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 (1)د. نبيل اللّو

 
لم تأأأتح حضأأأأأأأارة العرب من فراي، كمأأا ال يقتصأأأأأأر تأأأري  

حضأأأأارتهم، كما يراد لهم ف  كثير من األحايين، ألسأأأأباب م تلفة، 

وأحياناً متباينة ف  أهدافها، على بد  الدعوة اإلسأأأأأأالمية، أي مطل  

ود العرب جغرافياً على القرن السأأأأأأاب  الميالدي. وال يقتصأأأأأأر وج

الجزيرة العربيأأة وحأأدهأأا، وإنمأأا األيوام الت  كأأانأأت تسأأأأأأكن البالد 

الوايعة إلى الشأأأأأمال الغرب  من الجزيرة العربية، كانت عربيةً ه  

أيضأأأأاً. وتنقسأأأأم إلى يسأأأأمين: أعرابر وعرب، واألعراب هم البدو 

الرحل، والعرب هم سأأكان الحواضأأر. هذا بالطب  تقسأأيمر تبسأأيط ، 

ذ ال يتسأأ  صأأدر المقام لل وض ف  تفصأأيالت تاري ية موغلة  ف  إ

 .(2) يدمها
                                                           

 .ــ أستاذ ف  جامعة دمشق 

 م من الناحية أُطلق على المنطقة الشأأمالية الغربية لجزيرة العرب، وتشأأمل اليو ـأأأأأأأـأأأأأأأ

الجغرافية السأأأياسأأأية: العراق وسأأأورية ولبنان وفلسأأأطين، أطلق عليها بالد عمورو. 

وه  تسأأأأمية أطلقها تاري ياً األكاديون على الذين نزحوا غرباً. ُعرفت المنطقة باسأأأأم 

بالد عمورو وأطلق على البحر األبيض المتوسأ  اسم )بحر عمورو العظيم(. وتسمية 

  أيضأأأأأأاً وتعن  األراضأأأأأأ  العالية أو الجبلية المرتفعة يياسأأأأأأاً بالد آرام جغرافية ه

للرافدين. واآلشأأأأأوريون هم الذين أطلقوا على بالد آرام وعلى سأأأأأكانها اسأأأأأم أرومو 

وأرامو، وكانوا يد استقروا ف  المنطقة منذ األلف الثالث يبل الميالد. وكان اآلراميون 

ن يُطلق على القبائل البدوية شمال ف  توسأ  ريعتهم الجغرافية حضر وبدو ُرّحل. وكا

الجزيرة العربية اسأأأأم أخالمو، ويد وردت هذت التسأأأأمية ف  رسأأأأائل تل العمارنة ف  

القرنين ال امس عشأأأأر والراب  عشأأأأر يبل الميالد، وكان المقصأأأأود بها أحالف آرام. 

وهناك تسأأأمية خبيرو أو عبيرو، وكانت تطلق على القبائل العربية الرّحل، فهم عابرو 

البأأاديأأة وخبيرو يفأأارهأأا ومفأأازاتهأأا. وكأأان ليراميين بطون ف  العراق وسأأأأأأينأأا  

وفلسأأأطين، وانتشأأأرت لغتهم م  تجارتهم حتى أصأأأبحت لغةً رئيسأأأة ف  فار  وبابل 

وآشأأأأور ومصأأأأر وفلسأأأأطين، وكانت لغة المسأأأأيط عليه السأأأأالم. وأطلق على اللهجة 
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وفضأأأالً عن مكّونات هؤال  األيوام العريية والثقافية الداخلية كان 

هنأأاك مكّونأأات يقأأافيأأة خأأارجيأأة أخرى يُشأأأأأأار إليهأأا تأأاري يأأاً بثأأالوث: 

اليونان وفار  والهند. وكان أليوام هذا الثالوث غنا  وموسأأأيقا وآالت 

ال شأأأ أن العرب يد اطلعوا عليها بحكم احتكاكهم التجاري المتواصأأل 

م  سأأأكان هذت الحضأأأارات ولو بالمشأأأاهدة واالسأأأتماو. والقرن األول 

الهجري النتشأأأأار الدعوة اإلسأأأأالمية، القرن السأأأأاب  الميالدي، مل   

بالحكايات واألخبار عن المغنيات والمغنين وضأأأأأأارب  العود، ولو أن 

تطغى وتتجاوز بكثير أخبار ضأأأأأأارب  العود، إذ يبدو أن أخبأار الغنا  

سأأأطوة الكلم واالنتشأأأار به ُمغنى أيوى بكثير من النغم المجرد الذي ال 

يصأاحبه شأعر، وايتصأر الضأرب بالعود على مصأاحبة المغن  لنفسه 

 أو مصاحبة عواد له.

ف  القرن الثأأأان  الهجري، الثأأأامن الميالدي،  هر ف  بغأأأداد 

ف  زمن  (3)م(896واد يدعى منصور زلزل )؟ـأأأـأأأ صان  أعواد وع

ال تُنقأل فيه األخبار سأأأأأأوى عن المغنين، وال مكان فيها لضأأأأأأارب 

بالعود أو بغيرت. وهذا يعن  أن زلزل هذا كان له شأأأأن ف  صأأأناعة 

                                                           

يين أيضاً. وكانت المنطقة الوايعة اآلرامية اسأم اللغة السريانية ألنها كانت لغة اآلشور

جغرافياً من حّران شأأأماالً إلى سأأأينا  جنوباً. تسأأأمى أسأأأورا عربايا وتشأأأمل منطقتين 

اينتين: منطقأة شأأأأأأمالية وه  منطقة الجزيرة ف  سأأأأأأورية وحلب وتمتد حتى حوران 

والليطان ، ومنطقة جنوبية ه  بالد العرب. ويد تحّرف اسأم أسورا إلى سورية وكان 

 ريق أول من استعمل التسمية.اإلغ

، ص. 2661وزارة السأأياحة السأأورية، ، المدخل، سووية ا اارية و لااارووية انظر: 

 .114ــ160

  جا  به إبراهيم  ،أشأأهر ضأأارب بالعود أيام الدولة العباسأأية. أصأأله من الكوفةـأأأأأأأـأأأأأأأ

وإليه تُنسأأأأأأب )وسأأأأأأطى زلزل(. ذكر  ،الموصأأأأأل  وعلمه صأأأأأأنعة الضأأأأأأرب بالعود

أن الرشأأأيد غضأأأب على زلزل فسأأأجنه ونسأأأيه يرابة عشأأأر  األغيني األصأأأفهان  ف 

سأأنوات. وكان إبراهيم الموصأأل  يد تزوج من أخت زلزل، وحدث أن باغت الرشأأأيد 

إبراهيم الموصأأأأل  وهو يغن  شأأأأعراً ف  حبس زلزل فأمر الرشأأأأيد ب حضأأأأار زلزل 

 فجاؤوت به ويد ابيضَّ شعر رأسه ولحيته فأطلقه.

المجلأأد ال أأامس، ص. ، اامعجم ااميسووووووكبي اا  كر، خشأأأأأأبأأةانظر: غطأأا  عبأأد الملأأأ 

 .240ــ244
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وصاحب نظرية  (4)العود والضأرب به. وهو مبتدو عود االشأبّوطا

، الت  يُعفق (5)لااالثالثة الحياديةا، أو الت  تُسأأأأأمى اوسأأأأأطى زلز

 بها على عود رباع  األوتار.

بعد زلزل لم  ف  العصأأر العباسأأ  ف  العراق اسأأم إبراهيم 

، وكالهما عازف عود ومغن  من (7)وابنه إسأأأأأأحاق(6)الموصأأأأأأل 

أرف  طبقات العازف المغن  ف  ذلأ العصأأأأأر. ويد كثرت أخبار 

  األغان  فيهما وف  مآيرهما ودية صأنعتهما إذ خصّأت الموصأأل

أخبار كشأأفه عن عود بين مئة يحتاج إلى إصأأالخ، وخبر تقسأأيمه 

                                                           

  ـأأأأأأـأأأأأأ عود ينائ  األوتار، من فصيلة الطنبور، وه  آلة أيدم من العود، أصل استنباط

 .العود

 .319ــ299المجلد الراب ، ص. ، اامرجع ااسيبق انظر:

  امن كان ضأأأارب العود زلزل أول من وضأأأعها ف  القرن الثان  الهجري )الثـأأأأأأأأـأأأأأأأأ

الميالدي( كثالثة كبيرة ف  الجنس القوي المسأأأتقيم المسأأأمى )راسأأأت(، وجعل لها ف  

 سم الوسطى وُعرفت من ويتها باسمه، كما تعرف باسم وسطى الَعرب.استاناً بدالعود 

وسأأأأأأطى  :404 إلى 400الصأأأأأأفحات من  انظر. و406ص. ، اامرجع ااسوووووويبق :انظر

الكل، وسأأأطى الجم  التام األعظم،  )واسأأأطة(، الوسأأأطى التامة، وسأأأطى الجم  بذي

 وسطى الفر  )دستان(، الوسطى القديمة، وسطى الجم  النايص.

  للهجرة، وتوف  سنة  120ـأأـأأ هو إبراهيم بن ماهان بن بهمن الموصل  النديم. ولد سنة

م(. فارس  األصل. أحد أهم أركان الغنا  والضرب بالعود 264ـأأـأأ843للهجرة ) 122

. كان حسن الصوت، أخذ الغنا  الفارس  وتضل  من ألحان العرب. ف  الدولة العباسية

بلغ المهدي خبرت فأرسأأأل ف  طلبه، أحب غنا ت واسأأأتبقات عندت. كان مغرماً بالجواري 

ومعايرة ال مر فغضأأأأب عليه المهدي وأمر بحبسأأأأه يم أفرج عنه. ولما تولى الرشأأأأيد 

نين الختيار أجود مئة صأأأأأأوت ال الفة أحبه وأحب غنا ت، واختارت م  طائفة  من المغ

ف  غنأا  العرب، وكأانت المئة الم تارة الت  بنى عليها أبو الفرج األصأأأأأأفهان  كتابه 

. وإلبراهيم يالية ألحان  من المئة صأأأأأأوت. توف  إبراهيم ف  بغداد ف  خالفة األغويني

 م(.264للهجرة ) 122الرشيد سنة 

 .20ــ24المجلد األول، ص. ، اامرجع ااسيبق انظر:

  للهجرة  230للهجرة، وتوف  سنة  100بن إبراهيم الموصأل ، ولد سنة  إسأحاقـأأأأأأـأأأأأأ

م(. أحد أهم أعالم الغنا  وصناعة األلحان ف  العصر العباس  األول. لم 206ـأأـأأ882)

يكن صأوته جميالً لكنه كان عالماً بالنغم والتالحين واإليقاو، وكان ضارب عود مجيد 

ف  الدولة العباسأأأأأية كلّها. نسأأأأأب إليه كتاب  تتلمذ على زلزل أشأأأأأهر ضأأأأأارب بالعود

 األغان  كثيراً من األلحان ومنها أربعة أصوات  من بين المئة الم تارة.

 .101ــ100ص.  اامرجع ااسيبق: انظر
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على عود غير مدوزن، وخبر ضربه على عود  من خلف الظهر، 

وه  كلها أخبار تهدف إلى اإلبهار ولفت األنظار وإذاعة شأأأأهرة 

معلم مغن  ضأأأأأأأارب بأالعود شأأأأأأأغأل الأدنيأا ف  زمانه، واحتفظت 

همنا قنية العزفية الت  تاألخبار بسأأيرته وسأأيرة ابنه. والمسأأألة الت

ف  مدرسأأأأة الموصأأأأل  ف  الضأأأأرب بالعود أنها ابتدعت طريقة 

تناوب العزف )القوي ـأأأأأأـأأأأأأ ال افت( والت  تُعرف باصطالحات 

ح  خافت. ولم يرد  pianissimoيوي،  fortissimoأيامنا هذت بـأأأأ

ف  طريقة الموصأأل  هذت أخبار فيما بعد، وال نعرف ما إذا ت لى 

ا بعد موت الموصأأأأل . لكن طريقة الضأأأأرب ضأأأأاربو العود عنه

بأأالعود هأأذت عأأادت و هرت ف  بغأأداد ف  القرن العشأأأأأأأرين م  

(، أي بعد أحد عشر 1904ـأأـأأ1292الشريف محي  الدين حيدر )

يرناً من الزمان: ابتدعها الموصأأأأل  ف  بغداد ف  القرن التاسأأأأ  

 الميالدي، وجا  محي  الدين حيدر بغداد بها ف  القرن العشرين!

انت مدرسأأة الموصأأل  البغدادية توصأأف بالمدرسأأة التقليدية ك

ف  الضأأأأأرب بالعود والغنا . وكان ف  بغداد ويتئذ  مدرسأأأأأة أخرى 

، وكأأان (8)يتزعمهأأا المجأأددون، وعلى رأسأأأأأأهم إبراهيم بن المهأأدي

يطلق عليها مدرسأأأأة المحديين. وكان ابن المهدي صأأأأاحب السأأأأبق 

   األغان .ف(9)فيها غناً  وعزفاً أوردت األصفهان 

                                                           

  224للهجرة وتوف  سأأنة  102ـأأأأأأأـأأأأأأأ هو إسأأحاق إبراهيم بن ال ليفة المهدي ولد سأأنة 

الغنا ، رعات الرشيد وأدبه وهو صغير، م(. أشهر أوالد ال لفا  ذكراً ف  239ـأأـأأ889)

للهجرة وخلعه المأمون ف  السنة  263وكان أسأود اللون. بُوي  له بال الفة ببغداد سنة 

نفسأأأأأأها. كان يغن  أول أمرت مسأأأأأأت فياً. فلما أّمنه المأمون صأأأأأأار يجالس ال ليفة م  

  خالف مذهب المغنين. كأان عأالمأاً بأالنغم واإليقأاو وأحأدث مأذهبأاً ُعرف بأه ف  الغنا

 إسحاق الموصل  فيه. 

 .31ــ36ص. ص. ، اامرجع ااسيبق انظر:

  ـأأـأأ هو عل  بن الحسين بن محمد القُرش  الملقب بـأأـأأح )أبو الفرج األصفهان (، ولد سنة

، اابكينم(. نشأ ومات ف  بغداد. له كتاب 908ــ298) 300للهجرة، وتوف  سنة  224

ويق  ف  أربعة وعشأأأأأرين جز اً جم  فيها  ياألغين، وكتاب اإلميء ااشووووويا روكتاب 

 أصوات الغنا  وتراجم المغنين والشعرا  منذ الجاهلية حتى عهد الدولة العباسية.
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لكن االسأم الذي  ل لصأيقاً بالغنا  وصأنعته وبالضرب بالعود 

المعلم، وكان عبداً من أصأأل فارسأأ  ( 10)كان وال شأأأ اسأأم زرياب

أُعتق. تتلمذ ف  القرن التاسأأ  الميالدي على إسأأحاق الموصأأل  ف  

بغداد لكنه فّر منها لينجو بنفسأأأأأه من بطش معلمه إسأأأأأحاق بسأأأأأبب 

اب إلى المغرب يم إلى األندلس وح  الرحال غيرته منه. توجه زري

ف  يرطبة. والسأأأأتقرار زرياب ف  األندلس شأأأأأن عظيم ف  تاري  

الغنأا  والضأأأأأأرب بأالعود، فزرياب هذا وصأأأأأأل إلى األندلس وف  

حافظته إرث العباسأأيين الغنائ  الموسأأيق  كله. ابتدو زرياب العود 

 قلة عن الغنا ذا ال مسأأة أوتار. وله الفضأأل ف  جعل العود آلة مسأأت

ف  التعلّم والضأأأرب به. كما يُعزى إلى زرياب اسأأأت دام ريشأأأة من 

يوادم النسأر للضأرب بالعود بدل ال شأبة الت  كانت تُضرب أوتارت 

بها تسأأأهيالً للضأأأرب به وتجويداً السأأأت راج األصأأأوات من أوتارت 

 وتجميالً ألدواته. لقد جعل زرياب للعود كياناً مسأأأتقالً سأأأيداً ال تابعاً 

للغنأا  والمغنين كمأا كان حاله دوماً. ومنذ القرن التاسأأأأأأ  الميالدي 

حتى عهأأد يريأأب، ك  ال نقول حتى يومنأأا هأأذا، مأأا زالأأت صأأأأأأورة 

                                                           

  للهجرة  101ـأأأـأأأ هو عل  بن ناف  الملقب بـأأأح )زرياب المغن ( لسواد لونه، ولد سنة

أحمد بن  لصاحبه ااعبد اافر دم(. ورد أيدم ذكر له ف  202ـأـ882: )232وتوف  سنة 

 1641للهجرة. يم ذكرت المقري المتوفى سأأأأأنة  329عبد ربه القرطب  المتوفى سأأأأأنة 

. كان غالم إبراهيم الموصل  علمه الغنا  حتى وفاته سنة نفح ااطكبللهجرة ف  كتابه 

للهجرة، وكأان زريأاب ويتئذ  ف  الثامنة والعشأأأأأأرين من عمرت. وحدث أن غنى  122

لرشأأأيد فأجاد وأطرب، فدب الحسأأأد ف  نفس إسأأأحاق بن زرياب أمام ال ليفة هارون ا

إبراهيم الموصأأأأأأل  وخشأأأأأأ  على مكأانتأه ف  البالط فهددت بقتله أو يرحل عن بغداد. 

وكذب إسأحاق على الرشأيد بشأأنه عندما سأله عنه. ورواية التهديد هذت رواها زرياب 

ة المشأأأاري. نقل زرياب غنا  اامُبر سنفسأأأه ونقلها عنه أبو حيان الغرناط  صأأأاحب 

وطريقتهم ف  األدا  إلى أهل المغرب. رحل زرياب من بغداد إلى دمشأأأأأأق ومنها إلى 

القيروان ومكث عند زيادة هللا بن األغلب لكنه أغضأأبه بغنا  أبيات  لعنترة بن شأأداد لم 

ترق معانيها لـأأأأأأأح زيادة هللا فطردت وأمرت بمغادرة البالد، فعبر البحر إلى بالد األندلس 

األمير عبد الرحمن بن الحكم الملقب بـأأأأح عبد الرحمن الثان  فأحسن وفادته  والتجأ إلى

 للهجرة. 232وأكرمه وبق  ف  خدمته حتى توف  كالهما سنة 

 .200ــ201المجلد الراب ، ص. ، اامرجع ااسيبق انظر:
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عازف العود الملحن أو المغن  لصأأأأأأيقة باألذهان، وه  إن اختفت 

ف  المشأأأأأأرق فما زالت آيارها ف  دول ال ليا وأحياناً ف  المغرب 

ملحن أو المغن  لصأأأأأأيقة بـأأأأأأأأأأأأح محمد  اهرةً. فصأأأأأأورة العود وال

القصأأأبج  ورياض السأأأنباط  ومحمد عبد الوهاب وفريد األطرش 

وكارم محمود، وأمثلتنا الت  سأأقناها هنا مصأأرية لشأأيوعها بصأأرياً 

ف  العأأالم العرب ، لكن األمثلأأة ال تعأأدم ف  بلأأدان المغرب العرب  

 وف  منطقة ال ليا.

الت  أسـأأأأأأسها ف   (12)الشـأأأأأأريف محي  الدين حيدر( 11)مدرسة

بغداد كـانت مكّرسة بكليتها لتعليم العزف على العود ولتأهيل عوادة 

                                                           

  أسست وزارة المعارف ف  العراق معهداً  1930يناير من عام  /ـأأـأأ ف  كانون الثان

 1930. وف  العام نفسه 1290بفضل جهود األستاذ حنا بطر  المولود عام  للموسيقا

وجهت الحكومة العرايية دعوة إلى الشأأأأأأريف محي  الدين حيدر إلدارة المعهد. كانت 

الدراسأأأة ف  المعهد مسأأأائية ومدتها سأأأت سأأأنوات ف  الموسأأأيقا الشأأأريية، وسأأأب  ف  

 :الغربية. وكان أعضا  الهيئة التدريسية ف  المعهد

 ــ الشريف محي  الدين حيدر: مديراً للمعهد ومدرساً آللت  العود والتشيلّو.

 ــ ماركو ييج : مدرساً آللة البيانو.

 ــ عبدو الطباو: مدرساً آللة الناي.

 ــ عل  الدرويش الحلب : مدرساً آللة الناي وغنا  الموشحات.

المقدمة، ص. ص. ، هااشوووووور   ماكي ااد   حكدة ل  م  ح كوب اوي ر ااع ي ،  انظر:

 .0ــ0

 ( هو ابن أمير مكة الشريف عل  حيدر 1908ــ1292ــ الشريف محي  الدين حيدر )

باشأأأا، ولد ف  إسأأأتانبول ونشأأأأ فيها. يحمل إجازتين ف  الحقوق واآلداب. أتقن العزف 

على العود وهو ف  الثالثة عشرة من عمرت، وكان عصام  التعلم، ولحن وهو ف  هذت 

  هزام. نهل من علوم عل  رفعت ف  الموسأأأأيقا الترايية التركية. ومن السأأأأن سأأأأماع

علوم أحمأد أفنأدي زكأائ  ددت زادت ف  المقأامأات وتفرعأاتها. ف  الرابعة عشأأأأأأرة من 

سأافر إلى أمريكا وعزف ف  حفل  1924عمرت تعلم العزف على آلة التشأيلّو. ف  عام 

، وعأازف الكمأان هايفتز Kreislerأييم على شأأأأأأرفأه أمأام عأازف الكمأان كرايسأأأأأألر 

Heiftzيدم أول  1922من عام  ديسأأأأأمبر /. ف  الثالث عشأأأأر من شأأأأأهر كانون األول

أمسأأأأية موسأأأأيقية له على الفيولونسأأأأيل وعلى العود ف  ياعة تاون هول. عاد ف  عام 

إلى إسأأتانبول ليسأأتريط من عمل جراح  أجري له ف  أمريكا. وف  الراب  من  1932

، أحيا أمسية موسيقية ف  المسرخ الفرنس  ف  1924سمبر سنة دي /شهر كانون األول
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بأأالمعنى، الأأذي بأأدأت زريأأاب ( 13)محترفين مجلّين ف  تقنيأأات عزفهم

ومن يبلأأه زلزل. وأبرز من تتلمأأذ على المعلم حيأأدر جميأأل بشأأأأأأير 

 وأخوت منير.

عليم صأورة العواد المنفرد  هرت إذن م  مدرسة بغداد زمن ت

الشأأريف محي  الدين. يرون عشأأرة بغدادية سأأبقت تجربة الشأأريف 

                                                           

، طلبت إليه وزارة 1930منطقأة بأ أوغلو اليى فيها اسأأأأأأتحسأأأأأأاناً كبيراً. وف  العام 

المعارف العرايية القدوم إلى العراق لتأسأأأيس أول معهد موسأأأيق  رسأأأم  للبالد فلبى 

ن فعاد إلى أنقرة يم عاد مرض محي  الدي 1942ــ1948الدعوة. خالل العام الدراس  

إلى بغداد لفترة يصأيرة إذ اضأطر إلى مغادرتها بسأبب وعكة صحية فرج  إلى تركيا 

إبريل تزوج من المغنية التركية الكبيرة  /نيسان 22واستقال من إدارة معهد بغداد. ف  

توف  الشريف محي   1908سبتمبر عام  /صفية أيله. وف  الثالث عشر من شهر أيلول

 حيدر ف  إستانبول. الدين 

 .14ــ9ص. ، اامرجع ااسيبق انظر:

 :ــ ت رج من مدرسة بغداد على آلة العود 

 : جميل بشير وسركيس أروش.1943ــ الدورة األولى، 

 : سلمان شكر.1944ــ الدورة الثانية، 

 : منير بشير.1940ــ الدورة الثالثة، 

 اك .: غانم حداد، عادل أمين خ1940ــ الدورة الرابعة، 

 : سالم عبد هللا دياب، محمد ياسين عبد القادر.1948ــ الدورة ال امسة، 

: يعقوب يوسف، نازك المالئكة، خليل إبراهيم، فوزي 1949ـأأأأأأـأأأأأأ الدورة السأادسة، 

 ياسين.

(، وسأأأأأماع  1923نذكر من مؤلفات الشأأأأأريف محي  الدين حيدر: كابريس، و)إسأأأأأتانبول 

(، وليت ل  جناخ )إسأأتانبول 1924و)إسأأتانبول ، 2(، وكابريس 1924هزام )إسأأتانبول 

(، 1922(، والطفأل الرايص )أمريكا 1920(، وسأأأأأأمأاع  فرحفزا )إسأأأأأأتأانبول 1924

اق )إسأأأتانبول 1930وسأأأماع  دوكات )إسأأأتانبول  (، وسأأأماع  1939(، وسأأأماع  عشأأأّ

(، والطفل الراكض )أمريكا 1946(، وسأأأماع  نهوند )العراق 1946عراق )إسأأأتانبول 

( ـأأأـأأأ  وه  أول عمل غنائ  يكتبه، أهدات إلى 1908غنية ف  مقام المستعار )(، وأ1900

(، 1902، وسأأماع  مسأأتعار )إسأأتانبول 1908زوجته صأأفيّة آيلة ف  عيد رأ  السأأنة 

ساعة ك  تغنيها صفيّة  24( ـأأأـأأأ لحنها خالل 1904وأغنية أنتح آخر حبيبات  )إستانبول 

 ، وتأمل.Etudeالر، ودراسة آيلة بناً  على طلب الشاعر بهجت كمال جاغ

  .41ــ18ص. ، اامرجع ااسيبق انظر:
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ف  هذا لكنها على ما يبدو لم تكن كافية لترسأأأأ  ف   (14)محي  الدين

األذهان وف  الممارسأأأة الفعلية صأأأورة ضأأأارب بالعود المنفرد إلى 

 المنفرد من المدرسة البغدادية الحديثة.( 15)أن جا نا عازف العود

د المنفرد البغدادية القديمة الت  أحديها مدرسأأة ضأأارب بالعو

زرياب حملها معه إلى األندلس. ومدرسأأأأأة عازف العود المنفرد 

. ولنالحظ هنا (16)جا نا بها الشأأريف محي  الدين حيدر من تركيا

أن مبتدعها األول من أصأأأأل فارسأأأأ  وحاملها الثان  من أصأأأأل 

نية ه  فترك  لكن حاضأأأأأنتها الجغرافية واالجتماعية والثقافية ال

 بغداد ف  المثالين اللذين يفصل بينهما أحد عشر يرناً من الزمان!

                                                           

  ـأأأأأأـأأأأأأ آيرنا ف  معرض حديثنا التاري   ويصأدنا اسأت دام اصطالخ ضارب بالعود

والضأأأرب بالعود، واسأأأت دمنا اصأأأطالخ عازف العود والعزف على العود ف  كل ما 

نة أكثر دية وأمايتصأل بالمدرسة الحديثة، وهو تمييز اصطالح  مقصود لذاته ونجدت 

 من الناحية اللسانية الداللية التاري ية.

  ،ـأأأـأأأ الرعيل األول الذي تتلمذ على الشريف محي  الدين: )جميل بشير، سلمان شكر

منير بشأأير، غانم حداد( انقسأأم إلى فريقين اينين. الفريق األول انفرد به سأألمان شأأكر 

الفريق الثان  المؤلف من  الذي حافظ ف  مزاج تقاسأأأأأأيمه على أسأأأأأألوب أسأأأأأأتاذت. أما

األخويَن بشأأأأأأير وغأأانم حأأداد فقأأد حأأاولوا االبتعأأاد عن المزاج الترك  وتوجهوا إلى 

 التقسيم العراي  والبستات العرايية وموسيقا الريف العراي .

 .10ص. ، اامرجع ااسيبق انظر:

  تميّزت مدرسة الشريف محي  الدين حيدر بـح:ــ 

 فردة يادرة على التعبير الفن  الراي  العميق.ــ تأكيدها أن آلة العود من

 ــ تأكيدها ناحية التقسيم التعبيري بعيداً عن التطريب الغريزي.

 ــ تأكيدها التكنيأ العال  المستوى ف  العزف.

إذ  ،ـأأأأـأأأأ تأكيدها تسوية أوتار العود وضبطها على نحو م تلف عما هو متعارف عليه

تر العشيران )م (، ووتر الدوكات )ال(، ووتر جعل محي  الدين وتر اليكات )رت(، وو

 النوى )رت(، ووتر الكردان )صول(، ووتر القبا دوكات )ال(.

