اغطاً على األعصاب الممتدة من الرسغ إلى

اإلبهام، مما يعيق نقل األوامر الحركية إلى األصااااااابع كما ورد ف  

أسااااباب التشاااانج. أي أن تشاااانج اإلبهام يؤدي إلى تشاااانج ف  الذراع 

ككال. ويمكن التاأكاد من ذلا  عمليااً بمجرد تثبيت اإلبهام بعصاااااابية 

 ومحاولة تحري  اليد والذراع واألصابع.

للتمكن من  كما تشاااكل مرونة عضااالت  اإلبهام شااارطاً أسااااساااياً 

السااااايطرة على حركة اإلبهام نفساااااها. إذ إن اإلبهام، باالعتماد على 

مرونة عضاالتيها، تسااتطيع التحرك ف  جميع الجهات فتمتد بسااهولة 

لتطول نغماة ماا بعيادة عنهاا أو قريباة منها، أو ترتفع إلى األعلى أو 

تنزل إلى األسااافل دون مسااااندة من أي جز  من اليد أو الذراع. كما 

طيع اإلبهام أيضاً، المرور من تحت المفصل المشط  لكصابع تسات

لتعمل مع الرسااااغ والساااااعد والكوع على نقل اليد من و ااااعية إلى 

أخرى منصاااااعة للتوجيهات واألوامر الحركية.  ولكن ساااااندور قد 
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حذر من و اع اإلبهام تحت المفاصل المشطية لكصابع كما يحدث 

أن ذل  يضعف ويعيق حركة اإلبهام  غالباً أثنا  أدا  السااللم معتبراً 

، وأن مساااااعدة الرسااااغ والساااااعد لإلبهام عندما تكون اإلبهام تحت 

األصااااابع ربما تساااا   للتوازن بين أصااااوات النغمات الت  ت عزف. 

لذل ، بدالً من و اع اإلبهام أبداً تحت األصابع، يجب االستفادة من 

ع ب  متوافق مالحركة الجانبية للساااعد  لو ااع اإلبهام على خط جان

 . (31)خط الساعد، ثم تخفيض الرسغ لتسهيل عمل اإلبهام. 

كال هاذا يادل على أهمياة مراقباة ليوناة عضاااااالت  اإلبهام أثنا  

العزف و ارورة اكتساب هذ  العادة السليمة منذ بداية تعلم العزف 

على البياانو. بال إن الخطأ ف  توجيه اإلبهام وبخاصااااااة عند تركيز 

يحولها إلى مساااااتبد مخرب، بينما تكون مطواعة القوة فيها بتشااااانج 

 ومفيدة عندما نحافأل على مرونتها ونجيد توجيهها.

 حركة الرسغ وارتفاعها ــ.4

الرسااااغ هو الممر الرئيساااا  ألوامر الم  إلى اليد واألصااااابع، 

ويفترض أن يشااااكل جسااااراً متحركاً لتسااااهيل مرور اإلبهام وعملها 

عدا أن حالة الرسااغ، وبضاامن  والتنقل بين و ااعيات اليد المختلفة.

ذل  ارتفاعه وحركته وليونته، تؤثر ف  نوعية الصوت الصادر من 

آلااة البيااانو وف  تحقيق العزف الموصااااااول، ويعتبر  ليفين أشاااااابااه 

بممتي الصادمات إذ إن ليونته تقلل من التخبطات والفرمالت أثنا  

ستوى الطبيع  الرتفاع الرسغ هو مستوى . ورغم أن الم(32)العزف

المفاصااال المشاااطية، إال أن الرساااغ يبقى عملياً بين الرفع والخفض 

تبعااً للحااجاة الت  تحاددهاا نوعياة التكنيا  واآللياة المسااااااتخدمة ف  

العزف. فيفضاااااال خفض الرسااااااغ عند فتح األصااااااابع أثنا  العزف 

ند ، وكذل  ع(31)واالعتماد بشاااااكل رئيسااااا  على حركة األصاااااابع

، أما عند اسااااتخدام اآلليات (37)العزف باإلبهام واإلصاااابع الخامسااااة

 . (31)الثالث األخرى فيفضل رفع الرسغ قليالً 

أما نيجاوز، فقد نصاااح بأن يبقى الرساااغ أخفض قليالً من ع م 

مشااط اليد وبخاصااة عند عزف األوكتافات، وأصاار على أصااحاب 
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  رغم اليااد الصااااااغيرة التمتع بااالصاااااابر واإلصاااااارار لتحقيق ذلاا

ب (32)الصااااااعوبااات الت  يمكن أن تواجههم ف  بااادئ األمر . ولتجنااف

التشانج، نصاح باساتخدام الحركة المتموجة لليد والرسغ عند الحاجة 

لجعل األصاابع ف  و عية عملية ومريحة تمكنها من العزف بالقوة 

، ولكنه أشار إلى  رورة االقتصاد ف   الحركة لجعل (33)المطلوبة

تكون غير مرئياااة كماااا هو األمر عناااد العاااازف التموجاااات تكااااد 

. علمااً باأن الحركاة المتموجة تتيح االسااااااتفادة من قوة (30)المتمرم

البنية الع مية ف  مفصااال  الكوع والكتف لدعم عضاااالت الساااااعد 

 والذراع وإزالة التشنج.

أي أن على العازف أن يحافأل على ليونة الرسغ مهما تغير 

مؤشراً وا حاً للتشنج وللخطأ ف   ارتفاعه. ويعدف تصلب الرسغ

الحركااة. ومنااذ باادايااة تعلم العزف على البيااانو يجااب أن يقوم 

الطالب أو الطالبة بمراقبة حركة الرسغ باستمرار أثنا  التدريب 

 ً . (36)للتأكد من ليونته ومرونته إلى أن يصااابح ذل  أمراً اعتياديا

البيانو  وإذا كان الطالب قد أمضى شوطاً من دراسة العزف على

دون االعتيااد على ذلا  فعلياه العمل على اكتسااااااااب هذ  العادة 

مهما كلفه األمر، علماً بأنه بمجرد أن يبدأ بتليين رساغه سيشعر 

بالراحة وزوال األلم الذي يترافق عادة مع تشااانج الرساااغ. علماً 

بأن الحفاظ على ليونة الرسااغ يرتبط  أيضاااً بالحفاظ على ليونة 

 ا سبق التو يح. عضلت  اإلبهام كم

 حركة الساعد والكوع:   ــ.5  

من الطبيع  أن ترتبط حركاااة الكوع أو الرساااااااغ بحركاااة 

السااااعد الذي يربط بينهما. ون راً ألن العضاااالت الموجودة ف  

الساعد ه  المسؤولة عن تحري  األصابع بوساطة األوتار الت  

  ذتصاااالها بها مروراً بالرسااااغ، فمن التنساااايق الجيد بين جميع ه

األجزا : اليد والرسااااااغ والسااااااااعد والكوع، يمد العازف بالقوة 

والثبات والساااااايطرة على العزف. ولهذا يختي الساااااااعد بأدا  

المقااطع الت  تحتااج إلى القوة والدقة معاً ساااااااوا  كانت نغمات 
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)نغمتين تبعدان عن بعضاااااااهما  intervalsمفردة أم مساااااااافات 

فات ألوكتافات أو التنلبمسافة قريبة أو بعيدة( وبخاصة مسافات ا

. كما يقوم الساااااااعد بنقل اليد واألصااااااابع من chordsالمتتابعة 

. وأي تشااااانج يحدث (31)مكان إلى آخر على لوحة مفاتيح البيانو

ف  الساااعد ينعكس ساالباً على عمل األصااابع والرسااغ والكوع، 

مما يتوجب التنسيق المستمر ف  الحركة بين جميع هذ  األجزا  

يتعلق بالحركة األفقية الجانبية للساعد الت  سبقت وبخاصة فيما 

 اإلشارة إلى أهميتها ف  فقرة عمل األصابع.

وللتنسااايق بين عمل األصاااابع والرساااغ والسااااعد والكوع،  

لالسااتفادة من البنية الع مية ف  تخفيف الضااغط عن العضااالت 

وتجنب التشاانج، يقترح تومام مارك تشاابيه المسااافة بين الكوع 

صاابع مروراً بالسااعد والرسغ والمفاصل المشطية وأطراف األ

لكصااابع، بجساار متماساا  قوي البنيان شاابيه بالجسااور اليونانية 

القديمة الباقية إلى اليوم الت  كانت تعتمد ف  بنيانها على شااااكل 

ع األحجار. أما طرفا الجسر فهما الكوع ورؤوم  وأسلوب تو ف

جر ف  كف اليد ح األصابع بينما تشكل ع ام المفاصل المشطية

(. وعندما 21األسااام الذي يثبت الجساار )كما ف  الصااورة رقم

يحرك العازف هذا الجسااار إلى األعلى ثم إلى األسااافل ليضاااغط 

مفتاحاً ما على لوحة المفاتيح، ساايشااعر بأن المفاصاال المشااطية 

)حجر األساام( ه  الت  تحمل البنا  كله دون أي جهد عضل  

لجسااااار يدعم نفساااااه بنفساااااه ويدعم مما يجنبه التشااااانج. أي أن ا

 . (01)العازف بالشعور بالسيطرة على حركته

 

 

 ( الساعد مع الرسغ والمفاصل المشطية10الصورة رقم )

 111ــ 112من كتاب تومام مارك ص 
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علماً بأن اال ااطرار إلى فتح اليد يسااتوجب خفض الرسااغ 

قليالً عن المفاصل المشطية، ويتبع ذل  خفض اإلبهام واإلصبع 

 الصغيرة/ الخامسة واقترابهما من مستوى لوحة المفاتيح. 

 حركة الذراعين وال هر  ــ.3

حادد نيومن مهاام الاذراع باأنهاا نفس مهام الساااااااعد، ولكن تل  

المهاااام الت  التحتااااج إلى الااادقاااة الكبيرة ف  األدا ، وأن الاااذراع 

مسااااااؤولة عن نقل الروافع األخرى على لوحة مفاتيح البيانو متحدة 

. (02)غيرهااا من الروافع لماادهااا بااالمزيااد من القوة ف  العزفمع 

وتبين الدراساااااة التشاااااريحية أن العضاااااالت الساااااطحية لل هر مع 

عضاالت الصدر ه  الت  تقوم بتحري  الذراعين إلى األعلى وإلى 

األسافل وإلى الجوانب. ويعن  ذل  أن ال هر والصدر يشاركان ف  

ثابتاً. وبما أن العزف على حركاة الاذراعين حتى ولو بادا كال منهما 

البيانو كثيراً ما يتطلب تحري  ال هر إلى اليمين أو اليسااااااار أو إلى 

األمام أو إلى الخلف، فمن أي تشنج أو تثبيت ف  عضالت ال هر أو 

. وبما (01)الصاادر البد أن يحد من حركة الذراعين ومن جودة األدا 

 تبدأ حركته أن حركاة ال هر مرتبطة بحركة الجذع ككل، فيجب أن

من منطقاة الحوض ال من منطقة الخصاااااار. ألن تحري  ال هر من 

الخصر يعن  االقتصار على استخدام الجز  العلوي فقط من الجذع 

مما يجعل حركة ال هر مقيدة وغير طبيعية وبخاصاااة ألن الخصااار 

ليس مفصااااااالً. وبمااا أن الجااذع يمتااد من ع مااة الرقبااة إلى منطقااة 

ألفخاااذ، فحركتااه الطبيعيااة تباادأ من الحوض حيااث تباادأ مفاااصااااااال ا

مفاصااااال األفخاذ تماماً كما تبدأ حركة السااااااقين من هذ  المفاصااااال 

 . (07)أيضاً 

ولمساااااااعادة الطاالب أو العازف لتجاوز التعرض للتشاااااانجات 

العضااااالية ف  حركة الذراعين والجذع، شااااابه تومام مارك حركة 

. الااذراعين، مع اختالف درجااة التعقيااد، بحركااة الجساااااار المعلق

فااالجساااااار المعلق ثاااباات ف  مركز  وتتحرك عواماااتااه المتصاااااالااة 

باالمركزعلى سااااااكا  حاديدية عن طريق كبول. ومادامت السااااااك  
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ن يفة فمن حركة الجساااار تبقى سااااليمة وسااااالكة، ولكنها تتعطل عند 

حدوث ما يعيق حركة الكبول. ويقابل ذل   ااارورة المحاف ة على 

ا أن الااذراعين الراحااة وعاادم التشاااااانج ف  حركااة الااذراعين. وبماا

تتصااااااالن باالجسااااااد من الكتف فقط فهو يادعو لتحريكهماا وكأنهما 

عوامتان تطفوان وتعومان بساالسة ورشاقة على الجز  األعلى من 

 .     (01)الجذع

 ــ حركة الرقبة والرأم واألكتاف.3

تتصاااال الرقبة مباشاااارة  بالجز  العلوي من ال هر كامتداد 

قبة ينعكس ساااالباً على طبيع  له، وكل تشاااانج ف  عضااااالت الر

 ال هر والااذراعين. وقااد كااان فرياادرياا  ماااتيااامحريااة حركااة 

أول من نبه إلى األذى الذي ينتج  F. M. Alexander ألكسااااااندر

عن تشااانج عضاااالت الرقبة ونادى بضااارورة المحاف ة على حرية 

حركة عضاااالتها مبيناً أن كل تشااانج ف  عضاااالت الرقبة يؤدي إلى 

. وبمزالة التشاانج (02)أخرى من الجساامحدوث تشاانج آخر ف  منطقة 

والضااااغط عن الرقبة ساااايتمكن العازف ليس فقط من تحري  جذعه 

وذراعيه بشاااااكل طبيع  ومتوازن بل سااااايتمكن أيضااااااً من تحري  

. علماً بأن (03)رأسااااااه بشااااااكل طبيع  ومتوازن بعيداً عن التشاااااانج

ألكساااندر قد أو ااح الدور الطبيع  للرأم ف  توجيه حركة الجساام 

قااااً من التحرك الطبيع  عناااد األطفاااال الاااذين يبااادؤون بتعلم انطال

 The head leads, the bodyالمشا : "الرأم أوالً ثم الجسم " 

follows(00) وهاذا ماايتطلباه األمر أحياانااً ف  العزف على البيانو .

عند االنتقال من أقصاى اليمين إلى أقصى الشمال على لوحة مفاتيح 

ف  تسااااااهيال حركة الذراعين وال هر. أما البياانو لماا لهاذا من دور 

األكتاااف فيجااب عاادم رفعهااا والمحاااف ااة على حركتهااا الطبيعيااة مع 

الجذع كما ف  عملية المشاااا  الطبيع ، علماً بأن رفعها عند العزف 

 يسبب  غطاً إ افياً الداع  له على عضالت الرقبة وال هر.

 اوللمحاف ة على صااحة ال هر والرقبة تنصااح الدكتورة باربر

بتجناب الحركات الخاطئة والفجائية وتجنب  Barbara Paullبول 
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االنحنا  لفترة طويلة والجلوم الطويل. وعند اال اااطرار لالنحنا  

لفترة طويلاة يجاب القياام بحركاة معااكسااااااة لجهاة االنحنا  كتمرين 

ريا اا  لتجنب اإلصااابة بالديساا  ف  العمود الفقري، وكذل  األمر 

بأنها قد توجهت بهذ  النصااائح ليس فقط  عند الجلوم الطويل. علماً 

لعااازف  البيااانو باال لعااازف  جميع اآلالت الموساااااايقيااة ولكاال من 

 .  (06)يضطر  عمله الجلوم لفترة طويلة

 . حركة الساقين والقدمين8

تتحقق حرية حركة الساااقين والقدمين بأساالوب الجلوم السااليم 

 ر وقاابليةالمتوازن على ع ماة الجلوم الاذي يجمع بين االسااااااتقرا

كما سابقت اإلشارة. كما يتطلب ذل  تجنب شد  (01)الحركة والتوازن

العضااااالت المحيطة بع مة الجلوم وتجنب شااااد عضااااالت الفخذ. 

فشااااد هذ  العضااااالت يساااابب عدم توصاااايل وزن الجساااام إلى مقعد 

الجلوم، وبااالتااال  تقييااد حريااة حركااة الساااااااااقين وعاادم التوازن 

ضااااااالت الفخااذ يمكن أن يتم . علماااً بااأن تجنااب شاااااااد ع(61)الحرك 

بالحفاظ على راحة عضاالت الركبتين بفتح مابينهما بمسافة طبيعية 

تتحادد باالشااااااعور بااسااااااتقرار وراحااة الجااذع على ع مااة الجلوم 

والشااعور بالساايطرة على حركة القدمين سااوا  السااتخدام البيداالت، 

أم لتحري  القدم اليسااارى عند الحاجة إلى دعم وزن الجسااام وزيادة 

 ة الالزمة للعزف. القو

 

 البند الثالث

 تأثير حجم اليد ونوعها وكيفية تطويعها

 للتصدي للمهام التقنية المختلفة

 

إن اعتماد اليد واألصاابع على مساعدة الروافع األخرى الينف  

 اارورة أن تكون ه  نفسااها جاهزة للعزف، وبخاصااة أنها تشااكل 

اشاااارة بلوحة األسااااام الثابت لمفاصاااال األصااااابع ذات العالقة المب

المفاتيح، وه  الت  تحدد أسااااالوب عمل األصاااااابع كما تقدم. ولكن، 
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بماااا أن إمكااااناااات الياااد تختلف بااااختالف نوعهاااا الباااد من اختياااار 

 Mossاألسااااالوب المناساااااب لتطوير إمكاناتها. ويحمل إيرل موم 

أستاذ البيانو مسؤولية توجيه الطالب نحو أسلوب تطويع يد  للعزف 

لنوعها: قصاايرة وساامينة، نحيلة و ااعيفة، عصاابية  على البيانو تبعاً 

. ويشاااير نيجاوز  إلى أهمية تن يم عمل اليد بقوله إن (62)وقوية......

اليد المن مة تكون من نفسها فرقة رائعة إذ تعمل على مبدأ "الواحد 

للجميع والجميع للواحد"، مشاااااايراً إلى أن اليد الصااااااغيرة ه  الت  

ون إذ تتعرض باستمرار للفتح والشد فتك تعان  عادة المشاكل التقنية

عر اااة للتشااانج نتيجة أي خطأ حرك  قد يرتكبه صااااحبها. أما اليد 

 .  (61)الكبيرة فه  أقل عر ة للتشنج ن راً لقدراتها الطبيعية األوسع

ولكن األمر اليعتماد فقط على القدرات الطبيعية، فاليد الصااااااغيرة 

مله متدربة بذكا  صاااااااحبها وعالمتدربة تتفوق على اليد الكبيرة غير ال

. فبينما يتوصاااااال صاااااااحب اليد (67)الدؤوب الذي يرفع مسااااااتوى أدائه

الكبيرة باذكائه إلى تقنيات عالية ف  العزف على البيانو دون الكثير من 

العنا ، يعان  صاااااحب اليد الصااااغيرة الكثير للتمكن من التوصاااال إلى 

قية. ومن خالل المساااااتوى المطلوب ألدا  الكثير من األعمال الموساااااي

تجاربه الكثيرة مع طالبه وتجربته الشاااخصاااية، إذ عانى هو نفساااه من 

صااغر حجم يد ، كتب نيجاوز  بالتفصاايل عن أساااليب تطوير إمكانات 

اليااد وتطويعهااا للعزف على البيااانو ف  كتااابااه "فن البيااانو"، مولياااً 

اهتماماً خاصاااً باليد الصااغيرة لحاجتها إلى أساالوب خاص ف  التدريب 

لتحااافأل على ليونتهااا أثنااا  العزف. وفيمااا يل  أهم توجيهاااتااه ف  هااذا 

 الصدد مع بعض التو يحات:

يجب ترقيم األصابع بشكل منطق  يتناسب مع حجم اليد، شرط ـااااـاااا  2

أن يتناااسااااااااب الترقيم مع تحقيق المهااام الفنيااة الجماااليااة للعمااال 

. فالتساالساال المنطق  (61)الموساايق  والحفاظ على أساالوب المؤلف

لكصااااااابع والمنااسااااااب للياد يهيع الياد للقياام بمهاامهاا دون عنا ، 

وبضاامن ذل  التغلب على صااعوبات العزف الموصااول. ويساااهم 

اتباع ترقيم ثابت لكصااابع ف  اسااتخدام الذاكرة العضاالية الحركية 
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. كما (62)الت  ه  على درجة من األهمية مثل الذاكرة الموساااااايقية

ألصااابع بما يتناسااب مع القوة أشااار نيجاوز إلى  اارورة اختيار ا

المطلوبة ألدا  النغمات المرتبطة بكل إصاااااابع، وذل  حفاظاً على 

جماااالياااات التعبير ف  األدا  وتطبيقااااً لمبااادأ شااااااوباااان ف  ترقيم 

. علماً بأن أساااااتاذ البيانو، عند تدريساااااه لكطفال أو (63)األصاااااابع

البالغين من أصااااحاب اليد الصااااغيرة، يضااااطر أحياناً،  اااامن ما 

مح به التركيب الهارمون  للعمل، إلى حذف نغمة ما أو تغيير يسااااا

 مكانها لتجنب فتح اليد أكثر من قدراتها الطبيعية. 

يجب التركيز على تجنب التشنج عن طريق وع  الحركة ـااااااـاااااا  1

والتهيؤ للقيااام بهااا مساااااابقاااً واالبتعاااد عن التغييرات والحركااات 

ية قبل أن تكون المفااجئاة: وهاذا ماا يؤكاد أن مهمة العزف معرف

ميكاانيكياة. ويتم ذلا  بااالهتماام بتوجياه حركاة اليد والمعصاااااام 

والساااعد للو ااعية الالزمة للعزف، وبخاصااة عند أدا  الساااللم 

واألربيج وعند أدا  الجمل والمقاطع الموسيقية الت  تتطلب نقل 

 .  (60)اليد من و عية إلى أخرى

اطع على المق تجنب تصلب الرسغ عن طريق التدريب البط  ــ  7

الصاعبة لفترة طويلة وربما يضطر الطالب للتدريب أبطاً بكثير 

من الساااااارعة المطلوبة وبخاصااااااة ف  أدا  المقاطع السااااااريعة 

المبنياة على نوطاات مزدوجاة أو أوكتافات. والمطلوب أن يقوم 

الطالب بمراقبة حركته باساااااتمرار لتجنب كل تشااااانج ممكن مع 

والعمل للحصااول على أفضاال  توخ  الدقة المتناهية ف  العزف

النتائج بأقل جهد ممكن. وعند التوصال إلى الشاعور بسهولة ف  

األدا ، يمكناااه أن يبااادأ باااالتااادرج للتوصاااااااال إلى الساااااارعاااة 

 .  (66)المطلوبة

)متوسط القوة( على  mfالتدرب البط   بصوت اليتعدى ـااااااـاااااا  1

المقااطع السااااااريعاة والقوية مع التركيز المسااااااتمر على تجنب 

ذل  لفترة طويلة قبل البد  بالعزف بالسااااارعة والقوة التشااااانج و

. فالعزف السااااااريع والقوي قبل األوان يؤدي إلى (61)المطلوبين
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التشاااانج وعدم اإلتقان والتأتأة ف  العزف، والبد من اتباع تدرج 

طبيع  للساااااارعاة والقوة لتهيئاة الجهااز الحرك  للقياام بمهامه. 

اً طالب إلى آخر تبع وتختلف المدة المطلوبة للعزف البط   من

لقدراته ومعطياته الجساااادية. ون راً لصااااعوبة االلتزام بالعزف 

البط   لمادة طويلاة، فامن االلتزام باه يشااااااكل نوعاً من التحدي 

الااذي يصاااااار عليااه الطااالااب الموهوب إلى أن يحقق هاادفااه ف  

األدا . علماً بأن العزف البط   يتطلب أحياناً تركيزاً أعلى من 

 تتو ح فيه األخطا  وتفتضح بشكل أكبر. العزف السريع و

يتطلب أدا  األوكتافات تشكليل قبة نصف دائرية بين نهاية ـااااااـاااااا  2

اإلصااااابع الخامساااااة ونهاية اإلبهام مروراً بع م مشاااااط اليد ف  

منتصاااف راحة اليد، وبحيث يكون الرساااغ بالضااارورة أخفض 

قليالً من القبة المتشااااكلة من ع ام مشااااط اليد، على أن يتمركز 

لضااغط  ف  طرف  القبة نصااف الدائرية أي ف  نهايت  كل من ا

اإلصاااابع الخامسااااة واإلبهام وليس ف  منتصااااف ع م المشااااط. 

فالضاااااغط من منتصاااااف ع م المشاااااط يؤدي إلى تقريب ع ام 

المشااااط من مفاتيح البيانو مما يؤدي إلى عدم اسااااتقاللية اإلبهام 

ن يواإلصااابع الخامساااة وعشاااوائية العزف بكبس النغمات الت  ب

هذين اإلصااابعين. ورغم أن تحقيق ذل  صاااعب على أصاااحاب 

. وهنا البد (11)اليد الصاغيرة إال أنه من  رورات العزف الجيد

من مراقبة دور السااااعد والكوع ف  العزف إ اااافة إلى الذراع 

والكتف. وربما يضااااااطر األمر لمشاااااااركة بساااااايطة من ال هر 

ن عيوالصاااادر وربما عضااااالت البطن لتجنب التشاااانج ف  الذرا

كما هو األمر عند أدا  مقطع األوكتافات المتتابعة الساااريعة ف  

للمؤلف  Polonaise A Flat Majorبولونيز البيمول ماجور 

 . Chopinشوبان 

عند أدا  التنلفات الرباعية )الت  تحوي أربع نغمات( أو أكثر، ـاـاا  3

على أصاحاب اليد الصاغيرة التخل  عن أسالوب "السقوط الحر 

لتركيز على إبقا  األصااابع قرب سااطح لوحة مفاتيح للذراع" وا
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البياانو لتقرياب المسااااااافاات الت  تجتازها اليد للعزف. أوالً ألن 

القرب من أصااااااابع البياانو هو الوحياد الذي يضاااااامن الدقة ف  

األدا ، ثانياً من أجل تجنب المباعدة القصاااااوى بين األصاااااابع، 

وتر عندما التفالعضالت الت  تباعد بين األصابع تصاب بالشد و

تصااااال المباعدة إلى أقصاااااى حدودها وتتعرض لفقدان مرونتها 

 .  (12)ووزنها الطبيع 

 

 اتـــــــــتطبيق

 أوالً: فوائد التدريب على الساللم الموسيقية

يول  البعض أهمية كبيرة للتدريب اليوم  على أدا  الساااللم 

نية قكتمارين لحفأل لياقة األصابع والذراعين وتطوير القدرات الت

ف  العزف على البياانو بشاااااااكال عاام من خالل التدريبات التقنية 

الملحقة بالسااااااللم. وأول مايتعلمه الطالب من خالل التدرب على 

السااااااااللم هو منطق ترقيم األصاااااااابع وإيجاد الترتيب األفضااااااال 

ألصاابع يد  بنفساه بشكل آل  عندما يعزف أي سلم موسيق ، مما 

ويختصر الوقت الالزم لدراسة  يسااهم ف  تطوير قرا ته الوهلية

أي مقطوعة موسااايقية مساااتقبالً. وعن طريق أدا  السااااللم يتنلف 

الطالب مع آلة البيانو، وتنمو عالقته بها وإحساااسااه بالملمس كما 

تقوى عضاااااالت سااااااعديه وذراعيه. ون راً للفوائد الكثيرة ألدا  

لم الالسااااااااللم يقول ليفين: "بممكاننا التدرب قليالً على أدا  السااااااا

. (11)الموسااااااايقياة ولكن اليمكن تجاوز الحدود ف  التدرب عليها"

ويشااير نيجاوز إلى  اارورة العمل على تطوير اإلحسااام الفن  

جنباااً إلى جنااب مع العماال على تطوير التقنيااة العاااليااة عنااد أدا  

السااااااااللم، ماذكراً باأن أكثر العاازفين الكباار كانوا يتدربون على 

فقط ويقصااارون تدريبهم على السااااللم  السااااللم عند الحاجة إليها

الت  تصادفهم ف  األعمال الموسيقية الت  يؤدونها، ولكنهم كانوا 

يحرصاااااااون بشااااااادة على أدائها بمساااااااتوى عال من الدقة التقنية 

 . (17)واإلحسام الفن 
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ولتفادي أسااااالوب التدريب العشاااااوائ  على السااااااللم، يجب أن 

 رية الت  تسااااااهل يحرص المدرم على وع  الطالب لقواعدها الن

دراسااتها وأهمية اتباع ترقيم األصااابع المحدد ألدائها، الذي  يساااعد 

ف  التهيؤ للمشااااااكل التقنية الت  سااااايواجهها الطالب مساااااتقبالً فيما 

يتعلق بتوجياه الياد واألصااااااابع والاذراع للحركاة المنااسااااااباة والت  

يو اااااحها سااااااندور بأنها الحركات الجانبية للسااااااعد والذراع الت  

كل إصابع على خط مساتقيم مع عضالته الموجودة ف  الساعد  تضاع

لتمكيناه من العمال بحرية بدون عوائق، وبخاصااااااة عند اسااااااتخدام 

اإلصااابع الرابعة الضاااعيفة أو عند اساااتخدام اإلبهام ف  نقل اليد من 

كما ساابق التو اايح عند الحديث عن حركة  (11)و ااعية إلى أخرى

 اليد واألصابع. 

اللم حجر األسام ف  مناهج تعليم العزف وبينما يشكل أدا  الس

على البيانو، يمكن أن يشااكل أيضاااً حجر األسااام لتصااحيح أساالوب 

األدا ، وبخاصااااة ألن أدا  السااااااللم يعتمد قبل كل شااااا   على فهم 

الطالب لها كقاعدة بساايطة ينطلق منها بتدرج منطق  لحل مايسااتجد 

كرار الواع  من المشااااااااكاال التقنيااة الت  يتعود عليهااا من خالل الت

الاذي يخفف الضااااااغط النفساااااا  عناه، فاسااااااحاً له المجال لالهتمام 

باألساالوب السااليم للعزف بعيداً عن التشاانجات الجساادية. أما الوقت 

الالزم للعماال على كبح جماااح الحركااات الالإراديااة والتعود على 

التحرك الطبيع  واالقتصاااااااد ف  الحركة فيتطلب وقتاً كافياً اليمكن 

 وطبعاً يختلف من طالب إلى آخر.  (12)اختصار 

 

 تمرينات مقترحة و مقتبسة للبالغ المبتدئ ف  العزف على آلة البيانوثانياً: 

 (1التمرين رقم )

 خاص بحركة األصابع )مقترح(
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يقف الطاالاب ويرفع يادياه إلى األماام قليالً وكاأناه يتأهب للعزف 

ع اً عن الجااذعلى البيااانو ف  الهوا ، على أن يكون الكوع حراً وبعيااد

بضاااااعة إنشاااااات، ثم يحاول تحري  كل إصااااابع على حدة بالترتيب، 

شاااارط عدم التشاااانج وتحري  عضااااالت الذراعين بأساااالوب طبيع  

 بسيط. 

: أن حركة كل إصااابع البد أن تؤدي إلى اهتزار يالحأل الطالب

ف  إصاااااابع آخر، وأن عضااااااالت الذراعين تشااااااعر بهذا االهتزاز 

 مادامت مرتاحة وغير متشنجة. 

: أن يع  الطاالب أن آلية عمل كل إصاااااابع لهادف من التمرينا

ليست مستقلة عن عمل األصابع األخرى أو الذراعين، وأن تحري  

 األصابع يمكن أن يتم ببساطة دون  غط أو تشنج. 

 (0التمرين رقم )

 حركة األصابع ف  الساعد )مقترح(خاص بصدى 

تقامة   مع اساايجلس الطالب أو الطالبة براحة طبيعية وارتخا  نسااب

ال هر، مع و اااع اليدين على الحضااان بحيث تكون األصاااابع بشاااكلها 

الطبيع  النصاف دائري بتمام مع الحضان، ويتكع الرسغان من كل يد 

على الحضاااااان براحاة تااماة، بينما تتدلى الذراعان بحرية من الكتف. ثم 

يقوم الطاالاب أو الطاالبة بتحري  األصااااااابع، كل إصاااااابع على حدة من 

المشااطية إلى األعلى وإلى األساافل مع مراقبة المسااار الداخل  المفاصاال 

 للحركة.   