 ــ تأكيدها است دام خاص لقرا ة القيم الزمنية واست دام الريشة المقلوبة.

ـأأأأأأـأأأأأأ تأكيدها اعتماد السأماعيات والبشارف والمقطوعات الموسيقية الت  ألّفها محي  

 االبتعاد عن التأليف الغنائ  الطرب  المتسود ف  المدرسة المصرية.الدين منهجاً و

 .10ــ10ص. ص. ، اامرجع ااسيبق انظر:
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، هأأذت اآللأأة الضأأأأأأئيلأأة ال جولأأة مأأا زالأأت لصأأأأأأيقأأة (17)العود

بالموسأيقا العربية رمزاً وفعالً رغم أن دورها انحسر، إذ لم يعد لها 

ت ت تنام فيه، وضأأاق صأأدر ااألوركسأأترا الحديثةا به فأصأأبحت 

آن  آلخر خجالً، وإن فعلت فنادراً ما نسأأأأأم  له  تفسأأأأأط له مكاناً من

 صوتاً.

الكتب النظرية الموسأيقية العربية كلها الت   هرت ف  العصر 

الوسأأأأأأي  اعتمأأدت العود ذا األوتأأار األربعأأة بأأدوزانأأه بأأأربعأأات 

quartes  أسأاسأاً ف  التنظير الموسيق  العرب . ويد أعطى التنظير

 الت   لت الراب  األكيد بين النظريةعالمة النبالة لهذت اآللة الفريدة 

والتطبيق، بين األكاديمية والشأعبية، بين ال اصة والعامة. اآللة هَ  

 هَ  زاوية النظرة إليها ه  الت  ت تلف.

                                                           

  ـأـ العود أشهر اآلالت الموسيقية الشريية على اإلطالق. والعود الذي نعرفه اليوم

ترج  هيئته إلى أوائل القرن الثان  للهجرة )الثامن الميالدي( اسأأأأأأتنبطه منصأأأأأأور 

هر ضأأارب به ف  الدولة العباسأأية. وكان اسأأتنباطه من الطنبور بتقصأأير زلزل أشأأ

طول سأأاعدت وإطالة صأأندويه المصأأوت وجعله على شأأكل بيضأأاوي وكأنه نصأأف 

كمثرى )إجاصأأأأة(. ويتكون صأأأأناعةً من أجزا  أربعة ه : الصأأأأندوق المصأأأأّوت 

مالوي( ) هر العود أو يصعته(، و)وجه العود(، و)ساعد العود( أو زندت، و)بيت ال

لعود اويسأأأمى بـأأأأأأأأح  سأأأبعاوياً أو بيت المفاتيط حيث ترب  أوتار العود. ويكون العود 

، وطشب، وكان يسأت دم ف  القرن الثامن عشر ف  مصر والشام، وهناك عود الكبير

هو عود بأربعة  والعود العرب وهو عود ينائ  األوتار وهو من فصأأأأأأيلة الطنبور. 

األربعة األولى الهجرية ويشبه إلى حد بعيد جداً أوتار كان يُضرب به خالل القرون 

العود الحال  بفارق زيادة وتر خامس واختالف تسوية هذا الوتر وموضعه. وتُسمى 

أوتأأارت األربعأأة: البّم، المثلأأث، المثنى، الزير. وهنأأاك رأي آخر يُرج   هورت إلى 

ن يُطلق مأأايبأأل  هور العود العرب  ولعلهم يقصأأأأأأأدون الطنبور العجم  أو مأأا كأأا

 ويسأأت دم ف  شأأمال العود المغرب العرب عليه البرب  )صأأدر الب (. وهناك أيضأأاً 

إفريقيا ويُطلق عليه اسأأأأم )كويترة( نسأأأأبة إلى ييثارة وهو أصأأأأغر حجماً من العود 

 العرب  نقله عرب األندلس إلى المغاربة.

ص.  المجلأأد الراب ،، اامعجم ااميسووووووكبي اا  كرغطووي    وود اامشوو،  شوووووو ووا،  انظر:

  .319ــ299
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جا  ف  شأأأأأأرخ كتاب األدوار للجرجان ، وهو كتاب وضأأأأأأعه 

صف  الدين األرموي، فضائل هذت اآللة وأهميتها ودورها. والجدير 

ن كتاب األدوار لصأأأأأأف  الدين األرموي، هو آخر بحث ذكرت هنأا أ

تنظيري ف  الموسيقا العربية ف  العصر العباس ، وضعه األرموي 

، 1202للميالد، وبعد ستة أعوام فق ، أي ف  العام  1202ف  العام 

اجتأأاخ المغول بغأأأداد ودمروهأأأا وأتلفوا مأأأا فيهأأأا من م طوطأأأات 

 وأعملوا السيوف ف  رياب أهلها.

ة من الت ب  والفوضأأأأأى حكم العثمانيون األتراك البالد بعد فتر

وخأبأأأت فنون العرب. واألتراك الأأأذين جأأأاؤوا البالد وحكموهأأأا 

يشأبهون الفر  ف  تعظيمهم شأأأن الموسأيقا اآللية الت  ال يصأأاحبها 

غنأأا ، ويأأد ذكر كأأل من الفأأاراب  والكأأاتأأب عنهمأأا هأأذا. فأأاألتراك 

ة صأأأأأأرفة يؤلفون فيها مبدعون ف  التقاسأأأأأأيم ولهم يوالب موسأأأأأأيقي

 .(18)كالبشرف والسماع  واللونغا

تبنت الموسأأأأأأيقا العثمانية نظريات صأأأأأأف  الدين األرموي وأكدت 

أهميأأة الموسأأأأأأيقأأا اآلليأأة تقسأأأأأأيمأأاً وعزفأأاً. ويأأد حمأأل عبأأدت الحأأامول  

( شيئاً من هذا إلى مصر بعد أن أيام بعض الويت ف  1961ـأأأأـأأأأ1246)

جم وتقريباً ف  الفترة نفسأأأها، لم  نإسأأأتانبول نهاية القرن التاسأأأ  عشأأأر. 

ف  العزف  ،بعض العأأازفين السأأأأأأوريين، ومعظمهم من مأأدينأأة حلأأب

المنفرد على آالتهم راحوا يؤمون مصأأأأأأر يعزفون فيهأأأا، نأأأذكر منهم 

عازف  الكمان: أنطون الشأأأأأأوا ، وإبراهيم سأأأأأألمون، وتوفيق الصأأأأأأباي 

(. كما  هر عازفون مبدعون آخرون ف  سأأأورية 1904ـأأأأأأأـأأأأأأأ1292)

                                                           

 ميسووي ا ينكاكيا ااميسووكبكابأ، االموسأأيقا التركيةا،   ـأأأأأأأـأأأأأأ انظر رؤوف يكت، 

 .3640ــ2940. ص. ص. 2، المجلد 1922المجلد ال امس، باريس، 
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(، ون لة يطريب، ومح  1902ـأأأـأأأ1224لبنان أمثال عل  الدرويش )و

 ( ؟.1932ــ1202الدين بعيون )

م  عصأأر السأأينما تسأأّودت األغنية السأأينمائية وانتشأأأرت عن 

واختفت اآللة اإلفرادية وعازفها، اللهم  ،طريق األسأأطوانة والراديو

إال ف  بعض المقأأاط  االسأأأأأأتهالليأأة أو التفريأأديأأة القصأأأأأأيرة الت  

 تقتضيها ضرورات ليست بالضرورة تفضيلية آللة العود.

شأهدت مرحلة االنتداب الفرنسأ  لسورية  هور نواد  وجمعيات 

هواة ومتذوي  الموسأأيقا الشأأريية، لعلها اسأأتلهمت مادتها من نظيرتها 

 1936ف  أوربا ويتذاك، فتأسأأأس )النادي الموسأأأيق  السأأأوري( عام 

كر الرواة أن حفله االفتتاح  ف  دمشأأق على يد ف ري البارودي. ويذ

التدشأأأين  ضأأأم: سأأأتة نايات، وعشأأأرة أعواد، وأربعة يوانين، وأرب  

عشأرة آلة كمان. يم توالى تأسأيس األندية الموسيقية فافتتط ف  دمشق 

)نأادي الفنون الجميلأة(، و)دار األلحأان والتمثيأل( كان هدفها جميعها 

 .(19)إحيا  التراث الموسيق  العرب  األصيل
                                                           

  بدأت  اهرة النوادي الموسيقية تظهر ف  سورية خالل فترة االنتداب الفرنس  ـأأأأأـأأأأأ

جامعة لفنون الموسأأأأأيقا والغنا  والريص  . وبدأت عهدها نواد  1922وتحديداً منذ عام 

الكمان   وضّم عازف 1936والرسم. وكان أبرزها )نادي الفنون الجميلة( وتأسس عام 

ف   تفريد صأبري وعازف العود والمغن  مصأطفى هالل. يم تأسأسوتوفيق الصأباي 

 وف  .من الموسأأيقيين رشأأاد أبو السأأعود ت)دار األلحان والتمثيل( وضأأمّ  1931العام 

تأسأأأأأأس )معهد الفنون واآلداب( وضأأأأأأّم من الموسأأأأأأيقيين فريد صأأأأأأبري  1938عام 

كان أولها  ،ومصأأطفى هالل. وكان هناك نواد يصأأرت نشأأاطاتها على خدمة الموسأأيقا

وكان يضأأم: شأأفيق شأأبيب )عود(،  1922)النادي الموسأأيق  السأأوري( وتأسأأس عام 

لزعيم )كمأأان(، توفيق الصأأأأأأبأأاي )كمأأان(، نصأأأأأأوخ كيالن  )كمأأان(، محي  الأأدين ا

مصأأأطفى الصأأأواف )كمان(، بدر ضأأأباع  )كمان(، عثمان يطرية )يانون(، حسأأأن  

انحل هذا النادي بعد فترة يصيرة من تأسيسه  .كنعان )منشأد(، رضأا جوخدار )منشأد(

وتشأكل من أعضأائه نواد  موسأأيقية أخرى ه : )النادي الموسأيق  الفن ( وتأسأأس عام 

صأم ب اري )كمان(، فايز أسطوان  )كمان(، وضأم: فريد صأبري )كمان(، عا 1936

فيصأأل عسأأل  )كمان(، زك  محمد الحموي )عود(، كامل القدسأأ  )عود(، مصأأطفى 

)نادي نهضأأة الموسأأيقا( وكان يضأأم:  1931هالل )عود وغنا (.. يم تأسأأس ف  العام 

حمأأأدي طربين )عود(، محمود البحرة )عود(، مجأأأدي كركوتل  )كمأأأان(، عثمأأأان 
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فالت الموسأأأأأيقية الترايية ه  الت  تسأأأأأمط ليالت الشأأأأأريية الح

كأأالعود والقأأانون والنأأاي والبزق والكمأأان بأأاالرتجأأال بين مفردات 

الوصألة من أعمال آلية وغنائية. إذ يمكن أن تكون الوصلة مثالً على 
                                                           

)معهد اآلداب والفنون(، وكان يضأأم: فريد  1938وتأسأأس ف  العام  يطرية )يانون(..

صأأأأأأبري )كمأان(، غأالب طيفور )ناي(، خليل جبة )يانون(، مصأأأأأأطفى هالل )عود 

محمأد النحأا  )تشأأأأأأيلّو(، سأأأأأأعيأد فرحأات )منشأأأأأأد(، زهير بقدونس )عود  ،وغنأا (

ب  تأسأأأأس )معهد أصأأأأديا  الفنون( وضأأأأم: عدنان ركا 1939و(.. وف  العام وتشأأأأيلّ 

)كمأان(، كأامأل القأدسأأأأأأ  )كمان وعود(، خضأأأأأأر جنيد )عود(، محمد النحا  )عود 

 و(، وعدنان يريش )عود وغنا (، وهشام الشمعة )كمان(..وتشيلّ 

تأسأأس )المعهد الموسأأيق  الشأأري ( على يد نائب دمشأأق ويتئذ  ف ري  1948ف  العام 

 ،وزارة المعارفبتب  يم أُ  ،أول عهدت باإلذاعة السأأأأأأوريةف  لحق المعهأد البأارودي. أُ 

وبعدها لوزارة الثقافة واإلرشأاد القوم . وعمل فيه: فؤاد محفو ، خضر جنيد، محمد 

النحا ، كامل القدسأأ ، سأأعيد فرحات، عبد الوهاب سأأبيع ، عبد السأأالم سأأفر.. ويد 

خّرج هذا المعهد صأأأأباخ ف ري وأمين ال ياط وعدنان إيلوش وعدنان أبو الشأأأأامات، 

ام حموي، واألخوين عأأدنأأان وزهير منين ، وعمر العقأأاد، وأسأأأأأأعأأد خوري، وهشأأأأأأ

أسأأأأأس حسأأأأأن دركزلل  فرية  1900وإبراهيم الذهب ، وبهجت حسأأأأأان... وف  العام 

موسأأأأأيقية ضأأأأأمت: محمود جمعة نديم  )كمان(، عمر العقاد )كمان(، كمال حجازي 

 ان)كمان(، محمد النحا  )عود(، سأليم كسأور )ناي(، نور الدين حنبل  )يانون(، حس

لحام )أكورديون(، مصأأطفى دولة )تشأأيلّو(، كمال داغسأأتان  )تشأأيلّو(، ياسأأين حلوان  

)تشأأأأأأيلّو(، إبراهيم الأذهب  )كونتربأاص(، فايز عرب  كاتب  )إيقاو(، أحمد دمشأأأأأأق  

 )إيقاو(، نبيل خياط )إيقاو(.

تأسأأسأأت فرية من العاملين ف  اإلذاعة السأأورية باسأأم )فرية دمشأأق  1902وف  العام 

سأأأيقية( وضأأأمت: تيسأأأير عقيل )تشأأأيلّو(، سأأأليم سأأأروة )يانون(، عمر نقشأأأبندي المو

)عود(، ميشيل عوض )عود(، زهير بقدونس )تشيلّو(، سليم كسور )ناي(، عبد الفتاخ 

سأأأأكر )كونترباص(، عدنان أبو الشأأأأامات )كونترباص(، حسأأأأان لحام )أكورديون(، 

بل  )كمان(، صأأأأأأبح  إميل سأأأأأأروة )كمان(، فريد صأأأأأأبري )كمان(، عبد الكريم حن

تأسأسأت  1904جارور )كمان(، محمد العايل )إيقاو(، أحمد رعية )إيقاو(.. وف  عام 

فرية موسأأيقية حّرة باسأأم )فرية الفجر الموسأأيقية( يقودها عازف القانون أمين ال ياط 

وتضأأم: سأأليم كسأأور )ناي(، محمد سأأرمين  )ناي(، مصأأطفى ودعة )تشأأيلّو(، سأأمير 

هيم الذهب  )كونترباص(، أسأأأأأأعد خوري )أكورديون(، إبراهيم حلم  )تشأأأأأأيلّو(، إبرا

رعية )إيقاو(، فهم  حبش )كمان(، صأأأأأبح  جارور )كمان(، سأأأأأعيد جميل )كمان(، 

سأأأأأأام  صأأأأأأفدي )كمان(، أنور دياب آغا )كمان(، يحيى جريدة )كمان(، جعفر عقاد 

 .()كمان(، مظهر جليالت  )إيقاو(، نبيل خياط )إيقاو(، أحمد دمشق  )إيقاو

 .190ــ191ص ، ااميسكبي ني سية ا انظر: عدنان بن ذريل،
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الشكل التال : تقاسيم عود ـأأـأأ بشرف ـأأـأأ تقاسيم يانون ـأأـأأ سماع  ـأأـ 

ا  يصيدة ـأأـأأ تقاسيم كمان ـأأـأأ تحميل تنفرد فيه تقاسيم ناي موال ـأأـأأ غن

اآلالت اإلفرادية الشأأأريية كلها باالرتجال تباعاً ـأأأأأأأأـأأأأأأأأ غنا  وصأأألة 

موشأأأأأأحأات إيقاعاتها متدّرجة بالسأأأأأأرعة من البط   إلى السأأأأأأري  

فال تام. وتشأأأأغل الوصأأأألة هذت سأأأأاعتين من الزمن ف  وحدة مقامية 

. وهأأذا النوو من تُشأأأأأأي  مزاج المقأأام الم تأأار لهأأا عنأأد السأأأأأأأامعين

الحفالت التراييأأة متقنأأة اإلعأأداد واألدا  ه  وحأأدهأأا الكفيلأأة بأأالحفأأا  

على التراث الموسأأيق  الغنائ  من الضأأأياو، وإعادة إنتاجه وشأأأرحه 

وجعلأه مأادة تواصأأأأأأل فن  يقاف  حقيق  بين العامة وترايهم، تعيد ما 

حقيقية  ةانقط  من ذاكرة النأا  ويقأافتهم وأذوايهم: يطيعأة فنيأة يقأافيأ

هجر النا  بسأأأببها ترايهم الغنائ  وراحوا يبحثون عن أذواق أخرى 

غريبة عن المكان وأهله. ونحن هنا ال نقصأأأأد االنغالق على الثقافات 

الموسأأأأأأيقيأة األخرى، بأل االنفتاخ على يقافة اآلخر من باب حسأأأأأأن 

 تذوق الثقافة الموسيقية المحلية أوالً.

ة السأأأأأأابقة كان هدفنا منها المعترضأأأأأأة الت  فتحنأاها ف  الفكر

القول إن االرتجأأال اآلل  على العود وغيرت من آالت الت أأت كأأان 

رهن مأا سأأأأأأيُعزف أو يُغنى ف  الوصأأأأأألأة، فأالعود وغيرت من هأأذت 

اآلالت، لم يكن لينفرد بسأأأأأأهرة  لمأأدة سأأأأأأاعأأة أو أكثر أمأام جمهور 

ضأأأأأأمن سأأأأأأياق ممارسأأأأأأة الطقس الموسأأأأأأيق  التراي  المعروف. 

ي  ف  إطار ذويه العام يفضأأل سأأماو شأأ   من كل فالجمهور الشأأر

شأأ   خالل وصأألة غنائية موسأأيقية كاملة على النحو الذي أسأألفنا، 

في رج منتشأأأأأأيأاً بمزاج المقام الم تار لتمسأأأأأأية متشأأأأأأبعاً بروحه 

ونشأوته مسألطناً عليه، يترس  ف  ذاكرته السمعية ويجعله يادراً إذا 

يكتشأأأأف مقامه من هذت ما اسأأأأتم  إلى عمل ليس من محفو اته أن 

 الذاكرة السمعية. هكذا تُرسِّ  أمة يقافتها الموسيقية وتحفظها.

إن فكرة سأأأأأأهرة ارتجأال تجم  بين عواد وسأأأأأأّميعة ه  فكرة 

ن بوية كانت تنظم ف  صأأأأأالونات البيوت، ولعلها لم تكن خالصأأأأأةً 

ويتئأذ للعود وحأدت، إذ غأالبأاً مأا كأان العواد نفسأأأأأأه مطربأاً أو مغنياً 

. وهذا النوو من السأأأأأهرات انحسأأأأأر كثيراً ك  ال نقول اندير مجيداً 
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ألسأأأأأأبأاب كثيرة تتصأأأأأأل بالذوق العام الموسأأأأأأيق  وبنوعية الثقافة 

الموسأأيقية المكتسأأبة عند العامة الت  توجهها اليوم وتقولبها وسأأأائل 

 اإلعالم الجاهلة فنياً.

فرق كثيرة من الهواة والمحترفين عشأأأأأأأاق الغنأأا  األصأأأأأأيأأل 

بغداد ودمشق وبيروت والقاهرة وعواصم عربية أخرى تشكلت ف  

حافظت من خالل سأأأأأهراتها ال اصأأأأأة وبعضأأأأأها القليل العام على 

حلقات سأأّميعة كانوا يوا بون على حضأأور أمسأأياتهم الدورية هذت، 

واحأة سأأأأأأالم فنيأأة يقأأافيأة حفظأت لنأا الأذاكرة والصأأأأأأحأافأأة أحيأأانأأاً 

 .(20)أخبارهم

زف العود العراي  منير أول أمسأأأأأية عود منفرد عزف فيها عا

بشير تلميذ محي  الدين حيدر نُظمت له ف  بيروت ف  كانون األول 

عن تجربته األولى الت  (21). وعندما سأئل منير بشير1982من عام 

سأي وضها، يبل أسبوو واحد من أمسيته الموسيقية، كان ردت أنه ال 

 ديعتقد أن هناك جمهوراً عربياً يحضأأر أمسأأية موسأأيقية لعازف عو

منفرد، رغم أن فكرة حضأأور أمسأأية غربية كالسأأيكية لعازف بيانو 

أو غيتار أو فلوت أو تشأأأأأأيلّو أو كمان موجودة عند جمهور ن بوي 

 عندنا منذ زمن بعيد نسبياً.

( ف  كانون 1998ـأأأأأأـأأأأأأ 1936الفكرة الت  ذكرها منير بشير )

صأأأأأأحيحأأة، وه  لم تتغير اليوم كثيراً عمأأا  1982األول من عأأام 

ليأه جمأاهيريأاً منأذ يرابة أربعين عاماً. صأأأأأأحيط أن الحياة كأانأت ع

الموسأأأأأأيقية العربية يد اتطورتا ف  مناحيها المادية كافة ، إال أن 

األذواق لم تتطور وهذت ه  المشكلة. فما زال العازف المنفرد على 

آلة  غربية كالسأأأأأيكية  يعتل  خشأأأأأبات المسأأأأأارخ لدينا ويعزف أمام 

مؤلفين الكالسأأأأأأيكيين الغربيين. يليلأأة ه  جمهور أعمأأاالً لكبأأار ال

                                                           

  ضم أربعة وكان ي ،تشّكل ف  لبنان الرباع  اللبنان ف  سبعينيات القرن الماض  ـأأأـأأأ

أساتذة هم: جورج فرخ )عود(، محمد سبسب  )يانون(، نعيم بيطار )ناي(، فهيم جمال 

 يعة.الدين )رق( كانوا يعزفون أمام جمهور من خلّص السمّ 

  ،1982 /12 /11، بيروت، ااش  اــ رياض شرارة. 
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الحفالت الت  تنظم لعازف عود منفرد وه  منوطة بأسأأأأأأما  معيّنة 

 .(22)اشتغلت على نفسها فنياً وإعالمياً ترويجياً 

لكن السأأأؤال الذي يطرخ نفسأأأه هنا: هل أسأأأسأأأت هذت الحفالت 

لموسأأأأأأيقأا آليأة إفراديأة عربيأة جمأاهيرية عندنا؟ الجواب ال إذ إنها 

يأأأت حفالت متبأأأاعأأأدة ف  تنظيمهأأأا محأأأددة جأأأداً ف  نجومهأأأا، بق

وجمهورهأأأا ف  الغأأأالأأأب األعم جمهور تبهرت الظأأأاهرة بشأأأأأأكلهأأأا 

وبسأأأأأأمعتها وترويجها اإلعالم  وذيوو صأأأأأأيت نجومها ومهارتهم 

اإلبهأأاريأأة التقنيأأة أكثر من مضأأأأأأمون مأأا يُرتجأأل فنيأأاً من النأأاحيأأة 

اً عاً. والدليل أن عازفالمقامية المعرفية الحسأأأأأأية النفسأأأأأأية العقلية م

مجلياً كـأأأأَ منير بشير وابنه عمر بشير ونصير شمه ما كان ب مكانهم 

أن يقتصأأأأأأروا ف  حفالتهم أمام جمهور عرب  على االرتجال فق ، 

فتلأ حالة إبداعية فنية مجلّية ال تقدر األذن غير المدربة على هضم 

قتضأأأ  أن سأأأحابة أمسأأأية موسأأأيقية كاملة منها زمنياً. األمر الذي ي

يت لل االرتجال المقام  مقطوعات معنونة اموضأأأوعاتيةا تسأأأمط 

للعأأازف من بأأاب موضأأأأأأوعهأأا أن يُظهر براعتأأه التقنيأأة ف  عزفأأه 

والقيأام أحيأانأاً ببعض البهلوانيأات الت  تعجب االجمهورا. ف  حين 

ال يحتاج عازف عود أن يفعل الشأأأ   نفسأأأه أمام جمهور غرب  ال 

وال أن يسأأأأم  عوداً يشأأأأبه صأأأأوته صأأأأوت يعنيه بأي حال  من األح

! جمهور غرب  يفضأأأل أن يسأأأم  عواداً يرتجل الكالسأأأيك الغيتار 

على عودت ف  مقامات  بعيدة  عن يقافته السأأأأمعية وذويه الموسأأأأيق  

العام، يأت  ليكتشف يقافة أمة من موسيقاها األصيلة. خالصة القول 

لذي ا من الغرب اإننا تعلمنا حسأن االستماو إلى ارتجاالت موسيقيين

                                                           

 وكان للفرنس  جان كلود شابرييه وللسويسري  ،ـأأأأأأـأأأأأأ بدأت الظاهرة م  منير بشير

سأيمون جارغ  الفضل األول ف  إطاليه أوربياً، يم استمرت الظاهرة م  نصير شمة 

 وعمر بشير لتبقى ف  السياق العالم  العرب  اإلعالم  نفسه.
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بدأ هو بتنظيم مثل هذت الحفالت لعواد منفرد على أرضأأأأنا، إذ بدأت 

 .(23)الظاهرة ف  المراكز الثقافية األوربية الموجودة لدينا

بعد أن اسأأتعرضأأنا جملة من األفكار ف  موضأأوعنا يتبادر إلى 

الذهن طرخ سأأأأأؤال حول وضأأأأأ  الموسأأأأأيق  عندنا، كيف يكسأأأأأب 

ه  فرص العمل المتاحة له فعالً ليمار  رزيأه، كيف يتأأهأل، ومأا 

فنأأه؟ ُكثر من الأأذين اتعأأاطواا الموسأأأأأأيقأأا التراييأأة ف  بالدنأأا عزفأأاً 

وغنأأاً  جأأاؤوهأأا من بأأاب المتعأأة والهوايأأة إلشأأأأأأكأأاليأأة امتهأأانهأأا ف  

مجتم  ال يعترف بهأا فناً وإنما تزجية للويت وتسأأأأأأليةً ف  أحسأأأأأأن 

 ال  بامتياز، والروادحاالتها. إن وضأ  الموسأيقا الشري  عندنا إشك

لمدة سنة أو (24)هم من رعيل عصأامي  التعلّم الذي تتلمذ على أستاذ

أكثر تعلّم عليأه بعض المعأارف ويرا ة االنوتأأةا: المأدّونأأة يم عمأأل 

 ف  الماله  الليلية ليكسب رزيه.

إن النظرة االجتمأاعيأة السأأأأأألبية للموسأأأأأأيقا ما زالت سأأأأأأائدة ف  

يرة ف  األوسأأأاط البورجوازية الصأأأغيرة األوسأأأاط الشأأأعبية وأحياناً كث

الت  تمتهن التجارة والصأأأناعة وبعض الحرف. والسأأأبب يعود إلى أن 

أوسأأأأأاط الموسأأأأأيقيين المهنية ه  بالضأأأأأرورة أوسأأأأأاط المراب  الليلية 

                                                           

 كان للمعهد الفرنسأأ  للدراسأأات العربية بدمشأأق  ـأأأأأأأـأأأأأأأIFEAD دور كبير ف  تنظيم ،

حفالت ترايية لعازف  عود وعازف  آالت شأأأأريية أخرى إضأأأأافة إلى تنظيمه حفالت 

 إنشاد دين  وصوف .

   ـأـ الرعيل األول من الموسيقيين الشرييين السوريين تتلمذ على يد األستاذ الفلسطين

كان عوض يعط  دروسأأأأأأه بعد الظهر بعد فراغه من السأأأأأأوري ميشأأأأأأيل عوض، و

و يفته ف  اإلذاعة. كان عوض عازف كمان وعود أعسأأر، يسأأكن ف  دمشأأق القديمة 

يبأالأة الكنيسأأأأأأة المريميأة القريبأة من باب شأأأأأأري  ف  النصأأأأأأف األخير من الطريق 

بدمشأأأأق. كثيرون تتلمذوا على األسأأأأتاذ عوض نذكر منهم عائلة  Via  Recta المسأأأأتقيم 

ارور كلهأأا: صأأأأأأبح  جأأارور )كمأأان(، عأأدنأأان جأأارور )يأأانون(، ريأأاض جأأارور جأأ

)كمأان( وغيرهم.. وكأان األسأأأأأأتاذ عوض بحكم خبرته اإلذاعية يعرف الضأأأأأأروري 

له العازف ك  يتمكن من العزف م  فرية موسأأأأيقية  األسأأأأاسأأأأ  الذي يجب أن يحصأأأأّ

: بعض ويرا ة مأأأدّونأأأة. وكأأأان يجم  بعض تالميأأأذت ممن حفظوا البرنأأأاما نفسأأأأأأأأه

السأأأأأأمأاعيأات، لونغايات... ويسأأأأأأّجل لهم عزفهم وهو يرافقهم على العود تارة وعلى 

 الكمان تارة أخرى. ف  بيته الدمشق  المتواض  تعلّم خيرة عازف  سورية.
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الماجنة الت  ينظر إليها العامة على أنها بؤر الفسأأاد واإلفسأأاد. صأأحيط 

 يل بتفاصأأأأأيل أهلها، لكنهأن الموسأأأأأيق  ال يعيش بالضأأأأأرورة حياة الل

بحكم عملأه يتعايش معها ويتشأأأأأأرب منها ويتأير بها، حتى الذين كانوا 

يعملون ف  اإلذاعة صأأباحاً يسأأّجلون ف  اسأأتديوهاتها كانوا ايشأأتغلون 

بالليلا كما يقولون لتحسأين أوضأاعهم المادية: فشأأغل النهار الو يف ، 

ية ف  ال مسأأأأينيات وإن كان فنياً بامتياز وصأأأأن  مجد اإلذاعة السأأأأور

 حتى الثمانينيات، إالّ أنه ال يُشب .

لم تتغير النظرة كثيراً وإن تحسأأأأأأنت بعض الشأأأأأأ   بفضأأأأأأل 

المعاهد الت  أدخلت الموسأأيقا إلى حظيرة القطاو التعليم  الرسأأم  

نت من صأأأورة الموسأأأيق  الذي ينتسأأأب إليها ويحصأأأل فيها  وحسأأأّ

 ال طيرة )عمل النهار ـأأأأـ معارف موسيقية وتأهيالً آلياً. لكن الثنائية

عمأأل الليأأل( مأأازالأأت موجودة وإن تحول طرفهأأا الثأأان  أي: عمأأل 

الليل إلى شأأأأأكل آخر. إذ ليس بالضأأأأأرورة أن يكون اليوم عمالً ف  

ملهى، وإنما أصأأأأأبط عمالً ف  مطعم أو بهو فندق فاخر.. وللسأأأأأبب 

نفسأأأأأأه دومأاً: تحصأأأأأأيأل لقمة العيش. وحدهم أفلتوا من هذت الدائرة 

هرة أولئأأأ الأأذين جأأاؤوا الموسأأأأأأيقأأا من بأأاب الموهبأأة والثقأأافأأة القأأا

والمتعة وال تضطرهم  روفهم االيتصادية للعمل فيها، وهذا يتصل 

بشأأأأأأريحأأة كبيرة من بنأأات البلأأد من الأأذين تعلموا العزف على آلأأة 

موسأأأأأأيقيأأة، غربيأأة ف  الغأأالأأب األعم، وتحسأأأأأأب لهن ييمأأة يقأأافيأأة 

 لذهنية عند اآلخرين.اجتماعية إضافية لتحسين صورتهن ا

وإذا كان الموسأيق  الغرب  ف  القرن الساب  عشر ال يعلو شأناً 

الحوذي أو الطباخ أو سأأأأائس ال يل ف  البالط، فأوائل الموسأأأأيقيين 

ف  بالد العرب كأانوا من العبيأد والجواري، وإذا مأا خطفنا خلفاً ف  

حية مسيالتاري  وجدنا معظمهم من الفر  الزرادشتية، أو بيزنطة ال

أو من الزنا المجلوبين الأذين كأانوا يباعون ف  سأأأأأأوق الن اسأأأأأأة. 

وكانت األََمةُ الت  تجيد الغنا  والريص تُسأأأأأأمى يينة، وكانت القيان 

سأأألعة مرغوبةً لجمالها وجمال صأأأوتها وُحسأأأن ضأأأربها بالعود أو 

حسن ريصها. باختصار تاري  مثقلر داللياً بصحبة ال مر والمجون 
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ر. ويأأد أطنبأأت كتأأب األيأأدمين الت  حملأأت أخبأأارهن وأحيأأانأأاً الفجو

بذكر حوادث بقيت عالقة ف  الذاكرة الجماعية عند العامة سأأأأاهمت 

كلها ف  تشأأأأأكيل أفكار مقولبة سأأأأأيئة عن الموسأأأأأيقيين وأوسأأأأأاطهم 

ومعشأأرهم. عودة إذن إلى الموروث االجتماع  األخالي  التاري   

لممتهن الموسأأأأأأيقأأا الأأذي مأأا زال يتحكم ولو بجزئيأأات ف  النظرة 

 والغنا  عندنا.

الوضأأأأ  الذي كان عليه إبراهيم الموصأأأأل  وابنه إسأأأأحاق ف  

القرن الثامن الميالدي ف  بغداد العباسأأأأأأية كان وضأأأأأأعاً اسأأأأأأتثنائياً 

يذكرنا بوضأ  موتسأارت ف  البالط النمسأوي وبثورة بيتهوفن على 

 وضأأأ  الموسأأأيق  ف  البالطات ف  زمانه. ويد حظ  إبراهيم وابنه

إسأأأأأحاق برعاية إبراهيم ابن المهدي شأأأأأقيق هارون الرشأأأأأيد وكان 

موسأأأأيقياً مجيداً. وعاش إبراهيم وابنه إسأأأأحاق ف  البالط العباسأأأأ  

البغأدادي عيشأأأأأأة الترف يرفالن بأأعطيأات ال ليفة وينائه. ولم يكن 

وضأأأأأأ  زريأأاب كأأذلأأأ رغم أن موهبتأأه ربمأأا كأأانأأت تفوق موهبأأة 

أُعتق نجا بنفسه هارباً من بطش  الموصألييَن، لكن زرياب كان عبداً 

 غيرة إسحاق الموصل .

حفلت أغان  األصأأأفهان  بحكايات األعطيات الت  كان ال لفا  

يغديونها على المغنين: من معبد الذي منحه الوليد اين  عشأأأأأأر ألف 

يطعة ذهبية، وإبراهيم الموصأأأل  الذي طرب موسأأأى الهادي لغنائه 

ويُقأأأال إن إبراهيم يأأأد  فنقأأأدت مئأأأة وخمسأأأأأأين ألف يطعأأأة  ذهبيأأأة،

 مليون درهم من فنه!(24)جم 

ويبدو أن ال لفا  كانوا يرفعون المغنين وي فضونهم فـأأأأأَ زلزل 

غضأأأب عليه هارون الرشأأأيد فألقى به ف  غياهب السأأأجن لسأأأنوات  

ونسيه مسجوناً. وفّر زرياب من معلمه إسحاق الموصل  الذي دبّت 

ف   موي عبد الرحمن الثان الغيرة ف  نفسه منه فلجأ إلى ال ليفة األ

 األندلس.

ورغم ضأأأأأأ أأامأأة أعطيأأات ال لفأأا  للمغنين المجيأأدين إالّ أن 

بعضأهم كان يفضل أن يجلس بين صفوف العلما  والفقها  واألدبا  
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وأن يُحسب عليهم بدالً من جلوسه بين المغنين. ويد ذكر األصفهان  

ل أن يُعّد من طبقات العلما   ف  األغان  أن إسأأحاق الموصأأل  فضأأّ

رغم ما كان له من شأن وسلطان  ،والفقها  بدالً من مجالسة المغنين

 .(25)ف  مجالس الطرب ومن حظوة عند ال ليفة

ما يعنينا هنا ذكرت من الناحية الفنية، أن موسأأأأأأيقا بالط ال لفا  

الت  تفري لها الموصأأأأأأليان ومعبد وزرياب، وغيرهم من الجواري 

ن بويأة يوامها الشأأأأأأعر وتالحينه المغنيأات، كأانأت موسأأأأأأيقأا بالط  

والضأأرب بالعود وفنونه،وال عالية لهذت الموسأأيقا بما كان يُغنى ف  

األسأأأأواق والحانات. فموسأأأأيقا الموصأأأألييَن كانت تُصأأأأن  لترضأأأأ  

ال ليفأأة وصأأأأأأحبأأه تطورت وفق أذواق سأأأأأأامعيهأأا وأهوائهم و أأل 

تطورها يدور ف  فلأ البالط الضأأأأأأيّق ال ت رج منه إلى العامة وال 

يصأأأأل شأأأأ   من صأأأأوت العامة وغنائهم إلى البالط. وإبراهيم بن 

المهأدي الأذي ذكرنأات ف  حأديثنا كان خليفةً ابن خليفة يغن  ما يمليه 

عليه مزاجه وهوات. ويصأأأأأدنا بعجالة  هنا أن هذت الموسأأأأأيقا لم تكن 

ابنة العامة ولم يسأأأم  بها العامة، إذ  لت حبيسأأأة جدران القصأأأور 

 أخبارها ف  كتاب األصفهان .ضاعت وانديرت وبقيت 

الأأأذي رافق حملأأأة  Volneyذكر المؤرخ الفرنسأأأأأأ  فولن  

 (26)ةنابليون بونابرت على مصأر ف  كتابه رحلة إلى مصر وسوري

                                                           

  م( شي  الموسيقيين ف  العصر 206ـأأأـأأأأ882كان إسحاق بن إبراهيم الموصل  )ـأأأـأأأأ

رت وشأأأأعرائهم لكن شأأأأهرته ف  الغنا  العباسأأأأ  األول. وكان يُعّد من بين أدبا  عصأأأأ

والتلحين فايت شأأهرته ف  الشأأعر واألدب، فكان هذا يحّز ف  نفسأأه فيقول: اوددت أن 

أُضأأرب عشأأر مقارو وأُعفى من الغنا ا. وكان ال ليفة المأمون يقول: الوال ما سأأبق 

هر به إسأأأحاق عندهم لولّيته القضأأأا  بحضأأأرت ، ف نه أولى به  على ألسأأأنة النا  وشأأأُ

 أعّف وأصدق وأكثر ديناً وأمانةً من هؤال  القضاةا.و

 .100، المجلد األول، ص. اامعجم ااميسكبي اا  كرانظر: غطا  عبد الملأ خشبة، 

وهذا يدل على أن إسأأأأأحاق بن إبراهيم الموصأأأأأل  رغم ما كان يرفل به من نعيم وحظوة 

ا  وصأأأأأأناعة وجات ومال وسأأأأأألطان ف  بالط ال ليفة لعلو شأأأأأأأنه وطول باعه ف  الغن

 األلحان، كان يفضل لو يعّد من طبقة األدبا  والشعرا .

  الفصل الثامن 1909، باريس، الطبعة الثانية ةحشا إاى مصر لسية الن ، فوـأأأأـأأأأ ،

 .392عشر، ص. 
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ف  القرن الثامن عشأأأأأر وصأأأأأفاً لما كان يشأأأأأاهدت حوله من ريص 

االغوازيا، ذكر أنهن من العأأاهرات وكن يريصأأأأأأن أمأأام النأأا ، 

نأت لتجرؤ على الريص أمأام الرجال غيرهن. وأنأه مأا من امرأة كأا

وف  هأذا تأأكيد ما ذهبنا إليه من ازدرا  العامة لممتهن  الفنون. ويد 

ذكر المؤرخ الفرنسأأأ  فيوتو شأأأيئاً من هذا القبيل ف  كتابه وصأأأف 

مصأأأر يائالً: اأولئأ الذين يمتهنون الفن يلفظهم المجتم  ويصأأأنفهم 

تهن حرفة الموسأأأأأأيقا من ضأأأأأأمن طبقة الحقرا  والمهرجين، وال يم

المصأأأأأريين سأأأأأوى المعدمين الذين لم يتلقوا تربيةً وال أمل لهم وال 

 .(27)رجا  ف  أن يحظوا من مجتمعهم بأدنى درجات االحتراما

شأأهد مطل  القرن العشأأرين ف  مصأأر  هور فنانين من الطبقة 

المتوسأأأأأطة المتدينة اسأأأأأتطاعوا بموهبتهم ودأبهم أن يغيّروا الفكرة 

رها فولن  وفيوتو عن الموسأأأأأأيقيين المصأأأأأأريين ف  القرن الت  ذك

الثامن عشأأأأأأر. أبو أم كلثوم وأبو محمد عبد الوهاب شأأأأأأي ان، وأبو 

رياض السأأأنباط  شأأأي  هو أيضأأأاً، وأبو فريد األطرش وأسأأأمهان 

أمير من أمرا  الأأأدروز، واألخوان جميأأأل ومنير بشأأأأأأير أبوهمأأأا 

واألمثلة الت  ذكرناها  شأّما ، وكان جدهما خورياً سأأريانياً عرايياً.

هنا للتدليل على أن هذت العبقريات الموسأأأأأيقية الغنائية لم ت رج من 

طبقة الدهما  المعدمين الذين ذكرهم فيوتو ف  كتابه وصأأف مصر، 

وأنأأه بعأأد أيأأل من يرن من الزمأأان تقريبأأاً خرج من بين عأأائالت 

مشأأأأاي  مصأأأأر محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض السأأأأنباط .. 

هذا المثال ف  هذا السأأأأأأياق دليل على تطور كبير حصأأأأأأل ف   وف 

المجتم  المصأأري مطل  القرن العشأأرين، رغم أن مسأأيرة العمالقة 

 الثالية الذين ذكرناهم لم تكن ف  أول عهدها مفروشة بالورود.

لم يكن األمر ف  سأأأأورية ي تلف عن مصأأأأر، فالمجتم  السأأأأوري 

ودمشأأق ف  مطل  القرن العشأأرين كانت مدينة صأأغيرة يقطنها  محافظ،

بضأأأعة عشأأأرات من اآلالف من السأأأكان، أهلوها يعرفون بعضأأأهم كما 
                                                           

   المجلد الراب  عشر، الطبعة لص  مصرــ فيوتو، اوض  الموسيقا ف  مصرا، ف ،

 ترجمناها عن الفرنسية. ، الفصل األول،1220الثانية، باريس، 
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يعرف أهل القرى بعضأأأأأهم بعضأأأأأاً، األمر الذي كان يدف  بمن يريد أن 

يغن  أن يسأأأأأأتتر من بأاب الحديث الشأأأأأأريف اوإذا ابتليتم بالمعاصأأأأأأ  

 عضأهم تتجلى باسأت دام اسم  مستعار  الفاسأتترواا. وكانت السأترة عند ب

ينّم عن هوية صأأأاحبه، فظهر )فتى دمشأأأق(، وفتى )حماة( و)المتكتم(.. 

 .(28)وبعضهم احتجب كلياً عن العامة كـَ حسن  الحريري وزك  محمد

لأم يأكأن الأغأنأأأا  فأ  مأطأل  القرن العشأأأأأأرين ف  المقأأأاه  

 حد والمتنـأأأأأزهات وعلى المسارخ ليؤمن للموسيق  والمطرب على

سأأأأأوا  عيشأأأأأاً كريماً. وكانت النقلة النوعية ف  وضأأأأأ  الموسأأأأأيقا 

.وأصأأأأبط للموسأأأأيق  (29)والموسأأأأيقيين م  افتتاخ اإلذاعة السأأأأورية

والمغن  ف  اإلذاعأأأة مكأأأان، وتحول الموسأأأأأأيقيون إلى مو فين 

يتقاضأون راتباً شأهرياً لقا  سأاعات دوام يومية وتسجيالت يقومون 

كفلت لهم الو يفة وضأأعاً مادياً مقبوالً  بها ف  اسأأتوديو اإلذاعة. لقد

ولو  (30)يابتاً واألكثر من ذلأ وضأأأأأعاً معنوياً اجتماعياً سأأأأأاهم بداية

 بب   ف  تغيير النظرة االجتماعية النمطية السلبية عن أهل الكار.

 
 

 

 

                                                           

  ًــ حتى محمد عبد الوهاب بدأ عهدت بالغنا  باسم مستعار هو )محمد البغدادي( خوفا

 من غضب أهله.

  ـأأـأأ واألمر ينسحب على الواي  المصري م  افتتاخ اإلذاعة المصرية. ويتطلب األمر

 ف  تحسأأأينأن نذكر هنا أن األسأأأطوانة كان لها شأأأأن كبير ف  ترويا الغنا  ونشأأأرت و

وضأأأأأأ  المطرب والموسأأأأأأيق ، وأن الفونوغراف يأأد  هر ف  مصأأأأأأر مطل  القرن 

 .1964العشرين وتحديداً عام 

  ،ـأأأـأأأ المشكلة الت  حصلت أن الموسيق  والمغن  لم يكتفيا بالراتب الو يف  الشهري

وكأان ال منأاص من عملهمأا ف  المراب  الليلية األمر الذي أعاد الموسأأأأأأيق  الحكوم  

 إلى حظيرة الملهى الت  تذكر تاري ياً بمجالس القصف واللهو. المو ف
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 الحنجرة والغنا 

 الموسيقا الكالسيكيةف  

 

 

 

 

 

 رام  درويش

 

 مقدمة تاري ية

أول آلة موسأيقية است دمها اإلنسان، ويد تعدُّ الحنجرة البشأرية 

حتى وصأأأأل إلى مرحلة إتقان  السأأأأنينمن الف اآلعشأأأأرات  هتطلب

ر صأأأأداإحنجرته ف  البد  للصأأأأراخ وبعد أن كان يسأأأأت دم  الغنا ،

فطرية مقلداً ما يسمعه من أصوات الطبيعة، وتباعاً فقد لاألصأوات ا

تطور اسأأأأأأت دامه لحنجرته حتى بلغ مرحلة الغنا  البسأأأأأأي ، تالها 

 هور بوادر الغنأأأا  الجمأأأاع  األوبرال  ف  الأأأدرامأأأا اإلغريقيأأأة 

وتحأأديأأداً ف  أعمأأال عمأأالقأأة التراجيأأديأأا اإلغريقيأأة )أسأأأأأأ يلو  

ديا )أريسأأأأأأتوفانس( إذ وسأأأأأأوفوكليس ويوروبيد ( وعمالق الكومي

لعب الكور  ف  مسأرحهم دوراً أسأاسأياً. يم أصبحت كلمة كور  

تطلق على الغنا  الجماع  لمنشدي التراتيل ف  الكنائس والمرددين 

المرافقين للمغنين المنفردين. أمأأأا حأأأاليأأأاً فقأأأد تطور مفهوم الغنأأأا  

الكالسأأأأأأيك  الجمأأاع  إلى أدا  مجموعأأة م تلطأأة من المغنين من 

  الطبقات الصأوتية )أصأوات النسا  أ أصوات الرجال( ألدا  جمي

األنغام المتعددة األصأأأوات )ميلودي م  هارمونيات(. أما المسأأأرخ 



 

 22 

ً  فقأأد تطورت ابتأأدا ،)بمعنأأات الحأأال (فن األوبرا الغنأأائ  الحأأديأأث و

من عصر النهضة، إذ تعود بداية األوبرا أساساً إلى فن األوراتوريو 

رنين ال امس عشأأر والسأأاد  عشأأر الميالديين. والمادريغال ف  الق

المادريغال هو غنا  دنيوي يُبنى على يصأأأأص األبطال والمالحم، و

إذ كان يبدأ بمقدمة موسأأأأأأيقية، يم تبدأ المسأأأأأأرحية الموسأأأأأأيقية الت  

تت للها فواصل موسيقية وريصات وغنا  إفرادي وجماع  بمرافقة 

لحأأديثأأة ف  مأأدينأأة األوركسأأأأأأترا. وهكأأذا فقأأد نبتأأت بأأذور األوبرا ا

وبدأت المسأأأأأأرحيات الغنائية  ،1096عام  حونيطالية فلورنسأأأأأأا اإل

كأأأانأأأت تعرض ف  واألوبرات تعرض ف  دور األوبرا بعأأأد أن 

ويصأأأأأأور الملوك. ويأأذكر أن أول دار لتوبرا يأأد  بالطأأات النبال 

يِّدت  أصأأأأبط بمقدور الجمهور  فقد ،1038البنديية عام مدينة ف  شأأأأُ

لم يكد القرن السأاب  عشأر ينته  حتى انتشرت  و. العادي الحضأور

 ومدنها.أوربا دول دور األوبرا ف  

كانت أوبرا )دافن ( لإليطال  جياكومو بيري أول أوبرا حقيقية 

، ويد ايتصأأأأأأرت 1098)بمفهومهأا الحأديأث(، ويد عرضأأأأأأت عام 

م  المقأأاط  الغنأأائيأأة فيهأأا على أدا  الريتشأأأأأأيتأأاتيفأأات )اإللقأأا  الُمنَغَّ

  مرحلة سأأبقت  هور اآلريات والغنا  اإلفرادي بمعنات للنص( وه

الحأأديأأأث. ومن هنأأأا كأأأانأأأت االنطاليأأأة الحقيقيأأأة للغنأأأا  األوبرال  

( وياد 1828ـأأـأأ 1814المسرح ، إلى أن جا  )كريستوف غلوك / 

الثورة الثأانيأة للغنا  األوبرال  الت  تقوم على التوازن المنطق  بين 

ل عمله )أورفيو  ويوروبيد ( الموسأأأأأيقا والدراما، وذلأ من خال

، وبذلأ وضأأأأأ  غلوك نهجاً هاماً تبعه به كل من فيردي 1802عام 

.. »و فاغنر وديبوسأأأ . ويد يال فاغنر فيما ي ص الغنا  األوبرال :
إن الكلمة ليسأت سوى وسيلة لنقل األفكار.. واالتصال بالنا ... إال 

 لتؤدي عملهاأن تأييرها ال يكمل إال بموسأأأيقا الصأأأوت البشأأأري... 
 «.بفاعلية تامة

تصأأأنف مدار  الغنا  األوبرال  ضأأأمن مدرسأأأتين، األولى 

وه  المدرسة اإليطالية ورائدها بالسترينا، وتَعتمد على األسلوب 
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الغنائ  للصأأأأوت البشأأأأري فتكون األوركسأأأأترا ف  خدمة الغنا  

فيردي.  هومرافقتأه. ومن أشأأأأأأأهر مؤلف  هأذت المأدرسأأأأأأأة جوزيب

ذكرنا بوضوخ ف  أوبرات )عايدة(. أما المدرسة ويمكن متابعة ما 

الثانية فه  المدرسة األلمانية ورائداها باخ وغلوك يم موتسارت، 

إذ يُعأأامَأل الصأأأأأأأوت البشأأأأأأأري فيهأأا )الحنجرة( كأأآلأة جأديأأدة ف  

األوركسأأأأأترا على التوازي م  إمكانات اآلالت الموسأأأأأيقية، مما 

غنا  أدوار جعل المغنين يتهيبون وي شأأأأأأون على حناجرهم عند 

 أوبرات فاغنر )ألم  أيطاب هذت المدرسة على اإلطالق(.

وبرا االيطالية ف  القرن السأأأاب  والثامن عشأأأر لم يكن نجاخ األ

انات صوات وإمكأإلى ل أيضاً بفحسب يعود إلى التأليف الموسأيق  

المغنين الت  كانت تسأأأأأحر الجماهير وتلهب مشأأأأأاعرهم، فالحنجرة 

 ،ت الموسيقية على نقل اإلحسا  إلى المتلق الالبشرية ه  أيدر اآل

ن فيلهبو من أدائها كالماً  كان المغنون يقومون بغنا  األدوار بدالً إذ 

على مقاط  غنائية مل تتشأأأأت األوبراكما كانت  مشأأأأاعر الجمهور،

 و يالييات... والكورال. اتينائيلحوارات من 

( (31)نذكر: )أورفيو  األوبرامن أشأأأأهر األعمال ف  تاري  

لمونتيفيردي، و)ألسأأأسأأأت( لغلوك، و)دون جوان ـأأأأأأأأـأأأأأأأأ والناي 

السحري ـأأأـأأأ وزواج فيغارو( لموتسارت، و)وليم تل( لروسين ، 

و)عايدة ـأـ والترافياتا( لفيردي، و)كارمن( لبيزيه، و)تانهاوزر( 

 لفاغنر، و)بوريس غودونوف( لموسورسك .

 الحنجرة وآلية التصويت عند اإلنسان

( Vocal Apparatus) عند اإلنسأأأانيت صأأأوتيتألف جهاز ال

ن والقصأأأأأأبأأة الهوائيأأة والحنجرة والفم يالرئتالحجأأاب الحأأاجز ومن 

إذ يعمأأأل الحجأأأاب الحأأأاجز على دف  الهوا   نفيأأأة،تجأأأاويف األالو

مروراً بأالقصأأأأأأبأة الهوائيأة متوجهاً إلى ن يالرئتالمسأأأأأأتنشأأأأأأق من 

                                                           


ــ َكتَب العديد من المؤلفين أوبرات على نص األسطورة القديمة )أورفيو  و  

 يوروبيد (.
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لأأدا ويهتزان لين ين الصأأأأأأوتييالحبلعمأأل على جعأأل ي إذ ،الحنجرة

الموسيقية المتناسبة طرداً م  شدة تدفق الهوا . أما التجاويف النغمة 

 تقوم بلعب دور الصأأندوق المصأأوتوالبلعوم فم فوتجويف الاألنفية 

لين الحب. ويذكر أن ف  اآللة الموسأأأأأأيقية )تضأأأأأأ يم وترخيم النغمة(

 ىتف  فترة المراهقة حوسأأأري  بشأأأكل واضأأأط ينموان  ينالصأأأوتي

 نجرةلحعام ل كما يصأأحبها نموّ  (تقريباً ول  )األضأأعف طولها  ابلغي

 عموماً.الهوائية الوجهية  جيوبالفأ والإضافة إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقسيم الكالسيك  لتصوات بحسب طبقتها

( أصوات الرجال Mixedيضأم الكورال الكالسيك  الم تل  )

 إلى يالثكما النسا ، كل منها الرجال والنسا  معاً، وتقسم أصوات 

 على الشكل التال : طبقات

 الغليظ(.صوت الرجال لباص )ا ●

 المتوس (. صوت الرجالاريتون )بال ●

 الحاد(. صوت الرجال) التينور ●

 .الغليظ(صوت النسا  الكونترآلتو ) ●

 المتوس (.صوت النسا  الميتزوسوبرانو ) ●

 الحاد(.صوت النسا  السوبرانو ) ●

 ات الرجال.وترتف  أصوات النسا  بأوكتاف كامل عن أصو
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اسأأأت دم معظم مؤلف  عصأأأر النهضأأأة ف  التدوين الموسأأأيق  

( على المفاتيط الموسيقية )فا ـأأأأأأـأأأأأأ دو ـأأأأأأـ Notationلتصوات )

 صول( عند الكتابة لهذت الطبقات الصوتية على الشكل التال :

 )على ال  صأأأأأوت الباص والباريتون على مفتاخ فا يدون  ●

 الراب (.

 راب (.ال   على الدو )يدون للتينور على مفتاخ  ●

 ثالث(.ال   على اللكونترآلتو على مفتاخ دو )يدون ل ●

  (.ثانال   على اليدون للميتزوسوبرانو على مفتاخ دو ) ●

 ول(.األ   على اللسوبرانو على مفتاخ دو )يدون ل ●

ه المسأأأأأأرحية ف  مدوناتفاغنر اعتمد  شأأأأأأارة إلى أنإلجدر اوت

يه بعض معاصربينما كان  تصأوات،على هذت الطريقة ف  الكتابة ل

دوين ( فق  للتفا ـأأـأأأصول )المفاتيط الشائعة  فّضليُ  كالمؤلف فيردي

 إلى الكورال )دون است دام مفاتيط الدو( على الشكل التال :

 على مفتاخ الفا )على السطر الراب (.صوت الباص يدّون ل ●

وبأأاي   (32)والتينورالبأأاريتون يأأدّون لتصأأأأأأوات األخرى ) ●

 صوات النسائية( على مفتاخ الصول.األ

 وه  الطريقة األكثر شيوعاً ف  الويت الحال  نظراً لسهولتها.