 يالحأل الطالب أو الطالبة

أن األصابع تتفاوت بسهولة ومقدار رفعها. فيمكن رفع اإلبهام ـااـاا  2

)اإلصاابع األولى( والساابابة )الثانية( والخنصاار )الخامسااة( من 

بأقل من  (كل يد بساااهولة بينما ترتفع اإلصااابع الوساااطى )الثالثة

ذل  ساااهولة. أما البنصااار )اإلصااابع الرابعة( فنجد صاااعوبة ف  

 رفعها بمفردها الرتباط حركتها بحركة اإلصبع الثالثة.  
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يشعر الطالب أو الطالبة بحركة العضالت ف  الساعد نتيجة ـااااـاااا  1

رفع كل إصاااااابع وخفضااااااها. ويمكن القيام بو ااااااع راحة اليد 

ى تحري  أصااابع اليد اليمناليساارى على ساااعد اليد اليمنى أثنا  

لنشعر بحركة العضالت داخل الساعد األيمن، ثم القيام بعد ذل  

بو اااع راحة اليد اليمنى على سااااعد اليد اليسااارى أثنا  تحري  

 أصابع اليد اليسرى للشعور بحركة عضالت الساعد األيسر. 

 الهدف من التمرين

ماادى أن يع  الطااالااب أو الطااالبااة منااذ الباادايااة االختالف ف  

ساااااهولة أو صاااااعوبة رفع األصاااااابع، ويشاااااعر بالعالقة بين حركة 

 األصابع والعضالت المحركة لها الموجودة ف  الساعد. 

ويو اااااح هذا التمرين أيضااااااً أن عملية تحري  األصاااااابع تتم 

بسااااهولة عندما يكون الرسااااغ مرتاحاً بعيداً عن التشاااانج، أما عندما 

 لماً!  بع يكون صعباً ومؤيكون الرسغ متشنجاً ويابساً فتحري  األصا

 

 (1التمرين رقم )

 أعلى الذراع قرب الكتف )مقترح(خاص بصدى حركة األصابع ف  

يجلس الطاالاب أو الطاالباة براحاة طبيعية وارتخا  نسااااااب  مع 

( مع و ااااااع اليدين على 1اسااااااتقاامة ال هر كما ف  التمرين رقم )

 مالحضاان واتكا  الرسااغين براحة أيضاااً على الحضاان. نبق  رؤو

األصاااااابع مالمساااااة للحضااااان بينما نقوم بمبعاد الكوعين عن الجذع 

إنشااات مع رفع الرسااغين قليالً على أن اليتعدى  7 ـاااااااـااااااا 1بمقدار 

ارتفاعهما ارتفاع المفاصاال المشااطية لكصااابع. نترك الذراع تتدلى 

من الكتف بحرية لنشاااااعر بثقل الذراع على رؤوم األصاااااابع الت  

 ع من السقوط. تتكع على الحضن وتمنع الذرا

نطلب من الطالب أو الطالبة تحري  األصابع  ف  الحالة األولى

كالً على حدة من المفاصااااال المشاااااطية، بحيث ينتقل الثقل الطبيع  
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للذراع من إصاااااابع إلى إصاااااابع مع تثبيت حركة الرسااااااغ والكوع 

 والكتف شرط عدم التشنج واإلحسام الداخل  بالحركة. 

 ن صعبة وثقيلة. أن الحركة تكويالحأل الطالب: 

نطلب من الطالب أو الطالبة تحري  األصااابع  ف  الحالة الثانية

كالً على حدة من المفاصااااال المشاااااطية، بحيث ينتقل الثقل الطبيع  

للذراع من إصابع إلى إصابع بحرية ف  الرسغ والكوع والكتف، مع 

الساااماح للكوع والرساااغ بالتحرك إلى األعلى وإلى األسااافل بمقدار 

ترات الأكثر، وبحيث تكون الحركة إلى األساااااافل مع بضااااااعاة مليم

اإلبهااام وإلى األعلى مع األصاااااااابع األخرى، ثم إلى األساااااافاال مع 

الخنصاااااار وإلى األعلى مع األصااااااااابع األخرى، ونكرر الحركااة 

 بتسلسل وانت ام عدداً من المرات.  

أن الحركة ف  هذ  الحالة أسااهل مما كانت عليه ف   يالحأل الطالب:

 ولى. الحالة األ

ف  المرة الثالثة الحالة الثانية نفساااها من حيث الساااماح بتحري  

الكوع والرساااغ إلى األسااافل مع اإلبهام والخنصااار وإلى األعلى مع 

باق  األصااااااابع، ولكن مع إ ااااااافة حركة جانبية بساااااايطة يقوم بها 

الكوع والرساااغ باتجا  كل إصااابع. ونعيد الحركة بتسااالسااال وانت ام 

 عدداً من المرات. 

أن الحركااة ف  الحااالااة الثااالثااة أسااااااهاال من حأل الطااالااب: يال

سااااابقتيها، إ ااااافة إلى أن األصااااابع باتت أقوى ألنها بهذا التطبيق 

 الحرك  تستمد قوة إ افية من الساعد والكوع.   

: أن يع  الطاالاب عمليااً العالقاة بين حركاة الهادف من التمرين

ل  مفص اإلصبع ومفاصل الرسغ والكوع والكتف. وأن حرية حركة

الكوع والكتف تساااهم ف  تحقيق الليونة العضاالية ف  العزف مع مد 

األصااااابع بالقوة الالزمة للساااايطرة على تنفيذ الت ليالت الصااااوتية 

 المختلفة ف  األدا .   



 ملـف العــدد

  

 (4التمرين رقم )

 ام )مقترح(ــــــاص باإلبهــخ

يماد الطاالاب يادياه إلى األمام بارتفاع الكوع وكأنه يريد العزف 

لبياااانو، ويقوم بتحريااا  اإلبهاااام ف  كلتاااا يااادياااه ف  جميع على ا

 االتجاهات. 

أن بمقاادور اإلبهااام التحرك ببسااااااااطااة وقوة يالحأل الطااالااب: 

واسااتقاللية الفتة للن ر قياساااً بباق  األصااابع، إذ إن باق  األصااابع 

 التستطيع التحرك إال ف  جهتين: إما إلى األعلى أو إلى األسفل.  

أن يع  الطاالاب أن باممكاانه االعتماد  رين:الهادف من هاذا التم

على اإلبهام ف  أدا  مهامه دون توجيه قوة إ ااااااافية له عن طريق 

توجيااه اليااد خطااأ نحو . إذ إن العزف بو ااااااعيااة توجيااه اليااد نحو 

 اإلبهام يسبب تشنج الرسغ وإ عاف اإلصبع الصغيرة.  

     

 (5التمرين رقم )

 البيانو العزف على خاص باستخدام السقوط الحر للذراع ف 

  (33من كتاب نيجاوز ص)مقتبس 

نقوم باختيار نغمة ألدائها بمصااابع معينة، ولتكن اإلصااابع ـااااااااـااااااااا  2

الوسااااطى )الثالثة( كبداية، ثم نكرر التمرين مع كل إصاااابع على 

   حدة من األصابع اإلى آخرى.

البد  بمسقاط كتلة الذراع من مسافة قريبة من سطح مفاتيح ـاااااـااااا  1

ن أي تدخل عضااال  اعتماداً على الجاذبية األر اااية، البيانو دو

وبحيث تساااقط على النغمة الت  تم اختيارها باساااتخدام اإلصااابع 

 الت  تم اختيارها. 

إعادة إسقاط الذراع عدداً من المرات مع التدرج ف  كل مرة ـاااـااا  7

ف  زيادة المساااافة الت  تساااقط منها، إلى أن تصااال اليد إلى أبعد 

 سم عن لوحة المفاتيح.  71نحددها ب مسافة ممكنة لها ول
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نعكس المو وع بأن نبدأ بتقصير المسافة تدريجياً ف  كل مرة ــ  1

يتم فيها إساااقاط الذراع، إلى أن نصااال إلى المساااافة األولى الت  

 بدأنا منها. 

أن الصااااااوت يعلو تادريجياً مع التدرج بتكبير  يالحأل الطاالاب:

 دة ساارعة سااقوط كتلة الذراعالمسااافة الت  تسااقط منها اليد بفعل زيا

كلما كبرت المساااافة. والعكس صاااحيح أن الصاااوت يخفت تدريجياً 

مع التدرج ف  تصاااغير المساااافة الت  تسااااقط منها اليد بفعل تناقي 

 سرعة سقوط كتلة الذراع كلما صغرت المسافة.

تحفيز الطااالااب الكتشاااااااااف اإلمكااانااات  الهاادف من التمرين:

لف باختالف أساااااالوب األدا  تمهيداً الصااااااوتية آللة البيانو الت  تخت

 للسيطرة على أدائه، ولمساعدته لتحري  ذراعيه بحرية وانسيابية. 

 

 النتائج والتوصيات 

البد من فهم آلية الحركة الطبيعية واال طالع بم اهر التشنج ــ  2

وأسبابه لتجنبه ف  العزف على آلة البيانو، فكل تشنج أو ألم يعن  

 ر سليمة. أننا نتحرك بنلية غي

قد يستغرق تصليح و عية الجلوم أو التحرك السليم بعيداً ـاااااـااااا  1

عن التشاااااانج وقتااً طويالً، إال أناه الباد من توجياه الطاالب دون 

هوادة إلى أن يتخلى عن عيوبه. فاالساااتساااالم للعيوب الجسااادية 

 دون إثبات للحالة المر ية يتسبب بمعاقة الطالب. 

المريح وسهولة السيطرة على  للتمكن من التنفس الطبيع ــ  7

 الحركة البد من الجلوم الطبيع  المتوازن أمام آلة البيانو. 

عند الشعور باأللم أو التعب السريع البد من تغيير أسلوب ـااااااـاااااا  1

العزف باستخدام عضالت أخرى أو مشاركتها لتخفيف الضغط 

 عن العضالت األولى.
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 المعطيات الجسديةيجب التدرج بالصعوبات التقنية ومراعاة ـاااـااا  2

 والوقت الالزم للتدريب.   

يجب اتباع التسلسل المنطق  لكصابع وعدم العشوائية ف  ـااااااـاااااا  3

 ترتيبها لما لذل  من أهمية بتشغيل الذاكرة الحركية. 

لتجنب التشااانج ف  العزف على البيانو يجب االبتعاد عن ـااااااااـاااااااا  0

ركة حالتغييرات والحركاات المفااجئاة عن طريق الوع  التاام لل

 والتهيؤ مسبقاً للقيام بها. 

إن أدا  المدرم لبعض المقاطع الصعبة أمام الطالب يساعد  ـاااـااا  6

على فهم أساااااالوب الحركاة واألدا  وياذلال الصااااااعوبات التقنية 

أمامه. وعلى المستوى الفن  يساهم ذل  ف  تعريفه باالحتماالت 

 العديدة الت  تحقق الهدف الفن  المطلوب.

اع إلى األمسيات الموسيقية الت  يقوم بها العازفون إن االستم ـااـاا  1

الموساااااايقيون المحترفون والهواة، وحضااااااور ورش العمااال 

الخاصااة بدراسااة العزف على اآلالت الموساايقية، يشااكل رادفاً 

هاماً لتعليم العزف على اآلالت الموساايقية المختلفة. فهو يكسااب 

زز عالطالب خبرات غير مباشااااارة ف  تقنيات وفنون العزف وي

قاادراتااه العزفيااة بعيااداً عن االنفعاااالت الساااااالبيااة الت  يمكن أن 

تحادث أثناا  الادروم الفعلياة. كماا تفوق فاائدة هذ  األمساااااايات 

وورش العمل فائدة االستماع إلى التسجيالت السمعية والمرئية، 

ألنه يضااااع الطالب أمام تجربة حقيقية واحتكاك مباشاااار بعملية 

لى أن األمسيات الموسيقية وورش األدا  والمؤدي. هذا إ افة إ

العماال تفتح آفاااق الطااالااب بمااا تزود  بااه من ثقااافااة موساااااايقيااة 

وتشااااااجعاه على التدريب ليرتق  بمسااااااتوا  التقن  والفن  ألدا  

 األعمال الموسيقية ذات القيمة الفنية العالية.  

يجب اختيار المناهج من األعمال الموسيقية ذات القيمة الفنية ــ  21

  العالية.
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عندما يتعلق األمر بتدريس البالغين المبتدئين ف  العزف ـااااااـاااااا  22

على البيانو من الذين لم يسابق لهم دراساة الموسيقا وليس لديهم 

أدنى ثقاافة موساااااايقية البد من التطرق إلى الصااااااولفيج وتربية 

السااااامع والن ريات الموسااااايقية والتاري  والتحليل الموسااااايق  

. فهاااذا يطور وعيهم (13)باااأنواعاااه، أي التااادريس المتكاااامااال

 ويشجعهم على حل المشاكل التقنية الت  تواجههم بأنفسهم.  

يجب أن الينسى الطالب ف  كل األحوال أن التقنية العالية ف   ــ 21

العزف على آلة البيانو التعن  المهارة ف  تحري  األصابع بل 

 المهارة ف  تجسيد القيمة الفنية للعمل المؤدى. 
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ف  مسايرة فرانز ليست االحترافية، الطويلة والغنية،  .011

كشااااافت طبيعته، المتعددة الجوانب، عن نفساااااها ف  طرائق 

فطور على الحب الذي شااااااتى متطرفة. فهو الرومانتيك  الم

أصااااابح وثناً، وهو الذي أراد أن يصااااابح أساااااطورة كراهب 

أبيض الشاااااعر ف  ردا  الكنيساااااة الكاثوليكية، وهو العجوز 

الورع الذي مازال باسااااتطاعته اسااااتعادة صااااورة مفيسااااتو 

 )شيطان( أمام البيانو.

إن قدراته  االستثنائية ف  العزف على البيانو تعكسها  .010

تل  اآللة، وتردد صااداها روايات العديد مدوناته الموساايقية ل

من تالميذ . وقد ساااااهم ليساااات، بوصاااافه مؤلفاً أيضاااااً، ف  

الكتابة ف  كل شااااكل من األشااااكال الموساااايقية عدا موساااايقا 

الحجرة وأعمال المساااااارح )فقط أوبريتا مبكرة بعنوان دون 

(. وقد تفوقت أعماله آللة البيانو على جميع 0911سااااانشااااو 

تاه ف  مجال القصاااااايدة الساااااايمفونية، مناافسااااااياه،وإن ريااد

وأسااااااتااذيتاه ف  تحويال الثيمااات إلى أعماال كبيرة، ومكاانااه 

الباارز ف  االتجااهاات الموساااااايقياة المتقادماة، كال ذل  بات 

معروفاااً. وخااارج أعمااال البيااانو المنفرد والكونشاااااارتو ثمااة 

مقطوعاات أوركسااااااترالية، وأعمال آللة األورغن، مازالت 

 تقدم حتى اآلن.

 األولى السنوات .011

ولااد فرانز ليسااااااات ف  رياادينغ بهنغاااريااا ف  الثااان   .011

. تلقى دروسااه 0900والعشاارين من شااهر تشاارين األول عام 

األولى ف  العزف على البياانو من والاد  الذي كان موظفاً ف  
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قصاااااار عاائلاة اسااااااترهاازي الاذي عمال فياه جوزيف هايدن 

(، وزار  موساايقيون بارزون بضاامنهم 0917 ـاااااااـااااااا0911)

ويوهان هوميل  (0911 ـاااااااااااـااااااااااا0911ين  )لويج  كيروب

(. وحين بلغ التاسعة أتاحت له مواهبه غير 0919 ـاـ0999)

العادية ف  العزف على البيانو فرصاااة الحصاااول على منحة 

مالية قدمها له عدد من األرستقراطيين الهنغاريين مكنته من 

 ــــ0911متابعة دراسته ف  فيينا على يد أنطونيو سالييري )

(، كما قابل فيها 0919 ـااااـاااا0970تشيرن  ) ( وكارل0911

انتقلاات العااائلااة إلى  0911بيتهوفن وشاااااااوبرت. ف  عااام 

دراسااااااته على يد أنطونين رايخا  باريس حيث تابع ليساااااات

 (.0917 ــ0990( وفرديناند باير )0911 ــ0991)

ماع ظاهاور  الامسااااااتامار فا  الحفالت حقق الغالم  .011

قبل موت  المعجزة سمعة عريضة، وزار إنكلترا عدة مرات

. وبعد عدة ساااااانوات من 0919والاد  على نحو مفاجع عام 

مكوثه ف  باريس أظهر ليساااات أربعة جوانب أساااااسااااية من 

طبيعته: التوق الموساااايق  الشااااديد إلى الكنيسااااة الكاثوليكية  

الحااجاة العميقاة المعاادلة للعالقات األنثوية التصااااااميم على 

 ى ذلااا تطوير تقنياااات العزف على آلاااة البياااانو )حفز  عل

جزئياً، عازف الكمان الالمع باغانين ، والتحسااان الذي طرأ 

على صااااااناااعااة البيااانو، وحااب المجتمع آنااذاك لتلاا  اآللااة(  

الرومانتيكية، الرغبة ف  إصااااالح المجتمع عن طريق الفن. 

ت اب أمثال المارتين  حثاه على ذل  ف  هذ  الناحية األخيرة ك 
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صااااااداقته مع ، و(1)0911وهوغو وصاااااااند. وإن ثورة عام 

مؤلفين أمثاال بيرليوز وشااااااومان، وفنانين أمثال دوالكروا، 

ساهموا ف  خلق ليست الفنان المحب للخير العام واإلصالح 

 االجتماع ، والمثال  العالم .

كااان البيااانو وساااااايلتااه الوحياادة، لكنااه بااات يااأنف من  .011

العزف الاادائم ف  الصاااااااالونااات وف  السااااااهرات، ففر مع 

قاصااداً سااويساارا ثم بعد ذل  إيطاليا. الكونتيسااة ماري داغو 

وقااد ولاادت لااه ثالثااة أطفااال. وو ااااااع ف  تلاا  الساااااانوات 

معت ف  0917 ـااااـاااا0911) ( مجموعة من أعمال البيانو، ج 

د «. ساااااانوات الحج»ألبومين، د عياات  وف  تلاا  األوقااات عاا 

ليسااااات أع م عازف للبيانو شاااااهد  العالم. وعاد، على نحو 

عااامااة ليروع الجماااهير حتم ، إلى ال هور ف  الحفالت ال

ويمتعها بعزفه االسااااتعرا اااا  البارع على البيانو. وقد قام، 

، بجولااة ف  كاال أنحااا  0919حتى عااام  0911منااذ عااام 

أوربا، من دبلن إلى موساااااكو، ومن إسااااابانيا إلى تركيا. وقد 

ك رم ف  هذ  الجولة تكريماً كبيراً سوا  ف  السهرات الملكية 

 نائية الت  عزف فيها.الت  أحياها أم ف  القرى ال

إن هاااذا ال هور الااادائم أماااام الجمهور ألحق األذى  .011

 ــاابصحته، كما دمرت الجوالت العديدة الت  قام بها عالقته ب

ماااري داغو، وأحبطاات آمااالااه الفطريااة ف  أن يغاادو مؤلفاااً. 

ه   0911 ـااااـاااا0911وكانت أعماله األهم ف  الفترة مابين 

                                                           


، تنازل إثرها المل  شارل 1812الثورة الت  اندلعت ف  فرنسا ف  تموز عام  ـااااـااااـااااـاااا 

العااشاااااار عن العرش وخلفاه لويس فيليب على عرش فرنسااااااا، وتأسااااااساااااات الملكية 

 الدستورية.



 ملـف العــدد

  

إلى آلاااة البياااانو، تحويااال مقطوعاااات العااادياااد من المؤلفين 

خصاااوصااااً أعمال بيرليوز وبيتهوفن وشاااوبرت، إلى جانب 

 0919أعماال مؤلف  األوبرا اإليطااالياة. وف  أيلول من عاام 

هجر مهنة العزف، ولم يعد يكساب شايئاً بصفته عازفاً المعاً 

آللااة البياااانو. وكاااان ظهور  الالحق أماااام الجمهور بهااادف 

لم يتقاض  شاااااايئاً من  العمل الخيري الغير. ومنذ ذل  الوقت

 أي تلميذ درم على يديه.

 سنوات النضج .019

يساااااات ف  مدينة فايمار، بعدما اسااااااتقر ل 0919ف  عام  .019

ع ين مديراً للموساايقا ف  بالطها. وخالل االثن  عشاار عاماً الت  

قضااااها فيها جعلها مركزاً هاماً للموسااايقا المعاصااارة، كما طور 

تقنيته ف  قيادة األوركسااااترا، وألف مجموعة كبيرة من األعمال 

 قصايدة سايمفونية، سايمفونيتان، كونشرتوان للبيانو،01بضامنها 

والعااديااد من األغااان ، وأعمااال البيااانو المنفرد. كمااا عماال على 

تقاديم أعماال المؤلفين، األموات منهم واألحياا : أعمال بيتهوفن، 

شاااااوبرت، برليوز، شاااااومان، وربما على رأساااااهم فاغنر الذي 

أعااانااه مااالياااً وفنياااً. وف  فااايمااار در م جيالً جااديااداً من عااازف  

 0919الااذي تزوج عااام البيااانو بضاااااامنهم: هااانس فون بولو 

كوزيما ابنة ليسات. وطوال تل  السانوات الت  قضاها ف  فايمار 

 Carolyne) فيتغنشااتاين ـاااااااـااااااا كانت األميرة كارولين  ساااين

Sayn – Wittgenstein) .إن مثله األعلى الذي حاول  مرافقتاه 

أن يجساااااد  ف  فايمار كمركز ع يم المتزاج الفنون القديمة 

لموساااايقية والبصاااارية،أخفق ولم يتحقق والحديثة، األدبية وا

ألسباب عديدة، وكانت سنواته األخيرة فيها قاتمة بفعل النمو 
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المتزايد السااتيائه من إخفاق أهدافه الموساايقية،وبساابب موت 

 ابنه.

جلاب له الر اااااااا  0910إن رحيلاه إلى روماا عاام  .017

 كارولين لمـاااـاااالروح  والقليل من السعادة. فأمله بالزواج ب

يات واحادة من بنااتاه، وتورطات ابنتاه المتبقية يتحقق، وتوف

كوزيما ف  عالقة زنا مكشاااوفة مع فاغنر، وأخيراً تالشاااى 

أمله ف  أن يصاابح قوة فاعلة ف  الحياة الموساايقية للكنيسااة 

الرومانية على الرغم من عالقته الشااااخصااااية بالبابا بيوم 

مين هما: يالتاساااااااع. وقد و اااااااع ف  تل  الفترة عملين ع 

ه طوال حيات«. المسااايح»و« القديسااة إليزابيث»أوراتوريو 

دأب  0917ألهمتاه هنغاارياا، موطناه األصااااااال . فمنذ عام 

أسس ف   ـااـااـااـعلى زيارتها كل عام والبقا  فيها عدة أشهر 

بودابسااااااات األكااديمياة الموسااااااايقية. وكان يقضااااااا  مع م 

والشاااتا ات ف  إيطاليا. وهكذا غدت  األصاااياف ف  ألمانيا،

، حتى وفااتاه، مالذ  الوحيد، وجلبت له هاذ  الزواياا الثالث

صاااااااديقاات جاديدات السااااااالوان. كذل  تصاااااااالح مع فاغنر 

(، ومكنه هذا التصالح 0991عام  وكوزيما )تزوجت فاغنر

من أن ي  هر للعااالم إعجااابااه الكبير بصاااااااهر  الجااديااد. إن 

الم هر األشااد لفتاً للن ر للساانوات األخيرة ف  حياة ليساات 

خيرة، إذ بعااد زيااارتااه األخيرة هو تراثااه من المؤلفااات األ

لباريس ولندن بوقت قصااااااير توف  ف  بايروت بألمانيا ف  

 .0991تموز عام  10

 موسيقا ليست وتأثير  .011
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إن مسااهمة ليست ف  إغنا   مخزون عالم الموسيقا  .010

بااااألعماااال األوركساااااااترالياااة وبمقطوعاااات آلت  البياااانو 

 واألورغن أمر مسااااااالم بااه. ولكن ف  العقود األخيرة جرى

االهتمام بأعماله الكورسااااااية الت  تتضاااااامن األوراتوريات 

والمزامير والقاااداديس والموتيتاااات. إن أعماااال الكورم 

الدينية و اااااعته ف  طليعة مؤلف  الكنيساااااة الكاثوليكية ف  

القرن التاسااع عشاار، كما منحته أفضاال األغان  الت  لحنها 

 مكاناً وسط ملحن  الليدر.

رمون ، ومجرباااً حراً كااان ليسااااااات مبتكراً دائماااً للهااا .011

على صاعيد الشاكل. فف  أعماله األخيرة سبق تقنيات ديبوس  

االنطباعية، وال مقامية شااااونبرغ، ون سااااج فيبرن الصااااوتية، 

وأعمااال بااارتوك الهنغاااريااة. إن مريااديااه مختلفو المشاااااااارب 

بضااامنهم بوساااون  الذي ي عد وريثه الروح ، وساااترافينساااك  

 الذي عد ليست من الرواد.

ليست، الفنان األكثر كرماً وعالمية، زمال    لقد منح .011

األصاغر سناً الكثير من التشجيع، خصوصاً فنان  المدرسة 

 القومية:ألبينيز، غريغ، سميتانا، بورودين .. إل .

 من أعماله .011

011.  
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كونشرتو  ـاااااـااااا .011

ف  م   0بياااانو رقم 

 بيمول ماجور.

تنلفات  ـااااااااـاااااااا .019

شاااااااعااريااااة وديااناايااااة، 

 للبيانو.

ساانوات  ـاااااااـااااااا .019

 الحج، للبيانو.

كونشرتو  ـاااااـااااا .017

فااا   1باااياااااناااو رقااام 

 الماجور.

لعنة، للبيانو  ـاـ .011

 والوتريات.

فالس  ـااااااااااـاااااااااا .010
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نوكتورنااات  1الحااب، 

 للبيانو.

الرابسوديات  ـااـاا .011
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أورفيوم،  ـاااااـااااا .011

 قصيدة سيمفونية.

هنغاريا،  ـاااااااـااااااا .011

 قصيدة سيمفونية.

مقدمات، ال ـاااااـااااا .019

 قصيدة سيمفونية.

رقصةالموت،  ــ .019

 للبيانو واألوركسترا.

تاسو، قصيدة  ـااـاا .017

 سيمفونية.

معركة  ـاااااااااـااااااااا .091

الااااهااااون، قصااااااااااياااادة 
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مازيبا،  ـاااااااااـااااااااا .090
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 (23)غزوان الزركل  .191

191.  

691.  

 حول أعمال "فيرنس ليست" .079

جرت العادة ف  القرن التاسااع عشاار ف  أوربة )قرن  .216

المؤدين المنفردين اإلعجاااازيين( أن يقوم عاااازف البياااانو 

، أن يقوم باالرتجال المعن   اااامن برن امج حفله الموساااايق  

على لحن أو ألحااان معروفااة لمؤلفين موساااااايقيين قاادمااا  أو 

معاصاارين )مسااتنداً ف  ذل  إلى تقاليد موجودة سااابقاً(. وبما 

غير « تقاسااااايم»أن مثل هذ  االرتجاالت تكون ف  األصاااال 

نااة وولياادة اللح ااة، ظهرت حاااجااة الااذوق العااام إلى  ماادو 

مشااابعة بروح االرتجال، تعرض إلمكانات مؤلفات مكتوبة )

العاازف ومقادرات آلتاه( تاأخاذ مكاانهاا المسااااااتقل ف  األدب 

الموسااااايق  الكالسااااايك  األورب . وكان من روح العصااااار 

)القرن التاسااااااع عشاااااار ف  أوربة( أن ظهر نوع موساااااايق  

"، مشااااى على خطا Transcriptionمسااااتقل هو التحويل "

أ لفت أصالً لمجموعات األقدمين وساعى إلعادة كتابة أعمال 

أوركساااترالية أو غنائية كبيرة أو صاااغيرة، أو آللة أورغن، 

أو آللت  بيااانو، أو آللااة بيااانو واحاادة بعااازفين )أربع أياادي( 

يهادف التحويال هناا إلى عزف هاذ  األعماال على آلة واحدة 

ه  البيانو وبوسااطة عازف واحد منفرد، والسبب يكمن ف  

                                                           


 عازف بيانو ـ أ. د ف  الموسيقا ــ 
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السااتمتاع الشااخصاايي ن )كما كان تسااهيل إمكانية الدراسااة وا

 فيما مضى( وف  خلق أدب جديد لكدا  المنفرد المحترف.

من المعروف أن "ليساااااات" ترك إرثااً  ااااااخماً من  .211

ناته الموسيقية، وه  كم  هائل من المقطوعات الت  أل فها  مدو 

ليساااااات آللاة البياانو تنضااااااوي تحات عادة عناوين )أنواع(. 

بات تحت بنود ساااابعة، وسااااأحاول اختصااااار أنواع هذ  الكتا

" ويضااااام Transcriptionsواحد منها هو بند التحويالت "

 عمل! 111نحو 

 أعمال "فيرنس ليست" للبيانو .111

وأستعرض هنا ف  هذ  العجالة الفئات الت  يمكن أن  .112

م إليها أعمال ليست الكاملة المكتوبة آللة البيانو.  نقس 

 "tudesÉ"ـــ الدراسات 0 .111

ه. إن شااكل هذا بند بالغ األهمية ف   .117 معنا  ودور  وكم 

)الاادراساااااااة( هو مجااال لعرض مجاااالت التقنيااة « اإليتود»

بهادف حصاااااارهاا والتركيز عليهاا وإظهاار احتمااالت حلهااا 

وو ااااااعهاااا ف  إطاااار فن  يرقى بهاااا عن مجرد التمرين 

دراسة تحتل مكاناً مرموقاً  11الميكانيك . لقد كتب "ليست" 

البياانو المحترف، ف  أعلى ساااااالم المقادرات التقنياة لعاازف 

وه  شااااااواهاد فنياة رائعة ذات معمار متميز و ااااااخم. أما 

نهاا "ليساااااات" على مر  أحاد عشاااااار عااماً  التماارين الت  دو 

 مجلداً! فحد ث عنها والحرج. 21( ف  2601ــ 2636)

 "Sicles" ـــ المجموعات 1 .111
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 Annés de pèlerinages"أ ــ أعوام الحج " .112

سااااويساااارة، تسااااع تضاااام الكتاب األول )العام األول:  .113

مقطوعاات(، والكتااب الثاان  )العاام الثاان : إيطالية، ساااااابع 

مقطوعات(، وملحق الكتاب الثان  )فينيساااايا ونابول ، ثالث 

مقطوعاات(، والكتاااب الثااالاث )العااام الثااالاث:أعمااال متفرقااة 

ساابع مقطوعات(،  2600ـاااااااـااااااا 2601مكتوبة مابين عام  

وصاااروحه الفن « معابد»والمقصاااود بالحج  هو السااافر إلى 

 بهدف الدراسة والتعمق واإللهام.

"، وهذ  المجموعة Apparitionsـاااااااـااااااا أطياف "ب  .110

 مؤلفة من ثالث مقطوعات.

ج ـااااااااااـاااااااااا مجموعة "المؤاساااااة"، مؤلفة من ساااات  .116

 مقطوعات.

د ـااااااااااااـاااااااااااا مجموعاة "فاارونيج"، مؤل فة من ثالث  .111

 مقطوعات. وفارونيج مدينة ف  أوكرانية.

 قطوعات.ثالث م منهـ ــ "أحالم الحب"، مؤلفة  .121

و ـاااااـااااا "انسجامات شعرية ودينية"، مؤلفة من عشر  .122

 مقطوعات.