( يقوم بأأأدا  األعمأأال Mixedوعمومأأاً فأأ ن الكورال الم تل  )

غ تبلالغنأأائيأأة المتعأأددة األصأأأأأأوات )البوليفونيأأة والهأأارمونيأأة(، و

بعة انو أرمن الباص إلى السوبرالكاملة للكورال الصأوتية  ةمسأاحال

 تقريباً. أوكتافات 

 

 

                                                           


 ، 2و يدون له حديثاً على مفتاخ الصول مرفقاً ف  أسفله بريم (: Tenorـأأأأأـأأأأأ التينور ) 

  ويقصد به أن النوطات ه  أخفض أوكتافاً مما هو مدون لها.



 

 32 

 

 

لقأأد شأأأأأأأاو األسأأأأأألوب التقأأابل  أو التجأأاوب  ف  القرن الراب  

وهو نم  يعود إلى  ،(Antiphonyالميالدي ف  كنأأأائس أوربأأأا )

فيه  يتم إذ )كنائس بالد الشأأأأأام(،شأأأأأعائر الكنائس الشأأأأأريية القديمة 

ين بالجملأأة الموسأأأأأأيقيأأة بين مجموعتين كوراليتين أو أدا  تبأأادل 

يم  والكور (،صأأوت المنفرد صأأوت منفرد ومجموعة كورالية )ال

ر تباعاً على يد بابا  ر على يد أسأأأقف ميالنو أمبروز ومن يم طُوِّ طُوِّ

( ف  القرن الساد  الميالدي، 064ــ  096روما الشهير غريغور )

ويد أُنشئت مدرسة مت صصة تُدعى )سكوال كانتوريوم( تهدف إلى 

تلين حتى تطور هذا النم  إلى ما يسأأمى بالغنا  إعداد وتدريس المر

(، وهو غنأأا  جمأأاع  لميلودي واحأأدة Plain Chantالبسأأأأأأي  )

(Unison   ويد بق .)أحادي الصأأأأأأوت دون أصأأأأأأوات هارمونية /

الغنا  الغريغوري محافظاً على أصأالته )الشريية( من ناحية أحادية 

 Stile Aالصأأوت من جهة إضأأأافة إلى اإلنشأأأاد دون مرافقة آلية )

Cappella وبق  كأأذلأأأ إلى فترة طويلأأة ف  كنأأائس أوربأأا، إذ .)

لغ بحتى  ،ف  القرن الساد  عشرت وانتشأرت بشأكل واضأط شأاع

وحفا اً على هذت  (.1094 ـأأأأأأـأأأأأأ 1020ذروته على يد باليسترينا )

لحن(  4666األلحأان من االنأديأار فقأد جرى ف  إيطأاليا جم  )نحو 

 Editionعة الميديتش  ـأأأأأأـأأأأأأ ف  كتاب سم  بـأأأأأأ )طب 1014عام 

Medicea تحت اسم  1964(. يم أصدر الفاتيكان نس ة منقحة عام
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(، وكانت يد انتشرت ف  Edition Vaticana)طبعة الفاتيكان ـأأـأأ 

أوربأا المدار  والمعاهد المت صأأأأأأصأأأأأأة ف  تدريب المغنين على 

 الغنا  الجماع  ابتدأ من القرن الراب  عشأأأأأأر، إلى أن تطورت إلى

كونسأأأرفاتوارات ف  القرن التاسأأأ  عشأأأر. وأصأأأبط احتراف الغنا  

اإلفرادي والجماع  ت صأأصأأاً عالياً )جامعياً(. ومن المهم ذكرت أن 

بدايات الكورال الكالسأأأيك  كانت مقتصأأأرة على أصأأأوات الرجال 

فق  دون النسا ، ويد كانت الكتابات األولى للكورال الرجال  تعتمد 

لحنين متوازيين / التينور والكانتو (  أسأأأأألوب األورغانوم )خطين

يم  هرت طريقأة المرافقأة باألصأأأأأأوات البيدالية الطويلة، إذ يكون 

الصأأأأأأوت العلوي الغنأأائ  ف  كورال األورغأأانوم هو الصأأأأأأوت 

األسأأاسأأ  ويسأأمى بالـأأأأأأأ )كانتس / شأأانت( فيما يكون ال   السأأفل  

المرافق عبأأارة عن نوطأأات طويلأأة )بيأأداالت( مرافقأأة للصأأأأأأوت 

ألحأأأان ف  القرن علوي. ويأأأد تطور التأأأأليف الغنأأأائ  إلى ياليأأأة ال

ال امس عشأأأأر ودخل صأأأأوت النسأأأأا  الحاد )السأأأأوبرانو( فأخذ دور 

)الكانتو ( ال   األعلى )الغنائ (، وأوكل للتينور دور ال   األوسأأ  

ل ال   الثأأالأأث القراري الجأديأأد )ال فيض( إلى البأأاريتون م   كمأا أُوكأح

طور التأأأأليف لتصأأأأأأوات حتى  هر الكورال البأأأاص )معأأأاً(، يم ت

 الرباع  ال طوط اللحنية )الكامل(.

تطور التأليف لتصأوات حتى  هر صوت اآللتو واحتل مكانه 

 ةباتكالعادة يد اسأأأأأأتمرت و ،بين التينور والكانتو  )السأأأأأأوبرانو(

حتى يومنا هذا بحسب التسميات األكاديمية أصوات  ةللكورال بأربع

 وهو األسأأأأألوب نو أ اآللتو أ التينور أ الباص()السأأأأأوبراالحديثة 
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سأأم ويُطلق ا الكتاب  الكالسأأيك  المعتمد )أربعة أصأأوات أسأأاسأأية(،

( عند إضأأأأأافة خ  خامس لتصأأأأأوات األربعة Quintusال امس )

األسأأاسأأية وهو )الميتزو سأأوبرانو( ويكون بين اآللتو والسأأوبرانو. 

اد  وهو ( عند إضأأأافة خ  سأأأSextusكما يطلق اسأأأم السأأأاد  )

صأأأأأأوت )البأأاريتون( ويكون بين البأأاص والتينور، وتسأأأأأأمى هأأذت 

( أي المتطفلة أو غير Vagansاألصوات الكورالية المضافة بـأأأأأأ )

األسأأأأأأاسأأأأأأيأة إذ إن دورهأا يأانوي وغير يأابأت ف  جمي  المدونات 

 الكورالية.

 

يتوضأأأأأ  الكورال على خشأأأأأبة المسأأأأأرخ خلف األوركسأأأأأترا 

   الصورة التالية:وبترتيب خاص كما هو مبيَّن ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفات األصوات البشرية وطبقاتها الصوتية

يُقصأد اصأطالحياً بكلمة األصأوات )األصأوات البشرية(، الت  

ـأأأأـ  Chantـأأأأـأأأأ بالفرنسية  Song ةتضم الغنا  المنفرد )باإلنكليزي

( والغنا  Canto( )Songـأأأأأأأأأـأأأأأأأأأ باإليطالية   Cantusبالالتينية 

   Choeurـأأأـأأأ بالفرنسية Choralإلنكليزية الجماع  )الكورال / با

(. ويطلق على مدونة Coroـأأـأأ باإليطالية   Chorusـأأـأأ  بالالتينية 

( والت  تضأأم تدوين األصأأوات Vocal Scoreالغنا  عموماً اسأأم )
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الأمأنفردة أو الكوراليأأأة م  مرافقأأأة البيأأأانو، ويُطلق اصأأأأأأطالخ 

عليأأة ( على المسأأأأأأأاحأأة الصأأأأأأوتيأأة الفTessituraالتيسأأأأأأيتيورا )

المسأت دمة ضأمن المسأاحة الصأوتية الكاملة للمغن  )دون است دام 

األصأأأأأأوات المتطرفأأة(، وه  منطقأأة يكون األدا  فيهأأا بأأأفضأأأأأأأل 

مجال )اصأأأأأطالخ والجمالية. ويقابلها ف  اآلالت  تعبيريةال اتقدرال

الذي ( Scope of Greatest Expressionـأأأـأأأ التعبير األعظم  

ة المجال الذي تقدم فيه اآللقصد به يو ،ريمسك  كورساكوف هابتدع

ام بشأأأكل علأ وولذ ة.العاطفيية وحسأأأئية الاألدا هاأفضأأأل مواصأأأفات

ه  يليلة االسأأأأأت دام الصأأأأأوت   مجالالمتطرفة ف  النوطات الف ن 

 استعراضية فق .نية يلووعادة ما تست دم ألهداف ت

 أوالً: أصوات النسا  

 ــ السوبرانو  1

لنسا  وأصوات الكورال الم تل  وهو أعلى طبقة ف  أصوات ا

( ف  Cantus Firmusوعأادة ما يقوم بأدا  اللحن األسأأأأأأاسأأأأأأ  )

الكورال فيمأأا تؤدي بأأاي  األصأأأأأأوات دور المرافقأأة، ولصأأأأأأوت 

 السوبرانو عدة أنواو:

 ( :Soprano coloraturaأ ـــ السوبرانو الكولوراتورا )

( الأأأذي يمكنأأأه Soprano Légerأو السأأأأأأوبرانو ال فيف )

رتفاو إلى الطبقات الحادة جداً ويتصأأأأف بالمرونة الفائقة والقدرة اال

ات األكروباتية، ومن أشأأأأأأهر ما على أدا  الزخرفات الغنائية والفنيّ 

 كتب له:

Mozart : The Magic Flute (Opera / Queen of the 

Night). 

أو النصف ( Soprano Lyriqueالسوبرانو العاطف  )ب ـأأأـأأأ 

 (.Demi Characterممتلئ )
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ـأأـأأ ليريأ( نسبة إلى الغنا  اليونان   Lyriqueوتعود تسميته بـأ )

القأديم المصأأأأأأحوب بأأآلأة الليرا. أمأا حأأاليأاً فهو يأدل على األسأأأأأألوب 

الموسأأيق  الغنائ  أو اآلل  الذي يتصأأف بالعذوبة والعاطفة والغنائية 

إضأأافة إلى القوة. أما خامة السأأوبرانو العاطف  فه  من أكثر طبقات 

توازناً، إذ تجم  بين مرونة السأأأأأأوبرانو الكولوراتورا ويوة النسأأأأأأا  

دَّم للمؤلفين إمكأأانأأالسأأأأأأوبرانو الأأد اتأأه الكبيرة ف  جمي  رام ، ويأأد يأأَ

العصأأأأأأور، ويأأد اهتم بأه فأأاغنر وكتأأب لأأه بعض اآلريأأات ف  أوبرات 

)غروب اآللهأة(، كمأا اهتم بأه ريتشأأأأأأارد شأأأأأأتراو  كما ف  أوبرات 

 / Bizet : Carmen (Opera  ب له:)إليكترا(، ومن أشأأهر ما كت

Je dis que rien) 

( أو Dramatique Sopranoج ــ السوبرانو الدرام  )

 (:Grand Characterالممتلئ العميق )

إذ يسأتطي  إيبات وجودت ضأمن حشد األوركسترا دون يلق من 

ضأأأياعه أو خفوته، وهو ما جعل فاغنر يكثر من اسأأأت دامه ف  أهم 

ب و  أوبراته كدور )برونهيلدت( ف  أوبرات )غراألدوار النسأأأأائية ف

 :اآللهة(، و من أشهر ما كتب له

Handel : Messiah (Oratorio/ know that my 

Redeemer Liveth) 

وه  طبقة ( : Mezzo Sopranoالميتزوسوبرانو )ـأأأأأأ ـأأأأأأـأأأأأأ 2

 النسا  المتوسطة، ومن أشهر ما كتب له:

Mendelssohn: Elijah (Oratorio /O rest in the 

Lord) 

 ( Altoــــــ Contraltoــ الكونترآلتو )اآللتو( ) 3

وه  طبقة النسأأأأا  الغليظة، ومن أشأأأأهر ما كتب له فيردي ف  

 «.آلتو رابسودي»وبراهمز ف   .أوبرا التروفاتوري
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Brahms : Alto Rhapsody (Alto, male chorus, and 

orchestra) 

 يانياً: أصوات الرجال

هو أعلى طبقة ضمن أصوات الرجال وترج  و  ـأأأأأأـأأأأأأ التينور : 1

( بمعنى يسأأأأأأيطر فقأأد كأأان يؤدي اللحن Tenereتسأأأأأأميتأأه إلى كلمأأة )

( ف  الكورال القديم فيما يقوم صأأوت أو Cantus Firmusاألسأأاسأأ  )

 أكثر ف  أدا  المرافقة. وللتينور عدة أنواو:

ويتصأأف بالنعومة (: Tenor Légerالتينور ال فيف )أ ـأأأأأأأـأأأأأأأ 

(Dolceومن ،)  أشأأأأأأهر ما كتب له دور الكونت )ألمافيفا( ف  األوبرا

  كوميأ )حالق إشبيليا( لروسين :

 ,CavatinaOpera / (Il Barbiere di Siviglia Rossini : 

Ecco ridente in cielo) 

: أو نصف الممتلئ  (Lyric Tenorب ـأأـأأ التينور العاطف  )

المؤلفون وهو من أكثر أصأأأأأأوات الرجأأال توازنأأاً، لأأذلأأأ فقأأد أكثر 

اسأأأأأأت أدامأه، ومن أشأأأأأأهر أدوارت دور )دون خوسأأأأأأيه( ف  أوبرا 

 ومن أشهر ما كتب له: ،)كارمن( لبيزيه

Mozart : The Magic Flute (Opera / Dies Bildnis ist 

bezaubernd schon)  

 (  Dramatic Tenorج ــ التينور الدرام  )

وة، ويتصأأأأأأف بأأالقوة والقأأدرة على أدا  أكثر األدوار جهأأداً وي

ومن أكثر أدوارت شأأأأأأهرة دور)دون مأأانتوا( ف  أوبرا )ريغوليتو( 

 Puccini : La Tosca     لفيردي، و من أشأأأأأأهر ما كتب له:

(Opera / E lucevan le stelle)   
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 Barytonــ بالفرنسية  Baritone)باإلنكليزية ــ الباريتون  2

 (  Baritonoــ باإليطالية 

لرجال وتتصأأف بالمرونة، وه  الطبقة الوسأأطى ف  أصأأوات ا

ومن أشأأأأأأهر مأا كتب له دور المهرج )ريغوليتو( للمؤلف اإليطال  

 Mendelssohn : Elijah       دلسأأأونفيردي(، ومن جوزيبه)

(Oratorio/ It is enough) 

ــ باإليطالية  Basseبالفرنسية   ــ Bass)باإلنكليزية الباص  ــ 3

Basso) 

حياناً باص باريتون، وهو أغلظ أصأأأأأأوات الرجال، وتسأأأأأأمى أ

ومن أشأأأأأأهر أدوارت دور )بوريس( ف  دور )الراهأأب بيمين( ف  

 أوبرا )بوريس غودونوف( لموسورسك ، ومن أشهر ما كتب له:

Mussorgski : Boris Godounov (Opera / Farwell of 

Boris) 

 المراج  العربية

 ــ علم اآلالت الموسيقية: د.محمود أحمد الحفن  / مصر.1

 لم الموسيقا: سعيد يتالن / سورية. ــ عا2

ــ دعوة إلى الموسيقا: تأليف د. يوسف السيس  ــ مجلة )عالم 3

 .40المعرفة( الكويتية العدد 

 

 

 المراج  األجنبية

1. The physics of small-Amplitude 

Oscillation of the Vocal Folds. I. R. 

Titze in journal of the Acoustical 

society of America، 
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2. Acoustic Systems in Biology. Neville 

H. Fletcher. Oxford University press، 

1992. 

3. Vocal Tract Area Functions from 

Magnetic Resonance Imaging.  
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 ضيا  السكري
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  االغتراب

  ا ـــــــــــــوضي

  يقاـــــــــــــــوالموس

 

 

 حلم  السكري   

 

يتأير اإلنسأأان بمحيطه ويتفاعل معه بشأأكل تبادل  فيكون فاعالً 

اله، منأايالً، أخأذاً متفأاعالً والنتيجأة تتجلى ف  حيأاتأه وعاليأاتأه وأع

وتتغير درجة التأير هذت بشأأ صأأية اإلنسأأان، مكتسأأأباته من عادات 

العائلة، المجتم ، السألوك الذي نشأ عليه، وطبيعة البيئة الجديدة من 

حيأأث العأأادات والتقأأاليأأد وحتى الجغرافيأأة، ونحأأاول هنأأا أن نجأأد 

 ش صية ضيا  من هذا التفاعل خالل حياته.

خر ن بيئة عائلة تقبلت اآلنشأأ ضأيا  كما بقية أفراد العائلة ضم

من حيأث االحترام والتسأأأأأأاوي، وكأانأت الثقأافة والتعلم والسأأأأأألوك 

الحسأأأأأأن، والنظأام وحأب العمل ه  ال طوط والعناوين الت  تتردد 

 ف  المنزل بأشكال م تلفة .

كان سفر ضيا  إلى باريس م  أخيه نجم  بنا  على مرسوم 

نية عشرة من العمر، وكانا ف  الثالثة عشرة والثا 1901إيفاد عام 

ويد جد الوالد ف  متابعة هذا اإليفاد م  استاذهما الروس  األصل 
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ميشأأأيل بوريزنكو بسأأأبب طموحات مشأأأتركة كبيرة دفعتهما معاً 

لاليتراخ على الأدولة السأأأأأأأورية إيفادهما لتلق  التعليم العال  ف  

العزف على الكمأأان ف  المعهأأد الوطن  العأأال  للموسأأأأأأأيقأأا ف  

د كان هذا المعهد ف  ذلأ الويت ذا شأأأأأهرة كبيرة. ويد باريس، فق

وافقأت الحكومأة السأأأأأأأوريأة على إيفأادهمأا بعأد حفلأة عزف فيها 

األخوان أعمأأاالً صأأأأأأأعبأأة لكبأأار الموسأأأأأأأيقيين بحضأأأأأأأور رئيس 

الجمهورية آنذاك أديب الشأأيشأأكل  وضأأيفه الملأ عبد العزيز آل 

 سعود الذي كان ف  زيارة لسورية.

خيه وحيدين ف  باريس ال مرافق لهما وجد ضأأأأيا  نفسأأأأه م  أ

سأأوى كمانيهما وصأأديق للوالد اسأأتقبلهما ريثما يسأأتقر بهما المقام، 

وسأأأأجلهما بشأأأأكل مؤيت ف  إحدى غرف المدينة الجامعية، ومن يم 

يتابعان  .Collège sainte Barbeف  مدرسأأأأأأة داخلية اسأأأأأأمها 

تيار الخالدراسأأأأأأة فيها ريثما يتم اجتياز مسأأأأأأابقة القبول ف  المعهد 

عدد من الطالب ال يتجاوز عدد أصأأاب  اليدين من بين أكثر من مئة 

طأأالأأب، ويأأد نجحأأا بتفوق على جمي  من تقأأدموا حينأأذاك، وف  هأأذت 

الفترة اهتمت بهما أسأأأأأتاذة رسأأأأأم كانت تدر  ف  نفس المدرسأأأأأة 

واسأأأتمرت برعايتهما إلى أن اسأأأتقال ف  سأأأن السأأأادسأأأة  ،الداخلية

 غير يريبين أحدهما من اآلخر.عشرة، كل واحد ف  غرفة 

يرر ضيا  متابعة علوم التأليف الموسيق ، فدر  كامل العلوم 

المتعلقة بفنون الكتابة الموسأأأأأيقية، بعد إنها  الصأأأأأولفيا ، والمؤلفة 

من هأأارمون ، كونتربوان، فوج، التأأأليف، كمأأا تأأاب  درو  ييأأادة 

 ت.لوياألوركسترا وذلأ ف  صفوف كبار أساتذة المعهد ف  ذلأ ا

عاش ضأأأأأيا  ضأأأأأمن بيئة فرنسأأأأأية ف  السأأأأأكن والجوار والطعام 

واألصأأأأأأديأا ، فتأأير بمحيطه وتفاعل معه وأخذ عن عاداته. ولم يكن له 

صأأأأالت م  أصأأأأديا  وطالب سأأأأوريين أو عرب ألسأأأأباب عديدة منها 

صأأأأأغر سأأأأأنه، كما لم تسأأأأأنط له الفرصأأأأأة للتعرف على أيران له لعدم 

لذين كانوا يتفقدونه هم أصأأأأأأديا  وجودهم بأالقرب منأه، واألشأأأأأأ اص ا

للوالد، كالسأأأأأفير السأأأأأوري ف  باريس أو الملحق الثقاف  السأأأأأوري أو 



 

 44 

دبلومأاسأأأأأأيين سأأأأأأوريين موجودين هناك، وكان هذا يتم ف  مناسأأأأأأبات 

محأددة، كمأا أن مكان اإليامة لم يكن يجاور مقيمين عرباً أو سأأأأأأوريين، 

عرب  مما جعله إضأأأافة إلى أن المعهد لم يضأأأم أي طالب من الشأأأرق ال

منفصأأأأالً تماماً عن البيئة الشأأأأريية، وحتى الرسأأأأائل م  والدنا كانت تتم 

باللغة الفرنسأأية، فكانت النتيجة عدم اسأأتعمال اللغة العربية إال نادراً. ويد 

كانت الصأأأدمة كبيرةً عند عودته للزيارة للمرة األولى بعد مضأأأ  يالث 

ال ل معنا باللغة العربية إسأأنوات من الغربة إذ لم يسأأتط  وأخيه التواصأأأ

بعد مضأأأأأأ  أكثر من أسأأأأأأبوعين إذ بد ا يسأأأأأأتعيدان بصأأأأأأعوبة لغتهما 

 األصلية.

يرر والأدنأا، وبأ صأأأأأأرار من والدتنا وجّدتنا، أن تكون الزيارة 

 سنوية ف  فترات الصيف حتى يستمر تواصلهما بالوطن .

اسأأأأتطاو ضأأأأيا  الحقاً ف  مرحلة الشأأأأباب أن يلتق  ويتعرف 

سأوريين وغيرهم كانوا يدرسأون ف  باريس ف  شتى  على أصأديا 

المجاالت والعلوم وهذت العاليات يادت إلى معارف أوسأأأ ، إذ نجط 

بعضأأأها ف  االسأأأتمرار، وفشأأأل بعضأأأها إما بسأأأبب السأأأفر أو تباين 

 الطبائ .

كان ضأأيا  كما ف  صأأغرت هادئاً، ويد زادت هدو اً شأأعورت بأنه 

يقا بذاتها سأأأأأأاعدت على أن يعيش بعيداً عن وطنه، كما أن الموسأأأأأأ

يكون متأنياً جدياً منظماً، وكان معظم أصأأديائه فرنسأأيين من أيرانه 

 الموسيقيين.

توسأأعت معارف ضأأيا  عن تاري  منطقتنا من خالل أصأأديائه 

السأأأأوريين، فقد أضأأأأحى ماتبقى ف  ذاكرته منها يليالً، خاصأأأأة أنه 

م لمنطقة، يسأأأأأافر صأأأأأغيراً، وتناولت هذت المعارف التاري  القديم ل

العصأأور اإلسأأالمية بد اً من الراشأأدي يم األموي، وازدهار العلوم 

والمعرفة ف  العهد العباسأأأأ  وصأأأأوالً إلى صأأأأالخ الدين والظاهر 
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بيبر  ومروراً باألندلس، وشأأأكل له ذلأ حافزاً لالسأأأتفاضأأأة دفعه 

إلى القرا ة والتعرف والمعرفأأأة، فكأأأان معجبأأأاً يهأأأذت الحضأأأأأأأأارة 

بهأا وفنونهأا ومتأأمالً بسأأأأأألبيأاتهأا و روفهأا، وكان بأ يجأابيأاتهأا وأدا

الشأأعر ويصأأص ألف ليلة وليلة وأشأأعار المتصأأوفة وأفكارهم تنقله 

إلى أجوا  سأأأأأحرية م  ما يشأأأأأاهدت من فنون الحفر وتزيين البيوت 

 العربية الت  كانت جز اً من الحياة ف  االستعمال اليوم .

عرف على ية بالتأتم ضأأأيا  يقافته الموسأأأيقية الغربية الكالسأأأيك

الموسأأأيقا الشأأأريية من حيث المقامات واألوزان واأللحان، فوجدها 

غنية بعناصأأرها وأشأأكالها وأراد أن تقدم بشأأكل جدي ألن األشأأكال 

الحأأاليأأة بسأأأأأأيطأأة تعتمأأد على أحأأاديأأة اللحن وال تتعرض للتوزي  

األوركسأأأأأأترال  لعدم اسأأأأأأتعماله يديماً ويلة معرفة علومه وتقنياته 

ه  بحأاجأة للتطوير وال تتب  يواعأد موسأأأأأأيقيأة محددة ف  حأديثأاً، ف

الشأأكل والتأليف إال من حيث القوالب، ورأى أن القواعد الموسأأيقية 

وأصأأول التأليف الغربية تطبق ف  جمي  أنحا  العالم بدون اسأأتثنا  

ويمكن أن يسأأأأتفاد منها لتقديم موسأأأأيقا عربية جدية تحمل عناصأأأأر 

عكس مميزات وطبيعة المنطقة ، لذا الجمال والتميز الشأأأأري  الت  ت

كان يرى أن توصأأأف الموسأأأيقا الكالسأأأيكية بالموسأأأيقا الجدية كون 

علومها تنطبق على جمي  البلدان، رغم أن هذت القواعد تأسأأأأأأسأأأأأأت 

وتطورت ف  الغرب )علمأأاً أن هأأذت العلوم تكونأأت من تطور ونقأأل 

مسأأأأأتمر للمعارف من الحضأأأأأارات السأأأأأابقة وتأيرت وتفاعلت م  

 ها باستمرار( .بعض

تعرَّف ضأأأأأأيأا  ف  الموسأأأأأأيقأا الغربية على عظما  كانت لهم 

،بيتهوفن Bachبأاخ  بصأأأأأأمأات مهمأة ف  تطور الموسأأأأأأيقأا أمثأال

Beethoven  بأأأأراهأأأأمأأأأز،Brahms،   تشأأأأأأأأأأايأأأأكأأأأوفسأأأأأأأأأأكأأأأ

Tchaikovski فأوريأأأه،Fauré  ديأبأوسأأأأأأ،Débussi،  رافيأأأل

Ravel ، والكثير غيرهم، ورأى أن هأأذا العأأالم الموسأأأأأأيق  يتطور
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ويجأب أن يتطور حيأث ال يمكن أن نكّرر من سأأأأأأبقونا بل يجب أن 

يعكس شأأ صأأيتنا ليكون مميزاً وجديداً. وهذت توصأأية ونصأأيحة كل 

أساتذة علوم الكتابة الموسيقية والتأليف، مثل ذلأ الشاعر الذي يعيد 

بان  أو غيرهم من حيث األسلوب ما كتب السألف مثل المتنب  أو الق

فال يأت  بجديد إنما يعيد من سبقه، وال وف أن تكون تجاربه هزيلة 

 أمام األصل .

كانت هذت األفكار واآلرا ، إضأافة إلى الهموم الموسيقية بشكل 

عام، مجال جدل دائم م  الكثير من الموسيقيين الفرنسيين وغيرهم، 

اليأأة؟ ومأأا ه  مراحأأل فأأأين ه  جأأذورالقواعأأد الموسأأأأأأيقيأأة الحأأ

تطورها؟ ولحم عّدل باخ السلم الموسيق  وجعله بشكله الحال ؟ وكان 

هذا الجدل يرتب  بشأأأكل غير مباشأأأر بالتاري  السأأأياسأأأ  والفن  م  

شعوب الشرق. وما هو تأيير العادات والجغرافية عليها؟ كما جرت 

النقأاشأأأأأأات المسأأأأأأتفيضأأأأأأة خالل اجتماعات فترات غذا  الظهيرة 

عية عن المقامات الشأأأأريية وما يقابلها ف  المقامات الغربية األسأأأأبو

من حيث التشابه والتباين، كما تم بحث األوزان الشريية الت  جهلها 

الكثير من موسيقي  الغرب أو عرفوها معرفة سطحية، واستفاضوا 

بتحليل األلحان الشأأأأأريية وخواصأأأأأها وارتباطها م  المقامات. وما 

ا ة المباشأأأأأأرة والمعكوسأأأأأأة والنظيرة؟ ه  الميزات من حيأث القر

وكيف يمكن التعأأامأأل معهأأا مقرونأأة بعلوم الهأأارمون  وغيرهأأا من 

العلوم الغربيأة ف  تداخل األلحان المتوافقة والمتعاكسأأأأأأة وتزيينها، 

بشرط عدم اإلخالل ب صوصيتها. وكثيراً ما كان يستشهد كل واحد 

يا  ومنهم ضأأ بتجاربه الشأأ صأأية ف  التأليف والمعالجة الموسأأيقية

الذي كان يسأأأأأتعرض تعامله م  ألحان شأأأأأريية معروفة، أو أعمال 

موسأأيقية جديدة ذات نسأأيا وتأييرات شأأريية تضأأعنا أمام زخرفات 

الشأرق لتعمال ال شأبية والنحاسية وغيرها من فنون المنطقة. ويد 

كانوا دائماً معجبين كونهم كانوا يكتشأفون عناصر موسيقية لم تسنط 

التعرض لهأأا، ورأوا جمأأال ألحأأان تمأأت معأأالجتهأأا لهم الفرص بأأ

بطريقأة جعلتهأا مرتبطأة ارتبأاطأاً كبيراً بأالحيأاة الشأأأأأأريية اليومية، 
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وتراكيب موسأأأيقية ف  اإليقاو شأأأكلت جز اً ال يتجزأ من إيقاو هذت 

الحياة وكل ذلأ ضأأمن المفاهيم األسأأأاسأأأية للموسأأأيقا، ويد عبر أحد 

ون  ف  المعهد ف  وداعه أصأأأأديا  ضأأأأيا  المدرسأأأأين لمادة الهارم

األخير يائالً: لقد عرفنا الشأأأأأأرق من خالل موسأأأأأأيقاك، وكنا نتطل  

دائماً لنسأأم  منأ المزيد عن هذا الشأأرق السأأاحر، احجز ل  يا أخ  

مكاناً بقُربأ حتى يَتسنى لنا يريباً إكمال أحاديثنا الت  كنا نتشوق لها 

 ا  الثاليا .دأيام غ

ية ف  صأأوت الحرف العرب  رأى ضأأيا  عناصأأر موسأأيقة يو

وف  التجويأأد واألذان وحتى ف  األدوات المسأأأأأأتعملأأة ف  حيأأاتنأأا 

اليومية، والت  شأكلت األوزان الشريية ذات ال صوصية لم يعرفها 

الغرب إال يليالً، إضأأأأأأافأة إلى المقأامات الكثيرة ذات الطاب  المميز 

بية عرفأراد أن يسأأأأأتفيد منها كلها. ويد ألهمته القصأأأأأص والحكايا ال

والزخارف الموجودة على األلبسأأأة الريفية ف  شأأأتى أنحا  سأأأورية 

كمأا األدوات المسأأأأأأتعملأة ف  حيأاة الريف حتى يومنأا هأذا، فكأانأت 

الموسيقا الت  ألفها وذات الطاب  الغرب  منها تعبق بنسيم شري  من 

حيأث اللحن والوزن والشأأأأأأكأل. كما تناول ألحاناً شأأأأأأريية موجودة 

قواعد العلوم الموسأأأأأأيقية هارمونياً واسأأأأأأتنب  ومعروفأة، عأالجها ب

األلحان الثانوية والتنوعية فكانت أشأأأأأأكاالً من الزخارف الشأأأأأأريية 

الجميلأة المجأدولة معاً من حيث القرا ة المعكوسأأأأأأة والنظيرة نالت 

تقأدير وإعجاب الموسأأأأأأيقيين ف  الغرب يبل الشأأأأأأرق، وكمثال لها 

 وي.العمل الموسيق  خماس  وتري وهو من نوو الف
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اهتم ضأأيا  بالعلوم الموسأأيقية والكتابة وكيفية تسأأهيل وتبسأأي  

هأأأذت المواد للطالب، وخأأأاصأأأأأأأأة اليأأأافعين منهم، فلم تكن درو  

الهأأارمون  سأأأأأأهلأأة، بأأل كثيراً مأأا تعقأأدت كمأأا درو  الكونتربوان 

والفوي، لذلأ صأأأأاي هذت الكتب بشأأأأكل ميسأأأأر يسأأأأهل فهمها على 

طالب  ة الموسيقية والصولفيا للالطالب، كما ألف كتباً تتعلق بالقرا

والمأأدر ، اعتمأأدت جميعهأأا ف  الكثير من المعأأاهأأد ف  بأأاريس 

وغيرها. ويعبر صأأأأأديقه عن هذا األمريائالً: كنت أسأأأأأتطي  التمييز 

بسأأهولة من ضأأمن الطالب الجدد التالميذ الذين درسأأوا ف  صأأفأ، 

كما أصأأأأبط عضأأأأواً ف  لجان وضأأأأ  االمتحانات لمعاهد باريس إذ 

مسأأأأأأؤوالً عنهأا، لأذا يلدته السأأأأأألطات المسأأأأأأؤولة عن الثقافة كأان 

الموسأأأأأيقية ف  باريس ومعاهدها أوسأأأأأمةً تقديراً منها إلنجازاته ف  

 حقلَْ  التعليم والتأليف الموسيق  . 

عّرب ضأأأأيا  كتاب الهارمون  ليصأأأأار إلى االسأأأأتفادة منه ف  

تدريس هذت المادة ف  سأأأأأأورية خاصأأأأأأة ألنه الحظ عدم وجود أي 

اب معتمأد ف  سأأأأأأوريأة لتدريس هذت المادة وفنونها ف  المعاهد، كتأ

 ويد جّدت وزارة الثقافة ف  طباعة هذا الكتاب .

ئل ضأأيا  عن موسأأيقات ماذا تحوي من الشأأرق؟ وماذا تضأأم  سأأُ

من الغرب؟ فأجاب أنها تضأأأأمنت جمال ونفس الشأأأأرق باسأأأأتعمال 

تط  العلوم الموسأأأأيقية وأصأأأأولها، لذلأ أنا أحمل الشأأأأرق ولم أسأأأأ

 نسيانه ألنه يسحرن  دائماً ورصعته بالعلوم الغربية .

كرمه مجلس بلدية حلب يبل وفاته بقليل، وأصأأأأأأدرت له ألبوماً 

مؤلفأاً من يرصأأأأأأين مدمجين ضأأأأأأما األعمال المؤلفة آللت  الكمان 

والبيانو بأدا  العازف السأأوري أشأأرف كاتب على الكمان، ومرافقة 
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 جنسأأأيات أجنبية م تلفة علىعازفين سأأأوريين إضأأأافة لعازفين من 

 آلة البيانو،إذ نستشعر فيهما بوضوخ الميل الشري  لهذت المؤلفات. 

نذكر بعض األمثلة ف  تو يف صأأوت الحرف العرب  والوزن، 

،فقد أخذ نصأأأأوصأأأأاً صأأأأوفية ولم يعرضأأأأها «إنس ما علمت»مؤلف 

ت  لمغناة بل أُدِّيت إلقاً  بشأأكل معين وبمرافقة الموسأأيقا المؤلفة لها وا

تضأأم آالت شأأريية إلى جانب بعض اآلالت الغربية وتضأأمنت أوزاناً 

 شريية فكانت نتيجة فريدة موسيقا ونصاً. 

وهناك مثال م تلف آخر ف  عرض يصأأة من يصأأص ألف ليلة 

وليلة السأحرية والمترجمة إلى اللغة الفرنسأية، وضعت لفرية كورال 

ات ينة ال ضأأرا  شأأأطفال بمرافقة البيانو. تحك  القصأأة عن حاكم المد

الأأذي أراد أن يزوج ابنأأه تأأاج، وتسأأأأأأتعرض  CHAH ZADزاد 

م يوصأف الحاكم وصفاته ال يرة ومن يم الرحلة للتعرف على الفتاة، 

، ويد تاب  ضأأيا  (DIADEME)وصأأف الفتاة، فكان العنوان : تاج 

 يسماً آخر من القصة ال يسمط المجال بعرض العمل هنا .

سأأأاسأأأية لتأيير الغربة على ضأأأيا  هذت كانت بعض المالمط األ

 وعلى األعمال الموسيقية الت  كتبها، وتأييرت عليها بشكل عام.
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أتذكرت عندما عاد من فرنسأأأأة ف  أواخر السأأأأتينيات ليعمل ف  

المعهد العرب  للموسأأأيقا. إنسأأأان عذب الطباو، خجول ومتواضأأأ . 

فقد افتتط صأأأأف  ،«الهارمون »لقد كان األسأأأأتاذ الذي أعطانا مادة 

 نظام  لهذت المادة األساسية ب شرافه ولكن لفترة غير طويلة.

كري الذي  أتحدث عن المؤلِّف الموسأأيق  المحترف ضأأيا  السأأّ

طفالً م  أخيه نجم  إلى باريز. ومن  1901أوفأدتأه سأأأأأأوريأة عام 

المعروف أن الوطن  الكبير ف ري البأأأارودي كأأأان ورا  إيفأأأاد 

عاماً( لدراسأأة الموسأأيقا. إنها  12، نجم  عاماً  13الطفلين )ضأأيا  

حالة فريدة ف  تاري  سأأأأورية كان فيها السأأأأياسأأأأ  منفتحاً ومتفهماً، 

وكانت العائلة متفانية ومضحية، وكان فيها الطفالن يحققان ـأأـأأ على 

حساب طفولتهما وعلى حساب عائلتهما ـأأـأأ، يحققان أمل سورية ف  

 ورب  على أحسأأن وجه،التعرف إلى الفن الموسأأيق  الكالسأأيك  األ

يحققان أملها ف  تملّأ ناصأأأأية هذا الفن واحترافه، ونقله إلى الوطن 

 لنشرت وتدريسه ولالرتقا  بالحياة الموسيقية السورية من خالله.

* * * * * * * * 
بدأ اهتمامه يتزايد بموسأأأأيقا وطنه األم الكالسأأأأيكية والشأأأأعبية، 

ه إيقاعاتها المتنوعة )وهو وأخذ يتعمق ف  دراسة مقاماتها. لقد بهرتْ 

مأا يظهر لنأا جليأاً ف  معظم مؤلفأاته(. كذلأ أخذ يدر  الميثولوجيا 

بعل »السأأأأأورية باسأأأأأتفاضأأأأأة، وهذا ما تم ضأأأأأت عنه أعمال مثل 

 وغيرهما.« عشتار والموجة»و« وعناة

ر بال   وبالزخرفة العربيَين، وكان  خالل زياراته لسورية تأيـأأّ

داخلية موسأأيقية، أنتجت فيما بعد الكثير  يترجم ما يشأأاهدت إلى أنغام

من الموسأأيقية الجميلة. ويبدو تأيرت واضأأحاً بعمالقة مدرسأأة التأليف 

 «فرانأ»و« رافيل»و« ديبوسأأأأأأ »الموسأأأأأأيقيأة الفرنسأأأأأأيأة مثأل 

وغيرهم، فكان هذا المزيَا « ميسأأأأأأيّان»و« بوالنأأ»و« فوريأه»و

 «.ضيا  الّسكري»الفريَد المسمى 

ري إلى أوربة، حاول مزج النم  إنه سأأأأأأفير موسأأأأأأيق  سأأأأأأو

الكالسأأأأيك  األورب  بالنم  التقليدي العرب . وف  هذا يقول مؤلّفُنا: 
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إن الحضأأارة الت  اكتسأأبتُها من الغرب ما ه  إال امتداد للم زون »

الحضأأأأاري الذي أحضأأأأرته مع  من الشأأأأرق، وأنا ال أعّد نفسأأأأ  

 «.  أوربياً وال شريياً بل أنا االينان معاً 

* * * * * * * * 
إن اإلنسان المثقف هو إنسان متفّكر يتأمل حياته وما يفتأ يبحث 

هنأأا وهنأأاك عن مكأأانأأه ف  الوطن األصأأأأأأغر وف  الوطن األكبر. 

 ةيحأأاول المثقف أن يبن  عن وع   هويتأأه اإلنسأأأأأأأانيأأة، محّوالً البيئأأ

الت  وجد فيها عن طريق المصادفة، محّولها من ش   فـُرض عليه 

عمل فيه سأأأالخ النقد مقابالً ومفرزاً، مغربالً، إلى خيار شأأأ صأأأ  يُ 

مسأأأأأأتبعأداً أو محأافظأاً على هأذا أو ذاك من الطبأائ  والسأأأأأألوكيات 

واألفكأار. يبأدأ بأالتعرف والتحصأأأأأأيأل والت زين للمعلومأات مقارناً 

ومقيّماً الرواب  م  األش اص واألشيا  ف  عملية طويلة ومتداخلة، 

 نسان العالم الثالث تحديداً.وأيضــاً متنايضة، وبذلأ مضنية إل

وكمأا يبدأ المثقف ف  البحث عن شأأأأأأ صأأأأأأيته الثقافية الفردية 

ال اصة به ــ والت  تتفاوت ف  تميّزها تبعاً للش ص نفسه، لمحيطه 

العائل  ولظروف بيئته وزمنه ـأأأأأـأأأأأ، يبدأ أيضاً وف  الويت ذاته ف  

عب، هذا شالبحث عن الشأ صية الثقافية القومية الت  ترب  الفرد بال

الشأأأأأعب الذي وجد المثقف نفسأأأأأه منتمياً إليه، الذي ولد ونشأأأأأأ فيه 

 وتربّى على ييمه وعاداته وتحلى بطباعه.

وف  مقأأالتنأأا المقتضأأأأأأبأأة هأأذت نتعرض لبطأأل يقأأاف  وطن  هو 

م الشأأأ صأأأية  كري الذي صأأأعد بثبات وإصأأأرار سأأألـأأأأأأأأّ ضأأأيا  السأأأّ

ن هويته ع الموسأأيقية المتفّردة، وبحث بكل صأأبر وبكل مثابرة وأناة

الثقافية ف  سأأورية وف  فرنسأأة على حد سأأوا ، فرنسأأة الت  يضأأى 

 فيها مراهقته وشبابه.

* * * * * * * * 
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كري بين الموسأأيقا اآللية والموسأأيقا  تنوعت مؤلفات ضأأيا  السأأّ

الغنأائيأة، وله أعمال ليالت المنفردة ولموسأأأأأأيقا الحجرة وللكورال 

كري  ه  حافز ألجيال جديدة واألوركسأأترا. إن مؤلفات ضأأيا  السأأّ

من المؤلفين الموسأأأأيقيين العرب للعودة إلى نب  الموسأأأأيقا الترايية، 

ولجعله ياعدة ينطلقون منها ل لق آفاق جديدة ف  الموسأأأأأيقا العربية 

 الكالسيكية المعاصرة.

وبذلأ اسأتحق ضأيا  الّسكري التكريم. وجا  التكريم من خالل 

لمبأأأدو بحفالت عشأأأأأأأأأا  لفتأأأة جميلأأأة عرفأأأت أنأأأه ال يتم تكريم ا

، إنما يكون عبر «بالجملة»وباسأأأأتعراضأأأأات إعالمية، ال يحصأأأأل 

انتقا  دييق ووع  راسأأ  بأن تكريم فنان ما يكون بالتعريف به عن 

 طريق نشر أعماله أوالً وجعلها ف  متناول النا .

لذلأ بادرت بلدية حلب بتنفيذ مشأأأأروو تسأأأأجيل أعمال ضأأأأيا  

كري، المؤلّف الموسأأيق  ا لسأأوري القاطن ف  فرنسأأة، المكتوبة السأأّ

لثنأائ  آلت  الكمان والبيانو. إنها بادرة صأأأأأأالحة بأن تصأأأأأأبط يدوة 

ألنواو مشأأأأابهة من التكريم، وحافزاً لبلديات أخرى ولمؤسأأأأسأأأأات 

حكومية وخاصأة، للمشأاركة ف  مشاري  وطنية ممايلة. ويد أطلقت 

ورة، لمذكبلدية حلب حفالً موسأأيقياً ضأأم بعض األعمال الموسأأيقية ا

وذلأ بأدا  ح  شأأأأارك فيه أشأأأأرف الكاتب على الكمان، وكاتارينا 

بيغوفيتش ميستش على البيانو، وغزوان الزركل  على البيانو أيضاً 

 . 11/16/2616وذلأ بتاري  

* * * * * * * * 
إن الشأأأأأأعور بالمواطنة وباالنتما  هو شأأأأأأعور عفوي بالدرجة 

وف  يلأب كأأل طفأل مشأأأأأأروو هويأة وطنيأأة  األولى، مل   بأالحأب.

ويومية، موجودة فيه حتى رغماً عنه وحينما يكبر هذا الطفل ـأأأـأأأ ال 

سأأيّما إذا أصأأبط مثقفاً ومبدعاً ـأأأأأأأـأأأأأأأ، ي تار هويته تلأ ب رادة حرة 

واعية، ويفهم أنه هو األيدر على مسأأأأأأاعدة أبنا  بلدت كما أنه األيدر 

 المثلى لتحقيقها. على إدراك متطلباتهم وعلى اختيار الطرق
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وال أعرف فناناً مغترباً يصأأأأأأل إلى مرتبة فنية عالية إال نا راً 

إلى ال لف، ناشداً المنبت والمنب  والجذر، متلهفاً إلى نجاخ ف  عقر 

 الدار وإلى محبة من يبل أبنا  الجلدة.

إن كأل شأأأأأأعأب يريأد الحيأاة لن يمر على الفنون مرور الكرام. 

عب صأأأأعبة، ومهما كانت المعّويات، ومهما كانت  روف هذا الشأأأأ

لياته. وشعبنا محب  ف ن إبداو الفن وتذويه سيوضعان حتماً ضمن أوَّ

 للمعرفة، تّواق إلى العلم ومنفتط على العالم. 

« شأأأأأوبان»وف  إطار نهاية احتفالية  10/12/2616يّدمُت ف  

الأدولية بمناسأأأأأأبة مرور مئت  عام على والدته، يدمُت حفالً منفرداً 

كم هو جميل أن تسأأأأأأتم  »البيأانو كتبأُت ف  كّراسأأأأأأه ما يل :  على

سأورية وأن تعزف سوريـأأأأأأـأأأأأأة اشوبانا الذي كان محباً ومعطاً  

ومنتمياً إلى اإلنسان وإلى الوطن. وال أستطي  ف  هذا السياق إال أن 

كري الذي توف  ف  باريز يبل  أتذكر مؤلفنا الموسأأأأيق  ضأأأأيا  السأأأأّ

الثان  فرنسة ولكنه بالنسبة لوطنه بضعـأأأأأأـأأأأأأة أيام، مات ف  وطنه 

األّول مأات ف  المغتَرب. والوطن ف  النهأاية بشأأأأأأر يعيشأأأأأأون ف  

 داخله. 

فطوبى لكأأل مبأأدو منتم يضأأأأأأ  اإلنسأأأأأأأان والوطن ف  المقأأام 

 «.األول

* * * * * * * * 

منذ سأأنين خلَْت كتبُت عن المؤلف الموسأأيق  جمال عبد الرحيم 

أوركسأأأترال /كورال  شأأأام  هو لجمال عبد الرحيم عمل »ما يل : 

ـأأأأـأأأأ من كلمات صالخ عبد الصبّور ـأأأأـأأأأ بلغ ذروةً ف  « الصحوة»

التأليف الموسأيق  وف  المأسأوية العالية، فهل الصحوة مأساة؟ نعم، 

إن للصحوة بعداً مأسوياً، ولكل تغيير يوي ـأأأأأأـأأأأأأ حتى على الصعيد 

ه إلى تجالفردي ـأأأأـأأأأ بعد مأسوي، فما بالأح وما بالَأ بالتغيير الذي ي

وطن وشأأعب، إلى يقافة شأأاملة، وإلى جماهير ومسأأتقبل؟ نعم، لكل 
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تغيير من هأذا النوو بعأد مأسأأأأأأوي، فاألعمال العظيمة تلقى مقاومة 

عظيمة، وال يمكن أن تنجط إال ف  مناخ مّد شأأأأعب  كبير. وإذا ما تم 

تراج  هأذا المأد فسأأأأأأيصأأأأأأاب المبأدو ف  العأالم الثأالأث ب يبة أمل 

كري عمل وباإلحباط، وسأأأأأي سأأأأأيطر عليه االكتئاب. ولضأأأأأيا  السأأأأأّ

ْق  الزند»أوركسترال  شام  هو  ـأـ العنوان هنا مقتبس من اسم « سح

المذكورة « بالصحوة»ديوان ألب  العال  المعري ـأأأأأـأأأأأ، وهو شبيه 

 أعالت. 

لقد اصأأأأأطدمت صأأأأأحوتنا فعالً بجدار مني  رافض: أخطا  

أنصأأأاف سأأأاسأأأة الثقافة أنفسأأأهم، تعارض مصأأأالط المرتزيين و

المتعلمين م  مصأأأأأأأأأأالط المثقفين والمبأأأدعين، وضأأأأأأأغ  من 

 لم يسمط لعالمنا أن يصحو أكثر مما يجب. « ال ارج»

* * * * * * * * 
 عندما يررَت أنت الرحيل 

 جا  الجميُ  من أجل مواسات  

 وكانت تلأ أياَم حياتحَأ األخيرة

 وأنا لم أعلْم ذلأ 

 

 عدَت من ذلأ المكان الذي 

 نه ال رجعةَ م

 لتقوَل ل  إننا سنلتق  دائماً 

نا بعضاً   عندما نعرُف محبةَ بعضح

 

 عندما جاؤوا لحرقح جثتأ 

 لننساَك ف  عالمح الموت 

 كنُت أعلُم بوجودحك هنا 

 فصار حزن  مصدَر فرح  
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 أراَد ملتحفو السوادح إيناع  

 بأنن  لن أراَك أبداً 

 لكنَأ علـّمتَن  ذاَت مسا  

 المرآة عن الحياةح خلَف 

 

 كسرُت المرآةَ للقائَأ فمددت َ يَدَك ل  

 وبدأ نهارر جديدر بالبزوي 

 ولم أعد أخاُف من الغد 

 لقد يهرنا القدر خلَف الموت 

 

 اآلن أعرُف أنه 

 من أجل الذين يحبون بعَضهم بعضاً 

 يوجُد دائماً 

 األبدي« الحاضرُ »

 

 )شعر هندي يديم(

 ترجمة حلم  الّسكري                                     

* * * * * * * * 
أختم هذت ال واطر بكلمات كتبها الزميل نجم الدين السأأأأمان ف  

 «:  بلدنا»جريدة 

كلمأأا رحأأل مبأأدو عرب ، أالحظ طوفأأانأأاً من المقأأاالت عنأأه. »

القليل منها عفوي ومؤير وناب  عن معرفة لصأأأأأأيقة به شأأأأأأ صأأأأأأاً 

عالميأأة إجرائيأأة ال بأأد وإبأأداعأأاً، بينمأأا أغلبهأأا نأأاتا عن متأأابعأأة إ

 منها.....
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لو أن نصأأأأأف هذت المقاالت يد نشأأأأأرت عن إبداعه يبل رحيله 

لكانت، على األيل، تحية معنويـأأـأأـأأة له، حتى لو حفلت بانتقادت، ذلأ 

أن المبأأدو العرب  ال يحظى، طوال حيأاتأأه، سأأأأأأوى بأأالمصأأأأأأاعأأب 

 المهنية والمتاعب المادية، عدا التجاهل والتحامل واالضأأأأطهاد بكل

أنواعه، أيضأأأأأأاً احتيال أغلب دور النشأأأأأأر على حقويه، وغير ذلأ 

 الكثير.

كلما رحل مبدو عرب  أتحاشأأأأأأى، من ناحيت ، الكتابة عنه..... 

وأكثر ما أخشأأأأات، الويوو ف  بالغة الرحيل وإنشأأأأائية الريا ، وف  

مرارة الفراق ومكأأابأأدة ال سأأأأأأأارة. وتمنعن  عن ذلأأأ ينأأاعت  بأأأن 

سوى رحيل جانبه الفزيولوج ، بينما الفاجعة رحيل المبدو ال يعدو 

الكبرى أن يرحل إبداعه معه أو بعدت بقليل. الشأأأأ   الذي ال أحتمله 

هو تهميش المبدو طوال حياته وتطويبه يديسأأأاً فور رحيله! وهو ما 

 تحفل فيه أغلب المراي  الت  تنشر.

متى سأأأنتضأأأامن وندعم المبدو العرب  حياً، لنسأأأتحق مشأأأاعر 

 «رحيله؟! الحزن على

 
 

 

 

 

 

 ضيــا  الســـــكري

 لــذي ترجــيق  الــــالموس

  

 

 وبسـد بــأحم
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برحيل الموسأأأأيق  السأأأأوري الكبير ضأأأأيا  السأأأأكري تنطوي 

الصفحة األخيرة من مسيرة موسيقية طويلة وغنية دامت نحو ستين 

عاماً، أعطى خاللها الفنان السكري ف  م تلف المجاالت الموسيقية 

 بد اً  

على الكمأأان إلى التأأأليف الموسأأأأأأيق  والتأأأدريس من العزف 

والبحث. واسأأتطاو أن يصأأل إلى العالمية. وكان ضأأيا  السأأكري يد 

رحل يوم األحد الماضأأ  بعد معاناة م  المرض عن اينين وسأأبعين 

 عاماً.

 * الوالدة والنشأة

، و هر حبأأه 8391وضأأأأأأأيأأا  السأأأأأأأكري ولأأد ف  حلأأب عأأام 

عمرت تتلمذ وشأأقيقه نجم  للموسأأيقا وهو طفل. وف  السأأادسأأة من 

على يد والدهما الذي علَّمهما مبادئ العزف على الكمان. يم تتلمذا 

على يد الموسأأيق  الروسأأ  ميشأأيل بوريزنكو لمدة خمس سأأنوات. 

يم انتقال إلى دمشأأق وانتسأأبا إلى المعهد الموسأأيق  الشأأري  ليتابعا 

د أييمت حفلة لتمير سأأأعو 8398دراسأأأتهما الموسأأأيقية. وف  عام 

ف  نادي الضأأأأأباط بدمشأأأأأق )يبل أن يصأأأأأبط ملكاً للمملكة العربية 

السأأأعودية(. وعزف الشأأأقيقان ضأأأيا  ونجم  ف  الحفلة بحضأأأور 

كبار المسأأأأأأؤولين ف  الدولة، فلفت الشأأأأأأقيقان انتبات المسأأأأأأؤولين 

بموهبتهما الموسأأأيقية. فأصأأأدر رئيس الجمهورية هاشأأأم األتاسأأأ  

ذي يقض  ب يفاد الشقيقين ال 93/3/8398تاري   8951القرار ريم 

إلى فرنسأأا لدراسأأة الموسأأيقا على نفقة الدولة. وحمل القرار تويي  

رئيس الوزرا  حسأأأأأأن الحكيم بالنيابة عن رئيس الجمهورية. ولما 

كان عمرهما دون السن القانونية للدراسة ف  كونسرفتوار باريس، 

غر صأأأفقد خضأأأعا إلى اختبار صأأأعب حققا فيه تفوياً رائعاً. وكانا أ

 طالبين ف  كونسرفتوار باريس.

وف  المعهد بباريس در  ضأأأيا  السأأأكري التأليف الموسأأأيق  

 وييادة األوركسترا، وت رج ف  المعهد بامتياز.
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 * عمله ف  التدريس 

بعد انتها  دراسأأأأأأته عاد ضأأأأأأيا  السأأأأأأكري إلى حلب، ليقوم  

بتدريس الموسأأيقا ف  مدارسأأها ومعاهدها. يم انتقل إلى دمشأأق عام 

ليقوم بأالتأدريس ف  المعهأد العرب  للموسأأأأأأيقا. وما لبث أن  8359

، بعأأأد أن تلقى دعوة للتأأأدريس ف  8393عأأأاد إلى بأأأاريس عأأأام 

معاهدها. وف  باريس يام لسنوات طويلة بتدريس التأليف الموسيق  

ف  أكبر المعأأاهأأأد الموسأأأأأأيقيأأأة بفرنسأأأأأأأأا، إذ بأأأدأ بأأأالتأأدريس ف  

دريس ف  المعهد العال  كونسأأأأأأرفتوار سأأأأأأان دونيس، كمأا يام بالت

للموسأيقا بباريس وكونسأرفتوار سأورين، إضافة إلى إيامته دورات 

تدريبية موسأأأيقية ف  جامعة السأأأوربون كما تم اختيارت عضأأأواً ف  

لجنأأة ت طي  البراما التعليميأأة ف  اتحأأاد المعأأاهأأد الموسأأأأأأيقيأأة ف  

، وهذت اللجنة 8335إلى عام  8313فرنسأأأا، واسأأأتمر فيها من عام 

رف على يمأانمئة معهد موسأأأأأأيق ، ومهمتها وضأأأأأأ  البراما تشأأأأأأ

 التعليمية لهذت المعاهد. 