ااااا "شجرة عيد الميالد"،ز  .121 دانييال فون »ألفها لحفيدته  ـااااـا

 ، اثنتا عشرة مقطوعة.«بولوو

و ـاااـااا "شخصيات تاريخية هنغارية"، مؤلفة من سبع  .127

 مقطوعات.
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 ـــ مقطوعات متفرقة 1 .101

من  " واثنتانBalladeأ ـاااااـااااا اثنتان من نوع القصيد " .122

 "."Bagatelleنوع الخواطر 

" وستة Polonaiseمن نوع البولونيز " اثنتانب ـااـاا  .123

" وعاادد من األعمااال من شااااااكاال  "Marcheمااارشااااااااات

" Impromptu"، أمبرومبتو "Mazurkaالاماااازوركاااا "

" مع تركيز على شااااااكااال الفاااالس Capriceوكاااابريس "

"Valse أربعة فالسااااات منسااااية :""Valses oubliées" 

 – Mephistoت "ميفيساااتو / الشااايطان" "وخمساااة فالساااا

Walzer" وفالس ــ بولكا "Valse – Polka." 

خمس  هااا" وعااددVariationsج ـاااااااااااا "تنويعااات  .120

 مجموعات:

 2611ـااااا تنويعات على لحن لـااااا ديابيل   أ لفت عام 2 .126

)كان عمر ليساااااات أحد عشاااااار عاماً حين قد م هذا العمل ف  

  ـاااااـااااا راجياً منتدى دعا إليه المؤلف الموسيق  ـاااااـااااا ديابيل  

المؤلفين المعاااصاااااارين لااه إلى كتااابااة تنويعااات على لحن 

لديابيل   ذاته، ومن هؤال  المؤلفين الموسااااايقين "لودفيغ فان 

 بيتهوفن"، الذي كان آنذاك ف  عمر الثانية والخمسين(.

، ثمانية تنويعات، ف  ال بيمول ماجور، 2611ـااااـاااا 1 .121

 .2مصن ف رقم 

 ين ".، تنويعات على لحن "روس  2611ــ 7 .111
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، تنويعات على لحن لـااااااا "باغانين " 2612ـاااااااـااااااا 1 .112

 ف  بودابست بتحقيق "إمر  ميزو"( 2161)صدرت عام 

، تنويعات على لحن لـ "يوهان سيباستيان 2631ــ 2 .111

 باخ".

  د ــ نحو ستين مقطوعة تحت عناوين مختلفة. .117

 Rhapsodies"ـاااااـاااااـااااا الرابسوديات الهنغارية  1 .111

hongroises" 

ة وعاااددهاااا تساااااااع عشااااااارة را .112 بساااااااودياااة سااااااارديااا 

"Rhapsodie مرثاة بطولية، 2"، ثالث منهاا مسااااااماة )رقم :

ْ  مدينة بودابساااات 1رقم : كرنفال "بشااات" ـاااااااااـااااااااا أحد قساااام 

: مارش راكوشاا (، 22رقم )>بوادبشاات بالهنغاريةـ ـااااااـاااااا، 

إ ااااااااافاااة إلى اثنتين غير مكتملتين وغير منشااااااورتين )رقم 

من رقم (. وقد اخترع ليسااات ألحان الرابساااوديات بد اً 12،11

ا األرقاام من 23 فكانت ألحانها معروفة ف  ذل   22إلى  2، أما 

الحين. لقااد عماال "فيرنس ليساااااات" أيضاااااااً ف  مجااال اإلثنيااة 

ن األلحان "الهنغارية"  الموسااايقية )علم موسااايقا األعراق( ودو 

الت  حاااول الباااحثون فيمااا بعااد أن يبحثوا ف  قيمتهااا العلميااة 

 الشاااعبية )الفال حية( الهنغاريةوشاااموليتها وعالقتها بالموسااايقا 

( 2611وبموسااايقا الغجر. ونشااار هذا العبقري ف  وقت مبكر )

 مجموعاته: 

الوك" الهنغاري )2 .113 ـااااااااااااـ 1دفاتر(،  1ـاااااااااااـااااااااااا "الد 

ـاااااااااـااااااااا ألحاناً قومية 7دفاتر(، 1"الرابسااااودياك" الهنغاري )

ناته ف  مفك راته الشااخصية  هنغارية )دفتران(، وه  نتاج مدو 
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حااان "الهنغاااريااة" ف  زمنااه. إذن، المخصااااااصااااااة لجمع األل

"فالرابساااااودي" )ساااااردية( قالب موسااااايق ، و"الرابساااااودي 

الهنغااري" قاالاب ينبع من شااااااكال موساااااايق  قوم  هنغاري 

"، وينقساااااام Czardasشااااااااارداش" "")غجري!( يساااااامى 

 "الشااااااارداش" إلى جزأين، األول مي ال إلى البط  ويساااااامى

lassu (Lassanوالثان  مي ال إلى السرعة ويس ،) مىFriss 

(Friska  .) 

ماقطوعاااة طويلاااة بعنوان « لايسااااااااات»وقاااد ألاف  .110

، وه  "Rhapsodie espagnole"الرابسااودي اإلساابانية 

مؤل ف صعب وكبير وبراق، يعالج سمات الرقصة اإلسبانية 

" ويضااااااع التنويعاات على لحنها Jota/ األراغونياة خوتاا "

د وغنى إيقاعها.   مؤكداً تفر 

 "Transcriptions"ـــ التحويالت  1 .119

لقاااد تحااادثااات  ف  باااداياااة هاااذ  المقاااالاااة عن نوع  .111

"التحويالت". وهو نوع يمكن تقسااااايمه إلى خمساااااة أبواب، 

يكون الباااب الثااان  منهااا فقط موجهاااً إلى آلت  بيااانو، بينمااا 

 تتوجه األبواب األخرى إلى آلة بيانو واحدة منفردة.

ـااااااااا تحويالت األعمال مؤلفة أصاااالً آللة األورغن أ  .171

)شااااااوبرت(  عمااال مؤلفااة آللااة بيااانو بااأربع أياادٍ )باااخ(، وأ

عة، ساايزار »وأعمال سااينفونية )سااان سااانس:  رقصااة مرو 

ين  )أمسااااااياااات «( تااااراناتايالال»كاوي:  وكاااذلااا  لروساااااا 

مقطوعااة( ولشااااااوبرت مجاادداً )أمساااااايااات 21موساااااايقيااة:

 فالسات(. 1فييناوية:
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ـاااااااـااااااا تحويل الساااينفونية التاساااعة لبيتهوفن وتحويل  ب .172

 إلى آلت  بيانو.فانتازيات أوبرالية 

ج ـاااااـااااا تحويالت لمقتطفات مؤلفة أصالً لكوبرا من  .171

تأليف: أوبير، بيل ين ، برليوز، دونيتساااااايت ، غلينكا، غونو، 

 -Don مندلساون، كذل  موتسارت )وأنهى هذ  المقطوعة"

Juan-Fantasie   الامؤلف وعاااازف البياااانو اإليطاااال "

وتشايو بوزون (، روس ين ، تشايكوفسك ، فيردي فيبر،  ،فير 

" على لحن Fantasiaفانتازيا" ""فاغنر وغيرهم. كما ألف  

لبيتهوفن )من موساااااايقا بيتهوفن للمساااااارح "خرائب أثينا"( 

(على Paraphrase"و"بااارافراز" )تعليق، على هااام : "

النشاااايد البريطان  "يارب  احفأل الملكة"، كذل  فانتازيا على 

 ألحان لبرليوز. 

ية غنائية من أغان  تحويالت من موسيقا أصلـااااـاااا د  .177

لشاااااوبان، شاااااوبرت)أكثر من خمساااااين أغنية!(، شاااااومان 

وغيرهم. كذل  من أعمال أوركسااترالية غنائية )موتسااارت، 

 روس ين ، فيردي وغيرهم(.

نات ألدوار األوركسترا مجتمعة/  .171 هـاااا سكورات )مدو 

لة إلى دور بيانو منفرد( لساااااينفونيات بيتهوفن التساااااع،  محو 

لبرليوز، ألعمااال أوركسااااااتراليااة « الخياااليااة»للسااااااينفونيااة 

ل.   لروس ين ، فيبر، فاغنر، لسباعية بيتهوفن ولسباعية هوم 

و ـاااااااا أما الباب الساااادم فهو تحويل عمل لشاااوبرت  .172

)للبياانو المنفرد أصااااااالً: "فاانتازيا الرحالة"( وتحويل عمل 

"(، Hilaritéلفيبر)للبيانو المنفرد أصااااالً: "صاااافو المزاج"
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لى عمل سينفون  للبيانو واألوركسترا تحويل هذين العملين إ

  . 

ْين وترى أيتهاا القاارئاة وأيهاا القاارى ، فمن  .173 وكماا تر 

ليسات اهتم بدراسة )وبمساعدة ( عدد كبير جداً من المؤلفين 

الموساايقيين من قوميات مختلفة، وف  ذل  تعبير عن انفتاحه 

على العالم وعن وعيه للعب دور أورب ، كما اسااااااتخدم ف  

عماالاه الموساااااايقياة عادة لغاات أتقنها، رمزت إلى عنونتاه أل

 ثقافة وسط أوربة )اإليطالية /الفرنسية/األلمانية(.

ونفرد للعمل الذي غنى بصااااادد ، ساااااوناتا ف  سااااا   .170

 بنداً قائماً بذاته.«( Sonata h- Moll»مينور )باأللمانية 

 "Sonate in h-Mollفي سي مينور " سوناتاـ  1 .832

 Fantasia "السااااوناتاالفانتازيا بشااااكل "وهو غير   .171

quasi sonata"  المقطوعة السااااابعة ف  الكتاب الثان  ـ("

السااااااونياات  إيطاااليااة ـاااااااااااا "أعوام الحج"( وغير مقطوعااة

"Sonetto "وه  قصاااايدة شااااعرية (والت  ألف "ليساااات("

،من الكتااااب 3،2،1تحااات عنوانهاااا ثالث مقطوعاااات )رقم

الماذكور ذاته(، وذل  مسااااااتلهماً أجوا  تل  المقطوعات من 

أشاعار ألديب من القرون الوساطى اإليطال  هو فرانشيسكو 

 (. 2701ــ2711بتراركا )

تعادف هااذ  السااااااوناااتاا أهم عماال للبياانو كتبتاه ريشااااااة  .111

"فيرنس ليسااااات" . وقد التقيت  ف  ألمانية بشااااااب يدافع عن 

تحليل شااااكل »شااااهادة الدكتورا  ف  الموساااايقا كان عنوانها 

إذن، بنا  هذ  «. سااوناتا ف  ساا  مينورلـاااااا "فيرنس ليساات"
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يغ  ب ع ْرض  الحائط بالص  السوناتا هو بنا  جديد خال ق،  ر 

الشااااااكالنية المعتادة وجا  بنساااااايج لحن  مذهل ف  اختالف 

تركيباته وف  تنوعه وف  عمقه اإلنساااااان ، كما أعطى مثاالً 

عن عمل مكتوب بشااااكل السااااوناتا دون أن يكون هذا العمل 

ف  حركة واحدة ذات متعدد الحركات، وإنما هو محصاااااور 

أقساام متينة ف  صانعتها وف  مضمونها اللحن  والهارمون  

 واإليقاع . 

ـاااااـاااااـااااا أعمال لعازفين على آلة بيانو واحدة )أربع  9 .110

أياااد(، ولعاااازف ين على آلت  بياااانو وأعماااال للبياااانو المنفرد 

 واألوركسترا.

أ ـاااااااااااا يوجاد مؤل ف أصاااااال  واحاد لبياانو بأربع أيد  .111

 ".Festpolonaiseل " ""البولونيز االحتفا

ب ـاااااااا تحويالت )عكساااية( لمؤلفات أصااالية من آلة  .117

واحادة إلى آلتين، أو من عاازف واحاد إلى عاازفين على آلاة 

وشااااااجرة عيااد الميالد  2واحاادة. مثالً: فااالس ميفيسااااااتو رقم

)ألربع أيد على بيانو واحد(، ورابسااااوديات هنغارية )ألربع 

ياااانو(. كماااا أياااد على بياااانو واحاااد ولعاااازفين على آلت  ب

وتحويالت من مؤلفاات أوركسااااااترالياة أصاااااالية )قصااااااائد 

ساااااايانفونياااة( إلى أربع أياااد وإلى آلت  بياااانو، ومؤلفاااات 

أوركساااااترالية أصااااالية )ساااااينفونية "فاوسااااات" وساااااينفونية 

 "دانته"( إلى آلت  بيانو.

 ج ـ أعمال للبيانو المنفرد واألوركسترا .111

 ــ الكونشيرتو األول، ف  م  بيمول ماجور. 2 .112
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 ــ الكونشيرتو الثان ، ف  ال ماجور. 1 .113

 ".Totentanzــ "رقصة األموات"  7 .110

 ــ "فانتازيا على ألحان شعبية هنغارية". 1 .116

" )اللعنة( للبيانو المنفرد Malédictionـااااااااـاااااااا " 2 .111

 أوركسترا الحجرة الوترية.

852.   

 عبقرية ليست .110

ال يمكن تصاور تطور الموسايقا الكالسيكية األوربية  .121

لروماااانتيكياااة المتاااأخرة وماااا بعاااد إلى مااادارم جاااديااادة )ا

الرومانتيكية( إذا غضااااضاااانا البصاااار عن نصاااايب "فيرنس 

ليسااات" من األعمال األوركساااترالية الع يمة )ساااينفونيتان، 

قصيدة سينفونية، أوبرا واحدة، أعمال دينية( الت  فتحت  27

آفاقاً جديدة لمؤلفين ساااااينفونيين آخرين برزوا ف  النصاااااف 

عشر ف  أوربة مثل برليوز وفاغنر الثان  من القرن التاساع 

وساااان ساااانس وغريغ بورودين. وقد مه د "ليسااات" الطريق 

إلى القرن العشاااااارين حين تبلورت مااادارم االنطبااااعياااة 

)وممثلها ديبوساااا ( والتعبيرية )وممثلها شااااونبيرغ( مروراً 

بنضااااج المدارم الموساااايقية القومية ف  روسااااية وتشاااايكية 

لممكن ظهور المؤلف ونروجيااة وإساااااابااانيااة. ولم يكن من ا

( بدون 2112ـاااااااا 2662الموسااايق  الهنغاري بيال بارتوك )

 وجود إرث "فيرنس ليست".
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والعبقري برأي  هو الاذي يأت  بجديد، غير معروف  .127

ساااااابقاً. وهذ  الصااااافة تنطبق حتماً على "ليسااااات"، المؤلف 

الموسااايق  العبقري ليس فقط لكوركساااترا، إنما أيضااااً آللة 

آلة "ليسااااات" المفضااااالة )البيانو( توجد البيانو. وفيما يخي 

عالقة متبادلة ما بين البحث عن الجديد ف  الموسااايقا بشاااكل 

عام من جهة، واستنباط هذا الجديد ف  الوقت ذاته من خالل 

البحث عن قدرات إ ااااااافية للبيانو واسااااااتشااااااعار ما يمكن 

تطوير  بعد ف  مقدراته بالتعاون أيضااااً مع مصااانع  البيانو 

هو الحال مع بيتهوفن قبله( للوصاول إلى عليا  وتقنييه )كما 

 تقنية وتعبيرية غير مسبوقة من جهة أخرى.

لقد اساااااتفاد الموسااااايقيون المؤلفون من التقنيات الت   .121

أوجدها "ليساات" آللة البيانو وإن لم يتبعوا بالضاارورة خطه 

التأليف  أو إيحا اته المؤدية إلى الولوج إلى عوالم موساايقية، 

عية ولحنية وشاااااكالنية، مختلفة ومتنوعة. فكل هارمونية إيقا

من ألف للبيانو بعد " ليساااات"، اسااااتفاد من تقنياته، وكل من 

أراد أن يصااااابح عازف بيانو منفرداً محترفاً لم يساااااتطع أن 

يتخيل الوصااااول إلى عتبة االحتراف ولم يتمكن من تخطيها 

بدون دراساة مؤلفات "ليست" الذي كان "طفالً معجزة" ف  

 عزف )والتأليف أيضاً(.مجال ال

فقد أثـاا ر ليست على كل معاصريه ومن أتى بعدهم،  .122

من الاذين ألفوا آللاة البيانو وكانوا عازفين محترفين عليها. 

وال أساااااااتطيع هنااا إال أن أذكر السااااااا الفي ْين "ألكسااااااااناادر 

ساكريابين" و"سايرغيه رخمانينوف"، وأستحضر قبل ذل  

فارق بين والدة "فريادريا  شاااااااوبان". وبالمناسااااااابة فمن ال
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( هو ساااانة واحدة كما 2622ـاااااااااا2621شااااوبان وليساااات )

هوالحااال ف  الفااارق بين والدة ساااااااكريااابين ورخمااانينوف 

(. وانضااام االثنان الروسااايان إلى المبدعين 2601/2607)

المؤلفين/العازفين )باخ، موتسااااااارت، بيتهوفن، شااااااوبان، 

 ليسااااااات( وماا كان لهما أن يكتبا آللة البيانو كما فعال بدون

الخال ق، الذي رسااااام « فيرنس ليسااااات»المرورعلى تراث 

آفااقاً تعبيرية جديدة وخياالً صاااااااوتياً غير مسااااااابوق وحف ز 

القادرات الكامنة ف  آلة البيانو وف ِّ أسااااااارها، والذي أطلق 

ْ  العزف والتأليف،  تل  المهارات لالسااااتفادة منها ف  عالم 

 المرتبطين أحدهما باآلخر بهذ  الصيغة أوتل . 

كن أن نقول بحذر بأن ساااكريابين )وبخاصاااة ف  ويم .123

بداية حياته التأليفية اإلبداعية وفيما يخي الشااكل الموساايق  

الارزيان والمحاااافأل( ورخماااانينوف )فيماااا يخي لحنيتاااه 

السااالفية العريضااة وبشااكل أقل فيما يتعلق بمسااألة الشااكل( 

خرجا من لدن شااااااوبان وبأنهما ات بعا خط  شااااااوبان التأليف ، 

ْين. ونرى عناااد « ليسااااااتي ين»ماااا كااااناااا ولكن كليه مخلصاااااا 

سكريابين ف  مرحلة متأخرة تأثر  بـااااااالمؤلف "ليست" فيما 

يخي اسااااتعمال "سااااكريابين" لككورد األساااااساااا  الزائد، 

ن من ربااعياات متتاالياة. كاذلا  ياذكرناا عند  ولككورد المكو 

رخمانينوف طغيان عنصااااار "االرتجال" ووجود التغييرات 

ووجود االنتقااالت الهاارمونية الجريئة اللحنياة المزركشااااااة 

 والحضور القوي للخيال الواسع، يذكرنا فوراً بـ "ليست". 

 «وشوبان« »ليست» .119
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عصااااراً بأكمله، وكان شااااخصااااية « ليسااات»خاطب  .126

اجتمااعيااة أوربيااة مرموقااة، متعااددة المواهاب، متقنااة للغااات 

الالتينية والفرنسية واإليطالية واأللمانية إلى جانب لغته األم 

الهنغارية. وباألخذ بالحسااابان أصاااول أبويه األلمانية نرا  قد 

انحاز بشاااكل وا اااح إلى قوميته الهنغارية )رغم أنه قد ولد 

ف  هنغاااريااة ولكن غااادرهااا تباااعاااً بااد اً من عمر مبك ر(، 

ونتاذك ر هناا انحياز شااااااوبان إلى قوميته البولونية إذ ولد ف  

ه فيها شااخصاايت بولونية )ألم بولونية وأب فرنساا ( وتبلورت

ا النصاااااف الثان   وعاش هناك نصاااااف حياته القصااااايرة، أم 

)أكثر من النصااااااف بقلياال( فقضاااااااا  ف  منفااا  االختياااري 

 الفرنس . 

كان شاوبان مهاجراً خجوالً و عيف البنية ولم يع   .121

طويالً، أما ليساات فكان رجل مجتمع، حماسااياً، قوياً ومتألقاً، 

 يماً مكثراً من قاائد أوركسااااااترا شااااااهيراً، وعازف بيانو ع

الحفالت كثير التنقالت، ومعلمااااً فاااذاً كثير الساااااافر. ومن 

سم  الطريف أن نعلم بأن "ليسات" أصابح الهوتياً محترفاً ور 

ْي/  كهنوتياااً )كاااثوليكياااً( ف  عمر الرابعااة والخمسااااااين، فتر 

فترى الرسااااامين يصااااورونه ف  الزي المتقشااااف الكهنوت  

تماهت مع  األساااود. إن شاااخصاااية "ليسااات" ه  شاااخصاااية

الزمن الثوري ـاااااااـااااااا التغييري الذي عاش فيه، أحب  األدب 

ك بشاااااكل واساااااع  وتعم ق ف  الفلسااااافة وتأثر بالمجتمع وتحر 

ومكثف  ااااامن جغرافية أوربية ثقافية ممتدة. ونساااااتعيد هنا 

ر بمدارم تأليفية  دور  البارز كمؤلف أوركسااااترال  ومبشاااا 

د  بخيال موساايق  غير محدود أ د تفر  ة نتج أنسااججديدة ونؤك 

موسااااايقية غير مسااااابوقة من نواح تأليفية شاااااكالنية )شاااااكل 
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"القصاايد السااينفون "( ونواح هارمونية ) باتجا  الالفيية ف  

 القسم األخير من حياته(.

فهل "لشوبان" أن ينافسه ف  كل هذا؟ طبعاً ال. ولكن  .131

بحر الفن أكبر من أن تقتصااااار موجوداته على سااااافينة ذات 

ومخلوقااات ذات وجااه واحااد ف   نموذج واحااد فوق مياااهااه

 أعماقه.

إن "التعددية" ف  مجال "الخلق" ه  شاا   متأصاال  .132

ف  داخله، فالطبيعة البشرية خالقة ف  تفصيالتها الالنهائية. 

لم تساااااامح ظروف شااااااوباان أن يدخل معترك "صااااااناعة" 

الحفالت الموساااااايقيااة على الرغم من قاادراتااه المتفردة ف  

صاااااافات بأنها ال مثيل لها ف   العزف على آلاة البياانو الت  و 

تدرجاتها وتفصاااااايالتها وبأنه ال شاااااابيه لشااااااوبان بين جميع 

معاصااااريه )وفيهم "ليساااات"(. ومن ناحية التدريس فلم يكن 

هذ  "األفواج" من الطالب، ولكنه أسااااااس  عناد "شااااااوبان"

باكراً )قبل "ليسااااات"( لمدرساااااة بيانو )منهج تعليم ( نادرة 

ف  صااانعتها الدقيقة وتكاملها العجيب وشاااموليتها. عماد هذ  

عمالً  11"، ألف Étudeالمدرسة أعمال من نوع الدراسة "

دراسة(،  21،  م كل منهما 12، مصنف21منها )مصنف 

لة.ثم ثالث دراسات إ   افية مكم 

ومن ناحية التأليف فقد ركز شوبان على التأليف آللة  .131

البيانو )بشاااكل شااابه حصاااري(. وقد كان واعياً لهذا التركيز 

الع يم ومدركاً لرساااالته ورافضااااً لالنصاااياع إلى نصااايحة 
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مقربياه الاذين انت روا مناه كتاابة أعمال أوركسااااااترالية آلية 

 وف  خالل حياته وغنائية من سااينفونيات وأوبرات وغيرها.

القصاايرة المضااطربة حاول إيصااال آلية البيانو إلى قمة فني ة 

تقنية، تعبيرية وصاااناعية، ولكن عند "ليسااات" كان ما يزال 

هناااك متسااااااع من الوقاات المشاااااابع بااالتغييرات االجتماااعيااة 

 والعلمية.

وعودة إلى "شااااااوباان" فقاد تمتع بجادلية لم يحأل بها  .137

در وبهذ  الكثافة، وهذ  "ليساااااات"، على األقال ليس بهاذا الق

الجادلياة ه  الوجود ف  آن معااً: للتقليادي والجديد، المحافأل 

والثائر، المرهف والعنيف، الشااااعب  والكالساااايك ، الواقع  

والرومااانساااااا ، السااااااالف  واألورب  الغرب ، للشااااااااعري 

والتراجياادي، للحن  والهااارمون ، للقيااد والحريااة. ويخياال 

لمات مؤط رة محدودة، أن إل ، وما أصااااااعب أن نعب ر هنا بك

"شااوبان" كان معنياً أكثر بالذات اإلنسااانية وبعمقها النفساا  

الخب  . أما ليسااااات فكان حريصااااااً أكثر على اإلنساااااان ف  

إطااار مجتمعااه، باااحثاااً ف  تراجيااديااا الخلود البشااااااري. كااان 

"شااااااوبان" برأي  روح ثورة البيانو التأليفية واألدائية وكان 

ع."ليست" سالحها الرومان  س  المشر 

131.  

132.  

133.  

130.  
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136.  

117. (1) 

 0991ـ 0900 ()«فرانز ليست»احتفالية  .191

 حول اختيار برنامج " سوري" ألعمال البيانو .190

 مقدمة .191

كان العام المنصاااارم مساااارحاً دولياً لالحتفال بذكرى  .107

عااام على والدة المؤلف الموساااااايق  البولون   111مرور 

)البولون / الفرنساااا ( فريدري  شااااوبان. وقد كان لسااااورية 

هذا االحتفال جرى ف  مسرح دار األوبرا وكلية  نصايب ف 

الفنون الجميلة بدمشااق، وذل  من خالل موساايقيين سااوريين 

وعبر اسااااتضااااافة مؤدين أجانب من بولونية وفرنسااااة. هذا 

من أعمااال "فرياادرياا   CDوكااان أن صااااااادر ف  دمشااااااق 

شااااااوبااان" آللااة البيااانو من إنتاااج وعزف غزوان الزركل  

 م ف  سورية.برعاية شركة كندا بتروليو

أما هذا العام فهو السااانة الدولية "لفرانز ليسااات"، إذ  .101

ولد ليسااااات ف  هنغارية بعد والدة شاااااوبان بعام واحد. وف  

سااانة  73« ليسااات»سااانة فقط، عاش  71حين عاش شاااوبان 

عااازف / « فرانز ليسااااااات»عاااماااً.  02أخرى وتوف  عن 

مؤل ف، شااااأنه ف  ذل  كشااااأن موتسااااارت وبيتهوفن وشااااأن 

                                                           
 فاالسم األول لـ "ليست" هو فيرنس )ف  األصل الهنغاري(  ،ــ كما قرأنا ف  المقالة السابقة

وفرانتس )ف  األلمانية، الت  تنتم  أصاااااول أبويه إلى ثقافتها( وفرانز )بالفرنساااااية، لغة 

ع عشاار(، وقد ارتأيت ف  هذ  المقالة اسااتخدام الثقافة األوربية بامتياز خالل القرن التاساا

 الصيغة الفرنسية السائدة عندنا وه  "فرانز".
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ف  القرن التاساااع « ليسااات»وبان". وأصااابح معاصااار  "شااا

عشااار وعلى امتداد عشااارات السااانين، أصااابح عازفاً ع يماً 

مقاادرات خياااليااة ومؤلفاااً مباادعاااً ومكثراً  اعلى آلااة البيااانو ذ

ألدب هااذ  اآللااة، معلِّماااً مله ماااً ومله،ماااً للعزف عليهااا، نقاال 

تجربتااه إلى أنحااا  أوربااة )وبخاااصاااااااة روساااااايااة( ومن ثم  

 التجربة تجربة التعترف بالحدود.أصبحت هذ  

 بادرة السفارة الهنغارية  .191

افتتحت الساااافارة الهنغارية بدمشااااق احتفالية "فرانز  .103

ليسات" ف  ساورية وقامت مشاكورة باستضافة عازف بيانو 

دول  من الجنسااااااياة الهنغاارية، وأقامت له بالتعاون مع دار 

. قاادم عااازف 20/2/1122األوبرا السااااااوريااة حفالً بتاااري  

يانو القدير "غيرغيل  بوغان " حفالً موسيقياً متميزاً  م الب

حصااااارياً أعماالً "لفرانز ليسااااات". ولم يكن البرنامج برأي  

ز تفاااعاال الجمهور مع  مختاااراً بااالشااااااكاال األمثاال الااذي يعز 

المؤد ي من جهااة، ويؤكااد قاادرات ذلاا  العااازف )الكبير( من 

ات جهة أخرى. وسااااأحاول ف  الفقرة اآلتية أن أشاااارح حيثي

ر مالفت ن ري ف   اختياار مقطوعاات البرنامج الكثيرة ألبر 

برنااامج عااازف البيااانو المحترف "غيرغيل  بوغااان " من 

بعض عاادم التناااسااااااااب الزمن  /الاادرام : فمثالً بلغ عاادد 

مقطوعات القساااااام الثان  واحدة )ولو طويلة(، بينما بلغ عدد 

المقطوعات ف  القساااام األول عشاااار مقطوعات، ثمانية منها 

" مكتوبااة بريشااااااااة Transciptionsمن نوع "التحويالت 

"ليساااااات" عن أغان غنائية أل فها "شااااااوبان" و"شااااااومان" 

 و"شوبرت".
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 حول اختيار برنامج حفل موسيق  .199

إن اختيار برنامج حفل موساااايق  بشااااكل عام/ وحفل  .106

هو أمر على قدر  ،عزف منفرد على البياانو بشااااااكال خاص

لحساااااابان تفاصاااااايل بالغ من األهمية وذل  لوجوب األخذ با

 متعددة ومختلفة ف  آن معاً. فعلى سبيل المثال يجب:

أـاااااـااااا دراسة مو وع الوقت، من حيث طول الحفل  .101

بشااكل عام، وفيما يخي  نساابة طول القساام األول إلى القساام 

الثان  وتناسااب طول المقطوعات بعضااها مع البعض اآلخر 

مع مراعااااة مقااادرة التركيز عناااد المسااااااتمع بحياااث تكون 

عااة األكثر طوالً ف  الباادايااة )باادايااة القساااااام األول أو المقطو

 الثان (، وبحيث يكون تناسب عدد القطع عكسياً مع طولها.

ب ـااااااااـاااااااا تنويع المادة الموسااايقية من حيث الشاااكل  .161

الدرام : "الشااااعرية" و"التراجيديا"، "الحزن" و"الفرح"، 

"العبوم" و"االبتساااااااماة"،وطبعاً األخذ بالحساااااابان عالقة 

كثر تعقياداً )عمال بعادة حركات، سااااااوناتا مثالً، األعماال األ

أطول زمنياااً( مع األعمااال األكثر سااااااهولااة )حركااة واحاادة، 

 مقطوعة أكثر بساطة من حيث الشكل وأقصر زمناً(.

ج ـاااااااـااااااا دراسااة العالقات الفنية ما بين المقطوعات  .162

ر االسااااتخفاف  المختلفة. وهذ  النقطة  اااارورية جداً، اليبرِّ

إن المسااااااتمع مع العادي لمجرياتها. بهاا عدم معرفة المساااااات

( يتذوق العالقات الفنية بشااااكل بشااااكل عام )عادياً أم محترفاً 

ا الهادف من البناا  الفن  المرجو فهو الجمع ما  غير واع. أما 

بين مناطق "التوتر" ومناطق "االسااتراحة" بشااكل معماري 
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جمياال، يخاادم منحى درامياااً معيناااً ي هر "حقول" الشااااااااد 

دم الموسااايقا ويخدم الجمهور، وي  هر ني ة والرخ  بشاااكل يخ

المؤدي ف  تقااديم وجااه معين من أوجااه إبااداعااات المؤلف 

الموسااايق  المعن ، أو ف  تقديم "من كل بساااتان زهرة"، أو 

التركيز على نقاااط محااددة من نتاااج ذلاا  المؤلف. هااذا ف  

حال اقتصااااار البرنامج على مؤلفات موسااااايق  واحد، وه  

لحااالااة العاااديااة، إذ نجمع بين أعمااال الحااالااة األناادر. وف  ا

لمؤلفين متعددين من حقب تاريخية مختلفة، يصااابح االختيار 

من هذ  الناحية أصاااعب، وي راعى هنا بشاااكل عام التسااالسااال 

الزمن ، وتنويع األعمال من حيث صيغها )مثالً وجود عمل 

بوليفون : غااالباااً من العصاااااار الباااروك ، والبوليفونيااة ه  

األصااااااوات، أو وجود سااااااوناتا  اااااامن  التركيز على تعدد

البرنااامج، ووجود أعمااال أقصاااااار، ت هر براعااة العااازف 

 التقنية وإمكاناته التعبيرية على حد سوا (.