وخاض ضأأأأأأيا  السأأأأأأكري غمار التعليم الموسأأأأأأيق  لتطفال، 

ووضأأأأأأ  بعض المواد الموسأأأأأأيقية لتطفال والفتيان. ووضأأأأأأ  لهم 

 أعماالً موسيقية مستمدة من ألف ليلة وليلة.

قأأد كأأان يقوم ورغم مشأأأأأأأأاغلأأه الكثيرة لم ينقط  عن بلأأدت، ف 

 بزيارات متكررة إلى سورية يقوم خاللها بنشاطات موسيقية.

 * التأليف الموسيق 

وإذا كان ضأأأيا  السأأأكري يد بدأ عازفاً على الكمان م  شأأأقيقه 

نجم ، إال أنه سأأأرعان مااكتشأأأف أن التأليف الموسأأأيق  هو ميدانه 

ن أ الحقيق . فأاتجأه إليأه، وأبأدو فيه أعماالً موسأأأأأأيقية بديعة. ورغم

هذت األعمال الموسأأأأأأيقية جا ت ف  يوالب الموسأأأأأأيقا الكالسأأأأأأيكية 

األوربية إال أنه صأأاغها بلغة موسأأيقية عربية، إذ بنى معظمها على 

أعمال موسأأأيقية عربية معروفة. وأول مقطوعة موسأأأيقية وضأأأعها 
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كأأانأأت آللت  الكمأأان والبيأأانو وبنأأاهأأا على موسأأأأأأيقأأا )على دلعونأأا( 

، وعزفها ف  ذلأ العام م  8359إلى عام الشأأعبية، ويعود تاري ها 

شأأأأأأقيقأأه نجم  للتلفزيون العرب  السأأأأأأوري. يم توالأأأت مؤلفأأأاتأأأه 

الموسأأأأأأيقية. و بنى معظمها على موسأأأأأأيقا شأأأأأأعبية عربية، ومنها 

مقطوعأأة للوتريأأات بنأأاهأأا على لحن أغنيأأة )يأأاويأأل يأأاويأأل حأأال (  

واسأأأأأأت أدم ف  معظم مؤلفأاتأه آالت موسأأأأأأيقيأة عربية. وف  إحدى 

وعاته للعود والقانون اسأأأأأت دم عدة آالت يانون واسأأأأأت دم لكل مقط

يأأانون دوزانأأاً م تلفأأاً عن اآلخر،بحيأأث تؤدي آالت القأأانون اللحن 

 بالتدريا، وهذا األسلوب مست دم ف  الموسيقا األوربية.

 * انس ما علمت

ومن أهم مؤلفأاتأه الموسأأأأأأيقيأة )انس مأاعلمأت( الأذي بنات على 

ثرية صوفية لكبار المتصوفة، وهم حاتم األصم ومحي  مقطوعات ن

الدين بن عرب  وأبو العابس الطوسأأأ  وشأأأفيق البل   والبسأأأطام  

والحالج /والسأأأأأأهروردي/ والشأأأأأأبل  ويحيى بن معاذ. وهذا العمل 

ليس دينياً، وإنما هدف ضأأأأأيا  السأأأأأكري من خالله إلى إ هار يوة 

ل   العرب  القرآن . اللغأأة العربيأأة موسأأأأأأيقيأأاً. واسأأأأأأتنأأد فيأأه إلى ا

واعتمد أدا  العمل بصأورة رئيسية على األصوات البشرية بمرافقة 

فرية موسيقية صغيرة. وسعى فيها إلى إ هار يوة الحروف العربية 

موسأأأيقياً. وبعكس كل الذين لحنوا الشأأأعر الصأأأوف ، اختار ضأأأيا  

السأأأأكري مقطوعات نثرية صأأأأوفية،ألن الشأأأأعر يمتلأ موسأأأأيقات، 

عر على اتباو موسأأأيقا الوزن والقافية، أما النثر فيمنحه ويجبرت الشأأأ

 حرية كاملة ف  الموسيقا. 

ويتألف العمل من سأأبعة عشأأر جز اً ولكل جز  عنوان. الجز  

األول عنوانأأه )الفأأاتحأأة( والثأأان  )تعويأأذة(، وهنأأاك مقط  بأأاسأأأأأأم 

)القوة( وهكذا... وتتراوخ مدة كل جز  من خمسأأأين يانية إلى يالث 

العمل يسأأأتغرق بكامله نصأأأف سأأأاعة. واسأأأت دم ف  بعض ديائق. و

المقاط  الكتابة المعقوفة الت  يمكن يرا تها من اليمين إلى اليسأأأأأأار 
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ومن اليسأأأأأأار إلى اليمين. وف  مقاط  أخرى اسأأأأأأتفاد من موسأأأأأأيقا 

الحروف مثل )شأأأشأأأشأأأشأأأش ( و)ججججا( و)زززز(. فلكل حرف 

مات ليس لها عرب  موسأأأأأيقات الم تلفة عن اآلخر. كما اسأأأأأت دم كل

 معنى مثل )جم( و)طط( استوحاها من مطال  بعض السور القرآنية.

والمقاط  النثرية الصأأوفية يدمت بعدة أشأأكال، فبعض المقاط  

يقرأ الراوي فيهأأا النص دون أي تلحين، وف  مقأأاط  أخرى تكون 

القرا ة مويعأأة )م  إيقأأاو(. وهنأأاك مقط  وحيأأد يأأام فيأأه بتلحين 

هأأأا لم يكن يهتم بأأأالمعنى وإنمأأأا بأأأالنطق الأنص. ولكن ف  جميع

وم ارج الحروف. واسأأأأت دم ف  تنفيذ الموسأأأأيقا إلى جانب اآلالت 

 الوترية آالت نقر متنوعة )نحاسية وجلدية وخشبية(.

وعلى الصأعيد الموسيق ، صحيط أنه كتب العمل بلغة موسيقية 

علمية أوربية، إال أن الروخ العربية واضأأأأأحة فيه، إذ اسأأأأأت دم ف  

 ض مقاطعه موسيقا موشط )لما بدا يتثنى(.بع

ويدم ضأأأأأأيا  العمل ف  مهرجان موسأأأأأأيق  تقيمه اليونسأأأأأأكو  

وتشأأأارك فيه إذاعات العالم، وشأأأارك فيها باسأأأم إذاعة دمشأأأق عام 

 . وايتنت العمل يالث عشرة دولة إلذاعته عبر إذاعاتها.8391

 * مؤلفات أخرى

سأأأأأأورية( الت  ومن مؤلفأاتأه الموسأأأأأأيقيأة األخرى )المتتالية ال

اسأأأت دم فيها موسأأأيقا شأأأعبية عربية، وعزفها غزوان الزركل  عدة 

مرات ف  سأأورية. وله عمل مهم اسأأمه )سأأين( الذي يحمل اسأأم إله 

القمر عند الكلدانيين، وم صص آللت  البيانو والفلوت، ويدم العمل 

ف  نفس مهرجان اليونسأكو. ومن أعماله األخرى )أنشودة المغيب( 

منذ نحو عشأأأأر سأأأأنوات عازفة البيانو السأأأأورية دانيا  الت  عزفتها

طباو ف  المركز الثقاف  العرب  بباريس. ومن مؤلفاته الموسأأأأأأيقية 

األخرى )بعأأأل وعنأأات( و)أغأأان  من أور نينأأا( و)ريط الرمأأأال( 

 و)ليلة القدر( و)موزاييأ( وغيرها.
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 * تكريمه

نال ضأأأأيا  السأأأأكري العديد من أشأأأأكال التكريم، أهمها نيله  

وميدالية مدينة  0333ميدالية الشأأأأأأرف للعاصأأأأأأمة الفرنسأأأأأأية لعام 

سأأورين. وحسأأناً فعل مجلس مدينة حلب حين أيام ف  تشأأرين األول 

الماضأأأأ  حفل تكريم لضأأأأيا  السأأأأكري، أطلقت أسأأأأطوانة ليزرية 

(CD  ضأأأأمت اينين وعشأأأأرين عمالً موسأأأأيقياً من تأليف ضأأأأيا )

 ب(.السكري. وحمل اإلصدار عنوان )موسيق  من حل

 لــــــ* الرحي

عانى ضأأأأيا  السأأأأكري ف  السأأأأنوات األخيرة من حياته من  

 0383مشأأاكل صأأحية، ليرحل يوم الجمعة الثالث من كانون األول 

ف  باريس عن اينين وسأأبعين عاماً. ووري الثرى ف  مسأأق  رأسأأه 

 حلب. 

 

 

 فريد األطرش 

  ملحنـــاً ومغنيـــاً وعازفـــــاً  

 

 

 صميم الشريف   

 

فريأأد األطرش، المبأأدو والمجأدد والمطور للموسأأأأأأيقأأا  عرفأتُ 

والغنا  ف  منتصأف سأن  ياليينيات القرن الماض ، وارتبطت معه 

ألن لحمتها وسأأأداها  ،بصأأأداية سأأأمعية لم تنفصأأأم عراها حتى اليوم

وهذت الصأأأأداية  لت تنمو وتتوطد وتزداد متانة  .الموسأأأأيقا والغنا 

ن  وفأأاجأأأ النأأا  أإلى أن فأأاجأأ ،وأغنيأأة بعأأد أغنيأأة ،بعأأد لحن لحنأأاً 

ال من بحة صأوته اآلسرة الشجية وعذوبة أنغامه، إبرحيله المباغت 
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ن ودفعته إلى التمرد على وايعه، يْ ومعأاناته الت  ياسأأأأأأى منها األمرَّ 

ل الذي يسأأأأعى ورا  رغيف ليصأأأأن  من فريد األطرش صأأأأب  البقا

 ال بز فريد األطرش الذي نعرف.

لقأأد سأأأأأأبق ل  يبأأل سأأأأأأنوات وتحأأديأأت عن التمرد عنأأد فريأأد 

د بالعو األطرش، أما اليوم فسأأأأتحدث عن فن فريد األطرش، عازفاً 

ي ف  المونولو لتغنية الشأأعبية والطقطوية، وشأأاعراً  بارعاً  وملحناً 

ف   ، ورائعاً ـأأأأـأأأأالحوارية  ـأأأأـأأأأف  الديالوي  الرومانس  / وممراحاً 

ا، ف  الموالي سأأأأائراً  عفوياً  أعطى فيها، ونغماً  القصأأأأيدة على يلة ما

 ف  األوبريت. ماهراً  والعباً 

ف   وهو الذي أخذ بيدت إذاعياً  ،يقول الموسأأأيقار مدحة عاصأأأم

 عن عزفه بالعود اآلت : ،بداياته

 ،م رياض السأأنباط  ف  ريتهأاأهو أمين المهدي ف  حالوته، 

جم   ،أم فريأأد غصأأأأأأن ف  مقأأدرتأأه.. إنأأه عأأازف من طراز خأأاص

 ..االحالوة والقدرة ف  ريشة واحدة

يجارى،  وف  واي  الحأال فأ ن فريد األطرش عازف بالعود ال

لى ما ذكر: أم هو القصأأأأأبج  إويد فات مدحة عاصأأأأأم أن يضأأأأأيف 

 الذي جم  ف  ريشته كل هؤال .

ذلأ، يظن الذي يسأأتم  إلى عزف فريد غصأأن دون أن يعرف 

والغرابة ف  هذا، ألن فريد غصأأأأن  ،أن العازف هو فريد األطرش

 ،لوبهسأأأسأأتاذت األول يبل القصأأبج  والسأأنباط ، ومنه اسأأتقى أكان 

 ولوال ش صيته المتميزة لحسبنات يد تقمص ش صية فريد غصن.

يمر ف  صورته البنائية الوهمية ف   ـأأـأأأي التقاسيم  ـأأـأأواالرتجال 

يبحث فيه العازف من ورا   ل منهأا وهو األيل تعقيداً ياليأة أدوار، األو

 ،جمل لحنية بسأأأأأيطة عن المقام الذي يريد أن ينطلق منه ف  ارتجاالته

استعرض المقام ف  نغماته  ــمر يتم بسرعة وهذا األ ـأـأحتى إذا اختار 

 وخاتماً  ،براعته ف  حدود درجات الديوان األسأاسأية األسأاسأية مظهراً 

موسأأأيقية يصأأأيرة يمهد به للدور الوهم  الثان  الذي لهذا الجز  بجمل 
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هو أهم األدوار ف  االرتجأأال، فينطلق منهأأا إلى مقأأامأأات يريبأأة من 

النغمات األسأأأأأأاسأأأأأأية ف  المقام األصأأأأأأل   المقام الذي اختارت، متوخياً 

ان لحأللمقام الذي يليه ليحقق الحصأأأأأول على  لالنطالق منها صأأأأأعوداً 

ن جمالية وابتكارات زخرفية الحدود لها، جأديأدة وتوليأدات بديعة وألوا

لحأأان مبتكرة أليأأدخأأل بعأأد ذلأأأ ف  الأأدور الوهم  الثأأالأأث من ورا  

يت ذها وسأيلة ليعود إلى المقام األسأاس  الذي بدا منه ارتجاله بأسلوب 

 التقاسيم كلها. سلس ال تعقيد فيه م تتماً 

 نيد تستغرق عند الكالسيكيين م ـأأأـأأأاالرتجال  ـأأأـأأأهذت العملية 

كثر، وه  عند فريد األطرش ال أدييقة أو  ةالعأازفين خمس عشأأأأأأر

سلوب أدائه كمبدو، يريد أن أألن  ،تستغرق سوى نصف هذا الزمن

عة ه بسأأأأأريلإيتكلم بلغة عصأأأأأرت، لذا ف ن خياله الموسأأأأأيق  يوح  

 .الفكرة الت  يريأد أن يعأالجهأا، ونلمس ذلأأ ف  ارتجأاالته المتداولة

 ي تزل األدوار الوهمية الثالية ببراعة متلكئاً  إذ بعد أن ي تار المقام

لإليأأارة  هأأامأأاً  دوراً  بعض الويأأت ف  الأأدور الثأأان  منهأأا، متيحأأاً 

الجماهيرية ف  عزفه، وه  ما يفتقر إليه كبار العازفين، وهذا يعود 

 إلى طبيعة فريد األطرش الشعبية ذات ال صوصية.

 ن ش صيةيقول مدحة عاصم: عامالن أساسيان ساعدا ف  تكوي

فريد األطرش، الوراية والبيئة. فقد كان والدت صأأاحب صأأوت جميل 

، إلى جانب كونها سأأاحر، وكانت والدته صأأاحبة صأأوت عذب أيضأأاً 

لهأا ف  انتقأا  الجيد منه ذوق وحس، وألخيه  ،أديبأة وراويأة للشأأأأأأعر

فؤاد صأوت جميل اليقل عن صوت فريد غنا  وأدا ، فهو يجم  إلى 

 الذوق. موهبة الصوت، موهبة

أما البيئة الفنية الت  نشأأأأأأأ فيها، فكانت من أريى البيئات الفنية 

ف  زمانه، وكان من أعمدتها داود حسأأأأأأن  وفريد غصأأأأأأن ومحمد 

القصأأأأأأبج  وغيرهم من أهأأل الفن والطرب، وكأأانوا يلتقون عنأأد 

والدها بجلسأأات ممتعة من األدب أالسأأيدة عليا  المنذر ليأنسأأوا م  

 والموسيقا.
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بيئأة نسأأأأأأتطي  أن نتعرف ييمأة مأا تلقفأه من أباطرة من هأذت ال

شقال   ْ ، وإذا أضفنا إلى هذا اشتغاله المبكر ف  إذاعتَ الموسأيقا يافعاً 

عالنات. يم ف  صأأالة لإل بالعود ومروجاً  وشأأريدان األهليتين عازفاً 

منصأور وصالة بديعة مصابن  اللتين تعرف فيهما محمود الشريف 

 ،حمودة ومحمأأأد فوزي وغيرهم براهيمإومحمأأأد عبأأأد المطلأأأب و

خبرات عمليأأة أغنأأت معأأارفأأه الموسأأأأأأيقيأأة  واكتسأأأأأأب منهم جميعأأاً 

وسأأأأاهمت ف  نضأأأأوج موهبته واكتمال شأأأأ صأأأأيته الفنية الت  نجد 

يغن  ف  أواخر وبصأأأماتها واضأأأحة ف  غزارة ألحانه مذ بدأ يلحن 

 لم يتويعه هو نفسه. نجاحاً  سن  الثاليينيات محققاً 

يشأأأأغل منصأأأأب المسأأأأتشأأأأار الفن ،  مدحة عاصأأأأم الذي كان

والمدير الفعل  للموسأأأأيقا والغنا  ف  إذاعة ماركون  الرسأأأأمية من 

، يبل على مضض بعد أن 1934يار عام أالقاهرة منذ تأسأيسأها ف  

بالعود، االسأأأأأتماو إلى  بارعاً  يدم فريد األطرش للمسأأأأأتمعين عازفاً 

ين نيتعجابه بصأأأأأأوته فق  يدمه ف  أغإصأأأأأأوته وألحانه، فلما أبدى 

 يقاو التانغو الغرب  هما: اإله على  لحنهما خصيصاً  يصيرتين جداً 

كرهأأت حبأأأا وامن يوم مأأا حبأأأ فؤاديا كأأانتأأا بأأدايأأة تعأأاملأأه م  

. وهمأأا األغنيتأان الوحيأدتأأان ملحنأأاً  ، ومن يم مطربأاً اإلذاعأة مطربأأاً 

اللبأأابيأأدي الت  غنأأاهأأا لغيرت من  ىم  أغنيأأة ايأأاريتن  طيرا ليحي

 ال مسيرته الفنية.الملحنين طو

وسأأأأأأأاحأأة الطرب  ،وملحنأأاً  مطربأأاً   هر فريأأد األطرش مغنيأأاً 

تأدين لمحمأد عبأد الوهأاب وعأدد من كبار المطربين آنذاك من مثل: 

براهيم حمودت وعبد الغن  إصأأأأأأالط عبد الح  وعبدت السأأأأأأروج  و

 السيد ومحمد صادق وغيرهم.

ه ألن ،ولحناً  فشأأأأأأد انتبات الجيل الجديد من المسأأأأأأتمعين صأأأأأأوتاً 

اسأأأتطاو أن يعطيه ما يرغب من أغان رومانسأأأية حادة فيها الشأأأ   

الكثير من األسأأأى والشأأأجن، وأخرى خفيفة فيها كثير من المرخ. ويد 
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مضأاعفة نشاطه، فصار إلى يبال الجماهير على أغانيه األولى إدفعه 

يغن  ف  اإلذاعأة بمصأأأأأأاحبة رباع  العقاد الكبير، ويسأأأأأأجل أغانيه 

حبة فرية كبيرة، وأعماله األولى ف  الطقطوية سأأأأأأطوانات بمصأأأأأأاأب

لحانه الشأأأأأعبية المتقدمة ف  أوالمونولوي، كانت مدروسأأأأأة وسأأأأأبقت 

دحة م  ْ يقاو التانغو الغرب  مذ غنى فيه لحنَ  هورهأا، كما أن ميله إل

الطقطوية إلى  عاصأأأأأم، جعله يكرسأأأأأه ل دمة يالب الطقطوية محوالً 

 أغنية شاعرية.

الفن  من الزمة موسيقية واحدة ومذهب يتألف يالب الطقطوية 

غصأأأأأأأان أغنأأائ  يتكرر أحأأدهمأأا أو كالهمأأا بعأأد كأأل غصأأأأأأن من 

، ولكن هذا ال نادراً إغصأأأأأأان أربعة أ لىتزيد ع الت  ال ،الطقطوية

يار  ،القالب الذي ابتدعه سيد درويش، و ل يدور به الملحنون زمناً 

لرتابة ، فنسأأأأأأف القصأأأأأأبج  اوطربأاً  عليأه العمأالقأة وزادوت جمأاالً 

حمأأد ف  أاللحنيأأة أللحأأان األغصأأأأأأأان المتشأأأأأأأابهأأة، وتفنن زكريأأا 

التطريب واسأأت دام المقامات القريبة من المقام األصأأل ، وأضأأاف 

ن م ل القالب كثيراً السأأأأنباط  مقدمة على الالزمة الموسأأأأيقية، وحمَّ 

من الواحدة،  الضأأأأأأغ ، وجعأل لها محمد عبد الوهاب الزمتين بدالً 

  ف األناية الطربية، ليصأأأير هذا القالب متكامالً ورفعها إلى جو من 

كأأأل شأأأأأأ  ، جعلأأأت بعض النقأأأاد ي طئون فيأأأه، فينعتونأأأه مرة 

وعنأأدمأأا جأأا  فريأأد األطرش وجأأد  .بأأالمونولوي وأخرى بأأالأأدور

. اً أيضأأأأأليسأأأأأهم فيه  يطوف القالب بالتحديث الذي طرأ عليه جاهزاً 

لفيل ا ة ااحوأولى طقاطيقه الت  التزم فيها بالقالب األصل  طقطوي

تبعهأأا بأأالطقطويأأة أيم  ،بأأداعيأأةالت  نلمط فيهأأا بوارق موهبتأأه اإل

يلقت محمد أحدث فيها ضأأأأأأجة أالتأانغو ابحأب من غير أمألا الت  

  ف فتاً ال عندما أفرد للعود جملة موسأأأأأيقية لعبت دوراً  ،عبد الوهاب

داري أيارة الطربية، يم لحن وغنى باإلذاعة رائعته تانغو انويت اإل

ص، بشأأاعرية تفوق الن أسأأمهانبعد شأأقيقته   ا الت  غنتها فيماالمأ
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لحنية عن الرتابة ال فيها خطوات القصأأأأأأبج  بالحداية مت لياً  متتبعأاً 

حتى ي ال المسأأأأتم  أن الغنا  بدأ  ،وغنا  ف  الغصأأأأن األخير لحناً 

 نحو ال تام والقفل. م  أنه ف  واي  الحال يوغل يدماً  ،من جديد

يقأأاعأأات إيأأة والت  سأأأأأأبقتهأأا تنهالن من وم  أن هأأذت الطقطو

الغرب الموسأأأأأأيقيأة ومن الحأدايأة الت  جأا  بهأا، ف نه عاد فجأة إلى 

التطريب ف  طقطوية اصأأأأأأديين ا الت  حملت الشأأأأأأ   الكثير من 

الطرب األنيق البعيد عن التزلف واالسأأتجدا ، وإلى القالب التقليدي 

ريفا وارتف  عندما لحن ألسأأأمهان الطقطوية الدينية االمحمل الشأأأ

طوا عأعلى غيرت من الملحنين الذين  متفوياً  ةبها إلى مشأأأأارف عالي

 ف  هذا الضرب من الغنا  الدين .

ل سأألفنا بفضأأأاألغنية الشأأعبية، وتطورت كما  والطقطوية ه  ابنة

واألغنية الشأأأأأعبية، كما يدل عليها  العمالقة حتى صأأأأأار لها يالبها الفن .

يتناول  سأأهالً  م ه  زجل يعتمد كالماً اسأأمها، خاصأأة بالمجموعة، وكنظ

ان لحأالنقأد والتوجيأه وم تلف األمور االجتمأاعيأة والعأاطفيأة من ورا  

بسأأأيطة يسأأأهل حفظها لتتمكن الجماهير من ترديدها. يالبها الفن  بسأأأي  

تعقيد فيه، يتألف من الزمة موسأأأأيقية واحدة، ومذهب غنائ  تصأأأأاي  ال

يفصأأل فيما بينها ترديد المذهب  غصأأان األغنية الت أعلى غرارت سأأائر 

من يبأأل الرديأأدة، على أن تبنى كلهأأا من مقأأام واحأأد ولحن واحأأد. ويأأد 

هأذا التقليد بعامل الزمن، فلم تعد أغنية للمجموعات، وإنما  لىخرجأت ع

أغنيأأة يشأأأأأأارك فيهأأا المغن  المنفرد المجموعأأة بغنأأا  المأأذهأأب وينفرد 

 وحدت بغنا  األغصان.

ها فريد األطرش ه  اياريتن  طيرا من أول أغنية شعبية غنا

وسالمة  يليا بيضأاإوكان يد سأبقه إلى غنائها  ،اللبابيدي ىحييلحان أ

من نظم  ه فريد زجالً ب األغوان ، من ورا  زجل مبتذل، فاسأأأأأأتبدل

. وهذت األغنية ه  واحدة يوسف بدرو  ارتف  باللحن واألغنية معاً 

ها يبل نزوحه إلى من عشأأأأأأرات األغان  الشأأأأأأعبية الت  كان يحفظ

مصأأأر، ونجاخ هذت األغنية ف  مصأأأر يعود إلى اندماج فريد بالبيئة 
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ومن هنا حاول أن ينقل تأيير البيئة إلى األغنية  .الشأأأعبية المصأأأرية

 الشعبية السورية المنشأ فنجط ف  ذلأ.

يقول الموسأأأأأأيق  المجري ابيال بارتوكا إن أي مغن إذا أراد 

 بيئة اللحن األصلية، ف ن المغن  يكيف ماف  بيئة غير أن يؤدي لحناً 

ن م اللحن المأأأذكور وفق البيئأأأة الموجود فيهأأأا، فيفقأأأد اللحن كثيراً 

 سماته، ويكتسب صفات البيئة الجديدة.

 على اً نجاخ هذت األغنية على صأأأأعيد الوطن العرب  شأأأأج  فريد

لحان شأأأأعبية إلى البيئة المصأأأأرية دون أن يدري أأن ينقل مايحفظ من 

هو توحيد الثقافة الموسأأأيقية الشأأأعبية عبر األغنية  كبيراً  هدفاً  أنه يحقق

  إلى والذي يسأأتم .الشأأعبية السأأورية وعبر األغنية الشأأعبية المصأأرية

 ،أغانيه الشأأعبية يكتشأأف بسأأهولة األير العميق الذي يام به بعفوية بالغة

ايمر يا بنت بلدي، تطل  ي :وأغنيات ،وبريت بسأأاط الريطأوالسأأيما ف  

نا على هللا، يأا ديرت  مأالأ علي حبأابنأا يأاعين ، جبر ال واطرأليأل، بأال

 .سأألوب المواليا السأأورية بلحن فولكلوري سأأوريألوم الت  مزج فيها 

لحان سأأأأأأهلة ألحأان األغنيأة الشأأأأأأعبيأة الدارجة عند فريد األطرش، أو

 زمنأأاً  تسأأأأأأتغرق تكلف فيهأأا تنب  عنأأدت بعفويأأة متنأأاهيأأة وال ممتنعأأة ال

لحينها، فهو ف  هذا يشأأأبه النمسأأأاوي فرانز شأأأوبرت الذي ف  ت طويالً 

ييل إنه كان ينه  تلحين األغنية يبل أن يجف مدادها، وهو بحق سأأأأأأيد 

و إلى يبأأل أن تغف األغنيأة الشأأأأأأعبيأأة ال فيفأأة الأأدارجأأة الت  تعيش زمنأأاً 

ذو لون معروف وشأأ صأأية  يضأأاً أوهو  .جانب أخواتها دون أن تنسأأى

  وهو ف .أو يتب  أسأأأألوب أحد ن يقلد أحداً تلحينية واضأأأأحة لم يحاول أ

 الإ إلى غيرهأأاينتقأأل منهأأا  أغأأانيأأه الشأأأأأأعبيأأة يالزم مقأأامأأات معينأأة ال

 لضأأأأأأرورة التلوين، وسأأأأأأبب ذلأ يعود إلى كون األغنية الشأأأأأأعبية ال

، وهو وترديأأداً  ذاكرة الجمأأاهير حفظأأاً إلى تتحمأأل ذلأأأ ألنهأأا األيرب 

ف  األغنية الشأأأعبية وعنه  أول من اسأأأتعمل أسأأألوب المواليا السأأأورية

أخذ كثير من الملحنين والمطربين هذا األسألوب، فاسأت دمه محمد عبد 

الوهاب على سأأأأبيل المثال ف  أغنية اعلى بال  ياناسأأأأين ا ف  مقط  
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 يضأأأأأأاً أاوأبات سأأأأأأهرانا ومحمد عبد المطلب ف  اشأأأأأأفت حبيب ا و

 لحانهم وأغانيهم.أمحمد العزب  وغيرهم من المشاهير ف  

بأأأداو فريأأأد األطرش على الضأأأأأأرب بأأأالعود إلم يقتصأأأأأأر 

والطقطويأة واألغنيأة الشأأأأأأعبيأة، بأل تجأاوز ذلأ إلى سأأأأأأائر فنون 

والسأأأأأأيما القصأأأأأأيدة والمونولوي. موهبته الت  كانت تقود  ،األغنية

شرايه إلى تلحين وغنا  يصيدة إبداعه دفعته ف  لحظة من لحظات إ

 اً بأأارز ا عودت دوراً اختم الصأأأأأأبر بعأأدنأأا بأأالتالي ا الت  لعأأب فيهأأ

، وه  أول يصأأأأأأيدة يلحنها ويغنيها، كذلأ فحلقأت وسأأأأأأارت بعيأداً 

يسأأأأأأتهان به  ال اً األمر بالنسأأأأأأبة لفن المونولوي الذي أعطى فيه كمّ 

ويعأأد مونولوي ارجعأأت لأأأ  .عمأأا جأأا  بأأه اآلخرون ي تلف تمأأامأأاً 

أول مونولوي يلحنه ويفرض فيه نفسه  أسأمهانياحبيب ا الذي غنته 

 هذا الوافدإلى أمام العمالقة الذين أخذوا ينظرون بحذر  بارعاً  ملحنأاً 

الجديد، والسأأأيما محمد عبد الوهاب الذي بدأ ي اف على مكانته من 

نتأأاج فريأأد األطرش وجمأأال ألحأأانأأه وبحأأة صأأأأأأوتأأه ذات إغزارة 

بعد محمد عبد الوهاب  ال صأأأأأأوصأأأأأأية، وشأأأأأأعبيته الت  أحلته يانياً 

 ستفتا  الذي أجرته مجلة الصباخبفارق ضأئيل ف  األصوات ف  اال

، عن أفضل مطرب، فعمد إلى مساعدة مطرب 1942القاهرية عام 

شأأأأاب يتقن تقليدت هو امحمد أمينا فلحن له أغنيته الشأأأأأهيرة انور 

هدف من ورائه إلى  خاصاً  ذاعة تقديماً العيونا ويدمه بنفسأه من اإل

وضأأأأأأ  امحمأأد أمينا ف  طريق تقأأدم فريأأد األطرش الأأذي كأأان 

إلى فنه ف  سأأأأأأبيل المجد الذي يحلم. غير أن محمد أمين  نصأأأأأأرفاً م
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مكأأانأأات والجهود الت  بأأذلهأأا معأأه محمأأد عبأأد على الرغم من اإل

الوهاب، إن ف  األغان  الت  غنى واألفالم الت  مثل،  ل صأأأأأورة 

مشأأأأأوهة عن محمد عبد الوهاب، فانتهى يبل أن ترسأأأأأ  يدمه غنا  

غ رة بأأالأأذات عقأأد األربعينيأأات، بل، وف  تلأأأ الفتوتمثيالً  وتلحينأأاً 

التنافس أشأأدت بين محمد عبد الوهاب وفريد األطرش، وهذا التنافس 

لحن ف ،لحانهما من الموسأأيقا الغربية الرايصأأةأجعلهما يسأأتقيان جل 

من أغأأانيأأه الجميلأأة الت  اشأأأأأأتهرت منهأأا:  فريأأد وغنى فيهأأا عأأدداً 

 .قاناايوم الت يمتى تعود ياحبيب الروخ، واليوم دتإاعشأأأأأأأ يأابلبل، 

نأت عزول  وزمان ، اإكأذلأأ فعأل محمأد عبأد الوهأاب ف  أغأان : 

يأه جرى يأايلب  إيأأه، واسأأأأأأمط ويولل  يأانور العينا وجميعهأا من إ

عها عن يالب الطقطوية يالطقأاطيق الت  خرجت ف  بعض مواضأأأأأأ

 يشبه السرد الغنائ . إلى ما

 يالموسأأأأأأيقار المعلم محمد القصأأأأأأبج  الذي جا  بفن المونولو

م فريد هو الذي علَّ  ـأأأـأأأوهو غير المونولوي االنتقادي  ـأأأـأأأالرومانس  

د محمد عب يضأأاً أم يبله األطرش كيف يلحن المونولوي، وهو الذي علَّ 

الوهاب والسأنباط  هذا الفن. وفن المونولوي يبسأه القصبج  من فن 

اآلريأأا الغرب  ف  األوبرا، وهو نوو من الغنأأا  الوجأأدان  العأأاطف  

لذي سأأأأاد منذ ياليينيات القرن الماضأأأأ ، يعبر فيه المغن  المؤسأأأأ  ا

عن عواطف ومشاعر  ــ كان أم زجالً  شعراً  ـأـأعن أبيات المونولوي 

ن مويتألف يالبه الفن  كما وضأأأأعه القصأأأأبج   .المحبين وأشأأأأجانهم

مقدمة موسأأأأيقية تسأأأأبق الغنا  ولوازم وجمل موسأأأأيقية تترجم معان  

وهو على نوعين:  .المونولوي المونولوي بشأأأأأأأأاعريأأة تتفق وأبيأأات

 طالق، بحيأأثيتكرر فيأأه أي لحن على اإل مطلق ومقيأأد.. والمطلق ال

يتطابق السأأرد الموسأأيق  م  السأأرد الشأأعري حتى نهاية المونولوي، 
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أو نقطة  قنطرةب أشأأبهب الف المقيد الذي يتكرر فيه لحن معين يكون 

ي ص بهأأا  لحأأان جأأديأأدةأارتكأأاز يعتمأأدهأأا الملحن للعبور منهأأا إلى 

إلى أن يقفأأل بلحن االرتكأأاز  ،بعأأد اآلخر أغصأأأأأأان المونولوي واحأداً 

 ، والمونولوغات الت ويد برو فريد األطرش ف  النوعين معاً  .نفسأأأأه

لحنها ماتزال شأاهدة على نبوغه ف  هذا الضرب من الغنا  الصعب. 

يتكرر فيأأه أي لحن أغنيأأة  وكمثأأال على المونولوي المطلق الأأذي ال

وهذا  ،1941عام  أسأأأأمهانياحبيب ا الرائعة الت  غنتها  ارجعت لأ

، متكأامأأل ف  كأل شأأأأأأ  ، المونولوي من النأاحيأأة العلميأة موسأأأأأأيقيأأاً 

وبعض النقأأاد حأأاولوا أن ينأأالوا من فريأأد بأأدعوى أنأأه لم يسأأأأأأتط  

ف  يرارات مقام الكرد ف  موضأأعين  أسأأمهانالسأأيطرة على صأأوت 

والنقأأد هنأأا  ،الغيأأابا ابعأأد الفراق والعأأذابا وامن بعأأد طول همأأا:

ومعأأالجأأة، وإنمأأا يتنأأاول أدا  أسأأأأأأمهأأان،  اليتنأأاول المونولوي فنأأاً 

وهذا النقد ف  رأي  لغو أريد به باطل،  !ومأاأدراك مأاأدا  أسأأأأأأمهأان

والهأدف من ورائأه هو النيل من فريد األطرش، ويكف  أن نعرف أن 

ها يالقصأأبج  كان أول المهنئين له لندرك مدى الحرفية الت  وصأأل إل

 ف  فن المونولوي المطلق.

يعد مونولوي اأول همسأأأةا من روائ  فن المونولوي المقيد عند 

يشأأأأأبه المذهب الغنائ  ف   فريد األطرش.. صأأأأأحيط أنه اسأأأأأت دم ما

حلى همسأأأأأأة ألحلى وردة فاكرها لسأأأأأأه زي أالبيأت الذي يغن  اف  

نه ال أإبعد اآلخر،  النهاردتا كقنطرة لعبورت أغصأأأأأأان األغنية واحداً 

لم يكن الوحيد ف  هذا، إذ سأأأأأأبقه إلى ذلأ القصأأأأأأبج  وعبد الوهاب 

 ..يليمياً إ فأطرات النقاد بما فيهم المتعصبون ،والسنباط 

 يضأأأاً أخير مقيد عرف بأغنية االربي ا اسأأأتعان فيه أمونولوي 

بما يشأبه المذهب، وهذت األغنية المونولوي الت  تعد ماسة نادرة ف  

 ، ه  كمأا يأال عنهأا فريأد بالذات: أغنية تأاج فريأد األطرش الغنأائ

تحتاج إلى جهد صأأأأوت  كبير من مقامات من فضأأأأة وعالية تصأأأأل 

هذا عدا  ـأأـأأ أي حوال  إين  عشر مقاماً  ـأأـأأإلى ديوان ونصف ديوان 
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ليه المطرب ف  غنا  إس والجهد المضأأأأأن  الذي يحتاج فَ األدا  والنَّ 

 هذت األغنية الجبارة ال الدة..

، ينطبق 1981أدلى بأأه فريأأد األطرش عأأام  هأأذا الرأي الأأذي

من مثل:  ،على سأأأأأأائر المونولوغات المقيدة الت  لحن وغنى تمأاماً 

احبيب العمر، بنادي عليأ، نجوم الليل، سأأأأأألن  الليل..ا وغيرها.. 

 كلمتين أو لحن أو وأيتكى  على كلمة  اً وف  هأذت األغان  نجد فريد

مثال على ذلأ مونولوي وأيرب  .آهأات، ليعبر منهأا إلى لحن جأديأد

فيأأه على آهأأات معينأأة، كأان يرددهأا يبأأل  أتكأأاابنأادي عليأأا الأذي 

الولوج ف  لحن جأديأد حتى صأأأأأأارت هأذت اآلهأات الحأديثأة ف  كل 

 ش   عند  هورها على كل شفة ولسان.

غراق السأأاحة إنجاخ فريد األطرش ف  الجديد الذي دأب على 

حمد عبد الوهاب الذي الموسأأأأيقية فيه، كان يزعا صأأأأديقه اللدود م

زعاج فريد بشأأأأتى الوسأأأأائل السأأأأيما بعد تراج  إعلى  أيضأأأأاً دأب 

مسأاحات صأوته، فشأج  بعد فشأله ف  وض  محمد أمين ف  طريق 

، ناً يم ملح وممثالً  تقدمه، ابن أخيه سعد عبد الوهاب، ففرضه مطرباً 

ف  طريق فريد األطرش الذي صأأأأار بحق ملأ  عائقاً  أيضأأأأاً ليكون 

لسأأينمائية والشأأعبية الدارجة والرومانسأأية الحالمة، فسأأق  األغنية ا

 أسأأأوة بمحمد أمين ف  مسأأأتهل السأأأتينيات، ليجد مبتغات أخيراً  أيضأأأاً 

فجرت هأأذا إلى معأأارك كأأان فريأأد ف  غنى  ،ف  عبأأد الحليم حأأافظ

ننسأأأى ف  هذا السأأأياق دور أم كلثوم الت  أغرته بالتلحين  وال .عنها

تجأات ابن بر الشأأأأأأام مثأل محمد عبد وكأان دورهأا  حجمأت.ألهأا يم 

ل من العمالق الذي صأأأأأأن  مجدت بعريه وفنه، بدعوى يْ الوهاب، النَّ 

 مستترة إنه دون مستوى التلحين لها.

آخر هجوم تعرض له فريد األطرش، تلأ الحمالت المغرضأأة 

 .الت  شككت بقدراته الفنية فنعتته بالعاجز ف  تلحين القصائد
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 سير لم يجدت سوى يلة من الملحنين،وفن تلحين القصائد، فن ع

يمكن للملحن أن يسأأأأأأير على هديه كما هو  معيناً  يعتمد يالباً  وهو ال

، راً ح ولما كان يالب القصأأأأأأيدة فنياً  .لوان الغنا  األخرىأالحال ف  

و أ فأ ن الملحن يأد ي تأار إذا كأانأت القصأأأأأأيدة ت لو من مذهب، بيتاً 

 أشأأأأأبه بمذهب غنائ  تكونبيتين من القصأأأأأيدة، أو كلمة أو كلمتين 

يسأأأأأأتعين الملحن  يعود إليأه الملحن بعد كل مقط  شأأأأأأعري. ويد ال

غنا ، بهدف ال صالً أبمذهب غنائ  السأيما ف  القصائد الت  لم تنظم 

فأيألأحأنأهأأأا على غرار تلحين المونولوي م  فأأأارق يكمن بتكرار 

 يتحملها المونولوي. األلحان الت  ال

ويعد السأأأنباط  سأأأيد القصأأأيدة  جمي  العمالقة لحنوا القصأأأائد،

جيدت ي بضأروبها التلحينية كافة، وإذا كان تلحين القصيدة الصعب ال

سأأأأأأوى يلة من الملحنين، ف ن فن غنائها أصأأأأأأعب من تلحينها، فهل 

وغنأأا  ؟! الشأأأأأأواهأأد  نجط فريأأد األطرش ف  فن القصأأأأأأأائأأد تلحينأأاً 

 امأأالسأأأأأأمعيأأة الت  بين أيأأدينأأا تؤكأأد ذلأأأ، إذ غأأاب عن الأأذين كتبوا 

ات منذ األربعيني لحن القصأأأأأأائد مبكراً أن  سأأأأأأبق له اً كتبوا، أن فريد

أل سأأأأأأاعدنا بالتالي ا واوحلق فيها وتألق من مثل اختم الصأأأأأأبر بُ 

ويد لحن األولى باألسلوب  .الفجر والغروبا وايازهرة ف  خيال ا

ف  عشرينيات ويالينيات القرن الماض ،  األصول  الذي كان سائداً 

 الذكر بالحداية المغرم  ْ صأأأأأأالط جودت اآلنفتَ   ْ تَ بينما لحن يصأأأأأأيد

 وأدا  بهأا، والسأأأأأأيمأا ايازهرة ف  خيال ا الت  جعلها تريص لحناً 

عمأأالأأه المبأأدعأأة هأأذت؟! أفلمأأاذا تجأأاهأأل النقأأاد  .يقأأاو التأأانغوإعلى 

الجواب يأأت  من نايد دأب بطريقة وبأخرى النيل من فريد وفنه، إذ 

  ْ اال روج من الجنأأةا يصأأأأأأيأأدتَ بعأأد أن لحن فريأأد وغنى ف  فيلم 

االخطل الصأأأغير وكامل الشأأأناوي كتب النايد الراحل كمال النجم  

 اآلت : 1908عام  (الكواكب)ف  مجلة 

يبت ف  يصأأأأيدة األخطل أف ،مازال فريد األطرش ناضأأأأر الموهبة

نه ملحن حقيق  متمكن من أصأأأول أالصأأأغير ويصأأأيدة كامل الشأأأناوي، 

األولى ذات مقدمة جميلة تذكر بأصأأأأولية  والقصأأأأيدة .الموسأأأأيقا العربية
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 ، ويفالتهأأذا الفن، والجمأأل اللحنيأأة تجري على النسأأأأأأق ذاتأأه تقريبأأاً 

خالل خضأأعها للتلحين م  عدم اإلأاألبيات صأأعبة، ولكن فريد األطرش 

يوم  بالنطق العرب  الصأأأأأأحيط. أما يصأأأأأأيدة كامل الشأأأأأأناوي )عدت يا

ئد ة الت  تلحن بها القصأأأأأامولدي(، فقد لحنها فريد األطرش على الطريق

كأذلأأ على الرغم من صأأأأأأعوبأة تلحين شأأأأأأعر كامل  اآلن، فكأان موفقأاً 

الشأأأأناوي. ونسأأأأتطي  القول إن القصأأأأيدتين اللتين لحنهما فريد األطرش 

 ونجاحاً  هما أكثر القصأأأأأائد الت  سأأأأأأمعناها خالل هذت السأأأأأأنوات توفيقاً 

حنهما للتين لبراهيم ناج  اإيصأأأيدت  أب  فرا  الحمدان  وى لإإضأأأافة 

 السنباط  بايتدارت الكبير.

كمال النجم  الذي يبدو كتب ما كتب على مضأض يد اكتشأأف 

أن فريأد األطرش يأد در  كملحن جمي  األسأأأأأأاليأب الت  جأا  بها 

والسأأأيما القصأأأبج  والسأأأنباط ، فالسأأأنباط  تعلم  ،ملحنو القصأأأائد

كيف يلحن القصأأأأأأيدة السأأأأأأينمائية من القصأأأأأأبج  ف  رائعته اليت 

ا وفريد تعلم من القصبج  كيف يلحن القصيدة العمودية عيناً  براقلل

من و ب  أنت وأم اأمن ورا  يصأيدت  اهل تيم البانا وااسقينها ب

ذلأ السأأأيل من القصأأأائد الت  فاضأأأت بها يرائط العمالقة، فال بد له 

من أن يأأخأذ مكأانه بينهم من ورا  هذت الفن الصأأأأأأعب والمعقد ويد 

 فعل..

صأأأأأول وأجول ف  فن الحواريات واألوبريت أن وكان بودي أ

ن أعند فريد األطرش، ولكن  آيرت ذلأ إلى مناسأأأأبة أخرى.. غير 

سأأأأتط  رغم بحث  فيها من الوصأأأأأول إلى أهناك مسأأأأألة محيرة لم 

نتيجة حاسأأأأمة، وهذت المسأأأأألة المحيرت ه : هل أخذ فريد األطرش 

من  الشأأأباب وبريت انتصأأأارأفنون اإللقا  األوبرال  الذي يدمه ف  

محمد القصأأأأأأبج ، أم أن فريد األطرش دل محمد القصأأأأأأبج  على 

لقأا  الغنأائ  ف  مونولوي اياطيورا؟! اسأأأأأأت أدام هأذا النوو من اإل
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يوجأأأد  ، وال1941المحير ف  األمر أن كال العملين  هرا عأأأام 

 .1941تاري  محدد لظهورهما سوى عام 

 النجم  بق  أن أيول إن صوت فريد األطرش الذي نعته كمال

أنه ي رج من عنق زجاجة، هو ف  الواي  صأأأوت له خصأأأوصأأأيته 

ومكانته لدى الجماهير العربية، إذ اسأأأأأأتطاو على مدى مراحل فنية 

فأأأيبأأت يأأدرتأأه مأأذ احترف الغنأأا  ف   متبأأاينأأة أن يظأأل صأأأأأأأامأأداً 

ه فنأأان أنأ يضأأأأأأاً أوفأأاتأأه ف  السأأأأأأبعينيأات، وأيبأت  حتىالثاليينيأات 

وحتى عندما ألم به مرض  .هيرجمأاهيري يعيش بفنأه وسأأأأأأ  الجما

 الو .القلب فضل أن يواصل فنه م  جمهورت رغم تحذير األطبا  له

  ل يعيش بفنه م  الجماهير سأأوى أم كلثوم، وال عريقاً  أعرف فناناً 

حأافظ على شأأأأأأباب صأأأأأأوته طوال أربعة عقود من  أعرف مطربأاً 

 رحمه هللا. الزمن سوى فناننا ال الد فريد األطرش..
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تنتم  هذت السأأيدة إلى أسأأرة أريسأأتويراطية.. تقدر الفن.. دون 

المبأاالة بأالرؤى المحأافظأة المتعنتة الت  الترى أن الفنان يسأأأأأأتحق 

 االحترام.

والدها إسأماعيل محمد حافظ باشا من كبار العاملين... وهو جد 

 .إسماعيل باشا صدي 

آب عام /ولدت بهيجة حافظ ف  الراب  عشأأأأأأر من أغسأأأأأأطس 

.. ولم يكن يدور ب اطر األسرة أن هذت الفتاة ستحترف الفن، 1962

وإنمأأا كأأانأأت تأأأمأأل أن اليتعأأدى هأأذا التعلق بأأالفن والثقأأافأأة أكثر من 

 الهواية.

كأانأت بأذرة الفن ف  أعماق بهيجة موروية عن األب الذي كان 

عين باأللحان الشأأأريية. اشأأأتهر ببراعته من عشأأأاق الموسأأأيقا والمول

ف  العزف على بعض اآلالت الموسأأأأأأيقيأأة، كأأذلأأأ كأأانأأت الوالأأدة 

واألخوات .. لأأذا نجأأد أن من غير المسأأأأأأتغرب أن تنجأأذب بهيجأأة 

الصغيرة إلى الموسيقا، تدر  الموسيقا على يد المايسترو اإليطال  

وفان  يج»الكبير الذي ترك بصأماته ف  الحقل الموسأيق  ف  مصر 

 «.بورجيزي

ويد جا  على لسأأأان بهيجة أنها أتقنت العزف على البيانو وه  

ف  الرابعة من عمرها،وأنها ألَّفت أول مقطوعة موسأأأأيقية وه  ف  

 التاسعة.

سأأأافرت بهيجة إلى باريس لدراسأأأة الموسأأأيقا، فحصأأألت على 

 .1936دبلوم ف  التأليف الموسيق  من معهد باريس عام 

من عمرها من  وه  ف  السأأادسأأة عشأأرةتزوجت بهيجة حافظ 

.. وكأأأان من الممكن أن ينته  تعلقهأأأا بأأأالفن م  هأأأذا أمير إيران 
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الزواج، لكن الحيأاة الزوجيأة تحطمأت سأأأأأأريعأاً لكرت زوجها وعدم 

احترامأأه للموسأأأأأأيقأأا.. فتم الطالق المبكر م  رحيأأل األب، وعأأادت 

 فياً.بهيجة إلى القاهرة لتجعل من عشقها للموسيقا عمالً احترا

يأامأت بهيجأة بتعليم العزف على البيأانو لبنات األسأأأأأأر الكبيرة 

الموسأأأأيقية )الصأأأأفحة الواحدة  مقابل أجر، كما كانت تنسأأأأ  النوتة

األسأأأأأأطوانات  بجنيأه واحد(، وتبي  إنتاجها الموسأأأأأأيق ،لشأأأأأأركتَ ْ 

 «.أوديون»و« كولومبيا»

تعدُّ بهيجة حافظ أول امرأة مصأأأرية تقتحم المجال الموسأأأيق ، 

 يوسأأف»شأأقيق الفنان « إسأأماعيل وهب »ندها ف  ذلأ المحام  سأأا

 «.وهب 

الت  كان يملكها ويحررها إسأأماعيل « المسأأتقبل»نشأأرت مجلة 

 وهب .. صورة بهيجة حافظ على الغالف، وكتب تحت الصورة:

 «أول مؤلفة موسيقا مصرية»

الصأأأأأأورة أينأأأا  عملأأأه بفيلم « محمأأأد كريم»التق  الم رج 

ث عن شأأأأأأ صأأأأأأية تقوم بالبطولة بعد اعتذار وكان يبح«.. زينب»

.. م  بداية انتشأأأأأأار 1936، وكأان ذلأأ عأام «أمينأة رزق»الفنأانأة 

 األفالم السينمائية الصامتة.

كان هذا الفيلم هو أول  هور لبهيجة حافظ على الشأأأأاشأأأأة. ف  

هذا العمل السأأينمائ  أسأأند المنتا أيضأأاً إلى بهيجة وضأأَ  الموسأأيقا 

 التصويرية للفيلم.

ار: من الفنانين الكب« زينب»شأأأأأأارك بهيجأة التمثيأل ف  فيلم و

 دولت أبيض، سراج عمر، وزك  رستم.

وشأا  القدر أينا  تصأوير هذا الفيلم أن يتعلق يلب بهيجة بشاب 

، كان عائداً من دراسأأأأته ف  ألمانيا، هو  « محمود حمدي»مصأأأأريا

 الذي كان من أيرب أصديا  زميلها ف  الفيلم سراج منير.
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ا ومن خالله« فنار فيلم»ت بهيجة م  زوجها الثان  شأأركة كون

شأأرين ت/، وكان ذلأ ف  نوفمبر «الضأأحايا»أنتجت الفيلم الصأأامت 

بعد  هور  1930. وأعادت إنتاجه من جديد عام 1932الثأان  عأام 

 األفالم الناطقة.

« االتهام»وبين الفيلمين الصأأأأأأامت والناطق، مثلت الفنانة فيلم 

.. جمعأأت فيأأأه الفنأأانأأة بين 1934آذار /  الأأذي عرض ف  مأأأار

 التمثيل واإلنتاج ووض  الموسيقا التصويرية للفيلم.

وبأدأ اسأأأأأأم بهيجأة حأافظ يلم  وينتشأأأأأأر جمأاهيريأاً، كما بدأت 

الصحف تهتم ب جرا  األحاديث معها كأول فنانة مصرية تقوم بعمل 

« كوكب الشأأأرق»الموسأأأيقا التصأأأويرية ف  األفالم.. منها صأأأحيفة 

 «:الضحايا»نشرت بعد أيام من  هور فيلمها الثان   الت 

السأأيدة بهيجة حافظ أصأألط ممثلة للظهور على الشأأاشأأة،  دتع»

 ، تجيأأد«فوتوجنيأأأ» لمأأا تتمت  بأأه من جمأأال فن ، فه  ذات وجأأه

التعبير عن م تلف الموايف والعواطف.. ويبأأأدو ذويهأأأا الفن  ف  

رية الموسيقا التصوي اختيار أزيائها واالهتمام بزينتها.. ويد وضعت

 «.فجا ت متفقة م  حوار الفيلم

الأأذي « ليلى بنأأت الصأأأأأأحرا »وتوالأأت أفالم بهيجأأة حأأافظ .. 

هيجة ، الأذي يعدُّ يمة أعمال ب1938عرض ف  ينأاير/كأانون الثأان  

وأشهرها. ويالحظ ف  هذا الفيلم أنه لم يذكر اسم م رجه. والسؤال: 

هأل الفنأانأة بهيجأة ه  م رجأة الفيلم؟ وهل يمكن إضأأأأأأافة ريادتها 

وتفويهأا ف  اإلخراج إلى جأانأب ما أ هرته من تفوق ف  العديد من 

 المجاالت الفنية األخرى؟
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، وف  «دليل السأأأأأينمائيين ف  مصأأأأأر»جا  اسأأأأأمها ف  كتاب 

إلى أنها « محمود ياسأأم»الذي يدمه « موسأأوعة األفالم المصأأرية»

بينمأأا يؤكأأد بعض السأأأأأأينمأأائيين أن «. ليلى البأأدويأأة»م رجأأة فيلم 

نانة الذي اختلفت معه الف« ماريو يولب »الم رج الحقيق  للفيلم هو 

بهيجة حافظ.. وكان يد يط  شأأأأأأوطاً كبيراً ف  إخراجه للفيلم.. وبعد 

غنت بهيجة عنه، واسأأأتكملت اإلخراج مسأأأتعينة ال الف الكبير اسأأأت

 بثالية من المساعدين الشباب.

ويضأأأأأأاف إلى مواهب بهيجة الفنية ذويها المتميز ف  اختيارها 

 للمالبس.. وتصميم األزيا .

تعرضأأأأأأت بهيجة حافظ لمويف سأأأأأأياسأأأأأأ ، أ هر الصأأأأأأراو 

الموجود بين السأأأأأأينمأائيين  والريأابأة ويتئأذ، وذلأ عند مصأأأأأأادرة 

الذي كان يد رشأأأط للسأأأفر « ليلى بنت الصأأأحرا »لفيلمها الحكومة 

ر هذا القرار على ـأأأأأأأأأَّ . أي1932والعرض ف  مهرجان البنديية عام 

عملها ف  السأأأأأأينما.. ف سأأأأأأرت معه أمواالً طائلة، مما اضأأأأأأطرها 

 وزوجها إلى اللجو  للقضا ، مطالبين بالتعويض.

 وجا  ف  رواية لبهيجة حافظ:

لالشأأأأأأتراك بأأأه ف  »الصأأأأأأحرا  ليلى بنأأأت « اختير فيلم »

. وفوجئت وزوج  بمنعنا من السأأأأفر 1932مهرجان البنديية سأأأأنة 

إلى إيطاليا بقرار من وزارة الداخلية المصأأأأأأرية. كذلأ من  عرض 

الفيلم ف  الأداخأل وال أارج، بسأأأأأأبأب شأأأأأأكوى تقدمت بها الحكومة 

اإليرانيأة إلى وزارة ال أارجية تتهمنا فيها باإلسأأأأأأا ة التاري ية إلى 

 ف  الفيلم.« كسرى أنوشروان»لملأ الفارس  القديم ا

وتقدمت بأوراق إلى المحكمة تثبت موافقة الريابة على القصأأأة 

يبل التصأأأأوير.. إال أن األمر تطلب سأأأأت سأأأأنوات للحصأأأأول على 
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موافقة إعادة العرض.. بعد إدخال بعض التعديالت على سأأأأأأيناريو 

صبط اسم ذا التغيير، فأالفيلم، م  شأرط تغيير اسم الفيلم. وتم فعالً ه

 «.ليلى بنت الصحرا »، بدالً من «ليلى البدوية»الفيلم 

ام ع« زهرة»والفيلم األخير الأذي انتجتأه ومثلتأه بهيجأة حأافظ 

. يأامأت فيأه بهيجأة بكتابة القصأأأأأأة والتمثيل، كما وضأأأأأأعت 1948

الموسأأيقا واأللحان باالشأأتراك م  الموسأأيقار عبد الحليم نويرة. أما 

 هدت به إلى الم رج حسين فوزي.اإلخراج فع

لم يلق هأذا الفيلم أي نجأاخ فنيأاً أو جمأاهيريأاً.. بأل تسأأأأأأبب ف  

 وض  نهاية بين هذت الفنانة والسينما كمنتجة.