د ـااااااـاااااا وبهذا المعنى يبدأ تحضير الحفل بالنسبة إلى  .161

المؤدي، بعااد اسااااااتعرا اااااااه لمجموعااة غير صااااااغيرة من 

 المقطوعات، بالسؤال التال :

ماااذا يختم الحفاال؟ كيف ماااذا يعزف ف  الباادايااة وب .167

يختار نهاية القساااام األول وبداية القساااام الثان ؟ هل يجب أن 

تكون النهاية "قوية"، "سااااريعة"، "مؤثرة" أم "متالشااااية"، 

"روحانية"؟ هل يجب أن تصاااااادم البداية المسااااااتمع؟ وماذا 

سااايؤدي من قطع إ اااافية ف  حال التصااافيق )الشاااديد( بعد 

مااا قاادم أكثر من مقطوعااة انتهااا  الحفلااة، وكيف يرتبهااا إذا 

 إ افية )أنكور(؟
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 اقتراح برنامج حفل ترعا  دار األوبرا .191

أنتقال فوراً إلى ماا أتصااااااور  حالً أمثل، وطبعاً ليس  .162

حالً أوحد، مع العلم بـاااااااااااأن احتماالت "تكوين" برنامج من 

مؤلفاات "فرانز ليساااااات" لبياانو منفرد أ ااااااخم من أن تعد  

 أراع :وتحصى. وف  هذا االقتراح أحاول أن 

 ــ التناسب الزمن 2 .163

 ــ التناسب العددي1 .160

 ــ التسلسل الدرام 7 .166

 ــ التنوع من حيث الشكل.1 .161

 ــ المخطط الفن  المدروم تصاعداً ونزوالً.2 .111

وأنتق  ساااااابع مقطوعااات أراهااا من أعمااال "فيرنس  .112

ليساااات" الهامة وصااااالحة ألن تكون برنامجاً متوازياً يعكس 

 ما ذكرته آنفاً.

 Étude", in C"دو مينور  ـااااااـاااااا "دراسااة"، ف 2 .111

minor. 

، ف  ال ماجور 2ـااااااااااـاااااااااا "فالس الشاااايطان"، رقم1 .117

"Mephisto - walzer" nr.1, in A major. 

، ف  ر  بيمول ماجور 7ـااااااااااـاااااااااا "مؤاسااااااة" رقم 7 .111

"Consolation" nr. 3, in D flat major. 
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 La"ـااااااااـاااااااا "األجرام"، ف  صاااول دييز مينور 1 .112

Campanella", in G sharp minor. 

)ف  ر  بيمول  3الرابسودي الهنغارية" رقم  ـاااـااا "2 .113

 Rhapsodie"ماااااجااااور/ ساااااااااا  بااااياااامااااول ماااااجااااور( 

Hongroise" nr.6 (in Dflat/Bflat major). 

للشاعر بتراركا، ف  م   211ـااااااـاااااا "سونيت رقم 3 .110

 Sonetto del Petrarca nr.104", in E"ماااااجااااور 

major. 

 Sonata" in"ـااااـاااا "سوناتا" من مقام س  مينور 0 .116

B minor. 

 حول البرنامج .177

 ــ "دراسة"، ف  دومينور2 .711

د" )باااأللماانياة  .712 م ى الصاااااايا   Wildeوه  بعنوان "ح 

Jagd "ومن مجموعااة الاادراساااااااات "البااالغااة الصااااااعوبااة )

دراسااااااة، وبممكان القارئة والقارئ الرجوع إلى 21وعددها 

مقالت  األولى )عن أعمال "ليسااات"( الساااتعادة ماكتبته عن 

مقطوعة يمكن أن ي فتتح ". بهذ  الÉtudeشاااااكل الدراساااااة "

البرنامج ببداية "قوية" تساااتعرض المقدرات التقنية واللحنية 

آللة البيانو. وهذ  الدراسااة ه  من شااكل: "أ ب ج، أ ب ج، 

(، وهذ  القوالب الموسااااايقية ABC, ABC, Codaنهاية")

ه  تكوينات موساااااايقية "معمارية" تؤثر ف  أذن اإلنسااااااان 

 ري ف  عينه.بشكل يشبه تأثير البنا  المعما
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 ، ف  ال ماجور2ـ "فالس الشيطان" رقم 1 .711

 - Mephistoوهو بعنوان "ميفيسااااااتو" )باأللمانية  .717

Walzer وكما قرأنا ف  المقالة األولى أل ف ليساااات خمس .)

ميفيساااااتو ـاااااااااااـ عات تحت هذا العنوان إ اااااافة إلى "مقطو

. "ميفيسااااتوفيليس" هو اساااام الشاااايطان ف  رواية (24)بولكا"

م( الت  عالجها األدب األورب  عبر "فاوسااااات" )فاوساااااتو

( هو أشاااهر تل  األعمال 2عدة عصاااور. وهذا الفالس )رقم 

)السااااااتاة( على اإلطالق. هو عمال درام  رائع يبادأ بمقدمة 

قصااايرة )إيقاعية/ شااايطانية( بالغة التأثير. "فالس ميفيساااتو" 

عمل ثنائ  اللحن، يركز القسم األول منه على اللحن األول، 

اللحن ف  القساااااام الثااان  لحناااً ثااانياااً بطريقااة  و"يجاادل" هااذا

مبتكرة مباادعااة، وهو عماال درام   بااالغ التااأثير يضاااااام ف  

 جنباته شاعرية خالصة وتراجيدية عنيفة.

 ، ف  ر  بيمول ماجور7ــ "مؤاساة" رقم 7 .711

المجموعة تضاااام ساااات مقطوعات حالمة، قصاااايرة،  .712

وذات شاكل بسايط، هو ف  مقطوعتنا "آ ب ج ". وف  سياق 

برناامج المقترح تسااااااتعرض هاذ  المقطوعاة للمرة األولى ال

لحنية غنية محببة  اااااامن شااااااكل تقليدي بساااااايط )الشااااااكل 

األساااااساااا  لكغنية(. ونسااااتمتع هنا بعبقرية "ليساااات" فيما 

استان ـاااـااا  ـاااـ  Pedalesيخي استعمال البيدال )إذ توجد دو 

عناد قادم  العاازف، وف  الحجم الكاامال لآللاة تكونان ثالث 

                                                           


 البولكا رقصة ذات أصول بولونيةــ   
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تخدم لتغيير " لون" األنغام بحسااااااب رغبة دواسااااااات، تساااااا

 المؤدي(.

 ــ "األجرام"1 .713

"، La campanellaوه  ف  الحقيقة جرم واحد " .710

عبارة عن دراسااة من مجموعة "ساات دراسااات" عن ألحان 

لـاااااااااااا "باااغااانين ". هااذ  المقطوعااة تحاااك  رنين األجرام 

الصااااغيرة )ذات الصااااوت العال /الحاد(. وتتناغم أصااااوات 

ة مع "الباااصااااااااات" )األصااااااوات الغلي ااة( البيااانو العااالياا

المضاعفة القوية بشكل بالغ الرشاقة و من نسيج هارمون  

اذ يبقى ف  مجال المعروف والسااائد. وتتصاااعد الموساايقا  أخ 

لت نه  المقطوعة باحتفالية مسااااتعر ااااة الشااااكل الموساااايق  

 التال : "أ، ب، أ، ب، أ، ب، أ، نهاية".

 3ــ "الرابسودي الهنغارية" رقم 2 .716

لقااد ذكرت  ف  جاادول أعمااال "ليسااااااات" من المقااالااة  .711

السابقة هذ  "الزمرة" المتميزة  من أعمال "فرانز ليست" 

للبيانو المنفرد. و"الرابسااااودي" )سااااردية( مقساااامة بشااااكل 

) أو  "Lassu"أساااااساااا  إلى قساااامين: األبطأ تحت عنوان 

"Lassan باأللمانية( واألساااارع "Friss"" أو( "Friska "

ه  كما ذكرنا قالب كالساااااايك  متأثر بالقالب بااأللماانية(، و

" Czárdás"يق  الشاااعب  الهنغاري المسااامى بالـاااااااااالموسااا

)الشااااااردش(. ولم يكن لشاااااخصاااااية موسااااايقية عمالقة مثل 

شاااخصاااية "فيرنس ليسااات" إال أن تهتم بالبحث العلم  )علم 

موساااااايق  األعراق(، فقااد بحااث "ليسااااااات" ف  الموساااااايقااا 
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ومية" ف  الموساااااايقا( الهنغارية "المحلية" )مو ااااااوع "الق

ن ألحان "القصاي" الشعب  كما رآ . وهكذا نختم القسم  ودو 

ف )ذي  األول من الحفل الموسااااايق  المقترح بهذا المؤلـااااااااااا 

القسااااامين: األول ف  بيمول ماجور والثان  ف  سااااا  بيمول 

مااجور(، فتكون نهاية هذا القساااااام مقطوعة حيوية تجمع ما 

فياة عاالية، متمتعة بين الشااااااعب  والكالساااااايك ، ذات احترا

 بألحان سلسة وإيقاعات رشيقة وقوية ف  الوقت ذاته.

 "211ــ )بعد قرا ة( "سونيت بتراركا رقم 3 .721

المقصااود هو الشاااعر اإليطال  فرانشاايسااكو بتراركا  .722

(، صااحب الساونيتات )القصاائد الشعرية 2701ـاااااا 2711)

القصاايرة( القي مة. وهنا نتذكر مو ااوع "موساايقا البرنامج"، 

فصاااااال" موساااااايق  من فصااااااول الثقافة الموساااااايقية وهو "

الكالسااااايكية األوربية ف  القرن التاساااااع عشااااار حاول ربط 

األدب بالموسااايقا، فهنا نرى "ليسااات" يضاااع ني القصااايدة 

المذكورة )المكتوبة باإليطالية( ف  مقدمة النوتة الموساااايقية. 

وكان "ليسات" قد كتب أيضااً "سوناتا بعد قرا ة دانته" الت  

ـاااـ 2132أيضاً ف  الفقرة التالية )"دانته أليغييري" سنذكرها 

2712.) 

وأسااااتغل هذ  الفرصااااة ألتوسااااع قليالً ف  مو ااااوع  .721

"موساااااايقااا البرنااامج". كمااا نعلم، فلكاال نوع من الفن لغتااه 

الخاصااة: لغة األدب ه  الكلمة، ولغة الموساايقا )اآللية( ه  

النغماااة، ال يمكن دمجهماااا أو خلطهماااا أحااادهماااا مع اآلخر 

ماا شاااااايئاان مختلفاان )إال ف  حالة "تنغيم" الكلمة(. إنما ألنه

يمكن للموساااايقا أن "تسااااتلهم" من الكلمة، قصاااايدةً كانت أم 
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حكايةً أم تعليقاً أدبياً )أو من العمل التشااااكيل  البصااااري كما 

اساااتلهم أيضااااً "ليسااات"(. ويمكننا أن نضاااع لغة الكالم ولغة 

ر. لفين أحدهما باآلخالنغم جنبااً إلى جناب وندعم الفن ْين المخت

وأنو  هنا بمجموعة "الفصااول" لتشااايكوفسااك  )وه  مؤلفة 

مقطوعة يرمز كل منها إلى شهر بعينه( الت  تستبق  21من 

 كل معزوفة فيها أبياتس شعرية تحك  عن شهر بعينه.

" ه  211إن "مقطوعااة" سااااااونياات بتراركااا رقم  .727

دة يمقطوعة قصااايرة نسااابياً )قد يكون ذل  تيمناً بطول القصااا

األصاااااال (، لكنهاا باالغاة الغنى ف  ألحاانهاا وانسااااااجاامااتها 

الصااااااوتياااة، ذات ثالثاااة أجزا  متنوعاااة األدوات ومتقناااة 

التنسااايق: مقدمة من أربع فقرات، مقطع أوساااط أ ب أ أ ب، 

 نهاية من فقرتين.

 ــ سوناتا من مقام س  مينور0 .721

"فرانز ليساااااات"، إلى جانب مقطوعة « وحيدة»ه   .722

عد قرا ة دانته" )صااااحب الكوميديا مساااماة بـاااااااا "ساااوناتا ب

اإللهية(. ويرى علما  الموسااايقا أن "الساااوناتا من مقام سااا  

مينور" أفضااااااال مؤلفااات "ليسااااااات" على اإلطالق. وهنااا، 

برأي ، النسااااااتطيع أن نقول أفضاااااال أو أقل جودة إال إذا ما 

حصاااااارنااا قولنااا بقااالااب موساااااايق  معين هو مثالً شااااااكاال 

 و شكل "المقطوعة".. إل ."السوناتا"، أو شكل "الدراسة" أ

وما يفضااااله هؤال  العلما  هو شااااكل موساااايق  كبير  .723

ومعقاد، يضاااااام قيمااً إباداعياة عاالية خال قة من الناحية اللحنية 
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، (25)والهارمونية واإليقاعية. تحتضااااان هذ  الساااااوناتا "فوغ"

"، أمااا كاال  x2فوغ، نهااايااةx1وشااااااكلهااا عبااارة عن "باادايااة 

ــ تفاعل تل  األلحان، 1 ـاـ ثالثة ألحان،2فيضم:  "x"مو ع 

ـاااااـااااا لحناً رابعاً عريضاً يسبق تل  األلحان الثالثة الت  ترد 7

بشااااكل مختصاااار ومجرد ف  المرة األولى وينفرد ف  وجود  

ر رسااااالة  ف  المرة الثانية. ولقد قابلت ف  ألمانية طالباً يحضاااا 

دكتورا  عن هذا المو اااااوع بالذات )تحليل شاااااكل "ساااااوناتا 

 مينور(.ليست" من مقام س  

إن هذ  السااااااوناتا تختزن شااااااحنات نفسااااااانية هائلة،  .720

وتعط  عن توتر هااذ  النفس وانفعاااالتهااا )بجميع أطيااافهااا( 

 صورة صوتية فريدة ال مثيل لها.

 ختــام .109

ناطاماح أن تان م دار األوبرا حفالً للعزف المنفرد  .721

على آلة البيانو يتعرض حصااااااراً ألعمال "فرانز ليساااااات" 

مسااااااتوى عال من التن يم  ويكون مشاااااااركةً سااااااورية على

المبك ر الاذي يتيح ألكبر عادد ممكن من الجمهور زيارة ذل  

الحفاال. وهااذا يعن  اسااااااتخاادام القاااعااة الكبرى )لماادة يوم أو 

يومين(، أو القاعة الوساااطى )لمدة يومين أو حتى ثالثة(. إن 

دور اإلعالم المساااابق  ااااروري جداً هنا ليتساااانى للجمهور 

نااا ، كااذلاا  طبعاااً اختيااار الحصااااااول على بطاااقاااتااه دون ع

العااازفين المناااساااااابين الااذين هم على قاادر كبير من اإلتقااان 

                                                           

   ـاـ قالب بوليفون  ـ متعدد األصوات ـ وصل إلى ذروة إبداعه عند المؤلف الموسيق

 .األلمان  "يوهان سيباستيان باخ"
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والتعبير الفني ين. فاالحتراف هنا يعن  تحقيق شرط ْ  الجودة 

والمتعة وعدم االستهتار بذائقة الجمهور السوري الذي يمي ز 

الصااااااالح من الطاالح والجماال من عادمه. ويبقى ف  النهاية 

المتقن شاارطاً أساااسااياً يتيح للنام الفرصااة األدا  المحترف 

لزيارة حفالت موساايقية على مسااتوى عال. وف  هذ  الحالة 

فقط يمكن تسااااااجيال هذ  الحفالت بهدف نشاااااار شااااااواهدها 

الصاوتية و" ارب عصافورين بحجر واحد". عندئٍذ يصبح 

الحديث عن "جودة" التسااااجيل عملياً، ويصاااابح الحديث عن 

 ة واقعياً.نشر وتوزيع التسجيالت الحديث

102.  

110.  

111.  

111.  

111.  

111.  

111.  

119.  

119.  

117.  

111.  
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110.  

 جـالحنوات ــــس .113

333.  

111.  

 تاندــــود روســـكل .111

 (26)ترجمة : فاطمة عصام صبري .111

113.  

  طليعة أعمال ليسااات للبيانو ذات اإلبداع المبتكر ف .118

ن نذكر سااااااانوات الحج، األساااااااطورتين، األصااااااايل يجب أ

، Klagen، وكالغن  Weinen ينينفاااااعااااات على يتاناو

. Consolations، وقطع المواسااااااة Sorgenوساااااورجين 

وإلى جااناب هذ  االعمال نجد مجموعة من الهارمونيات 

 et Religieuses Harmonies  الشاااااااعريااة والاادينيااة

Poetiques  أطااياااافالاامسااااااتااوحااااة ماان الماااارتااياان، و 

Apparitions       .اثنتان من نوع الباالد واثنتان من البولونيز 

 ـــنوات الحجس .119

 ،تألف من ثالثين قطعة من القالب الموساااااايق  الحرت .142

تتفاوت أهميتها وتتنوع مزاياها وصاااافاتها تماماً. فه  أحياناً 

غناائياة وأحياانااً ذات برنامج. وكذل  تختلف مو ااااااوعاتها 

                                                           


ية  جامعة دمشق، ترجمت العديد مديرة سابقة  للقسم األجنب  ف  المكتبة المركزـاااااـااااا  

 من األبحاث لمجلة التراث العرب  كما ترجمت عدة كتب لدار العبيكان 
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حسااب اسااتيحائها من الطبيعة أم من اإلنسااانية أم من الفنون.  

 إنها أوراق مجموعة ف  مجلد أو دفاتر مسافر ف  الطريق. 

  D’agoultألفها ليساااااات أثنا  رفقته لمدام داغوت   .141

ف  عدة زيارات إلى ساويسارا وإيطاليا، ونساامع فيها صوت 

الطبيعة ونشاهد مسرى حياة األبطال ف  التاري ، مثل البطل 

، أو نساااااامع صااااااوت الفن Guillaume Tell غليوم تااال

وبترارك  Selvator Rosaواألدب مثاال ساااااالفاااتور روزا 

ودانت . وف  كال هاذ  المؤلفاات وعلى الطريقة الرومانتيكية 

 ضع ليست روحه. ي

ه  ذي الموسااايقا الشااااعرية ف  جوهرها، و اااعت  .140

الشاعر ليس لها خطة متصورة من  ،إلر ا  أهوا  المؤلف

قبال. إنناا هنا ف  آخر مرحلة من فن ليساااااات قبل انتقاله إلى 

 القصيدة السمفونية. 

من المناسااب أيضاااً الرجوع إلى ليساات إلدراك حالة  .141

لة الرائعة من أعماله. الفكر الت  و اااع أثنا ها هذ  السااالسااا

 فهو يقول:

"لما كنت أطوف ف  األوقات األخيرة ف  بالد جديدة  .144

وأشاااااهد مناظر متنوعة وأماكن مكرساااااة للتاري  والشاااااعر، 

شااااعرت أن مشاااااهد الطبيعة المتنوعة والمناظر ال تمر أمام 

عين  صاوراً تافهة، ولكنها تحرك ف  نفسا  مشاعر عميقة، 

طة مبهمة ولكن مباشاااارة ،عالقة بل لقد نشااااأ بين  وبينها راب

غير محددة ولكن حقيقية ، اتصاااال ال تفساااير له ولكنه أكيد. 

فحاولت أن أعيد ف  الموسااايقا بعضااااً من أقوى األحاسااايس 

تل  ومن أكثر إدراكات  حيوية...  وبما أن موساااااايقا اآلالت 

تتقادم وتنمو وتتخلي من معوقااتهاا األولى، فامنهاا تتجه إلى 

كثر بتلا  المثاالياة الت  ميزت كمال الفنون االنطبااع أكثر فاأ

التشاااااكيلية فلم تعد الموسااااايقا مزجاً بسااااايطاً لكصاااااوات بل 

أصااااابحت لغة شااااااعرية ربما أقدر من الشاااااعر نفساااااه على 
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التعبير عمااا يخااالجنااا ف  داخلنااا من أمور تتجاااوز اآلفاااق 

المعهودة، كال ماا يفلات من التحليل، كل ما يتعلق بأعماق ال 

ال تفنى ومشااااااااعر التتناااهى. وبهااذا اليقين ت طااال ورغبااات 

وبهذا االتجا  شرعت  ف  هذا العمل الذي أنشر  اليوم متجهاً 

إلى النخبااة ال إلى الجمهور، وطااامعاااً ال إلى النجاااح باال إلى 

انتخااب عادد صااااااغير من الناام الاذين يجدون ف  هذا الفن 

هدفاً آخر غير هدف مل  الوقت الضائع، ويطلبون منه شيئاً 

ر غير التسااالية الساااريعة واللهو الفارغ". )هذ  الساااطور آخ

 ف  باريس« سنوات الحج»منتقاة من مقدمة الطبعة األولى لـ

. وهناا ف  رأي  يمكن أن نؤرخ أجمل ني وجد 1841عاام 

 ف  الرومانتيكية الموسيقية(.

إن هااذا الموقف الرومااانتيك  الااذي هو رؤيااة العااالم  .145

يز. وهذا ما الح ه من خالل موشاااور ليسااات نفساااه أمر مم

ف  األبيات الشعرية   Jean Chantavoineجان شانتافوان 

من أسااااافار تشاااااايلد هارولد  لبايرون  الت  اختارها ليسااااات 

 عنواناً لمقطوعته أجرام جنيف: 

 "إنن  ال أحيا بعد ف  نفس  .143

143. "  ولكن  أصير بضعة مما حوال   

ويضاااااايف شاااااااانتااافوان: "هااذا هو تعريف الغنااائيااة  .148

الباً غصااااايلة وأحياناً الوهمية التخيلية، إنها توقأل المزوقة األ

عند الرومانتيكيين الوحدة وسط الطبيعة، وقد تضوعت  هذ  

 الوحدة ف  سنوات الحج" .

وأكثر القطع تعبيراً عن هاااذا المعنى وه  أجملهاااا  .149

باالتاأكياد مقطوعاة  وادي أوبرماان، ومعها أيضاااااااً يمكن أن 

فالدنشتات و القطعة  نعدد مقطوعات معبد غيوم تل، وبحيرة

  Spozalizioالشهيرة إلى جانب الينبوع والعاصفة وقطعة 
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الت  اسااااااتوحاااهااا من لوحااة ف  متحف بريرا تمثاال خطاااب 

،  وتااذكر بتمثااال لمااايكاال Il Penserosoالعااذرا   وقطعااة 

أنجلو )قبر ميااديساااااايس ف  فلورانساااااااا(. وه  ذات جمااال 

 "Parsifal"هارمون  منقطع الن ير، وتساااااابق مقطوعات 

 "La Canzone del Salvator Rosa"و

 Fantaisie quasi sonate après une"و  .152

Lecture de Dante" 

وثااالااث   ."Trois Sonnets de Petrarque"و  .151

 ،"Angelus" وآخر هذ  المجموعة الت  و اااعها متأخراً ه 

 Aux"وه  صااااالة للمالئكة الحارسااااة، وقطعتان رائعتان 

Cypres de la Villa d’Este" و "Jeux d’eau de la 

Villa d’Este"، وأيضاً قطعة "Sunt lacrimae rerum 

en mode hongrois"والمارش الجنائزي و ،"Sursum 

corda"   . 

يجاادر بااالااذكر أخيراً أن ليسااااااات ف  كثير من هااذ   .150

المقطوعات لم يكتف دائماً بتصاااوير مشااااعر  الخاصاااة، بل 

 وبايرون،ساعى إلى ان يصاور مشاعر غير  مثل سينانكور 

الحج إلى أماكن  ـاااـاااوهذا يكف  لتسويغ عنوان سنوات الحج 

 عاش فيها آخرون وأحبوا وتألموا. 

ال بد من إلقا  ن رة خاطفة على حياة ليسااات لمعرفة  .151

 موقع هذ  القطع ف  سياق مسيرته الفنية.

 ( 1883ـــ1811ت )ــاة ليســحي .154

حياة ليساااات كفنان، كشااااخصااااية رومانتيكة بامتياز،  .155

ها الروايات والمسااارح واألفالم بشاااكل شاااعب  البذوق تناولت

رفيع، ولم يكن ما ذكر وكتب عنه صااااااادقاً تماماً من الناحية 
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التاريخية.  تل  الحياة الرائعة المضاااااطرمة النشاااااطة  يمكن 

 تقسيمها إلى ثالث مراحل جوهرية: 

ف  ماادينااة رياادينغ ف   1811األولى من عااام والدتااه  .153

مرحلاة ليساااااات كعاازف بيانو  ، وه 1843هنغاارياا إلى عاام 

متفوق ببداياته المبكرة ودراساااااته ف  فيينا بمشااااراف تشاااايرن  

وسااااااالييري، ومحااوالتاه ك  يقبال ف  كونساااااارفاتوار باريس 

ودخوله الالمع ف  الرومانتيكية الفرنسااااااية، وغرامياته المثالية 

ثم قطيعته لها الت   Saint Crieq مع الكونتيسااة سااانت كري  

أول ازمااة روحااانيااة صااااااوفيااة. ثم التقاااؤ  جعلتااه يغرق ف  

بااغاانين ، الاذي أعطات ليساااااات مهاارتاه ف  العزف على آلته 

دفعااة جاادياادة ف  االنطالق، وعالقتااه بااالكونتيسااااااااة داغوت 

 وأسفار  معها ف  أنحا  أوربا. 

، 1832إلى نحو  1843المرحلاة الثانية تبدأ من عام  .153

ب بالتع تقدم ليساات ف  هذ  المرحلة ف  منحًى آخر، إذ شااعر

من حياة شااخي ماهر متفوق ف  العزف فاسااتقر ف  فايمار 

وانصااااارف للتأليف وأخذ يهتم بموسااااايقا المؤلفين اآلخرين. 

وهااذ  الفترة كاااناات فترتااه الع يمااة ف  اإلنتاااج واإلبااداع، 

 .  Sayn-Wittgensteinوتميزت أيضاً بعالقته مع األميرة 

بعد أن إلى آخر حياته، و 1832المرحلاة الثاالثة من عام  .158

اساتقر زمناً ف  روما على أمل أن يسوي و عه مع األميرة بعد 

طالقاه منهاا بادأ باالتجا  إلى الدين ودخل الساااااال  الكهنوت  عام 

وأصااابح يدعى األب ليسااات. ومنذ ذل  الوقت أخذ يتنقل  1835

بين روما وبوادبساات وفايمار، وهذ  ه  الفترة الصااوفية الثانية، 

و ع خاللها مؤلفاته الدينية. توف  وه  صاوفية نسابية ومعتدلة 

حين ذهب لحضااور المهرجانات األولى  Bayruthف  بايروت 

 الت  ن مها ريتشارد فاغنر ودفن ف  مقبرة تل  المدينة. 



 

 14 

إن القيمااة العااالميااة لهااذا الفنااان، الااذي كااان هنغااارياااً  .159

يطالياً، تكشاااااف عن نشااااااطه الفائق ف  إوفرنساااااياً وألمانياً و

غير مجااال التااأليف الااذي ساااااامح لااه أن المجاااالت األخرى 

 عمل من جميع القوالب.  322يترك لنا أكثر من 

ويبرز من غير شاا  ف  مؤلفاته للبيانو الرابسااوديات  .132

الهنغارية الت  يساااود فيها األسااالوب الرومانتيك  الفرنسااا ، 

ألن ليسااات حين و اااعها كان ف  فرنساااا وكان متأثراً بعمق 

سااااااية.  وي هر ف  أعمال بااألدب الفرنساااااا  وبالثقافة الفرن

 ليست الموسيقية أمور ثالثة:

موهبتاااه الخاااارقاااة ف  العزف: فهو التقن  المتفوق  .131

الاذي وسااااااع إمكانات اآللة إلى أبعد حد، ثم كونه موساااااايقياً 

رومااانتيكياااً يباادع الموساااااايقااا وفق نهج معين والااذي لم تكن 

أعماله المبدئية ومساااااااعيه تل  إال مقدمة إلبداعه القصاااااايدة 

فونية. وأخيراً إنه وا ااااع الموساااايقا اآللية الصاااارفة الساااايم

 وخاصة ف  السوناتا الت  و عها.

من جهااة أخرى يتصااااااف مجموع نتاااجااه هااذا بجرأة  .130

هارمونية جعلته ف  زمن معين يعدف كأنه )إرهاب  موسيق (، 

جرأتاه الهاارمونية هذ  جعلت منه أحد العاملين الرئيساااااايين 

 ن الحديث.ف  التغيير الذي سوف يؤدي إلى الف

ـ 1يمكن تقساايم أعماله ف  البيانو إلى خمسااة أقسااام:  .131

ـ 1ـااااااااا كتابات ف  مختلف األنواع، Etudes ،0الدراسااااات 

ـاا أعمال ذات إبداع مبتكر أصيل، 4الرابسوديات الهنغارية، 

ـاااااا السوناتا الت  تستحق مكانة بارزة 5ومنها سنوات الحج، 

 بين أعماله األخرى. 

و اااعه عدداً من المؤلفات وقد غنيت أعماله أيضااااً ب .134

الضااااااخمااة  لكرغن وكااذلاا  بعض المقطوعااات للبيااانو مع 

األوركسااترا: اثنتان من نوع الكونشاارتو والفنتازيا الهنغارية 



 

 15 

. وكان دائماً يساااااعى ألن يؤكد أن آلة  Totentanzوالـاااااااااا 

 البيانو أهم من آلة الكمان.  

161.   

111.  

119.  

119.  

117.  

191.  

  فرانز ليست .131

 )أعمال التحويل آللة البيانو( .191

191. Franz Liszt (Transcription) 

191.   

  إبراهيم غالب ترجمة وإعداد: وسيم .191

703.  

باغاض الان ر عن األعمااااال والمؤلفااااات الفنيااااة  .700

الموسااااااايقياة الكثيرة الت  قدمها المؤلف الهنغاري فرانز 

(،فهو لم يتناول خالل حياته الفنية جميع Lisztليساااااات )

قوالب واألنواع الموسايقية المنتشرة ف  ذل  الحين،ولم ال

يتطرق خالل عمله ومسااااااايرته الفنية إلى بعض القوالب 

أل ف خالل حياته الفنية أوبرا  فقاد مثال األوبرا إال  ناادراً،
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، ولم يتجه 2612وحيادة وكاانات ف  مرحلاة طفولته عام 

خالل عمله إلى موسيقا الحجرة أو إلى مقطوعات اآلالت 

 ترية أو النفخية. الو

وبساااااابب مهارته الكبيرة ف  العزف على آلة البيانو،  .706

نحو مؤلفااات البيااانو الت  حملاات أهم  بحماااساااااااةفقااد توجااه 

األدا  براعااة رتيوز )يمميزات فنااه وخاااصاااااااة مميزات الف

إحساساً قومياً هنغارياً وا حاً  عكس فيها أيضاً الت   (وقوته

ج أو الساااااااللم إن كااان من خالل تقنيااات العزف أو النسااااااي

على الرغم من وجود هااذا ولكن  .الهنغاااريااة المسااااااتخاادمااة

القوم  الهنغااري ف  موساااااايقاا ليساااااات إال  أنه تأثر الطاابع 

 ،مع هذ  الحضاااارات اً بالحضاااارات األخرى وأحدث تقاطع

 وذل  بسابب سفر  وإقامته ف  ،والساي ما الفرنساية واأللمانية

ن يرها الفنيين متل  البالد وتعرفه على ثقافتها وأهم مشاااااااه

وأعز  (Paganiniباغانين  )إلى ( Beethovenبيتهوفن )

 (.Berlioz( وبرليوز )Chopinأصدقائه شوبان )

وقد تبنى ليسااااات ف  مؤلفاته فكرة موسااااايقا البرنامج  .701

Programme music  الت  كانت وا اااحة جداً ف  أعماله

السااااااردي ختلف عن البرنامج يولكن البرناامج عند   كاافاة،

 على سبيل المثال.ان عند برليوز ي كذال

تتميز  ونالحأل أن مؤلفااات البيااانو عنااد ليساااااااات .761

وجود الطابع  هما:أول ،بترابط عنصااااااارين أسااااااااسااااااايين

 :والعنصاار الثان  ،األوركسااترال  بشااكل وا ااح وكبير

هاو االعتماااااد ف  مؤلفاااااتااااه على األلحااااان واألغااااان  

 ،والرقصااات الشاااعبية الهنغارية الت  تميزت بها مؤلفاته
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نتازيا على موا ااااايع االسااااايما الرابساااااودي الذي يعد فو

مو ااوع التحويل  ساانلق  الضااو  علىومن هنا  .شااعبية

آللااة البيااانو عنااد ليسااااااات الت  ظهر منااذ بااداياااتااه الفنيااة 

وقد لعب كل ما سبق ذكر  ف  ظهور  اساتمرار.وتطور ب

كانت مؤلفات وإعدادات إذ  هذا النوع الموسااااااايق  عند .

سمى أعمال التحويل  من أهم األعمال ليست للبيانو الت  ت

كااان يقوم بتحوياال إذ  ،الت  قااام بهااا خالل حياااتااه الفنيااة

( Soloأعمال بعض الموسايقيين إن كانت أعمال سولو )

لآلالت الموسااااااايقيااااة اإلفراديااااة أو ألدوار الغنااااا  ف  

األوبرات والسيمفونيات وغيرها إلى مقطوعات موسيقية 

 آللة البيانو.

 وبراتاأل تحويل أعمال .190

إن أعمال التحويل  لكوبرات الت  كتبت ف  المرحلة  .761

الباريساااية من حياته ه  عبارة عن فانتازيا حرة لموا ااايع 

لى إوبرال  تحويااال العمااال األ إذ يجري ،األوبرا المختاااارة

وقاد كاانات هاذ  الطريقة  .عمال يؤدى عزفااً على آلاة البياانو

 ،نخريبااالعماال متبعااة ف  زمااانااه من قباال بعض المؤلفين اآل

ف عزالبراعة ف  الولكنهم جميعاً اعتمدوا طرق كتابة ت هر 

ف  الم هر الخارج  فقط دون الغوص ف  تفاصااااايله ودون 

التعاامال معاه بشااااااكال دقيق من أجال تحقيق تطور ف  اللغة 

راعة بفقد كان يوفق بين  أما ليسااات .الموسااايقية المساااتخدمة

ة قيالشااااااكال العاام للقطعاة الموساااااايف  وبين بحثاه العزوف 

ن كان ف  النساااااايج أو ف  فيه إ جديدالواكتشاااااااف   وتطوير

 .و القالبأالشكل العام 
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  الت  حولها إلى آلة البيانو المنفرد نذكر: عمالمن األ .767

 يربيراللمؤلف م نوتيونغوأوبرا الهوــ  2 .761

 نورما للمؤلف بيلين أوبرا ــ  1 .762

 للمؤلف فيردي تروبادورأوبرا ــ  7 .763

 ؤلف فيرديللم ريغوليتوأوبرا ــ  1 .760

 زواج فيغارو للمؤلف موتسارتأوبرا ــ  2 .766

 للمؤلف موتسارت يوفان دون جأوبرا ــ  3 .761

هذ  األعمال ذات بنية معينة ال تراع  بالضااااارورة   .711

 ت الت  قام  بتحويلها.الترتيب ف  األوبرا

واحد من عمله على مقطع وف  بعض الحااالت يبن   .712

و وبرا ريغوليتأعملااه المبن  على األوبرا والمثااال على ذلاا  

الغنائ  واحد وهو الرباع  مقطع من  اً مقتبسااااااإذ نجد العمل 

عمله على مشااااهد يبن  وأحياناً  من المشاااهد الثالث لكوبرا،

تحويل اليوفان ، فمختلفاة )اثنين أو ثالثاة( مثال أوبرا دون ج

( الكومندور وثنائ  دون Themeمبن  على مو اااوع )هنا 

 . انفويول وآريا دون جمن المشااااااهد األزيرلينا وفاان  ويج

من آريااا  همو ااااااوع عملااأخااذ ومن أوبرا زواج فيغااارو 

 و وآريا فيغارو.نبيوريك

171.  

 ريغوليتو .171

المؤلف فيه ي اعتمد ذال أحد أعمال ليسااااتنتناول ساااا .711

 . ويعدريغوليتو ت فيردي، وه  أوبراأوبراة من حادواعلى 

أخذ  مو ااااوع ل (paraphrase)هذا العمل إعادة صااااياغة 

الثالث من المشااااااهد الغنائ  الرباع  وهو  ،وبرامن تلا  األ

يحااافأل إذ الثااالااث من األوبرا الااذي بن  عليااه كاااماال العماال، 
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ليست على المضمون اللحن  للرباع  مع تغيير  للهارمون  

 الجماالالمقاااطع ووالنساااااايج وإدخااالااه نمط الفورتيوز على 

 اللحنية.

الذي تناوله المؤلف الغنائ  تتكون عناصااار الرباع   .712

الحاااكم والغجريااة، والثااان  هو لحن األول هو لحنين:  من

 ،ناريغوليتو وغيلاادا وبهااذ  الطريقااة يكون هناااك ثنااائيتاالحن 

 ،ف  موسااااايقا فيردي اً كبير و اااااوحاً وهذا التباين وا اااااح 

 وحافأل عليه ليست ف  مؤلفه.

الاماقااادماااة ه  عباااارة عن بريلود ي هر طاااابعين  .713

( اسااااااتاكاتو Passage)مقطع  هر يمن الباداياة إذ مختلفين 

والمؤلف يعن  هنا الغجرية وتوترها، وينته   ،باليد اليسرى

بتوقف صااغير هو عبارة عن صااورة غيلدا المعذبة، المقطع 

لتبدأ جمل الهارب المتألقة والفرتيوز الممهد للجز  األساس  

 .العملمن 

179.  

179.  

177.  

111.  

110.  

111.  

111.  

 ،Andanteلجز  الرئيس  األساس  من القطعة ا .111

ا لكوبر ماثلم على نحول ماجور وهو مكتوب بسلم ري بيمو
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سلمياً ومع صوت كثيف ومدى صوت  كبير يتناول مو وع 

 :الحاكم

112.   

111.  

119.  

119.  

117.  

يبدل إذ  ،يدخل ليست ف  هذا الجز  عدة تغييراتو .121

 ويضيف بعض ،عالمة )ال بيكار( بعالمة )س  دوبل بيمول(

 اً لشخصية طابعاوكل هذا يعط   .الخطوط الكروماتيكية

 .اً خاص اً رومانسي

100.  

101.  

101.  

101.  

يتناول المؤلف الشخصيات األساسية من األوبرا و .122

بأشكال مختلفة وبنسيج مختلف وهارمون  مختلف ويستخدم 

أساليب متعددة هارمونية وبوليفونية للوصول إلى الغاية 

دمجه مع وخاصة ف  الكودا النهائية  ،الصوتية المطلوبة

 واالنتها  بجمل متألقة. ،لمو وع الحاكم والغجرية

ليست بتحويل العديد من األعمال الموسيقية  كذل  قام .123

 اآللية إلى آلة البيانو المنفردة. من هذ  األعمال نذكر:
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 (.Beethovenــ األعمال السيمفونية لبيتهوفن ) 2 .120

 ــ A mollــ مقطوعة أورغن لباخ )بريلود وفوغ  1 .126

 (.G mollفانتازيا 

 لبرليوز. ةالخيالي ةــ السيمفوني 7 .121

 غانين .لبا اتــ كابريس 1 .111

 بيتهوفن وشوبرت وشومان.لــ أغان   2 .112

لى أعمال بيانو إحولها الت  ــ األعمال الخاصة به  3 .111

 (.ين اثنينألربع أيدي )بيانو

ما يميز ليست أنه كان قادراً على معادلة العمل إن  .117

الجديد و بطه بشكل كبير للحصول على نفس الطابع ونفس 

ة وخاص ،األصل  األلوان الموسيقية المستخدمة ف  المؤلف

أما فيما يخي المقطوعات  .ما يخي برليوز وفاغنر

 ،حوو باستطاع إظهار األسلوب البوليفون    قدالبوليفونية ف

وهذا ما  .مع مالح ة إهماله للمدى الصوت  آللة األورغن

عمال يفسر وجود المقطوعات الت  كتبها عن األ

جودها األوركسترالية واستمراريتها كأعمال عالمية لها و

ن عدم مراعاته إذ إ ،أكثر من أعماله المقتبسة من األورغن

تلب   للمدى الصوت  المطلوب جعل مقطوعات األورغن ال

 المدى والوظيفة الصوتية المقبولة حالياً ف  العصر الحال .

 ،(Lisztوف  النهاية ال بد من ذكر النبالة عند ليست ) .111

ا ف  رسوالً للموسيقل حياته الفنية خادماً للفن وواكونه بق  ط

وقد ساهمت  .كان مخلصاً لعمله الفن  إذكل وقت وكل بلد 

عبقريته الكبيرة ف  إعادة طرح بعض األعمال العالمية 

بصورة مختلفة من خالل إبراز  لرؤيته الفنية الخاصة الت  

من خالل األدا   سوا ساهمت ف  رفع السوية الموسيقية 

قية والتطور الموسيق  من خالل األفكار الموسي أمالصعب 

 المنشود.
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111.  

 المراجـــع .111

119.  0-  La Musique De Piano et de 

Clavecin – F-R-Tranchefort –Fayard- 1987  

119. 1- Il Pianoforte - Alfredo Casella – BMG-

1954 -Milano 

117. 1- Le grandi scuole pianistiche – PIERO 

RATTALINO-BMG-1992-Milano  

111. 1- Nuova storia della musica – 

RICCARDO ALLORTO –BMG-2005 Italy  

110. 1- B.V.LEBEK   ــ األجنبية الموسيقية األدبيات 

 0799 موسكو ــ روس  مرجع

 قسم العالمية الموسيقا تاري  محا رات -1 .111

  ــ دمشق ــ للموسيقا العال  المعهد الموسيقية الن ريات

111.  

111.  

111.  

 أوراق .111
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 الوهاب عبد محمد .119

  جداً  الخاصة .119

117.  

 الشريف صميم .111

110.  

 ددالع ف  بدأته ما نشااااار" الموسااااايقية الحياة"تتابع .111

 الموسااااااايقاا ف  الوهااب عباد محماد آرا  حول الساااااااابق

 وأوراقه الوهاب عباد" كتااب ف  الواردة والموسااااااايقيين

ن  الذي" جداً  الخاصة  هتوفا دبع وتصنيفه وترتيبه بنشر  ع 

 كاتب أن علق ساابق وقد ."جويدة فاروق"لشاااعرا صااديقه

 محمد بـاااااااااا األجيال موساااايقار آرا  على السااااابقة المقالة

 يحمد وبليغ الطويل وكمال الساانباط  ورياض القصاابج 

 العاااالميين، الموسااااااايقيين عن فمااااذا. نويرة الحليم وعباااد

 !األيام؟ هذ  ومطرب  والعازفين المصريين والملحنين

  بيتهوفن .111

 وصريحاً  وا حاً  رأياً  الوهاب عبد محمد أبدى بداية، .111

 فنان" عنوان تحت فقال ألعماله، استماعه ورا  من ببيتهوفن

 :اآلت " المتكامل العمل
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 أشااااااعر الع يم، العبقري" بيتهوفن" أساااااامع عندما .111

 خر،آ بمعنى الموسااايقية جمله أو فموسااايقا  غريب، بتناقض

 جماال ولكن البرود، يالزمااه البط  أن والمعروف بطيئااة،

 انك بيتهوفن إن... وعنيفة هادئة وسااااااخنة، بطيئة بيتهوفن

 موسيقا  ساماع عند أشاعر ولذل  حياته، آخر يسامع ال أصام

 له،بداخ ما يسمع بل يسمعها ال فهو حوله، بما متأثر غير أنه

 نأ أشاعر.. بالموساايقا دنيا  يترجم وهو أخرى دنيا بداخله إن

 نأ وأشااعر.. فيه نعي  ال آخر عالم من إلينا تصاال موساايقا 

 إنه لنفس  أقول موسيقا  أسامع وأنا فأحياناً  ينته ، ال عطا  

 والعطا  القوة من درجة أعلى إلى وصاال قد معينة نقطة ف 

 عطائه أكثر آخر موقع ف  فأجد  ظن  يخيب ثم والكمال،

 أكثر أعطى قد وأجد  أخرى مرة ظن  فيخيب.. هنا انتهى

 جديو ال وربما.. ينته  ال بيتهوفن عطا  كان وهكذا وأكثر.

 هايصاااااادق الت  الموسااااايقية الجمل من الكثير بيتهوفن عند

 جدن.. المتكامل العمل فنان ولكنه نفسه، مع ويرددها اإلنسان

 من يهف ما بكل وكواكبه بطبيعته بأكمله الكون موسااايقا  ف 

 أقااادر وبيتهوفن. والمعرفاااة السااااااالماااة ف  غااااياااة توازن

 مرة وتجميعها الموساايقية الجمل ف  على قاطبة الموساايقيين

 الجز  إلى ويضاااااايف جزأين، إلى يفكها فاالجملة أخرى،

 اتبكلي كثيراً  يهتم مبدع إنه.. إ اااااافته يريد ما المنفصااااال

 .األشيا 

 بيتهوفن من قبس الذي الوهاب، عبد محمد أن ش  ال .111

 وتعمقاً  إعجاباً  خواطر من كتب ما كتب أغانيه، ألحان بعض

 معلم من تأت  أنها ساايما ال صااادقة رخواط وه  بموساايقا ،
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 ه،حول بما متأثر غير أنه موسيقا  ساماع عند أشاعر: "كبير،

 أخرى دنيا بداخله إن بداخله، ما يسااامع بل يسااامعها ال فهو

 .بالموسيقا دنيا  يترجم وهو

 ةالثالث ساااااايمفونيته بيتهوفن كتب عنادماا هال ترى .119

 يون،بنابل خاص وبنوع حوله، بما متأثراً  يكن لم" البطولية"

 و اااع عندما وهل! األوربية؟ السااااحة ف  يجري كان وبما

 كان "اإلمبراطور" واألوركسترا للبيانو الخامس الكونشرتو

 ماذا ثم !الفرنسا ؟ واالحتالل ونابليون فيينا أجوا  عن بعيداً 

" إغاامااونااات" وافااتااتااااحاايااتاا " فاايااادلاايااو" أوباارا عاان نااقااول

 غير رىأخ دنيا من أتت أعمال ه  هل! ؟"كوريوالن"و

 وحتى.. أعطى ما وأعطى بها وتأثر فيها عاش الت  الدنيا

 هل صااااممه، أوج ف  كتبها الت " الفرح" الرائعة تاسااااعته

 معهم عاش الذين النام من أم الموسااايقية، دنيا  من جا ت

 والسالم والحرية والبهجة الفرح من يحتاجونه ما لهم وطلب

 األسااام لهجع الذي" شاايل ر" الشاااعر نشاايد ف  تبدى والذي

 :أبياته بعض ف  ويقول الرابعة الحركة ف 

ك القديس أيها .119  القلوب حرِّ

 الرحمة أبواب به نفتح اتفاقاً  لنعقد إخوان  ويا .117

  واحد رب لهم واحد شعب هم إنما النام كل .111

  يةالصاف الزرقا  السما  قبة تحت ويمجدونه يعبدونه .110

 عمق إلى الوهاب عبد محمد توصاااااال شاااااا  دون .111

. هاوتجميع الموسااايقية الجمل ف  عن تحدث ماعند بيتهوفن،
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 هل ولكن الموساايق ، التحليل من نوع إلى عمد موساايقياً  فهو

 ال، عاً طب! حقه؟" بيتهوفن" ليف  القليلة األسااااطر هذ  تكف 

 ف  أورد  ما على غبار فال ذاتية، خواطر ه  وماادامت

 من لكل دعوة ــ أراها كما ــ ه  بل ،"بيتهوفن" عن أوراقه

 .موسيقا  إلى يستمع ك  بيتهوفن عن كتبه ما أيقر

  والمطربجست المونولوغست .111

 جداً، الخاصاااة أوراقه ف  الوهاب عبد محمد تطرق .111

 المتقن، الغنا  على األيام هذ  ومطربات مطرب  خطر إلى

 لم وهو إليه. ذهب فيما محقااً  وكاان منهم، أحاداً  يوفر فلم

 ال الذين ولئ أ وإنما فنهم، ف  الراساااخين المطربين يقصاااد

 على وفر ااااهم وتبجيلهم نقدهم عن اإلعالم وسااااائل تكف

 ف  الوهاب عبد محمد يقول أبوا.  أم شااااااؤوا المساااااتمعين

 :اآلت  هؤال 

 كلثوم أم قدرات بين كبير فرق يوجد أنه شااااا  ال .111

 األساالوب، هو اللحن  األساالوب ال حلم ، وثريا الصااوتية،

 اآلن أما لنبرات.ا ه  النبرات وال القفلة، ه  القفلة وال

 (27)المونولوغ كألحان ألحاناً  يغنون والمطربات فالمطربون

 يمكن إنسااان أي بساايطة، جمل..اللحن  األساالوب حيث من

 نأ الفرق، كل صااوتية. قدرة إلى تحتاج ال ألنها يؤديها أن

 الضاااااح . يثير كالم أو مثالً، ناقدة كلمات فيه المونولوغ

 أن أي.. عاطفية لماتك األساالوب هذا على يغن  والمطرب

                                                           

 الرومانس  المونولوغ وليس الفكاه ، االنتقادي المونولوغ قصدي ــ 27

 .الشاعري
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 لوجود داع  فال فعالً، منولوغساااااات اآلن هم المطربين

ن اآل نفسه المطرب يسم  أن أقترح لذا اسماً، مونولوغست

 ونيغن اآلن المطربون أصبح بسيط وبمعنى" مطربجسات"

 كالمب المونولوغست وبقدرات للمونولوغ اللحن  باألسلوب

 .عاطف 

 الوهاب عبد حمدم يقول أوراقه، من آخر مو ع وف  .111

 :اآلت 

 عاان الاايااوم باامااطاارب الااجاامااهااور اسااااااتااغاانااى لااقاااد" .119

 المونولوغ انقرض لماذا:للسااؤال ونعود أمس، مونولوغساات

 وصوتاً  لحناً  مونولوغست هم اليوم مطرب  ألن: والجواب ؟

 وال يغن  أن يمكن المطرب أن ذل  من ونستخلي. وحركة

 عمتأساات أن يمكن.. يغن  وال يرى المونولوغساات وأن يرى،

 تساااجيالً  أسااامع أن يمكنن  وال أرا ، وال المطرب بتساااجيل

 نبراته، ف  المطرب تأثير ألن أرا . أن دون لمونولوغسااات

 كاتهحر ف  فتأثير  المونولوغساات أما صااوته، شااخصااية ف 

 ر اللحن، تأثي إيقاع على يهتز وهو برجليه، بجساااامه بيديه،

 ينكتو مهفيكل الجمهور، وبين بينه يخلقها الت  األ لفاة ف 

 .المطرب سلوك عن بعيد كله وهذا معه،

 كالمونولوغسااااات اليوم ينبغ  أن ترى مطرب  هكذا .119

 ،الجمهور يصاافق كما اللحن على ويصاافقون يتحركون وهم

 وينكاات النااام مع ويتكلم المساااااارح على ويج   ويروح

 مطربات أو مطرب  من ألغنية نجاح هناك كان وإذا معهم.

 اللحن غنى إذا بحيث اللحن، ازامتي إلى مرجعه فمن اليوم،

 وأ التأدية، ف  ليسااات المتعة ألن يتغير، شااا  ال مطرب أي
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 لىع تعليق ال.. ذاته اللحن ف  وإنما العبقرية، اإل اااافة ف 

 هذ  ومطربات مطرب  بحق الوهاب عبد محمد قاله ما كل

 .يقةالحق يجاف  أن دون يستحقونه بما نعتهم أنه سوى األيام

 ".منس  نورأ" الكمان عازف .117

 أنور القدير الكمان عازف الوهاب عبد محمد يصف .111

 :باآلت  منس 

 بالطريقة بالكمان العزف تعلم أنه منسااا  أنور ميزة .110

 األنغااام يعزف أيضااااااااً  وهو جيااداً، تعلفماااً  األورب  والعلم

 قية.موسااي عربية بيئة ف  وتربى مرهف، بمحسااام الشاارقية

  ف مئة شاارق  فمحساااسااه شااقيقه، وكذل  قانون عازف فأبو 

 كانتو. بالمئة مئة بالكمان الغربية الموسااايقا ويعزف المئة،

 لىع نساايج إدماج ملكة تعلمه،وأيضاااً  بما االنتفاع ملكة عند 

 من تعلمه بما ينتفع شااااارقية جملة يعزف وعندما نسااااايج،

 ةرقب على يد  وانتقال القوم، اساااتعمال أصاااول ف  الغرب

 ةالجمل منه نسااامع ذاوبه بالبوزيسااايون، يسااامى الذي الكمان

 قةبالطري يتعلم لم عازف عن يختلف ومذاق بطعم الشااارقية

 .منس  أنور الموسيقا أفرع ف  نريد نحن الغربية،

 كان منساا  وأنور الوهاب عبد محمد بين تعاون أول .111

 أحبه" تانغو خالل من الحب ممنوع فيلم ف  ،0711 عام

 غوتان" من األسااااسااا  لحنه اساااتقى الذي" منه أشاااوف مهما

 تانغو عزف ف  المشاااركة إليه فأسااند فيه، فتجلى" إساابانيول

" اتالبن غزل" فيلم ف  مراد لليلى لحنه الذي" أمل في  ما"

 غايةل إليه يساااند جعله الذي األمر عالية، آفاق إلى فيه فحلق
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 عازفاً  تتطلب الت  أعماله جل ـااـاا منس  أنور وفاة ـااـاا وفاته

 رائعة ف " منساااااا  نورأ" إبداعات ونلمس خالقاً، منفرداً 

 من لحنها قبس الت " المجهول الحبيب" الوهاب عبد محمد

 األوركسااااترا مع كمانه لعبت لفاغنر،إذ" ساااايغفريد" أوبرا

 .بارزاً  دوراً 

 أنور" أسااااااالوب بهر  الااذي الوهاااب عبااد محمااد .111

  ف نريد نحن: جداً  الخاصة أوراقه ف  يقول جعله" منس 

 اعتراف فيه القول وهذا". منس  أنور" الموسيقا أفرع كل

 يدينج أو متميزين عازفين إلى الموساايق  الوسااط بافتقار

 الرسااااامية المعاهد من يطلب  ااااامنياً  وهو األقل، على

 عزفال ف  الغربية المناهج تعليمها ف  تتبع أن والخاصااة

 سااااااايما وال المتمكن العازف على الحصاااااااول أجل من

 انالكم قوم اساااتعمال أصاااول عن يتحدث فهو بالكمان.

 عند مشاااابهاً  له نجد ال أسااالوب وهو العزف، ف  الغرب 

 اليد انتقال عن يتحدث الشااااااارق . كذل  الكماان عاازف

 ــ ونبوزيسي" الغربية بالطريقة الكمان رقبة على اليسرى

position"، للعازف تتيح وه  أو اااع، ساابعة وعددها 

األوتااار  حاااماال لغااايااة الكمااان رقبااة على بيااد  االنتقااال

 تصااااوير  يريد ما وتصااااوير ويساااار، هولةبساااا )الفرم(

 العزف ف " السااابعة األو ااااع" األسااااليب وهذ  بعذوبة،

 تبعي مازال الذي الشاااارق  باألساااالوب التعليم إليها يفتقر

 دعبو" الراحل العازف ف  ولنا. الزمن عليها عفا أساااليب

 منذ درم إذ المتمكن، العازف على مثال خير" العال عبد

 أجااادهااا حتى الغربيااة باالطرق بااالكمااان العزف طفولتاه

 دهاليزي الشااارقية الموسااايقا إلى ينتقل أن قبل. تامة إجادة
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  ف ساايما وال فيه برع الذي الغرب  باألساالوب عزفاً  غنى

 اللبنان  العازف ذل  ف  ومثله الكمان، لقوم اسااااتعماله

 ".عقل"

 الوهاب عبد محمد اكتشاااف خالل ومن كله، هذا من .111

  ف الشاااارق  األساااالوب وبين ب الغر األساااالوب بين الفرق

 كل ف " أريد أنا" يقل ولم" نريد نحن: "يقول نجد  التعليم

 وألنور ."منسااا  أنور" غرار على عازفين الموسااايقا أفرع

 ،منساا  الفتاح عبد القانون عازف هو شااقيق هذا بعد منساا 

 ف  وطبقها الغربية، العزف بأسااااااليب اآلخر هو ألم   الذي

  اختار اتبعه، الذي المنهاج ف  تهولبراع بالقانون، عزفاه

 انونبالق عزفاً  لينفرد" خيرت بكر أبو" الراحل الموساااايقار

 لهارمونيةالف بلغراد فرقة عزفتها الت  الشااااعبية متتاليته ف 

 .0711 عام أسطوانات على أيضاً  تسجيلها وف 

 الموج  محمد .111

 رشااااااحااه الااذي" الموج  محمااد" الراحاال الملحن .111

 وفاة بعد لها يرشاااااحه أن قبل لثومك ألم ملحناً  السااااانباط 

 عبد محمد فيه قال فرقتها، ف  بالعود عاازفاً  القصاااااابج 

 :اآلت  الوهاب

 تحتوي الت  تل  عند  جملة وأجمل ريا ااااا ، م  .119

 ،وساااط الموج  عند منطقية،وليس ريا اااية تركيبات على

 والموج  الشاااااا ، وإما الكبير، بالتقدير جديرة أعمال إما
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 حالة ف  أن كان صاااادف وإذا ساااة،والهند السااايمترية ملحن

 وا اااحة شاااخصاااية تكون هندساااة اللحن ف  يكون عاطفية

 .وجميلة

 الموج  أنصااااف قد الوهاب عبد محمد أن شاااا  ال .119

 بالتقدير جديرة أعمال إما وساااط، الموج  عند ليس: "بقوله

 ألغنيات ألحانه فمن الحال واقع وف ". شاااا  ال وإما الكبير

  الما تحت ورسااااالة لفنجانا وقارئة وجبار حبيب  يا نار"

 قول عليها ينطبق". قلب  مالكاً  ويا األقدار حانة وموشااااح  ْ 

 ذاــه ف  فهو ة،ـاــوالهندس يمتريةـاـاـاالس ملحن: الوهاب عبد

 بأنه يعترف ــ الموج  ـاـا أي وـاوه القصبج ، دـامحم صنو

 أن ةغراب فال القصبج ، ألحان ورا  من الكثير الشا   تعلم

 فااأعطى الكبير، المعلم خطااا على حااانااهأل تركيبااات تكون

 تأثر بأنه يعترف كذل .. اسااااااتحقتها الت  الجدارة ألحااناه

 الخصااااوصااااية، ذات فوزي محمد الراحل صااااديقه بألحان

 يمه"و ،"مرة صافين " الشاهير لحنه ف  كما الخفيفة بألحانه

 بأساااااالوبه وخرج منهما تعلماه ماا فمزج" البااب ع القمر

ن الذي الخاص  ولمحمد. الوا ااااحة الفنية شااااخصاااايته كو 

 عبد محمد مثل ذل  ف  مثله شااااايئاً، تعد ال ألحان الموج 

.. التقويم عند لهم تحسااااااب وال الملحنين وسااااااائر الوهاب

 نفض الت  وه  وسااااااط، ألحان هذا بعد الموج  ولمحمد

 الت " حدود للصااااابر" فأغنية منها، يد  الوهاب عبد محمد
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 راةمجا بها أراد لهائلة،ا الصاااوتية بقدراتها كلثوم أم رفعتها

 ف  ونجح الساااااانباط  فعل كما التطريب ف  أحمد زكريا

ر ،"كد  الحب"  معو زكريا، على التطاول يسااتطع ولم فقصاا 

 اسااااااتطاعوا الذين الملحنين من واحداً  الموج  ي ال ذلا 

 .أعطى ما كل ف  العمالقة زمن ف  الصمود

  أحمد زكريا .117

 فمن أحمد زكريا الطرب لعمالق تعر نا ومادمنا .191

ه الوهاب عبد محمد  :فقط اثنين بسطرين أوراقه ف  خص 

 يشدك شخصياً  تسمعه أو له، لحناً  تسمع أن بمجرد .190

 ائحالس متعة تشبه متعة ف  وتعي  يسر، ف  عصر  إلى

 .الغورية ف  يتجول الذي األورب 

 عبد محمد عصاار غير أحمد زكريا عصاار هل ترى .191

 لم جميعاً   هؤال وهل والساااااانباط ، والقصاااااابج  الوهاب

 ؟ يهف وتعايشوا عاشوا الذي العصر بلغة ألحانهم ف  يتحدثوا

. موااساااتخد الت  الموسااايقية األسااااليب ف  هؤال  بين الفرق

 يحد لم صاااف عرب  شاارق  أساالوب أحمد، زكريا وأساالوب

 تهإلى قبيل انتمائه من نابع وهذا الفنية، مساااايرته طوال عنه

 رباً،ع ليساااوا اآلخرين أن هذا يعن  وال وقالباً. قلباً  العربية

 قادمة فنية بدعة كل فرفض فنياً  عنهم يختلف كان ألنه وإنما

 غير لحنياً  أم كان آلياً  موساااااايق  تمازج الغرب،وكال من

 نم بحراً  العربية المقامات منابع ف  يرى كان ألنه عرب ،

 ألحانه بين نجد ال لذا منه، غرف مهما ينته  ال األلحاان
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 ىسااااااو لحن آالف ثالثة على تربو الت  يةوالدنيو الدينية

 النام وشااغل الدنيا مك الذي األصاايل العروب  أحمد زكريا

.. العرب  الغنااا  ف  لهااا ن ير ال الت  المطربااة بااألحااانااه

 عليه، يعلى ال الذي والتطريب للطرب أخلي أنه صاااحيح

 راتعش ف  أغانيه وجل العمالقة. بين متفرداً  لوناً  كان ولكنه

 ذل ،ب تطفح والكلثوميات السااااينمائية واألفالم المساااارحيات

 فمن دروي ، لساااااايد امتداداً  يعدونه النقاد بعض كان وإذا

 أسلوب عن تماماً  يختلف اإليقاع يعتمد الذي التلحين  أسلوبه

 إلى قاد  الذي البنا  أسام هو األسالوب وهذا دروي ، سايد

 ،حدأ هللا" ف  كما سااااوا  حد على والخفيفة الكبيرة أعماله

 الدنيا، حالوة ويا الزين، صااااااالة ويا انت اارك، ف  وأناا

 هذا كل بعد ترى". الدار عدو ويل ويا أروحشا ، ما وأروح

 عبد محمد من أحمد زكريا يسااتحق أال سااردت الذي اإليجاز

 !العمالقة؟ بين المصنف وهو السطرين هذين سوى الوهاب

 مكاوي سيد .191

 : اآلت مكاوي سيد عن الوهاب عبد محمد يقول .191

ألحانه بصوته  يؤدي أسامعه وعندما ومهدي،.. مريح .191

 جدو الذي اليوم ويسااب والملحنين المغنين يسااب أنه أشااعر ،

 لهم يقول وكااأنااه وهؤال ، هؤال  مع واحااد وقاات ف  فيااه

... لـاااا أوالد يا التلحين يكون وهكذا الغنا  يكون هكذا: بغنائه

 .الملحنين جميع من تبقى ما ه  مكاوي سيد وألحان
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 وال دقيق من أكثر الوهاب عبد محمد إليه ذهب ام .191

 جميع من تبقى ما ه  مكاوي ساايد وألحان: قوله ف  ساايما

 فؤاد، أحمد نعمات. د أيضاااً  به قالت الرأي وهذا.. الملحنين

 خالصااااااة فهو ،"الفن من وعصاااااار كلثوم أم" كتابها ف 

 زكريا من فنهل الوهاب. عبد العماالقة، وبضاااااامنهم محمد

 ومن ،"الحراقة" القفالت السااااانباط  ومن ،التطريب أحمد

 قدل الشعبية. الموا يع دروي  سايد ومن الوقار، القصابج 

 روخي المعالم. وا ح مكاوي بأسلوب ولكن هؤال  بكل تأثر

 وف " مسااااااهرن  يا" كلثوم ألم اليتيم لحنه ف  نجد  مثال

 ف  حتى ووردة. وهو وأصااالة حناوي لميادة األخرى ألحانه

 إذ مكاوياً  كان الراقي الغرب  الرومبا يقاعإل اساااااتخدامه

 عندما وهو. شااارقية موسااايقية الزمة عليه ليبن  اساااتخدمه

 زكريا وألحان دروي  ساااايد الشااااي  ألحان أو ألحانه يغن 

 يا" أحمد زكريا لحن ف  سااايما وال المساااتمع، يشاااعر أحمد

 الذروة يبلغ األدا  ف  المتناه  اإلحساااام ،أن"الدنيا حالوة

 قال الذي هو األدا  واللحن. وهذا الملحن على يهف ويتفوق

 يكون وهكذا الغنا  يكون هكذا الوهااب، عباد محماد عناه

 .التلحين

 وقفاً  ت ل وه  خصااوصااية، ذات وخواطر آرا  إنها .199

 هو ي ل عليها والتعليق أخطأ، أم فيها أصاااااب لصاااااحبها

 .الراحل الكبير المعلم ف  اآلرا  من كغير  أياً ر اآلخر

199.  

197.  



 

 55 

191.  

 ســــــــيقا مو .190

 الجاز .191

191.  

 جيرم  يودكين .191

 ترجمة : محمد حنانا .191

191.  

ما هو الجاز؟ مع منا يميز  حين نسااااتمع إليه، ولكن  .199

ليس من السااهل جداً تعداد العناصاار األساااسااية للجاز. هناك 

قبل كل شا   اإليقاع. يتضمن الجاز عادة إيقاعاً ثابتاً يستمر 

اإليقاااع تبرز  آالت من باادايااة المقطوعااة إلى نهااايتهااا. ذلاا  

 القرع الت  تلعب دوراً مركزياً ف  الجاز.

والسامة المميزة إليقاع الجاز ه  السينكوب: التشديد  .199

على الضااربات الضااعيفة، أو على الضااربات الت  ال يجري 

نماط الموساااااايقية األخرى. إن عليها التشااااااديد، عادة، ف  األ

 رفاتحااد هذين العنصاااااارين اإليقاعيين يفضاااااا  إلى ما ي ع

والساااوينغ هو اإلحساااام الذي يولد  « SWING»بالساااوينغ 
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اإليقاااع الثاااباات والضااااااربااات المشاااااااددة، والعزف الحيوي 

حرك لتإلى اوالنشيط لعازف  الجاز. إن السوينغ هو مايدفع  

 مع الموسيقا.

العنصاااار األساااااساااا  اآلخر ف  الجاز هو اسااااتخدام  .197

ف أو تغن«النغماااات الزرقاااا » ى ، وه  النغماااات الت  ت عز 

بطبقااة أخفض ممااا عليااه ف  الساااااالم الموساااااايق  الغرب . 

الشااااااائعة ف  الجاز ه  النغمة الثالثة « النغماات الزرقا »و

والخامساااة والساااابعة لسااالم موساااايق  ما. وهذ  النغمات ف  

موسايقا الجاز ال تعادل تماماً أنصاف درجات أخفض، لكنها 

وتحققهااا « محرفااة»غير محااددة الطبقااة، ويمكن أن تكون 

أن هذ  النغمات ف  ديد من اآلالت أو المغنين. وال شاااااا  الع

 الجاز؟ا تساهم ف  خلق الطبيعة التعبيرية لموسيق

ثالثاً: يتضامن الجاز، على نحو دائم، أصاواتاً خاصة، أو  .171

آالت تاقالايااادياااة تاعازف باطارائاق غاير معتاااادة. تعزف آالت 

مع كاتم الصوت، « Wahـاااااـااااا  Wah»الترومبيت وا ـاااااـااااا وا 

ترومبون انزالقاااات صااااااوتياااة، وتزعق آالت وتحااادث آالت ال

خرج مغنو الجاز أصااواتاً ف  طبقات حادة. كذل  ي   الكالرينيت

 مقااطع لف ية ال معنى غير ماألوفاة حين يرتجلون أثناا  الغناا 

وهذا ما ي عرف بغنا   (،doo - be - doo dah, etcلها مثل )

كما أن هناك ف  فرق الجاز آالت ال «. scat»الـاااااااااا ساااااكات 

ون فودم ف  الموساااايقا الساااايمفونية مثل آالت الساااااكسااااتسااااتخ

ا آلت ماباأنواعهاا المختلفاة ، لكن األكثر اسااااااتخادامااً ف  الجاز ه

 فون تينور.وفون آلتو والساكسوالساكس
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وأخيراً هناك عنصر االرتجال الذي هو من العناصر  .170

مركزياً  دوراً  الضاااارورية ف  موساااايقا الجاز، كما أنه يلعب

قا. ومع ذل ، هناك فرق بين االرتجال ف  خلق تل  الموساااااي

الخالي، وبين االرتجال على خط لحن  و ااااع مساااابقاً. إن 

بعض مؤدي الجاز الشااهيرين يكررون ارتجاالتهم األفضاال 

ليلااة بعااد ليلااة. وهااذا ال يعن  أنهم ال يعزفون الجاااز. وربمااا 

يمكن القول إن االرتجال ذو شااااأن كبير ف  موساااايقا الجاز، 

 اااارورياً بالمطلق ف  الجاز. ومع ذل   لكنه ليس عنصااااراً 

فامن فناان  الجاز الع ام هم دائماً مرتجلون ع ام. هذا يعن  

 ن أيضاً.وأنهم ليسوا فقط عازفين لكنهم مؤلف

 أةـــالنش .171

ليانز نحو روأنشااااأ الجاز، كما ذكرنا سااااابقاً، ف  نيو  .171

. وكاانات نيو أورلياانز ف  نهااية القرن التاسااااااع 0971عاام 

ثقافات. كان سااكانها من األفارقة والفرنساايين عشاار متعددة ال

واإلسااااابان واإلنكليز ومن أصاااااول برتغالية. وكان ثمة جيل 

أول وثااٍن وثاالاث من األوربيين، ومن األفاارقاة الاذين كانوا 

 عبيداً سابقين أو منحدرين من عبيد سابقين.

وكااان هناااك دفق دائم من المهاااجرين الجاادد. ولمااا  .171

مزدهراً فقد اجتذبت أيضاااااً البحارة  كانت نيو أورليانز مينا ً 

والزوار من جميع أرجاا  العاالم، وقد احتوت المدينة ثقافات 

موسايقية عديدة، كان ثمة موسايقا أوبرالية، وموسيقا حجرة، 

وثمة قاعات للرقي األورب  تساااااامع موساااااايقاها جنباً إلى 

جناب مع أغان  الحقل تمتزج مع أغان  البحارة. وكان باعة 

لنون عن ساااااالعهم بصاااااارخات منغمة. وكانت الشااااااوارع يع
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أغان  الحقل تمتزج مع موساايقا البيانو ف  الصااالونات، وقد 

امتكت البارات وصاااااااالت القمار والرقي بالمشااااااروبات 

 الكحولية ودخان التبغ والموسيقا.

كاااناات اآلالت الموساااااايقيااة المنتشاااااارة آنااذاك ه :  .171

 ،الاتارومابايااات، الاكالرينيااات، الترومبون،الباااانجو، التوباااا

الطبول. وقاد خلقات هذ  اآلالت توازناً جيداً بين اآلالت الت  

تعزف األلحان، واآلالت الت  تعزف الهارمون . وفيما بعد، 

حين انتقلت موسااايقا الجاز إلى القاعات، تضااامنت الفرق آلة 

البيااانو وآلااة الكونترباااص. وفيمااا يل  ساااااانسااااااتعرض أهم 

 األساليب ف  موسيقا الجاز.

 Ragtime الراغتايم .171

هو نمط من موساااااايقااا البيااانو )ي عزف أحياااناااً باانالت  .179

. وكااان وقفاااً على 0971أخرى( انتشاااااار أيضااااااااً نحو عااام 

عازف  البيانو األفارقة ـاااااااـااااااا األمريكيين ي عزف ف  قاعات 

الرقي ف  الجنوب وف  مياادويسااااااات. وقااد عن  الراغتااايم 

. (28)أسلوب السينكوبب بأخذ لحن شعب  أو كالسيك  وعزفه

الراغتايم شاااااكالً خاصااااااً به، وصاااااار يعزفه  بعد ذل  طور

 الموسيقيون السود والبيض أمام الجمهور.

 1/1عااادة ماااتكون موساااااايقااا الراغتااايم ف  ميزان  .179

وتعكس إحساااااااساااااااً باميقااع المارش. تعزف اليد اليساااااارى 

                                                           


: وسيلة يستخدمها المؤلفون لتغيير موقع الضغط على Syncopation السينكوب ـااااـاااا 

النغمات متجنبين ف  ذل  اإليقاع الن ام . وبذل  ي شااااادد على الضاااااربة الضاااااعيفة بدل 

 القوية. فتصبح الضربة الضعيفة قوية والضربة القوية  عيفة.
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الضاااااارباات الن امية بينما تعزف اليد اليمنى لحناً حيوياً ف  

لة يم أقساااماً متصااإيقاع سااينكوب . وتتضاامن مؤلفات الراغتا

 أو ش   مشابه. AABBACCDDمع إعادات: 

(  هوالمؤلف 0709 ـااااـاااا0919كان سكوت جوبلين ) .177

والمؤدي األشااااهر لموساااايقا الراغتايم. كان والد  عبداً، لكن 

ساااكوت تلقى تعليماً موسااايقياً منهجياً، وألف أيضااااً موسااايقا 

كالساااااايكيااة إلى جااانااب عاادد كبير من مقطوعااات الراغتااايم 

 المنفرد. للبيانو

 Blues وزـــالبل .111

هو شاااااكل وصاااااوت وروح ف  ذات الوقت. وقد بدأ  .110

جامعاً عدة  0971كنمط موساااااايق  غناائ  وتبلور نحو عاام 

(، أغان  Spiritulعناصاااار  اااامنها الغنا  الدين  للزنوج )

العمل، صاااارخات الشااااارع. ف  البداية كان البلوز يغنى من 

  أغنيات اسااااتخدمت ف دون مرافقة آلية، ولكن ساااارعان ما

البلوز آلااة البااانجو أو الغيتااار كمرافقااة. وكاااناات الثيمااات 

الشاااااااائعااة ف  البلوز المبكر ه  ثيمااات الحزن ف  الحااب، 

 الخيانة،الهجر، أو ش   ما هزل .

هناك تنوع ف  غنا  البلوز، ولكن هناك شااااااكل ن ام   .111

يتكون من سااالسااالة من مقاطع شاااعرية مكونة من ثالثة خطوط 

 ألوليان متشابهين:يكون فيها الخطان ا

 تبعتها إلى المحطة وحقيبت  ف  يدي .111

 قيبت  ف  يديحتبعتها إلى المحطة و .111
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حسااان، إنه لمن الصاااعب القول إن حب  كله من دون  .111

 طائل

 حين وصل القطار إلى المحطة، ن رت ف  عينها .111

 حين وصل القطار إلى المحطة، ن رت ف  عينها .119

  حساان، كنت وحيداً، وأحسااساات بالوحشااة، ولم يكن ف .119

 وسع  سوى البكا 

 «(حب بال طائل»)من روبرت جونسون،  .117

ويسااااااتخدم مغنو الجاز هذا البنا  مع تنويعات ماهرة  .101

على صااااااعيد اإليقاع والنغمات الزرقا  )ه  النغمات الثالثة 

والخامساااة والساااابعة ف  السااالم المخفو اااة بمقدار نصاااف 

 صوت(.

ــ 0971ميث )ـــوز بيس  ســات البلـهر مغنيـاـاــمن أش .100

 تي، والت  لق«إمبراطورة البلوز»بـااااااا رف ـااااااا( الت  تع0719

فقاد أذهلت  نجااحااً منقطع الن ير مع ظهور أولى تسااااااجيالتهاا،

الجمهور بصااوتها النا ااج والتراجيدي وبمحساااسااها المرهف 

 ت حتفها إثر اصااااااطداميوبأساااااالوبها المتفرد ف  الغنا . وقد لق

 سيارتها بجانب الطريق.

 Dixieland الديكسيالند .101

أساااااالوب آل  ف  عزف الجاااز، وياادعى أيضااااااااً هو  .101

وقد اسااااااتمد عناصاااااار  من موساااااايقا «. ليانزرجاز نيو أو»

الراغتاااايم والبلوز، إلى جااااناااب االرتجاااال الاااذي تميز باااه. 
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( مقساامة إلى Comboوكانت فرق الديساايكيالند الصااغيرة )

قسااااامين: القسااااام األول يوفر اإليقاع والهارمون ، والقسااااام 

رتجاالت. ويتضااامن قسااام اللحن آلة الثان  يعزف اللحن واال

الترومبياات أو الكورنياات، والكالرينياات، والترومبون )فيمااا 

بعد الساااااااكسااااااوفون(. أما قساااااام اإليقاع فيتضاااااامن البيانو، 

والباااانجو، والطبول، والكونتربااااص )ي عزف عاااادة بنقف 

 أوتار  باألصابع(.

 دمن أشاااهر الموسااايقيين الذين قادوا فرق الديكسااايالن .101

ناااذكاار: جااياالاا  رول مااورتااون )عاااازف بااياااانااو( ولااويااس 

آرمسااااااتاروناغ )عاااازف تارومابايااات( وجاو كاياناغ أولاايفر 

)ترومبيت(. واألكثر أهمية بين هؤال  منذ العشااااارينيات من 

(. 0790ـااااـاااا 0710القرن العشرين هو لويس آرمسترونغ )

كاان مغنيااً وعاازفاً المعاً آللة الترومبيت. وكان مبتكراً على 

. وقد عمل بوصاااااافه عازفاً محترفاً طوال صااااااعيد االرتجال

عاااماااً. وحين ط لااب منااه التحاادث حول حياااتااه، 11أكثر من 

 .«تل  رزق ، وتل  حيات »أشار إلى آلة الترومبيت وقال 

   Swingالسوينغ  .101

فا  الاثاالثاياناياااات مان الاقرن العشاااااارين وباااداياااة  .101

األربعينياات كان السااااااوينغ هو األساااااالوب األكثر شااااااعبية 

اساامه من واقع أن الكثير من موساايقا ذل   ورواجاً. وقد اتخذ

 01الوقت كانت موسايقا راقصة. وكانت فرق السوينغ تضم 

عازفاً. وقد غدت موسااايقا الساااوينغ رائجة على نحو  11إلى 

استثنائ  خالل تل  السنوات. وكانت قاعات الرقي الكبيرة 



 

 30 

تعج بالحشااااود المتحمسااااة للرقي. ومن بين فرق السااااوينغ 

رقة فلينشاااار هندرسااااون، وديوك ألينغتون، الع يمة نذكر: ف

 وبين  غودمان.

تنقسم اآلالت ف  فرق السوينغ إلى ثالث مجموعات:  .109

وفونات، قسااام آالت النحام المتضااامنة آالت ساااقسااام السااااك

الترومبياات والترومبون، قساااااام اإليقاااع ويتضاااااامن الغيتااار 

والبياانو والكونتربااص والطبول. إ ااااااافاة إلى قاائاد الفرقااة 

بيااانو أو كالرينياات أو ترومبياات( الااذي يمثاال )عااادة عااازف 

 العازف المنفرد.

 Bebopالبيبوب  .109

ف  بداية األربعينيات من القرن العشاااارين لجأ بعض  .107

الجاز إلى تكوين فرق صااااااغيرة لعزف نمط من   موساااااايقي

الموسايقا أكثر عقالنية يلب  حاجة اإلصغا  أكثر من الحاجة 

المقاطع اللف ية إلى الرقي. وربما اشتق اسم هذا النمط من 

( Scat)الت  المعنى لها والت  تستخدم ف  غنا  الـاااااا سكات 

 .Doo-wah doo- wah, be- bop a loo- wahـااااااـاااااا 

وب نااذكر: تشاااااااارل  باااركر بومن الرواد ف  موساااااايقااا البي

)ساااكسااوفون آلتو(، وديزي جيلسااب  )ترومبيت(، ولونيوم 

. رينوقد أثر هؤال  على موسااااايقيين آخ .مون  )بيانو(.. إل 

وف  الواقع، إنه لمن الصااااعب إيجاد موساااايق  جاز لم يتأثر 

 بهؤال .

موسايقا الـاااااا بيبوب ه  نوع مختلف تماماً عن السوينغ.  .111

إنها أكثر ثقالً وأكثر مخالفة للقواعد. وتعزفها مجموعة صااااغيرة 
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من العازفين )على ساابيل المثال: آلة ساااكسااوفون وترومبيت مع 

ة ماا تكون ساااااارعتها كبيرة. بياانو وكونتربااص وطبول(. وعااد

وهناك أكثر من ارتجال منفرد. ويمكن أن نعد الـاااااااا بيبوب بداية 

 الجاز الحديث.

 Cool Jazzالجاز الرصين  .110

تشبه موسيقا الجاز الرصين الـاااا بيبوب، فه  تتطلب  .111

فرقاااً صااااااغيرة، كمااا تشاااااابههااا ف  أسااااااااليبهااا اإليقاااعيااة 

 لحانوالهارمونية. وتبنى مقطوعات الجاز الرصااين على األ

الرائجة أو على نماذج من موساايقا البلوز. وتجنح مقطوعاته 

إلى الطول، وتتضاااااامن تنوعاً آلياً أكبر، تتضاااااامن أحياناً آلة 

سااكساوفون باريتون وهورن فرنسا  وتشايلو. وقد اشتهرت 

بعض مجموعات الجاز الرصااااين مثل مجموعة مايلز ديفيز 

 غالت  تتكون من تسااااعة عازفين، ومجموعة جورج شااااايرين

رباع  الجاز »الت  تتكون من خمسااااااة عازفين. ومجموعة 

 الت  تضمنت آلة الفايبرافون.« الحديث

 الجاز الحر .111

ف  نهاية الخمسااااينيات من القرن العشاااارين أفضااااى  .111

االبتعاد عن التعاقب الكوردي )من كورد( المنضااابط مسااابقاً 

إلى التطور الذي حدث ف  الستينيات والسبعينيات من القرن 

لذي ع رف بالجاز الحر. ويعتمد أساااالوب الجاز العشاااارين وا

الحر على المؤلفات المبتكرة وعلى االرتجال الخالق.  ومن 

الموساااااايقيين الاذين كاان لهم تاأثير كبير ف  هذ  الفترة نذكر 

فون آلتو وترومبيت وأورنيت كولمان )مؤلف وعازف ساكس
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شااااااهرة واسااااااعة.  ةعديدمقطوعات وكماان(. وقد حققت له 

 «.الجاز الحر»ألبوماً دعا   0711وأصدر عام 

الجاااز الحر هو موساااااايقااا مجردة، ويمكن أن تكون  .111

كثيفاة يصااااااعاب تتبعهاا. وإ ااااااافاة إلى التحرر من التعاقب 

الكوردي اساااتغنى الجاز الحر أيضااااً عن األشاااكال اإليقاعية 

الن اااميااة وعن الخطوط اللحنيااة. وعزف الطبول فيااه فعااال 

ثابت ومتواصااااال  ونشااااايط ومل   باأللوان، من دون شاااااكل

الضاااااارباات. أما االرتجال اللحن  فيه فهو مل   بالمبالغات 

والنغماااات الحاااادة جاااداً وبصاااااارخاااات اآلالت وزعيقهاااا، 

ديد الع قامتوبالعبارات المشاااااا اة والتوقفات المفاجئة. وقد 

مع موساااااايقااات بلاادان بتجااارب من مجموعااات الجاااز الحر 

ساااااااليب أخرى. وظهر ف  العادياد من مؤلفاات الجاز الحر أ

مسااااااتعاارة من الموساااااايقاا التركية واإلفريقية والهندية. كما 

 استخدمت فيها آالت مثل السيتار وفلوت الخيزران والغونغ.

لم يحقق الجاز الحر، ف  شااكله الصاارف، شااعبية. إذ  .111

دائماً خشااناً كان إنه يمكن أن يكون صااعباً على االسااتماع، و

الضاااارورة ومتنافراً. إن االرتجال الجماع  الحر يتضاااامن ب

لح ات من الفو ااااى الكاملة واال ااااطراب. ويجابه مؤلفو 

الجاز الحر هذ  المعضاااااالة بكتابة مؤلفات تبدأ وتنته  بثيمة 

مدروساااااة أو لحن، تاركين بينهما مجاالً لالرتجال الحر. ف  

مثل هذ  الحاالت يشااااكل اللحن أساااااساااااً مشااااتركاً من أجل 

ة الكاملة. المعتر ااة، ويحد من عشااوائية الحري تاالرتجاال

وقد جلب التأثر بالموساااااايقا الشاااااارقية واإلفريقية إلى الجاز 
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ل    ميةالحر لغة مشااااتركة من األلحان الرتيبة واألشااااكال الساااا 

 الجديدة.

 الجاز والموسيقا الكالسيكية .119

إن بعض عنااصاااااار موساااااايقاا الجاز مثل عنصاااااار  .119

السااااااينكوب، على ساااااابياال المثااال، ت هر ف  الموساااااايقااات 

ض ألحااان باااخ تتضاااااامن عنصاااااار الكالساااااايكيااة. إذ إن بع

السااااااينكوب. كذل  كتب بيتهوفن بعض التنويعات الت  تبدو 

وكااأنهااا راغتااايم. وابتكر ديبوساااااا  العااديااد من الكوردات 

اساااتخدمت ف  موسااايقا الجاز فيما بعد. لكن الجاز جلب إلى 

المشااهد الموساايق  فناً أصاايالً مليئاً بالحيوية. وإن العديد من 

ن العشاااااارين أدخلوا الجاااز ف  مؤلف  الموساااااايقااا ف  القر

موساايقاهم. فقد مارم الجاز تأثيراً قوياً على سااترافينسااك . 

هو األول الذي أدخل فيه  0709« حكاية جندي»كاان عمله 

عنااصاااااار الجااز. أماا أعمااله التالية الت  وظف فيها تقنيات 

« موساايقا راغ للبيانو» ،0709« راغتايم»الجاز فتتضاامن: 

، وهو آللة كارينيت مع 0711« كونشاارتو إيبون »، 0707

 فرقة جاز.

ومن مؤلف  القرن العشااااارين الذين تأثروا بموسااااايقا  .117

الجااز ناذكر: موريس رافيال، داريوم ميو، آرون كوبالنااد، 

ليونارد بيرنشااتاين. لقد  اام ن رافيل كونشااارتو البيانو الذي 

كتبه لليد اليسرى وكونشرتو البيانو ف  صول ماجور مقاطع 

الحركة الثانية من سااوناتته  االجاز ، كما دعشاابيهة بموساايقا 

ميو مقطوعته وم يدارو اااام ن «. بلوز»آللة الكمان بـاااااااااا 
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تأثيرات من موسااااايقا الجاز الت  سااااامعها ف  « خلق العالم»

 ارلم ف  بداية العشرينيات من القرن العشرين.هنوادي ح  

وموسيقا كوبالند مليئة بميقاعات الجاز وهارمونياته.  .111

يرنشااااااتاااين بحريااة بين عااالم  الموساااااايقااا كااذلاا  تحرك ب

الكالساااااايكيااة والجاااز. أمااا المؤلف األكثر نجاااحاااً ف  جمع 

عناصار الجاز والموسايقا الكالسيكية فهو المؤلف األمريك  

الرابسودي »(، فمؤلفه 0719ـااااـااااا0979جورج غيرشوين )

هو مثال بارز على العمل الساايمفون  الذي  0711«  الزرقا

 جاز.تتخلله عناصر أسلوب ال

 معجـــــم .110

111.  

111.  

111.  

111.  

 البــاليـــه .273

270.  

119.   

 إعداد : د. واه  سفريان .117

211.  

145. D 
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245. Dale (Daphnis)   ل )دافنيس(ــ د 

ادأت ايرقص ضمن فعليهلت  ،راقصة  اليه  نكليهيه  .111

وارتقةةت مراتةةش اي ةةةةةةةهر  من      ،مهرجةةلن اةةليهةة  يكةةدن

هةةل يودوار ايدردهةة  بتو ايومهةةل مرتاةة  ايكجومهةة   كةةد ئأدا

رهةةت يههةةلر. ا تهرت كجمةة  فرقةة  پي أوهيهةةل فڤأدائهةةل يةةدور 

تةةةتيقةةةت في رقص ا دوار فلس ڤةةةاةةةليهةةة  مرلهي د  لوه

 «سةةةةةةجهن ايقدقلس»و« ايمرح ايالرهسةةةةةةي»ايكجمومه  في 

 «.   ايجمل  ايكلئم»ودور ايلوكتهس  في 

244.  Dale (Margaret)(اريتڠمار)ـ دل ـ 
  5222ـ ـ2255

راقصة  ومصمم  رقصلت اليه  وم رج  تيديهوكه   .111

بقت وايت ،درسةت في مدرس  اليه  ايسلديري وهيي ، نكليهيه

وايغةةةت مرتاةةة  اياةةةليرهكةةةل  ،1911هةةةي وهيي  ةةةلم ڤادرقةةة  

  ايتبر  »اليه   1913. صةةممت  لم 1913ايرئهسةة   لم 

ـ وسةةةةت اليههلت يتيديهون اي ،يدرق  ايسةةةةلديريوهيي« ايلاهر

BBC،  ثم تدرمةت خ را  ونكتل  ارام   ن فن اياليه  ييـ

BBC غيت مكصش أستلذ  اليه  يائر  1936 بتو  لم  .

 في جلمع  كهوهوري وجلمعلت لكدا. 

245. Dame aux camélias (La)  ــ غادة
 الكاميليا 

االان ايعدهد من  سدومل يلسةةةةةةةكدرأأيهمةت قصةةةةةةة   .113

. من تصةةمم  ايمصةةممهن يتتيهب اليههلت أ ةةهرال اليه  للمي 

اس  يو موسةةةهقل ي ةةةوارت ور  «ملد  ايللمهيهل»هتي، وهتلر 

« مةلد  ايللمهيهل»و ،1911هرد  ڤدور  يو موسةةةةةةةهقةل يتو
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وتصةةةةةمهملت  ،1961سةةةةةلي  يو موسةةةةةهقل اهريهوي ڤيوڠي

 .1931وكومههر  ،1961أ رى   تون 

245. Dame et la licorne (la) السيدة  ــ
 )الليكورن( (29)والقارن

اليه  من تصةةةةةةةمهم روين  يو موسةةةةةةةهقل من تتيهب  .119

قدمت  ،وودهلورات وأيهلء من تصةةةمهم جلن لولت ، ةةةليهن

 .1911في مهوكهخ أو  مر   لم 

ايموضةةةةوت م ةةةةت  من رسةةةةم  يو سةةةةجلد  جداره   .115

 م هور . 

بصةةةةةلن يهلورن صةةةةةغهر هتاو أن هتكلو  مذاء  نال  .111

من هد  ذراء تعهش مع  في ملا  مسةةةةةةةبور . تضةةةةةةة رش 

سةعلد  االثكهن م  قدوم فلرس همت ي صةهو  وبش  هليي، 

لس صةةورت  وال هتملن اييهلورن ايصةةغهر من م ةةلاد  اكعل

 يو مرآ  تبميهةةل ايعةةذراء اةة  صةةةةةةةور  ايدةةلرس ايةةد هةة  

فهصةةةةلش اليهذهلن وهموت.... هغلدر ايدلرس ايعجهش وتاقو 

 ايعذراء وبدال تتمكو وتكتظر ايموت... ايراب  ا اده . 

225. Dances at a gathering رقصات في  ــ
 حفل 

صةةمم رقصةةلتهل روا هكي  يو  ،اليه  من فصةة  وابد .111

فرقة  اةليهة  مدهك  كهوهوري  يو دمتهةل قة ،لنپةأيبةلن ي ةةةةةةةو

ر 1969مسةةرح ايواله  أو  مر   لم  . في ايادء للن تصةةو 

ال أك  أضةةةلب ن ،كي أن هلون ايعم  مجرد رقص ثكلئيهروا  

ليسةةةلت وايمليورللت وايكولتورن وايسةةةلهريو ڤمن اي ا   دد

                                                           


 بصلن أس ور  وبهد قرن. ـ  
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أيوا   اقصةةةةهن بتو  مسةةةة روياد من  دد اي .هتوداتواخ

لَر  تتبو   أيواكهل مكسةةةةةةةجم  م  هرقصةةةةةةةون أمةلم  يده  م ك

 أيبلن ايرقصلت. 

 ،1935اياةليهةة  ايميلهة  ايكةدن  ةلم  هةلتقةدهم تدلأ ة .111

وسةةةةةةةلن فراكسةةةةةةةهسةةةةةةةلو  لم  ،1991را اةلرهس  لم پوأو

3553. 

222. Dance dream (The) ـ حلم راقص ـ 

يلسةةةةةكدر أصةةةةةمم رقصةةةةةلتهل  ،م ةةةةةلاد 3اليه  من  .116

ورسةةةةةةةلي  يو مجمو ة  من مسيدةلت موسةةةةةةةهقه  يارامي ڠ

سةلي ويوهجهكي ورواك تلهن، قدمت ڤوت ةلهلو ڤيوكو ڠو

   .1911 يو مسرح ايبمراء ايكدن أو  مر   لم 

تبت تتثهر  وڠ  ايمبةلرش ايهكةد  تةلملراـةةةةةةةةةةةةةة  هبي .113

 ن فتلت  ايمثليه . هصةةةةةةةعد  ل  بثلاة ،ا فهون في  ةليم اي هةل 

وهعود  ال ،نيو قمم ايههملالهل ثم هيور قصةةةةور ايهكد ومعلاد

وهقهم في معسةةلر ايغجر في  ،اروكي ا هلي  نيو ايعصةةر اي

ثم هكتق  نيو روسةةةهل ايقدهم . وفي ل  مر  ه ةةةلاد  .لرهلڠاك

 فتل  أب م  يلك  هعجي  ن االقتراش مكهل. 

225. Dance Symphony - the 
Greatness of creation   

 سيمفونية رقص ــ عظمة الخليقة ــ  .222

  يو ڤصةمم رقصلتهل يواو و ،اليه  من فصة  وابد .165

ح دمت  يو مسةةرـةةةةةةة  ن، قڤيسةةهمدوكه  ايتلسةةع  ياهتهوموسةةهقل ا

 .  1931ملرهكسلي أو  مر   لم 
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 كةةلوهنو والد  ايضةةةةةةةوء،   ا تةةلر ايمصةةةةةةةمم أراعةة .161

 ةةمس ايراه  توقظ اي اهع  واكتصةةلر ايبهل   يو ايموت، و

يسةةةةةةةمدوكه   وكه ، أ يقهل  يو ايبرللت ا را وايدوام  ايل

 ن. ڤاهتهو

 ل  صةةةةةراق 11ايرقصةةةةةلت يـةةةةةةةةةةة   ڤصةةةةةمم يواو و .163

وراقصةةةةة ، تصةةةةةلمهم تدرجت من ايرقص ايل سةةةةةهلي نيو 

.  ي تصةةةةةةةورات  ب ايعم  أثرا  المل  فيـةةةةةةةةةةةةةة  ايرقص ايبر 

تصةةةمهم اذ  وسةةةلرهسةةةهكسةةةللهل ڤد لمصةةةممي ايمسةةةتقا . أ 

 .  3555وقدمت في  ولهو  لم ، اياليه 

255. Danielian (Leon) (ليون)دانييليان  ــ 
  2221ــ 2252

 ،ليهرراقص وأسةةةتلذ رقص ومصةةةمم رقصةةةلت أم .161

 .درس تبةت ن ةةةةةةةراب موردلهن وفولهن و دويهن وتودور

« اةةةليهةة  تهةةةلتر»واةةدأ ايرقص م  فرقةة  موردلهن وفرقةة  

« ه اياليه  ايروسةة»ياليه  وفرق   «اياليه  ايروسةةه » وفرق 

 يموكتي للريو. 

دائ  ييرقصلت ايل سهله . أا تهر امهلرت  وسر    .161

 «ه ه  ايروسايالي» اتصةمهم اياليههلت يدرق  1916ادأ  لم 

 فرقت  اي لص . 1965وأسس  لم  ،يموكتي للريو

هن   ةةةلم  .166 رهلةةةلن اةةةليهةةة  مأ»مةةةدهرا  يدرقةةة   1961  

يملد  ايرقص في جلمع  تهلسةةةةةةةلس  لم  وأسةةةةةةةتلذا   «تهلتر

1913.   

251. Danilova (Alexandra) ا ڤـ دانيلوـ
  2221ــ 2224 (ليكساندرا)أ
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راقصةةةةةةةة  اةةليهةة  روسةةةةةةةهةة  درسةةةةةةةةت في ايمعهةةد  .161

 ،ههتهةة ڤم  أويو ايدر  ايسةةةةةةةو ورقصةةةةةةةةت ،مارا ور اخ

. نثر اكب   فرقةة  1933 ةةلم  ڤهيهڠوايتبقةةت ادرقةة  دهةةل

م ادرق  ث ،را موكتي للريوپايتبقةت ادرق  اليه  أو ڤهيهڠدهةل

 .1911اليه  ايلويوكه  اليه   لم 

، «ايمرح ايالرهسةةي»رقصةةت ا دوار ايرئهسةةه  في  .169

ي ورقصةةةةةةت ف«. ايبلكوت ايعجهش»، «ايداكوش ا ير »

ت استقر«. أملن من ايكروه »و «سةالكه ايكيو  اخ» ي  فهيمَ 

 ست في معلادال. لل ودر  هرفي أم

212. Danilova(Marie) (ماري)ا ڤدانيلو ــ 
  2522ــ   2125

ايتبقت واي في ايثلمك   ،راقصةةةةةة  اليه  روسةةةةةةه  .131

امعهةةةد ايرقص اخمارا ور . البظ دهةةةديو، مصةةةةةةةمم 

 ا  ددأسكد نيههل  ايرقصةلت ايدركسةي قدراتهل االسةتثكلئه  و

من ا دوار، وسةةر لن مل بققت  ةةهر  واسةةع  في سةةلن 

ود يةت في مكةلفسةةةةةةةلت بلمه  م  أ ةةةةةةةهر  ڠا رسةةةةةةةار

 ايراقصلت اييائرات. 

راقصةةةةةةة  في مةلهة  ايجمةل  ذات قةدرات تقكه  فلئق   .133

وبرلةةلت في مةةلهةة  ايكاةة  واي دةة . هعتقةةد اةةتكهةةل  ةةلكةةت من 

ش اخرال  ي ةةةةد  ايتيامهل وماليغت وايسةةةةعي نيو هل في ايتدر 

 وتوفهت واي في ايسلاع    ر  من ايعمر. ، ايلمل 

يم تايغ أهة  كجمة  اليه  روسةةةةةةةه  ايمللك  ايتي ابتيهل  .131

 ل في قيوش اي عراء وايرسلمهن ايروس. ڤملر  داكهيو



 

 30 

214. Danis Hawn School ـ مدرسة دانيس ـ
 هاون

مدرس  رقص اليه  م هور  أسستهل ايراقص  روث  .131

سةةةةةر لن ملتبويت نيو  ،لونسةةةةةلن دهكي وايراقص تهد  ةةةةة

جةةت أ ةةةةةةةهر ايراقصةةةةةةةلت  مسسةةةةةةةسةةةةةةة  تعيهمهةة  لاهر   ر 

لويهن پراالم ودورهس امدر  وڠمثة  مةلرتل  ،لهةلتها مر

يوراكس. وقلم تهد  ةلون فهمل اعد اتتسهس مهرجلن جللوش 

هييوي تيتقي فهةةة  لةةة  سةةةةةةةكةةة  أام ايدر  ايعةةةليمهةةة  يتقةةةدهم پ

  روضهل ايبدهث .

215. Danina - Jocko The brazilian ape  ـ
 ـ جوكو القرد البرازيلي دانينا

أيب قصةةةةةةةتهل وصةةةةةةةمم  ،فصةةةةةةةو   اةليه  من أراع .133

 ،لهكتكرپيهوكي  يو موسةةهقل من تتيهب يهكدڠرقصةةلتهل ب. تل

 .1136لرت  لم ڠوقدمت أو  مر  في  توت

 ي  ـةةةةةةةةة  تكقذ ايسةةةهد  ايارايهيه  ايقرد جولو من اهن فل .131

قلذ  اكهكل اإكوه ةةةةةةلء ايقدر أن هرد ايقرد جمه  د .ثعالن لاهر

 يويدال من  صلا  تبلو  ا ت لف .

وكليت  ،مر      موسةةةةةةةمهن 11قدمت اذ  اياليه   .139

وأ هد تصةةمهمهل وقدمت  يو مسةةرح  .اسةةتبسةةلن ايجمهور

 1915لرهل  لم ڤرا الپأو

252. Danse abstraite ـ الرقص التجريديـ 

مث   ،برللت راقصة  ال تتا  أ  قصة  أو موضوت .111

« وهكتراراكش»و ،1916تون ايتكوهعلت ايسةةةةهمدوكه    ةةةة

ي س فو يهمر  ره  معهد اوال ڤوستلڠهلم. أ ي  ڠيللكهك
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لرت ڠفي  ةةةةةتوت 1933م  لم لهملر اذ  ايتسةةةةةمه  بهن قد  ڤ

،  م  هابث في ايع ق  اهن اي ل  وايبرل  «ث ثه »اليه  

وايمللن دون ا تملد أ  قصةةةةة . جع   ةةةةةيهمر أفراد فرقت  

ايظلار وقد ارتدوا ثهلش هرقصةةةون اتداء برللت مهللكهله  

ام أرقص ت ةةةةةةةاة  ايرسةةةةةةةوم وايمكبوتةلت ايتجرهده . ومن 

رقصةةة  « »رقصةةة  برللت« »رقصةةة  بيقه »تصةةةمهملت  

 «.فرامه 

255. Danse acrobatique الرقص البهلواني ــ 

 نيو نهوراقصةةةلت اياليه  اخه ليه يم  قدوم راقصةةة .111

ن ايتلس    ر ظهر اذا يقرمن اروسةهل في ايكصةب ايثلكي 

وبرللت اياليه  ايل سهله ،  لللر ايذ  أضهب نيو   االات

ور اةةذا ايرقص اةةإملةةلكهتةة   ولةةلن من ايصةةةةةةةعةةش أن هت

 ي. ايغ اذا ايرقصل سةةهلايتعاهره   لر  ك ل  ايرقص اي

 ايق ةةلر»مثةة   ڤهيهڠذروتةة  في اةةليههةةلت قةةدمتهةةل فرقةة  دهةةل

وللن الالك ةةةةهن «. االسةةةةتعرا »و« ايثعيش»و «ا ير 

هاةةلت اياهيواكهةة  نيو مكةةلا  تةةدرهسةةةةةةةة  أو  من أيب  ايتةةدر

  اذا هتهڤوتصةةةةمهملت اليههلت . تاكت مدرسةةةة  اياليه  ايسةةةةو

يع  و«. ايواقعه  اال ةةتراله »سةةيوش في ملياه  اليههلت ا 

أكجح أ لل  توظهب اذا ايرقص «  لرتللوسپسة»في اليه  

 في  دم  ايم هد ايراقص.

254. Danse Basse ـ الرقص الخفيض 

يابد   ل ةةا  ايم ةةي أو   ت لأسةةيوش رقص ذو    .111

ورد  .قةةلفي  لوذيةةي  يو كقه  ايرقص ا  ةة ،أو متقةةلراةة 

ذلر ايرقص اي ده  في مسيدةةلت ايقرن اي ةةلمس   ةةةةةةةر 

هةلت ةةةةةةةهكيام، ولةلن مثة  اذا ايرقص هسدى  يو پهارهو ون)
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نهقةةلت ث ثي امرافقةة  آيةة  ايهةةلرش. ولةةلن ايراقص همسةةةةةةةي 

 تر ااا ء وا ةةيء من ايت لصةةا   ةةرهلت  يهرقصةةناإصةةاع  

 في صلي  ابتدليه  وابضور مد وهن من اي اق  ايكاهي .

تراجعةت  ةةةةةةةعاه  ايرقص اي ده  في كهله  ايقرن  .116

وهذلر مسر و تيي ايدتر  أكهل تراجعت  ،ايسةةةةةةلدس   ةةةةةةر

 سب  ايمجل  أملم رقصلت ألثر دهكلمهله  وتكو ل .لف

251. Danse Classique الرقص الكالسيكي ــ 

وكظمهةةل  وا ةةداةةلقبرلةةلت ايرقص و مجمو ةة  من .111

وتصةةةةةةةلكهدهةةل هعتمةةد  يههةةل في تعيهم ايرقص. وت اه  اةةذ  

اةليدةلئد   يو اي ليش في تبقه  ايتواين  د عوهايقوا ةد سةةةةةةة

نيو جلكش نضدلء مسب  كاهي   ،وايمروك  واكسجلم ايبرللت

  يو ايبرللت ايتي تت يش ايمهلر  واييهلق  ايادكه .

252. Danses Concertantes 

قصةةةلتهل الالك ةةةهن صةةةمم ر ،اليه  من  مسةةة  أقسةةةلم .195

اياليه  »قدمتهل فرق   ،هكسةةليڤ يو موسةةهقل من تتيهب سةةترا

يموكتي لةةةلريو في كهوهوري أو  مر   ةةةلم « ايروسةةةةةةةهةةة 

1911. 

 ةةدد من اي يهس يياةةليهةة  أ  قصةةةةةةةة  أو بالةة  اةة   .191

ايرقصةةةةةةةلت هسدههةل راقصةةةةةةةلن رئهسةةةةةةةهةلن امرافقة  ثملكي 

تمههي هكسلي اڤراقصةلت وأراع  راقصهن ثلكوههن. قلم سترا

   مسةةةةةةة  مقةل  و مةلرش تمههد ،   و  راقصةةةةةةة ، أراع

 هله كتكوهعلت رقصةةةةة  ثكلئه  وملرش  تلمي، تكتهي اياليه  

وهتقدم ايراقصةةةةةةون وقد أسةةةةةةد  ايسةةةةةةتلر من  يدهم   مدلجئ

 وهكبكون مبههن ايجمهور.
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225. Danse Macabre ـ رقصة األمواتـ 

 ةةةةلت ت ه  أداء ايههلل  ايعظمه  ايا ةةةةره  يرقصةةةة   .191

صورام تلش ورسلمي  صر ايكهض  في ـةةةةةة  جمل ه  اهن لت

يمجمو   من ايههلل  ايعظمه  تقود موتو جلئب  اي ل ون، 

من م تيب  اقلت ايمجتم ، نيو ايقار. ومن أام من كق ةةوا 

مث  اذ  ايم ةةةةةلاد الكي اويالهن. قلم  دد من ايموسةةةةةهقههن 

ت س اتتيهب موسهقل استعلدكسةت وسهن سلهأمثل  اريهوي وي

 راقص  يرموي ايموت.ايدلر  اي هليه  اي

م ايمصمم ا يملكي لورت جوس   .191  1913 لم  وقد قد 

ايملئد  »أو  «رقصةةةةةةة  ايموت في ثمةلكهة  م ةةةةةةةلاد»اةليهة  

 .ومصلئاهل تصب أاوا  ايبروش« اي ضراء

222. Danses Polovtsiennes رقصات  ــ
 تسيةڤبولو

ا تلرال  ،ور ياورودهنڠهنمهررا ا پرقصةةلت من أو .196

ايموسةةةةةةةم ا و  يدرقت  في  يتقةدهمهل في  رو  ڤيهڠهدهةل

. قلم فولهن اتصةةةمهم ايرقصةةةلت ورسةةةم 1959الرهس  لم 

ورهخ ايدهلورات وصمم ا يهلء. رقص أدويب اويم دور ر

ملم أالقت ايرقصةةةلت كجلبل  لاهرا   .قلئد ايتتر ا ةةةل   لر 

 ي   يو مث  اذ  ايموسهقل.ـ  جمهور فركسي يم هلن قد ا 

221.  Dansomanie (la)الهوس بالرقص ــ 

لرده   يو موسةةةةةهقل من ڠاليه  اييه  من تصةةةةةمهم  .191

ايهوس »هعد  .1155قدمت في الرهس  لم  ،تةتيهب مههو 

 ،أو  اليه  أيدت وقدمت في  هد ايثور  ايدركسه « اليرقص
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وترو  قصةةةةةةة  رجةة  مهووس اةةليرقص جعةة  جمه  أفراد 

 .ن ي  ا  اكلت وايمتقدم واضمكهمأسرت  هملرسون ايرقص 

ت وملا ،لاهرا  رمم تذمر ايكقلدبققةت اياةليهة  كجلبل   .199

 رد تصمهمهل لرامل ن ايمسةلرح يسةكوات  وهي  نيو أن أ 

م  ايبدةةلظ  يو روح تصةةةةةةةلمهم  1936هكغ  ةةلم پوسةةةةةةةله

 لرده .ڠ

522. Dante Sonata ـ سوناته دانتيـ 

صةةةةةمم رقصةةةةةلتهل فرهدرهي  ،اليه  من فصةةةةة  وابد .651

 قدمتهل فرق  سلديري .أ ةتون  يو موسةهقل من تتيهب يهسةت

 .1915ي يكدن أو  مر   لم وهيي ف

ولةةذيةةي  ،وڠهلتور اوڤأ جةةش ايلةةلتةةش ايدركسةةةةةةةي  .653

  ات ةةعلر داكتي في لتلا ،يهسةةت لر  فراكيڠايموسةةهقي ايهك

ب يهست ايموسهقل متاعل  قصهد  ـ  وقد أي .«ايلومهدهل اخيهه »

 و.ڠهلتور اوڤي« اعد قراء  داكتي»

تصب اياليه  ايصرات ا اد  اهن قوى اي هر وقوى  .651

من     دهلور هصةةةةةةور م ةةةةةةهد ايدصةةةةةة  ايثلكي  اي ةةةةةةر  

ييلومهةدهةل اخيهه . مجمو تلن من ايراقصةةةةةةةهن « ايم هر»

هرتد  ثهلال  اهضةةةلء تمث  فئ  أدرلت  هموايراقصةةةلت اعضةةة

ومجمو   ترتد  ثهلال   ،ا عةد   ةلهةلاةل وت يش مغدر  ايرش

سةةوداء تصةةر   يو   لهلال. تتصةةلرت ايمجمو تلن وتلون 

يش وتكتهي اياليه  ابرل  ص .دئ  ا  رارايغيا  في ايكهله  ي

ايمجمو تهن، مجمو   تتم  ايمغدر  وأ رى     رميه  يقلئدَ 

 فقدت ا م  في ايكهله .
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ويوكهل أملم پصةةةةةمم أ ةةةةةتون اذ  اياليه  نثر سةةةةةقو   .651

ايكةةليهةة ، رقصةةةةةةةةلت أقرش نيو ايرقص ايبةةدهةةث هسدههةةل 

 ايراقصون وام بدل .

522. Dantzig (Rudi van) رودي) ڠدانتزي ــ 
 2255 (انڤ

درس تبةةت  ،راقص ومصةةةةةةةمم رقصةةةةةةةلت اويكةةد  .656

واةةدأ ايرقص في فرقةة  رهسةةةةةةةتةةل  ايتي  Gaskellن ةةةةةةةراب 

و مةة  م  فرقةة  ، «Netherlands Ballet»تبويةةت نيو 

 «اياليه  ايو كه  ايهويكده »نيو  أهضةةةةل  لسةةةةله  ايتي تبويت ڠ

 ڠقلم داكتيه .1991وظ  هدهر ايدرق  بتو  لم  ،1961 ةلم 

 ،1911« جيهر  اييهةة »اةةلمةة  مثةة و  اتصةةةةةةةمهم اةةليههةةلت

اهن  ڠ. جم  أسةةةيوش داكتيه1961« صةةةرح يصةةةاي  مهت»و

ي راالم فڠهله  ويغ  ايرقص ايبدهث يملرتل ـةةةةةةةاياليه  ايل سةة

ليه  هارن واڤ يو موسهقل ي« صةرح يصةاي مهت»تقدهم  يـةةةةةةة 

ا مةةةلكي »و« اي هور ايميوكةةة »و ،1935« باةةةل  اييمن»

 .1933« ا را  ا  هر 

521. Daphnis et Chloé دافنيس وكلويه ــ 

صةةةةمم رقصةةةةلتهل  ،يوبلت 1سةةةةهمدوكه  راقصةةةة  من  .651

 ڤيههڠقدمتهل فرق  دهل .ه ڤفولهن  يو موسةةةةةةهقل من تتيهب را

 .1913 يو مسرح اي لتيه  أو  مر   لم 

 لنپتصور اييوب  ا ويو  قوس  الد  اير ل  يإلي   .659

نال  ،وتقدهم ايهالت. أبش دافكهس ايعذراء ليوه  مكذ اي دوي 

ون هكةةلفس وهبةةلو  ناعةةلداةةل  كةة ، تقةةلم أن را ي اياقر دار  
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تلح وا ل  مهر متوق  تج .مالرا  رقص هتدو  فههل دافكهس

  صلا  من ايقراصك  سلب  االبتدلالت وه ت دون ليوه .

 ،تظهر ليوه  في اييوب  ايثلكه  وقد أسةةةةرال ايقراصةةةةك  .615

 نوتبةةلو  اخف ت م ،وتجار  يو ايرقص يتسةةةةةةةيهةة   ةةل دههةةل

 لنپقاضةةةةةةةتهم يلكهم هتملكون من اخمسةةةةةةةلي اهةل، هتةد   اخي  

 اصبا  بورهلت  فهصلش ايقراصك  اليهي  وهيوذون اليدرار.

اييوب  ايثليث  تصةةةةةةةور  ود  ليوه  نيو بيق  رفلقهل  .611

ثم تقلم صةةةةةةيوات اي ةةةةةةلر  ،اير ل  و كلقهل يباهاهل دافكهس

 وه تتم ايم هد ارقص جمل ي اهه . ،لنپو الد  

اةليه  كجلبل  لاهرا  رمم اي  ب ايلاهر ايذ  بققةت اي .613

رهيارهو ايلاهر پوق  اهن مصةةةةةةمم ايرقصةةةةةةلت فولهن واخم

  ب اكتهو ات يي فولهن  ن ايدرقةةة  مةةةد   ڤ،يهڠهدهةةةل

يميهةةد من نيو ا ةةلمهن.. يقةةد لةةلن فولهن اةةتمس ايبةةلجةة  

جيسلت ايتمرهن ويثهلش جدهد  تكلسش ن را  اييوبلت  يو 

 ،لن هبص ، رمم بداثت  في ايدرق هكسةلي ايذ  لچمراركه

  يو ل  ملهتمكو.

525. Dark elegies رثائيات قاتمة ــ 

موت »صةةةمم أكتوكي تودور ايرقصةةةلت  يو أملكي  .611

لاير  يو أرا  قصةةلئد رثلء يي ةةل ر مايتي أيدهل « ا  دل 

دمةت اياةليه  من أداء فرق  ملر  ـةةةةةةةةةةةةةة  ا يمةلكي رولرت. ق

 .1913رامارت في يكدن أو  مر   لم 

فقد أوالد .  شد ايمغكي قصةةةةةهد  تصةةةةةور آالم أهك ةةةةة .611

و  من مهوم سةةةةةةةدهلور مظيم وفي مكتهو ايوب ةةةةةةةةة  وايق

مك دضةةة  تكسةةةلش فو  سةةة ح مهل  قلتم ، واضةةةلش يم ها  

م. هتجم  بر ت يههل نال أ ةةجلر  لره   صةةدت اهل رهلح ال



 

 39 

 دد من ايراقصةةهن وايراقصةةلت هادون ولتكهم سةةللن قره  

بين  ةةةةةدهد يمصةةةةةها   وهسدون برللت راقصةةةةة  تعار  ن

جمل ه  أيمت اليقره . ايبرللت تكسةةةةجم م  معلكي قصةةةةلئد 

تعا ر برلةةةلت   م ايم ةةةةةةةهةةةد وت وردرولرت... وم  تقةةة

واسةةتسةةة م ايراقصةةهن  ن اكدرا  ايبين ايهلئس كبو بداد 

 ييواق  ورامل اصهص أم .

525. Darke Meadow المرعى المظلم ــ 

راالم  يو ڠمن تصةةمهم ملرتل  ، م  راقص بدهث .613

راالم في كهوهوري أو  مر  ڠقدمتهل فرق   ،هيڤوسةهقل ي لم

 .1916 لم 

راالم ايرميه  وايكدسه  ڠتصمهم راقص يتصورات  .611

 .يإلكسلن ايمعلصر وف  م ليعلتهل يمسيدلت

522. Darsonval (Lycette) ال ڤرسوناـ دـ
 2225ـ 2225 (ليسيت  )

راقصة  اليه  ومصةمم  رقصلت فركسه  درست في  .635

 ةةلرلت مكذ اداه  دراسةةتهل في ا داء و ،را الرهسپمعهد أو

وكليت ايجلئي  ا ويو في مسةةةةةةلاق  رقص  ، يو ايمسةةةةةةرح

 هل.ڤلرسوڤاياليه  في 

ارفق  سةةةةةهر  يهدلر.  1911قلمت اجوي  فكه   لم  .631

 ،ل  في أداء دور جهيه  ودورسةةةةةةليوميڤتدوقت دارسةةةةةةوك

. ثيديوران  مه« أورهلن»ورقصت ايدور ايرئهسي ياليه  

ورقصةةةت أدوار  ،«راقصةةة  كجم » وبصةةةيت  يو مرتا 

في أداء  وتتيقت ،هل ييمسيب دهيهشڤهيهلم وسةةهيپيواكهيدا )لو

وايمتتليه  اياهضةةةلء  ،يـةةةةةةةةة نهي Joan deZarissa اليه 
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 ،دلرميه ـةةـةة سليڤورومهو وجويههت )ت لهلو ،)اليو ـةة يهدلرم

  ورهي.« فهدر»و

اياليه   يمدرسةةةةةةةة تعةد من ألثر ايراقصةةةةةةةلت تمثه    .633

 ،بصةةيت  يو  دد لاهر من ا يقلش وا وسةةم و ،ايدركسةةه 

 و غيت مكلصش الم  في تعيهم اياليه .

555. Dauberval (Jean Bercher)  

 2525ـ 2145 (جان بيرشيه)ال ڤدوبر ــ .554

يعش  ،راقص اليه  ومصةةةةةمم رقصةةةةةلت فركسةةةةةي .631

دورا  المل  في ت ور اياليه  ايدركسةةةةةةةه ، درس في معهد 

 ،هر  ڤيلاهر كورا الرهس تبت ن ةةةراب ا سةةةتلذ اپاليه  أو

درس  .وارتقو سةةةةةةةةيم مراتةةش ايرقص اسةةةةةةةةر ةة  لاهر 

هر  ڤتصةةةةةمهم رقصةةةةةلت وأصةةةةةاح مسةةةةةل دا   سةةةةةتلذ  كو

. اضةةةةةةة ر نيو مغلدر  الرهس يوقوت   فلت ڠوي لرده  

فلسةتقر في اوردو بهث صمم      ،لرده   ڠاهك  واهن 

فتل  »سةةةةةةةكوات  د  اليههلت كليت  ةةةةةةةهر  لاهر  مث  6

 ،«تهيهمةةلي» ،«لر ايرهدياال تاةة» ،«سةةةةةةةةهئةة  ايبمةةلهةة 

 ل  نهملئهل  ڤللن دوار«. شـةةةةةةة  ايوصهب ايمتقي» ،«ايدلر  »

وتدلكو في ت اه  كظرهلت  ل  اةلر ةل  وراقص اةليهة  مثةليهة

 وهعد مسسس اياليه  ايلومهده . ،هر  ڤأستلذ  كو

555. Davidsbündlertanze  ـ رقصة أنصار
 (30)يدڤدا

                                                           

ايمثقدهن وايموسهقههن ذو  االاتململت ايم ترل . من ا    ااتلرال  وملن تضم  ددجمعه   هليه ــ 
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الالك هن  يو صمم رقصلتهل  ،اليه  من فصة  وابد .633

معت تبت كدس ايعكوان، قدمتهل  11 مق و   قصةةةةةةهر ، ج 

 .1915فرق  مدهك  كهوهوري أو  مر   لم 

في قل   رقص من  راي ايعصر ايروملكتهلي ت هم  .631

 يه  ا جواء ايلئها  هرقص ثملكه  راقصةةةةةةهن وراقصةةةةةةلت 

وام في مةةلهةة  ايتةةتثر ايعةةل دي. تي ر اياةةليهةة  اتيمهبةةلت 

 ون لرات نيو بهل   وملن ايعل ده .

552. David triomphant  داڤيد المنتصرـ 

اليه  من فصةةةةيهن وث ث  يوبلت، صةةةةمم رقصةةةةلتهل  .615

سةةةةةةةهر  يهدةلر  يو موسةةةةةةةهقل من تتيهب رههتي وأيهلء من 

رهس قدمت في ال .تصةةةةةةمهم ايدكلن ايت ةةةةةةلهيي فهركلن يهجه 

وأ هةةد تقةةدهمهةةل في ايعةةلم ايتةةليي اعةةد  1916أو  مر   ةةلم 

 ند ل  اع  ايتعده ت.

هر  ايميي  ةةةلسو  من صةةةعود كجم تصةةةور اياليه  م .611

ر هد، وفي ايكهله  هكتصةةةةڤهد ومبلوالت  ايعدهد  المتهل  داڤدا

 هد وه كلدى ا  ميلل .ڤدا

555. Dawson (David)  2215 (يدڤدا)ـ داوسون 

تعيم  ،كليهي نراقص ومصةةةةةةةمم رقصةةةةةةةةلت اةةليهةة   .611

نيو  1991ايرقص في معهةةد اياةةليهةة  ايميلي واكتقةة   ةةلم 

اليه  ثم نيو فرق  اي ،هلمڠهكة  اهرمهكفرقة  اياةليهة  ايميلهة  يمةد

رقص م  فرقةة  اياةةليهةة   .1991ايو كهةة  اخكليهيهةة   ةةلم 

ايو كهةة  ايهويكةةدهةة  م ةةةةةةةةلرلةةل  في تقةةدهم ايعرو  ا ويو 

 ,d'Ambiose, Eaglingيةاةةةةليةهةهةةةةلت مةن تصةةةةةةةمهم 

Branseny, Gallili. 
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 3555 ي  رقص م  فرق  اليه  فراكلدورت اهن  لمَ  .611

ايرئهسةه ، ثم تدر   يتصمهم اليههلت مسدهل  ا دوار  3553و

تعتمةد ايقوا د ايل سةةةةةةةهله  م  اع  ايبره  في ايبرللت 

، 1999« صةةةةةةةدم  كدسةةةةةةةه »أامهل  ،ذات اي لا  ايبدهث

« ايمك ق  ايرملده »، 3555 «ميهون قاي   يو ا ةةةةةرتي»

مصةةةةةممل  رئهسةةةةةهل  يدرق  اياليه   3551. ا تمد  لم 3553

بهث  3556رسةةةةدن  لم واسةةةةتقر في د ،ايو كه  ايهويكده 

ايعليم وف  »و ،لرتپ وڤ يو موسةةةةةهقل آر« ايمتوار »قدم 

موسةةةةةةةهقةةل من تةةتيهب وهيمي. فةةلي   يو 3559« مكظوركةةل

 في« ايمبترفهن»داوسةةةةةون اعد  جوائي  ليمه  مث  جلئي  

« و ڠلن سةة ةةو»وجلئي  « ايقكلت ايذااي»وجلئي   ،يويان

 «.اهكوا»وجلئي  

552. Dayde (Lyane) 2254 (نليا)ـ دايديه ـ 

را پدرسةةةت في معهد دار ا و ،راقصةةة  اليه  فركسةةةه  .616

 ،واكضةةةةةةةمةةت نيو فرقتهةةل واي في ايثةةليثةة    ةةةةةةةر  ،ااةةلرهس

وأصةةةةةةةابةةت  ،واجتةةليت ا تاةةلرات االرتقةةلء اقديات  ةةلرقةة 

واي في ايسةةلاع    ةةر  من ايعمر. رقصةةت داهده  « كجم »

وتكقيةةةةت يترقص ا دوار  ،لسڤةةةةمة  فرقةةةة  مرلهي د  لوه

اصةةم فن اياليه . اعد ا تيايهل ايرقص تدرمت ايكجومه  في  و

 يتدرهس اياليه  في معلاد الرهس.

551. Day on earth يوم على األرض ــ 

صةةممت رقصةةلتهل  ،اليه  معلصةةر  من فصةة  وابد .611

 . كدپهلكو يلوپدورهس امدر   يو موسةةةةةةةهقةل سةةةةةةةوكةلتةل اي

. 1913قدمتهل فرق  يهمون في ملسةل وستس أو  مر   لم 
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ل  اخكسةةةةةلن من مويد و م  وبش ترسةةةةةم امدر  دور  به

 ويوا  وموت.

552.  Dead dreams of monochrom 
man 

 أحالم ميتة لرجل أحادي اللون ــ .542

قدم  ، م  مسةربي راقص من ن را  يوهد كهوسون .611

 .1911 سلو أو  مر   لم ڠفي 

من     برللت راقصةةةةة  في مله  اي  ةةةةةوك  وايعكب  .613

رون عا  راقصهن ه  سرد قص  ايقلت  دهكهس كهيسن من قا  أراعـةة  ت

  ن ايوبد  وجموح ايرمالت واخهملن.

545. Death and the maiden العذراء  ــ
 والموت

صةةةمم رقصةةةلتهل اوارد  يو  ،اليه  من فصةة  وابد .611

قدمتهل فرق  ملر  رامارت في يكدن أو   ،موسهقل ي وارت

.  يو أيبةةلن ايبرلةة  ايا هئةة  يراةةل هةة  1913مر   ةةلم 

د ييموت. أ ه  فتل   ةةةلاتصةةةور اياليه  اسةةةتسةةة م  ، ةةةوارت

 .1969و لم  1915تقدهم اياليه   لم 

رال ه   وارت  د  مصممهن  مد يبنَ ـةةةةةةَ تـةةةةةةوقد ا  .611

 .3551هيو نو 1911وكورت  1961مث  وايتر 

545. Deaths and entrances ــ ميتات ومداخل 

صةةممت رقصةةلتهل  ،اليه  معلصةةر  من فصةة  وابد .613

ل قدمته راالم  يو موسهقل من تتيهب اكتر جوكسونڠملرتل 

 .1911راالم في كهوهوري أو  مر   لم ڠل تفرق  ملر
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موضةةوت اياليه  مسةةتوبو من بهل  ا  وات ايروائهلت  .611

وال تةت ةذ ايمكبو ايسةةةةةةةرد  ا  تهتم اع ق  ا  وات  ،اروكتهة 

لي واك .ونسةةةةةةةقةل لت ايذلرهلت وايت ه ت ن،ايث ث فهمةل اهكه

 ةةةةةةةلريوت »مث     ةد  اةليههةلت تكةلويت بهل  ا  وات اروكته

 يو موسةةةهقل  1931 لم  Hyndصةةةمم رقصةةةلتهل  .« اروكته

 ةةلم  Lymeمن تصةةةةةةةمهم «  آ  اروكتهةة»و ڠمن تةةتيهب هوك

  يو موسهقل مويداوكي. 1991

542. Déboulé 

برل  رقص هدور   يهل جسةةةم ايراقص بو  كدسةةة   .615

ايقدمهن. تسمن برل  ايرأس وايسل دهن  ي  ـةةَ مرتليا   يو ذروت

 يدوران.قو  ايدف  ايضروره  يهذا ا

611.  

613.  

611.  

611.  

611.  

525. Débutante (La) المبتدئة ــ 

هيهيم  يو ڤمن تصةةمهم ون را   ،م ةلاد 1اليه  من  .613

لهر في پمقدمت  يو مسةةةةرح اخ ،ول ري ير ڠموسةةةةهقل 

 .1956يكدن أو  مر   لم 

    ايم ةةةةهد ا و  ايتمههد  هعين أسةةةةتلذ ايرقص  .611

أن  نال .«آيايهل»  في تصةةةةةةةمهم اليه  جدهد  اعكوان تة ن كه  

دورال وتقرر  ن يراقصةةةةة  ا ويو فيورهتل مهر راضةةةةةه  ا
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ا مر ايذ  هللد أن هدف  ال سةةةةتلذ نيو  ،مقل ع  ايم ةةةةروت

ايالرون سليومون يهكقذ ايموقب وهقدم بلف  االكههلر. هتد   

ارقص راقصةةةةة  ماتدئ  الت ةةةةةدهل مس را . هعجش ا سةةةةةتلذ 

كقذ ـةةةةةةةةةة  اياليرهكل ايماتدئ  وهعتمدال ادهي   ن فيورهتل واذيي ت

 اياليه .

في ايم ةةةةةةةهةةدهن ايثةةلكي وايثةةليةةث هتم تقةةدهم اياةةليهةة   .619

 «.يايهلآ»ايقصهر  

552. Décors  الديكورــ 

اياليه  في ايعصر ايبليي اكدمل  مكسجم اهن ايرقص  .661

وايموسةةةهقل وايم ةةةهد ال   كلصةةةر  من ا يهلء واخضةةةلء  

ا  جعةة  دور  ودهلور اي يدهةة . وقةةد ايغةةت أامهةة  ايةةدهلور بةةد 

را واةةليهةة م تعتمةةد رسةةةةةةةةلمهن پهقي )أوايمسةةةةةةةرح ايموسةةةةةةة

 ايمسربي. مت صصهن في مجل  ايدهلور

م فههل رقص اياليه  لعكصةةةر  .663 في ا مسةةةهلت ايتي ه قد 

د من أ  قصةةةة  أو موضةةةةوت ال ضةةةةرور  ال تملد أ   مجر 

دهلور مسةةربي ا   يده  اسةةه   مث  سةةتلر مسةةرح مضةةلء 

 ا ل  مدروس قد هلون للفهل .

ايدهلور مجرد  يده   اياةليهة  لةلن وءفي اةداهة  ك ةةةةةةة .661

م لتهن رسةةلپو يو سةةاه  ايمثل  قلم  .جلاي  مسةة ب  وثلات 

 Ballet comique de»ايميي اكر  ايثليث  كد تقدهم 

La Reine »  لن پارسةةةم  يده  تصةةةور بدهق  لهب اخي

 وكوافذ ت   فههل ايبورهلت ومد   قيع  ايسلبر  سهرس .

سةة  دهو في مسيد   ن اكيوقد ذلر سةةهالسةةتهلكو سةةهر .661

ك  هملن االسةتغكلء  ن ايدهلورات ايمتبرل   يو تايعملر  ا

 يبرل  ايراقصهن.    تري مسلب  للفهدض  ه  و ،ايمسرح
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 صةةةةر  أايمكظور ايمسةةةةربي اد أوم  الت ةةةةلب ماد .661

اي دات اياصةةر  ونمللكه  اخهبلء ييكلظر اوجود  م  همتد 

وأملن مبللل   ةةةةةةرو  اي ةةةةةةمس  ، يب ايمسةةةةةةرح نيو مل

لء ام لاد  فوالت لهوب ايجبهم وومه  بومرواهل واخه

 ايار .

    ايقرن ايسةلدس   ر قدمت اياليههلت في ألار  .666

وللن أفراد ايا   ايدركسةي ه لرلون في  ،قل لت ايقصةور

ويم هلن ييةةدهلور أ   .ايرقص وقةةد ارتةةدوا ثهةةلاهم ايدةةل ر 

في بهن اكت ةةةةةرت ايمسةةةةةلرح  لر  ايقصةةةةةور في  ،وجود

لن ييدهلور بضةةةةةةةور واضةةةةةةةح في ول .مةلياه  مدن نه ليهل

  وچيدوكسةةةةو وأصةةةةهت  تاذوقد  ،ايمسةةةةربهلت واياليههلت

اةةلرهجي واهوتةةليهكتي في فيوركسةةةةةةةل لمصةةةةةةةممي دهلورات 

 مسلرح.

وقلم داكهه  رهاه  اتصةةةةمهم دهلورات اسةةةةتعميت في  .663

وللن في مقدر   ،أمسةةةةةةهلت اليه  ا   يوهس ايثليث   ةةةةةةر

  دقلئ .  مةل  ايم ةةةةةةةهةد تبرهةي أو نياية  ايدهلورات   

و تورهييي  تي  ذات ثق  مواين قلدر   يو پوا ترت جةللو

ي ف ،نيو ارتدلت أراع  أمتلر     ل الرف  ايةدهلور اوسةةةةةةة

بهن تقوم  تي  أ رى اإكيا  دهلور ايم ةةةةةةةهد ايتليي، بتو 

 .«ايسلبرايلاهر»اـةةةةةةةيقش في ا   يوهس ايراا    ةر   كن

 ،يـةةةةةةةةةةةةة  وقلم اهران اتصةةةةةةةمهم دهلورات ف م  ياليههلت يوي

قراك   يو ألكدوكي م  ڤوتكلفس ايرسةةةةةةةلم ايمعملر  سةةةةةةةهر

لر   فكلكون لاـةةةةةة  تصمهم دهلورات ايمسلرح ايموسهقه . وتكق

كل ونه ليهل ههڤاهاههكل اهن مسلرح ـةةة لل  وهن اوركلت هكي وأي

  برهلوت  جل يهن تصمهم ايدهلور وتكدهذ ڠوسةلن ا رسةار

ََ يكجلح ايم لاد ايمسـ  فك ربه  ايموسهقه  ل  ملم   وضرورهل 
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في بميت  اخصةةةة به  يدن اياليه   هر  ڤايراقصةةةة . و ليش كو

 م ايدهلور وأيهلء ايراقصهن.هتصم   ايت وروأن ه 

وم  الت ةلب ايغلي واسةت داملت  في اخكلر  أضهب  .661

وفي  . كصةةر جدهد والم يتبسةةهن ايتتثهر اياصةةر  ييدهلور

من  ديقرن ايتلسةة    ةةر تدر    دمن ااداه  ايكصةةب ايثلكي 

في  يه هن ييت صصپايرسلمهن أمثل  للماون وفه ستر وده

را الرهس قدو  مسةةةةةةلرح أورال. پتصةةةةةةمهم دهلورات دار أو

وم  مرور اييمن ادأ ايرلود وايتلرار وايرتلا  اليسةةةةةه ر  

 ڤيهڠهرهيارهو ايلاهر دهةةلپم يو اةةذا ايدن نال أن قةةدوم اخ

  تصةةةةةةةمهم م  فرهقة  ايمتلةلم  أبدث اكق ال  للم   في مجل

دهلور اياليههلت وتصةمهم ا يهلء. سلامت ايغلياه  ايعظمو 

من رسةلمي م ي  ايقرن ايع ةرهن في اداه  سهرتهم ايمهكه  

و يو  .ومهر  ڤيهڠهفي تصمهم دهلورات اليههلت فرق  دهل

ثه  ث ايايقاع   ،هللسةةةةةةو )اسةةةةةةتعرا پسةةةةةةاه  ايمثل  ه ذلر 

، هش، مكلفسةةةةة ويت ةةةةةهكه م، دهران )ايبلكوت ايعجپايقرون، 

مةةلتهس )ايعكةةديهةةش، ايدةةلراكةةدو  ايغرهةةشم،   ا تاةةلر ايبةةشم

و وتره  أر  )تجرا  ايرا ه م، اراي )سةةلالد، ايمي جونم ڠ

)اةةلرااوم، مهرو )أيعةةلش ا  دةةل م، د   ةةةةةةةهرهلو )ايبديةة  

ايجر ، ال وس وارهلنم للريو )ايذئشم، دوفل   ايراقصةة ،

بوار ذرم دايي )اةةةةم )االان ايم(Rouault)اي ةةةةةةةةةةل  م 

هد ـةةةةةةةةةةةةةة  ي  ايعليمم، اوفه  ڤ ةل ديم يهجهة  )اكتصةةةةةةةلر دا

)ايغرف م، رورهخ )تتوه  ايراه م اللسةةةت )دافكهس وليوه ، 

أصةةةةه  جكي ايبقو ،  هب ايورد م،  ل ،ڤ ةةةةهرياد، للركل

هترو ةةةةةةةلةل، اويهرو، قاية  ايجكهة ، أمكه  ايعكديهشم، پاهكوا )

  م.آدم مرآو )ڤدهي ،ماي لئر ايكلر هن )ڤويوڠ
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 من»هر بهن لتش ڤأصةةةةةلش ايمصةةةةةمم ايلاهر كويقد  .669

ايضةةرور  م ةةلرل  رسةةلم دهلورات متملن ييتوصةة  نيو 

 .«نقلم  اليه   ظهم 

512. Deege (Gisela) (جيزيال)ـ دييج ـ 

لل سڤيوڠدرست تبت ن راب  ،راقص  اليه  أيملكه  .631

واي في اي لمسةةةةةةة  « رومهو وجويهت»ورقصةةةةةةةت اةليه  

راقصةةة  أويو . ا تهرت ڠيهپرا الهپ  ةةةر   يو مسةةةرح أو

.  ةةةةةةةلرلت في 1915و1913را اريهن اهن  ةلمي پفي أو

نبهلء مهرجلن اريهن وا تهرت  ضةةةةةوا  دائمل  في مسةةةةةرح 

 ايمدهك .

515. Défilé du corps de ballet  عرض ــ
 أعضاء فرقة الباليه 

ايميهد من ا اه   يو أمسةةةةةهلت افتتلح أو خضةةةةةدلء  .631

هس را اةةلرهس قرر مورپا تتةةلم ايموسةةةةةةةم ايدكي في دار أو

نقلم   ،مدهر  لم ايمسةةةةةلرح ايموسةةةةةهقه  في فركسةةةةةل ،هملنن

م ةةةةةهد  تلمي يومسةةةةةه  هعر    يهل جمه  أفراد اياليه  

 ،مpetits ratsلرلهن )ـةةـةةةـةةةادءا  من اي  ش ايصغلر ايم 

م ثم quadrillesل ايرال ه  ايثلكه  فليرال ه  ا ويو )ـةـتيهه

 ثم اي ةةةة صةةةةهلت ايصةةةةغهر  تيههل تايراقصةةةةلت ايرئهسةةةةهل

اي ةةةةةةة صةةةةةةةهةةلت ايلاهر  تيههم ايراقصةةةةةةةلت ايرئهسةةةةةةةهةةلت 

  اليكجوم . هتقدم أفراد ايدرق وايراقصةون ايرئهسهون  اكتهلء  

را پش أور يو وق  يبن مةةل وف  ايتسةةةةةةةيسةةةةةةةة  ايمةةذلور

  ايتبلم ا د  اخكلر  ابهث قياهريهوي م  د «اي روادهون»

 تكسجم م  تياهد  دد ا فراد وتقدمهم من بلف  ايمسرح.
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س را الرهپهيهن أسةةةةةةةتةلذ ايرقص في دار أونڤهر ياأقةلم  .631

وبرل  أفراد ايدرق  أثكلء اذا االسةةةةةةتعرا ،  لاتصةةةةةةمهم   

 أصاح تقيهدا  متاعل .1911ومكذ  لم 

512. Dégagé  تحرير القدم ــ 

قوم   يهل ايراقص اتبرهر ايقدم هبرلة  راقصةةةةةةة   .636

ايتي تتةتاش يمال ةةةةةةةر    و  راقصةةةةةةة  ابهث هتم كق  ثق  

ايثةةلكهةة . ويتبرهر ايقةةدم  ةةد  أ ةةةةةةةلةةل ، ايراقص نيو ايقةةدم 

كموذ  أرضي  وكموذ  مرفوت في ايهواء وتبرهر متراف  

اقدي ، وهملن ايقهلم اهذ  ا  ةةةةةلل  كبو ا ملم أو اي يب أو 

 نيو ايجلكش.

511. Dell'Ara (Ugo) ــ  2252 (وڠيو)ـ ديل  آرا ـ
5222  

مد ـةةةةةةةةة  ا ت ،راقص اليه  ومصةةةمم رقصةةةلت نه ليي .631

نيو السللال  لم  تثم أكتقي ،را روملپأوأو  في دار  ل  راقص

بهةةةث رقص ا دوار ايرئهسةةةةةةةهةةة  في اياةةةليههةةةلت  1916

ملدر السةةةللال يهعم  في تدرهس  .ايل سةةةهله  وايمعلصةةةر 

من أام  ليهرمو.پايرقص  يو مسةةةةةةةرح مةلسةةةةةةةهمو امةدهك  

 .La Lamparaواليه   Lunawigتصمهملت  اليه  

512. Dell'Era (Antonietta) يرا ـ  ديل ــ
 ـ ؟ 2512 (ونييتاأنت)

راقصةةةةةة  اليه  نه ليه  تعيمت ايرقص في مدرسةةةةةة   .615

ثم اكتقيت نيو سةةةةةةةلن  ،وادأت ايرقص في اريهن ،السةةةةةةللال

بهةث بققت كجلبل  لاهرا  ارقصةةةةةةةهل م  فرق   ڠا رسةةةةةةةار
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ف   Dتتمة حرف                ايمسةةةةرح اخمارا ور .

 العدد القادم

190.  

191.  

191.  

 مهرجان ومؤتمر  .611

 رــــع عشـــــة التاســــيقا العربيــــالموس .191

 ف  القاهرة واإلسكندرية .616

 3515 تشرين الثان  15إلى1من  .199

199.   

 إعداد: إلهام أبو السعود .197

695.  

للسانة التاساعة عشرة أقامت الهيئة العامة ف  القاهرة  .312

مؤتمر ومهرجان الموساااايقا العربية ف  دار األوبرا بالقاهرة 

كندرية. أعدت المهرجان والمؤتمر اللجنة التحضيرية واإلسا

 مهرجانل ةعام ةرتيبة الحفن  مقررة وأمين د. المؤلفة من: أ.

ومن السااااااادة األعضااااااا :الفنانة  .مؤتمر الموساااااايقا العربية

جيهان مرسااا ، اإلعالم  الكبير وجدي الحكيم، المايساااترو 

سااااام  نصااااير، الموساااايقار حلم  بكر، الموساااايقار محمد 
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د. ناديا عبد العزيز، د. جمال سااالمة، اإلعالم   ان، أ.ساالط

 محمد قابيل، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

بدأت مراسااام االفتتاح ف  السااااعة الثامنة من مساااا   .311

بحضاااااور  ،1121 تشااااارين الثان 2يوم االثنين الموافق ف  

الفنااان فاااروق حساااااان  وزير الثقااافااة،والاادكتور عبااد المنعم 

األوبرا. باادأت فعاااليااات االحتفااال بكلمااة  كاااماال رئيس دار

ترحيبيااة للاادكتورة رتيبااة الحفن  المقررة واألمينااة العااامااة 

للمهرجاان والمؤتمر، رحبات خاللهاا باالضاااااايوف والفنانين 

واساتعر ات سريعاً أهم الخطوط العامة لدورة هذا  ،العرب

المهرجااان ف  تااأساااااايس الوجاادان العرب  الااذي هو من أهم 

واسااااتطردت الدكتورة  بين الشااااعوب. الجسااااور الت  تقرب

رتيباة قاائلاة إن المحاف ة على التراث ال تتحقق إال بالتفاعل 

معه باألصااااالة،واألصااااالة ال تعن  بالضاااارورة الما اااا ، 

 فاألصالة تعن  اإلبداع.

دعات الادكتورة رتيباة بعاد ذلا  كالً من وزير الثقافة  .317

الفنااان فاااروق حساااااان  والاادكتور عبااد المنعم كاااماال رئيس 

وبارا ورئاياس الاماهارجاااان، لاتاوزيع دروع المهرجاااان األ

وشااهادات التقدير على المكرمين من رواد وأعالم الموساايقا 

العربياااة والخط العرب  وهم: الفناااان سااااااااام  الحفنااااوي، 

م، يوسف طنو د. اإلعالمية الكبيرة نادية توفيق، الباحث  أ.

الشاااااعر الكبير فاروق شااااوشااااة، الناقد الفن  الملحن محمد 

الفنااان عماااد عاااشااااااور، الفنااان أحمااد  ،، الفنااانااة أنغااامقااابياال

إبراهيم، الفنان ر ا بدير، وفنان الخط العرب  الباه  أحمد 

 محمد.
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ناول الذي يتبعاد ذلا  بادأ الحفال الفن  باالعمال الغنائ   .311

 ف  وهو شااااااكل  غنائ  جديدحيااة المغن  عباد الحليم حاافأل، 

لحفن   ا الدكتورة رتيبة اسااااتعر اااات ،ساااايناريوف  الو تهفكر

ف  شااااكل غير مساااابوق، فهو المراحل المختلفة من حياته فيه 

يخااطاب األذن والعين معااً،األذن تساااااامع حكايات لم تذع من 

، من خالل قدرات المخرجة الفنانة جيهان  قبل عن مشااااااوار

مرسااااا  الت  تساااااعى لإلبهار، وتحويل أغان  عبد الحليم إلى 

يااه من خالل اإل ااااااا ة والبااال صااااااورة وحركااة مساااااارحيااة

كما صااامم الديكور محمد  ،بتابلوهات صاااممها عزت عصاااام

 حجاج.

موساااااايقياااً فرقااة عبااد عبااد الحليم حااافأل أدت أغااان   .312

الحليم نويرة بقيادة صااالح غباشاا ، كما أدى األغنيات نجوم 

رحاب مطاوع،أميرة  ،الفرقة: خالد عبد الغفار، وائل ساااام 

أحمااد، هااان  عااامر، وليااد حياادر، أحمااد عفاات، محمود عبااد 

حو نأجفااان. اسااااااتغرق العرض ، لحميااد، عصاااااااام محمودا

 ،راويال وقام ببطولته الفنان سام  عبد الحليم بدور ،الساعة

شااااااتراك مع اإلعالم  الكبير وجاادي الحكيم والكاااتااب باااال

ديم واشتركت ف  تق ،مفيد فوزي الصحف  واإلعالم  الكبير

 الحركات الراقصة المعبرة فرقة باليه األوبرا. 

 نا  العرب  مسابقة الغ .313

 التصفية األولى  ــ2 .310

اختارت إدارة مهرجان الموسااااايقا العربية ف  دورته  .316

 التاسعة عشرة :
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أدا  عمل من التراث العرب  )من اختيار ـااااااااـاااااااا  .311

 .المتسابق من تراث أي بلد عرب (

أدا  عمل حديث )من اختيار المتسابق من أغان  ـاااـااا  .011

 (.الطرب الجميل

 التصفية الثانية ــ1 .012

منح  يقاع.كر المقام واإلذمالوف مع  وأدا  موشاااااح أ .011

الفائز األول مبلغ خمسااة آالف جنيه مصااري، والفائز الثان  

جنيااه   أربعااة آالف جنيااه مصااااااري، والفااائز الثااالااث ألف

 مصري.

أحماد جماال جالل  شااااااارك ف  المسااااااابقاة كال من: .017

)مصار(، أحمد محمد خضار )مصار(، أنغام مصطفى أحمد 

خاطر ناصر  وا  ،أيمن مصطفى مندو  )مصر( ،)مصار(

 )سااااااورياة(، همام أمين حمادة )فلسااااااطين (، ريم أحمد عز

)مصاار(، ساامية الكدان  )المغرب(، كارمن عصااام سااليمان 

و ضااا)مصااار(، محمد ساااالم أحمد )مصااار(، محمد محمود ال

)األردن( محماد طه غريب )مصاااااار(، مرع  عبد الرحمن 

هالة أرساااااالن  ،المنعم محمد )مصااااار( )ليبيا(، مروان عبد

ية(، وائل حساااان البدري )ليبيا(، وائل سااااراج الدين )سااااور

 هاشم )مصر(.

كلت لجنة التحكيم من األسااااتذة المايساااترو ساااام   .011 شاا 

نصااااير )مصاااار( مقرراً، المايسااااترو صااااالح الشاااارقاوي 

)المغرب( عضاااواً ، المايساااترو عبد الحميد الغفار )مصااار( 
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عضاااواً، الفنان أيمن تيساااير )األردن( عضاااواً، الفنانة هدى 

 هللا )البحرين( عضواً. العبد

األول كارمن عصاااام عل  )مصااار(،  زفازت بالمرك .012

وبالمركز الثان  هالة أرساااالن )ساااورية(، وبالمركز الثالث 

أنغام مصاااااطفى أحمد )مصااااار(، كما حصااااال كل من محمد 

( فلسااااااطينمحمود الضااااااو )األردن(، وهمام أمين حمادي )

يجة تعلى شااااهادة تقدير الموساااايقا العربية. هذا وقد تميزت ن

 المسابقة بتنافس راق بين المتسابقين.

 المؤتمـــر .013

ناق  الباحثون الموساااايقيون المحاور األربعة. وكان  .010

الاماحاور األول )المونولوج االنتقاااادي الغناااائ  ف  البالد 

العربية(. أما المحور الثان  فكان )الثقافة الموساااايقية ورجل 

 الشااااااارع(. وكان المحور الثالث )التراث الشااااااعب  الخاص

باألطفال ف  البالد العربية ومدى االسااااااتفادة منه ف  أغان  

دم محور المنبر لهاااذا العااام بعنوان  وألعاااب األطفاااال(. وقاا 

 )توثيق مخطوطات الموسيقا العربية(.

المونولوج االنتقادي الغنائ  ف  البالد المحوراألول:  .016

 العربية

 ق دمت ف  هذا المحور الدراسات اآلتية: .011

ررهاااا أ. حماااادي بن عثماااان الجلسااااااااة األولى: مق .021

 )تونس(.
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ـاااـااا المونولوج الفكاه  ف  النقد االجتماع  الساخر،  .022

 أ. سام  نسيم عداي )العراق(.

ــ المونولوج الفكاه  ف  دولة الكويت، د. خالد عل   .021

 قالف )الكويت(.

المونولج االنتقادي الغنائ  ف  البالد العربية، أ. عبد  ـااـاا .027

 الجليل خالد )ليبيا(.

ولوج فن غنائ  مهدد باالنقراض )عزيز ـااااااـاااااا المون .021

 عل  نموذجاً(، أ. حبيب ظاهر العبام )العراق(.

الجلسااااااااة الثااانيااة: مقررهااا حبيااب ظاااهر العبااام  .022

 )العراق(.

ـااااااـاااااا قالب المونولج الغنائ  ف  السودان، د. عبام  .023

 السباع  )السودان(.

ية الد العربـائ  ف  البــادي الغنـاــاـا المونولوج االنتق .020

 )عمر الزعن  مثاالً(، أ. أسعد مخول )لبنان(.

ـااـاا المونولوج النقدي ف  تونس، أ. حمادي بن عثمان  .026

 )تونس(.

ـاااااااااـاااااااااا المونولوج االنتقادي العرب  )عمر الزعن   .021

 نموذجاً(، أ. د. يوسف طنوم )لبنان(.

 الثقافة الموسيقية ورجل الشارع. المحور الثان : .011

 . كفاح فاخوري )األردن(.الجلسة األولى: مقررها د .012
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ـااااااـاااااا واقع وإشاكاليات ثقافة رجل الشاارع السوري  .011

الموساااااايقية بين الما اااااا  والحا اااااار، أ. هبة محمد معين 

 ترجمان )سورية(.

ـااااااـاااااا التجربة األمريكية ف  الثقافة الموسيقية ورجل  .017

 الشارع، أ. رام  دروي  )سورية(.

التراث الشعب  الخاص باألطفال ف   المحور الثالث: .011

بالد العربيااة وماادى االسااااااتفااادة منااه ف  أغااان  وألعاااب ال

 األطفال.

الجلساااااااة األولى: مقررهااا أ. د. ناااديااا عبااد العزيز  .012

 )مصر(.

ـااـاا أغان  األطفال التراثية )مدينة طرابلس نموذجاً(،  .013

 أ. ناصر ناج  بن جابر )ليبيا(.

ن  اـااــعبية ف  لعب وأغـاـاـاـاـا التضمينات القولية الش .010

 راق، أ. دريد فا ل الخفاج  )العراق(.ال ف  العــــاألطف

ـااااااااـاااااااا االساااتفادة من التراث الشاااعب  لنشااار الثقافة  .016

 الموسيقية، أ. د. أميرة فرج )مصر(.

 الجلسة الثانية: مقررها أ. إلهام أبو السعود )سورية(. .011

ــ التراث الشعب  الخاص باألطفال ف  البالد العربية  .071

ل، د. تيمور ومدى االسااااااتفادة منه ف  أغان  وألعاب األطفا

 أحمد يوسف )مصر(.
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ـاااااـااااا التراث الموسيق  الشعب  الخاص باألطفال ف   .072

سااااااورية ومدى االسااااااتفادة منه ف  أغان  وألعاب األطفال، 

 إلهام أبو السعود )سورية(.

ـاااااـااااا كيف يغن  ويلعب أطفالنا مع تراثنا الشعب ، أ.  .071

 منى الصايغ )لبنان(.

ا وساااايق)المنبر( توثيق مخطوطات الم المحور الرابع .077

 العربية.

 الجلسة األولى: مقررها أ. د. يوسف طنوم )لبنان(. .071

ـاااااااـااااااا كتاب الشااجرة ذات األكمام الحاوية ألصااول  .072

عباد الملا  خشاااااابة وأ. د. رايزيس األنغاام، تحقيق أ. غطاام 

 فتح هللا، أ. د. إيزيس فتح هللا )مصر(.

ـااااااـاااااا إسهامات مغربية ف  تحقيق التراث الموسيق   .073

، أ. عباااد العزيز بن عباااد الجليااال المخطوط )حلقاااة ثاااانياااة(

 )المغرب(.

ـاااااااـااااااا آرا  ومضااامين الفاراب  الموساايقية ف  كتاب  .070

 الموسيق  الكبير د. هيثم شعوب  )العراق(.

ـاااااااـااااااا منهج يوسااف شااوق  ف  كتابه ابن المنجم ف   .076

الموساااااايقاا، وكشااااااف رموز كتاب تحقيق األغان ، )تحقيق 

 وشرح وتعليق(، أ. د. عبد الحميد حمام )األردن(.

 ـانـــــالمهرجـ .071
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إن مهرجاان ومؤتمر الموساااااايقاا العربياة منذ دورته  .011

األولى يرفع الشاااااعار )معاً من أجل مساااااتقبل أكثر إشاااااراقاً 

للموسايقا العربية، ذل  المساتقبل المتواصال بقوة مع ما ايه 

ليشااااااكل مسااااااتقبالً من الفن الراق ، لذل  فقد حشاااااادت دار 

انات لتحقيق األوبرا المصاااااارياة وإدارة المهرجان كل اإلمك

النجاح الذي اعتادته. فعلى مدار عشرة أيام من الفن األصيل 

لِّ  اسااترجعت اآلذان الكلمة واللحن واألدا   لمجموعة من أ ج 

األعمال الغنائية والموساااايقية الت  شااااكلت تاري  الموساااايقا 

العربيااة ف  مصاااااار والوطن العرب ، كمااا أتاااح المهرجااان 

ته على الساااحة الفنية كعاد الفرصااة للفنانين الجادين لل هور

ف  صاااااانع النجوم الت  شااااااهدت مسااااااارح األوبرا وحفالت 

 المهرجان ميالدها الفن  الحقيق .

 الفرق المشاركة ف  المهرجان .012

فرقاة عباد الحليم نويرة للموساااااايقا العربية )مصاااااار(،  .011

الفرقااة القوميااة العربيااة للموساااااايقااا )مصاااااار(، فرقاااة أوبرا 

صاااااار(، مجموعة الحفن  اإلسااااااكندرية للموساااااايقا العربية )م

للموساااايقا العربية )مصاااار(، فرقة ترشاااايحا )فلسااااطين(، فرقة 

طنطا للموسااااايقا العربية )مصااااار(، كورال أطفال مركز تنمية 

المواهااب )مصاااااار(، فرقااة قصااااااور الثقااافااة ألغااان  األطفااال 

)مصااار(، مجموعة ساااداسااا  شااارارة )مصااار(، أوركساااترا 

ير ير بشاإلساكندرية )مصار(، فرقة جساور )سورية(، فرقة من

 للعود )العراق(.

 العازفون السوليست المشتركون ف  المهرجان  .017
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)مصر(، الفنان  ـاااااا ـاااااا كمانـااااااالفنان عطية شرارة  .011

 ـ)مصر(، الفنان جهاد عقل ــا كمان ـ الدكتور حسن شرارة 

)مصر(، الفنان ـااا عود ـااا ـااا)لبنان(، ممدوح الجبال   ـااا كمان

 ــااا بيانوـااا)مصر(، الفنان عمرو سليم  ـااا ـااا نايـااا ر ا بدير

 )مصر(.

 المطربون والمطربات المشاركون ف  المهرجان .012

عل  الحجار )مصاااار(، غادة رجب )مصاااار(، منال  .013

سااامعان )ساااورية(، أيهم أبو عمار )ساااورية(، محمد ثروت 

)مصار(، إليام كرم )ساورية(، ريهام عبد الحكيم )مصر(، 

مدحت صااالح )مصاار(، وائل سااام  )مصاار(، فؤاد زبادي 

يساااير )األردن(، همساااة فؤاد )مصااار(، )المغرب( ، أيمن ت

جناااات )المغرب(، أحماااد إبراهيم )مصاااااار(، محماااد الحلو 

 )مصر(، م  فاروق )مصر(، هان  شاكر )مصر(.

توصاايات مهرجان ومؤتمر الموساايقا العربية التاسااع  .010

 عشر

بالنسبة لمحور المونولوج الغنائ  االنتقادي ف   أوالً: .016

 البالد العربية:

ن مناهج التعليم بالمعاهد ـاااااـااااا إدراج المونولوج  م .011

 الموسيقية.

ـااااااااااـاااااااااا حث المؤتمر على تن يم مسااااابقة خاصااااة  .021

 بالمونولوج.
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ـااااـاااا حث الباحثين على تعميق الن رة ف  المونولوج  .022

 تحليالً وتقييماً.

باالنسااااااباة لمحور الثقاافة الموساااااايقية ورجل  ثاانيااً : .021

 الشارع:

ـاااااااـااااااا اسااتكماالً لمختلف جوانب المو ااوع يوصاا   .027

 رحه ف  دورته المقبلة.المؤتمر بمعادة ط

 بالنسبة لمحور المنبر العلم . ثالثاً: .021

ـاااااـااااا تم االتفاق على أن يكون المنبر العلم  للمؤتمر  .022

 ف  دورته المقبلة حول رسائل إخوان الصفا.

بااالنساااااابااة لمحور التراث الشااااااعب  الخاااص  رابعاااً: .023

باالطفال ف  البلدان العربية ومدى االسااااااتفادة منه ف  أغان  

 ل: وألعاب األطفا

ـااااااـاااااا استلهام التراث الشعب  ف  تلحين أغنية الطفل  .020

 تواكب العصر.  ةبأساليب حديث

ـاااااااـااااااا حث البلدان العربية على و ااع كتب خاصااة  .026

 بأغان  الطفل الشعبية. 

ـااااااـاااااا تجميع بعض أغان  الطفل الشعبية ف  كل بلد  .021

عرب  ف  كتاب واحد، عن طريق ممثل  البلدان العربية ف  

 المجتمع العرب  .

لمحاف ة على الشااكل األصاال  ألغنية الطفل ـاااااااـااااااا ا .031

 الشعبية لدى االستعانة بها ف  مجال تعليم الموسيقا. 
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