و هرت بهيجة حافظ للمرة األخيرة وه  على مشارف الستين 

من إخراج صأأأالخ أبو سأأأيف.. وه  « 36القاهرة »كممثلة ف  فيلم 

لت  ألفها الكاتب الكبير نجيب محفو .. وفيها عن القصأأأة الشأأأهيرة ا

جسدت بهيجة ش صية المرأة المصرية التركية الت  التتقن الحديث 

 باللغة العربية.

وبعد هذا اإلفال ، ابتعدت بهيجة عن التمثيل والسأأأأأأينما بوجه 

عام، واتجهت إلى النشأأاط االجتماع  والثقاف ، فأسأأسأأت أول نقابة 

ما أيامت ف  منزلها صأأأأأأالوناً فنياً يقافياً، للعاملين ف  الموسأأأأأأيقا، ك

اسأأأتقبلت فيه دورياً أصأأأحاب المواهب.. تشأأأجعهم وتنشأأأر أعمالهم 

 وتجاربهم الفنية.

ولبهيجأة حافظ العديد من المقطوعات الموسأأأأأأيقية المطبوعة.. 

كان يقوم بعزفها سأأيدات المجتم  الراي  ف  صأأالوناتهن... فقد كان 

، وكانت الفتيات «آلأة بيأانو»الويأت من أهم أيأاث العرو  ف  ذلأأ 

يتبأأارين ف  العزف على تلأأأ اآللأأة. غير أنأأه لتسأأأأأأف ال نجأأد هأأذت 

األعمال الموسيقية منتشرة ف  ويتنا الحال ، واليؤدى عزفها، وه  

موجودة فق  ف  بعض المكتبأأات ال أأاصأأأأأأأة الت  تقوم بتوييق هأأذت 

 األعمال الفنية.
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« بهيجة حافظ»المجتم  والحديث عن الفنانة الكبيرة، وسأأأأأأيدة 

يأأذكرنأأا ببعض الرائأأدات من السأأأأأأيأأدات الالئ   هرن ف  مجأأال 

السأأأأأأينما والموسأأأأأأيقا ... والت  تدين لهن مصأأأأأأر بالكثير.. من هذت 

 األسما :

ماري كوين  ـأأأ عزيزة أمير ـأأأ آسيا داغر ـأأأ أمينة محمد. وهن 

 من رائدات النسا  ف  مجال السينما والتمثيل.

  الثالث عشأأأأأر من سأأأأأبتمبر/أيلول عام وتوفيت بهيجة حافظ ف

عاماً. وسأأأأيظل اسأأأأمها خالداً بين جيل  80.. عن عمر يناهز 1923

النسأأأأأأا  ال الدات ف  فن السأأأأأأينما والموسأأأأأأيقا بأفالمها ومؤلفاتها 

 الموسيقية.

 

 

 

 

 حضرة ف 

 ليلى مراد

     

 

  البحرة الدين نصر

 

 

 شأأأريطاً  مراد، ليلى بصأأأوت إعجاب  يعرف صأأأديق أهدان 

 آخر ف  بها صأأدحت أغنيات وبينها الم تارة، أغنياتها بعض يضأأم

 من وكانت ،1900 عام«. المجهول الحبيب: »عنوانه كان لها فيلم

 .   السنباط  رياض ألحان

 فصلت سأنة، أربعين يمة أن أي ،1990 عام جسأدها غاب لقد

 رهانتذك سأأأأأنظل ف ننا ذلأ م  رحيلها، وبين األخيرة أغنيتها بين
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 األنهار تتجدد مثلما جيل، كل ف  يتجدد الذي صأأأأوتها م  طويالً،

 كانت وإذا. النقاش رجا  يقول كما العصأأأافير، وصأأأوت واألزهار

 عطتأ يد«. سأأأأأنة46» الطويلة اعتزالها سأأأأأنوات ف  مراد ليلى

 نفسأأه ةبعز الكامل وتمسأأكه وأنفته الفنان كبريا  عن تحتذى أمثولة

 بالويوف جديرة أخرى دروسأأأاً  المقابل ف  لنا يدمت ف نها وعفتها،

  .وتأملها عندها

 تذو لم.. أغنية يصة

 القاهرية،« الكواكب» مجلة أصأأأأأدرته الذي ال اص العدد ف 

 لم ح الموسأأأيقار م  حوار نشأأأر الكبيرة، الفنانة رحيل مناسأأأبة ف 

 راد،م ليلى الستدراج« مسأتميتة محاوالت» بذل أنه خالله ذكر بكر،

 أغنية لها ويأأدم االعتزال، يرارهأا أينأا  ف  الغنأا ، إلى تعود ك 

 اسأتمعت ورد، أخذ وبعد محمد، الوهاب عبد عروشأح  ألحانه من جديدة

 لىإ الذهاب على اتفقا يم. بكر األسأأأأأأتاذ عود على اللحن إلى ليلى

 ف  ةالموسأأيقي الفرية بدأت إن فما للتسأأجيل،« مصأأرفون» اسأأتوديو

 ل،التسأأأأجي عدم عن وتعتذر الفرية تويف بها، فوجئ حتى العزف،

 ركهاوت« شأأديد بمغص أصأأيبت ألنها» آخر يوم حتى تأجيله وتطلب

 ف  ،الأكثر تمريناً، سأأيجرون أنهم وأوهمها يليالً، ترتاخ بكر األسأأتاذ

 لم الت  «مايهمنيش» أغنية فكانت يسأأجلوا، أن نالفنيي إلى أوعز حين

 .اآلن حتى تذو

 اإلنتاج عن واالنقطاو اإلبداو

 لىلي تويف على مضأى يد كان الذي الزمن بكر حلم  يذكر لم

 ك  طيبة، فرصأأأأأة أعطان  أنه إال الوايعة، هذت جرت حين مراد

 اإلبداو بمسأأأألة يتصأأأل ما ف  األهمية، ف  غاية مسأأأألة إلى أشأأأير

 ذكر من نفس  أعف  األمثلة، من كثير ولديَّ  .اإلنتاج عن نقطاوواال
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 إذا طويل انقطاو بعد أنهم غير كباراً، وكانوا أصأأأأحابها، أسأأأأما 

 القصأأأة عن اآلن أتحدث وأنا ـأأأأأأأأـأأأأأأأأ العطا  إلى يعودوا أن أرادوا

 .  يذكر شيئاً  يكتبوا أن يقدروا لم ــ والرواية

 بتعدي أال ينبغ  الذي دتوح المبدو، األديب أو الكاتب يلم وليس

 املوأن النحات وإزميل الرسأأام ريشأأة يشأأبه هنا فالقلم عنه، صأأاحبه

..  الرياضأأأأ  ولياية المالكم، ذراع  بَْله المغن  وحنجرة العازف

 . أيضاً 

   كلثوم وأم مراد ليلى بين

 تنجط ولم كمغنية، السأأأأأأتة أفالمها ف  كلثوم أم نجحأت لقأد

 أزال وما. معاً  وممثلة كمغنية تفويت فقد مراد ليلى أمأا. كممثلأة

 غانية دور فيه أدت الذي ال امس فيلمها المثال سأأأأأبيل علىأذكر 

 غادة» بناال دوما  لكسأأأأأندرأ رواية عن مقتبس وهو مريضأأأأأة،

 كانت بل دوراً، تؤدي مغنية هنا تكن ولم ،1942 عام« الكأامليا

 .  أغنيات تؤدي ممثلة

 وعشرون سبعة وعددها ـأأأأأأـأأأأأأ نسبياً  القليلة أفالمها ف  وكانت

 نهاأ غير ومعاصريها، معاصراتها بين أجراً  األعلى الفنانة ـأأـأأ فيلماً 

 الويت ف  بالعودة مغرية عروضأأأأاً  تلقت وعندما ت،فتوي ما ألمر

 الحاجة وأخذت النا ، ينسأأاها أن خافت وعندما. رفضأأت المناسأأب

. أحد يرد فلم األبواب، تطرق يامت بارد، يأا  بنأاب تعضأأأأأأهأا

 وسأأأأ ،األ الشأأأرق إذاعة معها أجرته حوار ف  بذلأ ه  فتاعتر

 .  المذكور« الكواكب» عدد ف  بحذافيرت منشور وهو

   مثقفة غير لكنها....  موهوبة فنانة

الموهبة  درجات أيصأأأى إلى موهوبة فنانة مراد ليلى كانت

 ذيال ما لعرفت كذلأ كانت ولو مثقفة، تكن لم لكنها الفطرية،

 ال: ييل ويديماً  ،«الزمن: »الكبيرة الصأأأأأغيرة الكلمة هذت تعنيه

 يرأت الذي الدر  هو هذا أليس الدهر، أفسأأأدت ما العطار صأأألطيُ 

 المناسأأأب، الويت ف  فتويف مبكر، ويت ف  الوهاب عبد محمد

 وإن تحوالت، طرأت وحين ينقط ، لم إنه. عدته لتمر وات ذ
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  ندت،ع المقامات على فأيرت الصأأأوتية، أوتارت على طفيفة، تكن

 فالمهأ و هرت الجديد، والوضأأ  التأيلم إلى مال ات،يالثاليين ف 

 وداو جعل شأأأأاخ يد صأأأأوته أن شأأأأعر وعندما. الرائعة الغنائية

 عبد يتويف لم األحوال، جمي  وف . مراحأل على مسأأأأأأأتمعيأه

 بكلتاناصأأأية المويف  ممسأأأكاً  دائماً  و ل اإلطالق، على الوهاب

 . يديه

 نادرة حالة الوهاب عبد

 الزمن لمواجهأأة العأأدة أعأأد يأأد كأأان فأأ نأأه آخر، جأأانأأب من

 تحسأأأأب لم الذي األمر وهو حاجة، أو فاية تعضأأأأه لئال وغدراته،

 وذ صوت: مراد ليلى عن يال الذي نفسه وهو له، حسأاباً  مراد ليلى

 .تماماً  مسأأتقلة شأأ صأأية جعلها مما له، نظير ال وطاب  خاص، لون

 بسأأأأوات، يقارن ال ومثاالً  رة،ناد حالة الوهاب عبد محمد كان وإذا

 نم المقابل، ف  مراد، ليلى كانت فقد الماضأأأية، سأأأنة المئة طوال

 لىع هللا، أعاننا وصقلته، سأمعنا هذبت الت  الجميلة األصأوات أول

 الذين نحن!  جديداً  غنا : يدعونه الذي« الحديث» الضأأأاج الرغا 

 . النادرة. ... العظمية الجميلة األصوات سماو على آذاننا بيترُ 

  

 
 

 

 النظريّات الموسيقيّة
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 إلى النظريات الموسيقية مدخل

 دــتمهي

عندما ينطق أحد األش اص جملة بلغة ما، و لتكن هذت اللغة 

ه  العربيّة على سبيل المثال، يقوم بنطق مجموعة من الكلمات 

وأدوات الرب  لكأأّل واحأأدة منهأأا مأأدلولهأأا المعنوي المسأأأأأأأتقأأّل. 

ويؤّدي اجتماو وترتيب أجزا  هذت الجملة على الشأأأكل الذي تّم 

نطقها به إلى توليد مدلول معنوي جديد ال تستطي  مفردة واحدة 

أدا ت وي دم سأأأأأأياياً معيّناً ضأأأأأأمن الكالم. فعلى سأأأأأأبيل المثال، 

فة ، أنها مؤلّ )ذهب التلميذ إلى المدرسة(نالحظ ف  الجملة التالية 

معأأانيهأأا، سأأأأأأأوا  أكأأانأأت مفردة أم  من أربعأأة أجزا ، وتكون

مجتمعة على الشأأأأكل الذي وردت به، معروفة لكل ناطق باللغة 

ّاً ال يعرف القرا ة والكتأأابأأة. ولكن،  العربيأأّة، حتّى ولو كأأان أميأأ

إذا أردنأا فهم بنيأة هأذت الجملة بشأأأأأأأكل  أكثر عمقاً، نجد أّن لكّل 

بحسأأب  مفردة من مفردات هذت الجملة وزناً صأأرفياً يتّم ضأأبطه

يواعد علم )الصأأرف(. إضأأافة إلى ذلأ، نجد أّن لكّل مفردة من 

مفردات هذت الجملة محالً من اإلعراب يتّم تحديدت بحسب يواعد 

علم )النحو(. فعلما )الصأأأأرف( و)النحو(،  اللذان ندعوهما معاً 

بـأأأأأأأ علم )القواعد(، يدرسأان بنية الكالم على مستوى المفردات 

ن الفهم عسأأأأأأأير على ناطق  اللغة والجمأل. وهأذا المسأأأأأأأتوى م

العربيأّة من غير المتعلّمين ألصأأأأأأأول علم )القواعأد( ب الف ما 

وجدنات على مستوى فهم المدلوالت المعنويّة. ولذلأ، كلّما ازداد 

مسأأتوى التعّمق ف  علم )القواعد(، أصأأبحت اللغة العربيّة أكثر 

 فهماً واستيعاباً وطواعيّة وسالمة لدى الناطق بها.

ة بأأاألدا  الموسأأأأأأيق  اآلل  أو وإذ ا شأأأأأأبّهنأأا نطق اللغأأة العربيأأّ

الغنائ  أو التأليف الموسيق ، ف ن ما يوازي علم )القواعد( ف  اللغة 

(. Music Theoryالعربيّة هو ما ندعوت بـأأأأ )النظريّات الموسيقيّة 

فأاألدا  الموسأأأأأأيق  يمكن أن يتّم سأأأأأأوا  بمعرفأة أصأأأأأأول التدوين 
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ظريّة للموسأأأأأأيقا أم بدونهما، ولكن معرفة والقواعأد الن الموسأأأأأأيق 

)النظريّات الموسأأأأيقيّة( تسأأأأاهم مسأأأأاهمة كبيرة ف  التعّمق ف  فهم 

ات  أبعأأأاد األدا  والتأأأأليف الموسأأأأأأيقيّين. ولأأأذلأأأأ، فأأأ ّن )النظريأأأّ

ة إلعأأداد الموسأأأأأأيقيّين على م تلف  الموسأأأأأأيقيّأة( مأأاّدة علميأّأة مهمأأّ

ين العلم  لطلبة مسأأأأتوياتهم، ودراسأأأأتها ه  من أسأأأأاسأأأأيّات التكو

 وباحث  الموسيقا.

ومن خالل فصأولنا القادمة، سوف نسلّ  الضو  على موضوو 

)النظريّات الموسأأأأأيقيّة( على شأأأأأكل أجزا  تصأأأأأدر تباعاً ف  مجلّة 

الحياة الموسأيقيّة. وسوف نفّصل ف  بعض القضايا المطروحة حتّى 

  وألنن  مدرّ  تتحقّق أكبر فائدة مرجّوة من طرخ هذا الموضأأأأوو.

لنظريّات الموسأأأأيقا، فقد لمسأأأأت ضأأأأعفاً شأأأأديداً ف  فهم هذت الماّدة 

 العلمية، والحاجة إلى تبسيطها وتسهيل مفاهيمها للقارئ العرب .

 ماهيّة النظريّات الموسيقيّة

 بما أّن الموسأأأيقا ه  افّن جم  األصأأأوات الموسأأأيقيّة وتركيبها

لأأأذة( لأأأدى التأأأأليف بينهأأأا بشأأأأأأكأأأل  معيّن يؤّدي إلى )الجمأأأال والو

مسأأأتمعهاا بحسأأأب أحد أشأأأهر التعريفات للموسأأأيقا، ف ّن ما يضأأأب  

جم  األصأأأأوات الموسأأأأيقيّة وتركيبها والتأليف بينها هو )النظريّات 

، لهأا خلفيّات علميّة  الموسأأأأأأيقيّأة(. فأالموسأأأأأأيقأا، كفنا تطبيق  أدائ  

)النظريّات الموسيقيّة( والعلوم  ـأأأأأأونظريّة تضأب  هذا الفن تتجّسد ب

وسأأيقيّة األخرى. وتشأأّكل )النظريّات الموسأأيقيّة( األسأأس العلميّة الم

والنظريّة ألدا  الموسأأأأيقا، وفقاً للقاعدة الفلسأأأأفيّة القائلة اكّل العلوم 

 والفنون نظريّة، ولها تطبيقات عمليّةا.

ولذلأ، ب مكاننا أن نعد )النظريّات الموسيقيّة( مجموعة القواعد 

مليّة تدوين الموسأأأأيقا ومعرفة عاليات واألسأأأس النظريّة النا مة لع

األصأأوات الموسأأيقيّة بعضأأها ببعض من حيث ارتفاعاتها وأزمنتها 

وشأأأأّداتها وطوابعها، إضأأأأافة إلى معرفة سأأأأيايها اللحن  واإليقاع  
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واالنسأأجام  والنسأأيج  والقوالب الت  تكتب بها وألوانها الصأأوتيّة. 

ومصطلحاتها. إن  إضأافة إلى معرفة رموز لغة الموسأيقا وإشاراتها

لـأأأأأأ)النظريّات الموسيقيّة( ه  األسا  الذي يمكن  المعرفة الشاملة 

 االنطالق منه إلى معرفة العلوم الموسيقيّة األخرى.

 أهميّة النظريّات الموسيقيّة

ليس هناك أّي شأّأ ف  أن تعلّم )النظريّات الموسيقيّة( يُعدُّ ركناً 

ب  قا وموسأيقيّ  المستقبل. وتنذا أهميّة كبيرة ف  إعداد طلبة الموسأي

حها  أهميّة دراسأأأة )النظريّات الموسأأأيقيّة( على عّدة أصأأأعّدة توضأأأّ

 النقاط التالية:

على صأأأأعيد األدا  الموسأأأأيق : يسأأأأاعد فهم )النظريّات ـأأأأأأأأأ 1

الموسأأأأأأيقيّة( على فهم وتعميق األدا  الموسأأأأأأيق  اآلل  والغنا ، إذ 

 الت  يقوم بأدائها.يستوعب مؤّدي الموسيقا ما ورا  المدّونات 

على صعيد تاري  وتذّوق الموسيقا: لقد تطّورت )النظريّات ـأأ 2

الموسأأأأأأيقيّة( عبر عصأأأأأأور تطّور الموسأأأأأأيقا، ولذلأ ف ن دراسأأأأأأة 

ة بعصأأر  أوبتيّار   )النظريّات الموسأأيقيّة(، السأأيّما النظريّات ال اصأأّ

موسأأيق ا معيّن، تسأأاهم مسأأاهمة كبيرة ف  تفسأأير واسأأتيعاب الحالة 

 لتاري يّة والفنّيّة للعصور الموسيقيّة والتيّارات الفكريّة والجماليّة.ا

على صأأعيد العلوم الموسأأيقيّة: ال يمكن ي ّ البد  بدراسأأة ـأأأأأأأ 3

د، أو مقبول على األيأأل،  ة دون اسأأأأأأتيعأأاب جيأأّ العلوم الموسأأأأأأيقيأأّ

لمواضأأي  )النظريّات الموسأأيقيّة(. فالعلوم الموسأأيقيّة من أمثال علم 

( Counterpoint( وعلم )تقابل األصوات Harmony)االنسجام 

وعلم )التحليل الموسأأأأأيق   (Orchestrationوعلم )التوزي  اآلل  

Musical Analysis ة  Musical( وعألم )القوالأأأب الموسأأأأأأيقيأأأّ
Formsحتّى البد  بدراسأأتها ما لم  ( ... إل ، ال يمكن اسأأتيعابها، أو

 ظريّات الموسيقيّة(.يكن لدى دارسها حصيلة جيّدة من معارف )الن
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على صأأعيد التأليف الموسأأيق : ال يمكن لمؤلّف  موسأأيق ا ـأأأأأأأ 4

محترف أن يقوم بتأليف األعمال الموسيقيّة وكتابتها وتوزيعها ما لم 

ات  هأأأا التمّكن من )النظريأأأّ ن مأن عأأأّدة أدوات، ومأن أهأمأّ يأتأمأكأّ

الموسأأأأأأيقيّأة(. وهناك شأأأأأأواهد كثيرة خالل تاري  الموسأأأأأأيقا على 

ين كان لديهم موهبة موسأأأيقيّة كبيرة، ولكنّهم كانوا ضأأأعفا  موسأأأيقيّ 

والعلوم الموسأأأأيقيّة اأّلخرى،  ف  اسأأأتيعاب )النظريّات الموسأأأيقيّة(

 مّما أّدى إلى تهميشهم، أو حتّى تغييبهم عن ساحة الموسيقا.
على صأأأأأأعيد البحث العلم  الموسأأأأأأيق : ال بّد للباحث ـأأأأأأأأأأأأ 5

ظريّات الموسأأأأيقيّة( ألنها يواعد الموسأأأأيق  أن يكون متمّكناً من )الن

 لغة الموسيقا الت  يبحث ف  يضاياها.
على صأأأعيد العلوم بشأأأكل عام: تُظهر العلوم الموسأأأيقيّة، ـأأأأأأأأ 6

السأيّما )النظريّات الموسأيقيّة(، الجانب العلم  للموسأيقا، و تضعها 

ف  مصافح العلوم األخرى، خاّصة عند إ هار العالية بين الموسيقا 

الرياضأأأيّات والفيزيا  والمعلوماتيّة وعلم المنطق من  من جهة وبين

جهة يانية. فالموسأيقا، إضافة إلى أنها فن من الفنون، ه  أيضاً علم 

 معقّد ليس من السهل اكتسابه وهضم بعض يضايات.

 مستويات دراسة النظريّات الموسيقيّة

كمأا هو الحال ف  دراسأأأأأأة يواعد اللغات األجنبيّة، ال تتّم غالباً 

راسأة موضأوعات )النظريّات الموسيقيّة( دفعة واحدة، بل  تدر  د

وفق عّدة مسأأأأتويات ي تلف فيها محتوى )النظريّات الموسأأأأيقيّة( و 

طرائق عرضأأأها وتعليمها باختالف مسأأأتويات دارسأأأيها وخبراتهم 

الموسأأيقيّة. وتنقسأأم مسأأتويات دراسأأة )النظريّات الموسأأيقيّة( عادة 

بحث (  ـأأأـأأأمتعّمق  ـأأأـأأأإجمال   ـأأأـأأأ إلى أربعة مستويات )تحضيري

 بحسب ما يل :

المستوى التحضيري: تكون )النظريّات الموسيقيّة( ف  هذا ـأأأ 1
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المسأأأتوى متضأأأّمنة ضأأأمن درو  األدا  الموسأأأيق  اآلل  والقرا ة 

الموسأيقيّة )الصأولفيا( والغنا . وال تُقّدم موضوعاتها بشكل  مستقل  

ة ف  هأأذا على اإلطالق. إذ إّن التعّرف على المفأأ اهيم الموسأأأأأأيقيأأّ

المسأأأأتوى يتّم من خالل التطبيق العمل  للموسأأأأيقا، والذي يتضأأأأّمن 

بالضرورة تعلّماً لمبادئ وأّوليّات )النظريّات الموسيقيّة( بشكل غير 

ويتناسأأب هذا المسأأتوى من مسأأتويات دراسأأة )النظريّات   مباشأأر.

 قا.الموسيقيّة( م  األطفال وم  المبتدئين ف  دراسة الموسي
المسأأأتوى اإلجمال : يبدأ هذا المسأأأتوى عادة بعد مضأأأّ  ـأأأأأأأأ 2

سأأأأأأنتين على البأد  بتعلّم الموسأأأأأأيقأا. ويمكن ف  هأذت المرحلة تعلّم 

عموميأّأات )النظريأّأات الموسأأأأأأيقيأّأة( بشأأأأأأكأأل منفصأأأأأأل عن األدا  

الموسأأأأيق  والقرا ة الموسأأأأيقيّة )الصأأأأولفيا( وبالتوازي معها، م  

نأأأات على محتويأأأاتهأأأا، السأأأأأأيّمأأأا اإلكثأأأار من التأأأدريبأأأات والتمري

التمرينات والتدريبات المرتبطة مباشأأأأرة باألدا  الموسأأأأيق  العمل  

والغنأا  والتحليأل الموسأأأأأأيق  البسأأأأأأي . وتتناسأأأأأأب محتويات هذت 

المرحلة من مسأتويات دراسأأة )النظريّات الموسأأيقيّة( م  مسأأتويات 

 موسيقيّة.الطلبة المعاهد الموسيقيّة غير المبتدئين وطلبة الثانويّات 
المستوى المتعّمق: يبدأ هذا المستوى عادة بعد مضّ  خمس ـأأ 3

سنوات على البد  بتعلّم الموسيقا مروراً بالمستويين السابقين.  وف  

تّم دراسأأأة ُجّل موضأأأوعات )النظريّات الموسأأأيقيّة( تهذت المرحلة، 

ات. وتتنأأاسأأأأأأأب  بأأالتفصأأأأأأيأأل المعّمق م  التعّرض لبعض الجزئيأأّ

المرحلة من مسأتويات دراسأة )النظريّات الموسيقيّة(  محتويات هذت

 م  مستويات طلبة الكلّيات الموسيقيّة والمعاهد العليا للموسيقا.
المسأأتوى البحث : هذا المسأأتوى خاّص بباحثّ  الدراسأأات ـأأأأأأ 4

العليا ف  العلوم الموسأأأأأأيقيّة. وف  هذا المسأأأأأأتوى، يتّم طرخ بعض 

لموسأأأأأأيقيّة(، من أمثال )األبعاد القضأأأأأأايأا الثأانويّة ف  )النظريّات ا

غريّة( و)مصأأطلحات التدوين الحديث( و)دراسأأة علم الصأأوت  الصأأُ
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ات  الأمأوسأأأأأأيأقأ  الأمتقأأأّدم( ... إل . وت تلف محتويأأأات )النظريأأأّ

الموسأأأأيقيّة( الُمقّدمة ف  هذت المرحلة بحسأأأأب طبيعة البحث العلم  

 الموسيق  الُمراد إجراؤت.

 موضوعات النظريّات الموسيقيّة

ى الرغم من تعّدد واختالف مسأأأأأتويات دراسأأأأأة )النظريّات عل

الموسأأأأأيقيّة(، إالّ أّن الموضأأأأأوعات الت  يتّم طريها ف  المسأأأأأتوى 

المتعّمق لدراسأأة )النظريّات الموسأأيقيّة( ه  األكثر شأأموالً وعلميّة. 

ونحأأّب أن ننبأأه إلى أنّنأأا سأأأأأأنعرض ف  سأأأأأألسأأأأأألتنأأا هأأذت م تلف 

 بحسب هذا المستوى.موضوعات )النظريّات الموسيقيّة( 

هذا ويمكننا وضأأأأأأ  ال طوط العاّمة لموضأأأأأأوعات )النظريّات 

الموسأيقيّة(، الت  سنعرضها تباعاً ف  أعداد مجلّة الحياة الموسيقيّة، 

 كما يل :

 الصوت من الناحية الموسيقيّة. ــ1

 العالمات الموسيقيّة وأنظمة تسميتها. ــ2

 الدواوين والمفاتيط الموسيقيّة. ــ3

 المقاييس الموسيقيّة. ــ4

 الحركة الموسيقيّة. ــ5

 الفواصل الموسيقيّة. ــ6

 الساللم الموسيقيّة وأنواعها. ــ7

الساللم الموسيقيّة األحاديّة )الكبير والصغير( والعاليات  ــ8

 بينها.

المقامات الموسيقيّة اليونانيّة القديمة، والساللم الموسيقيّة  ــ9
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 الكنسيّة األوربيّة.

 الساللم الموسيقيّة الملّونة. ــ11

 الساللم الموسيقيّة الحديثة. ــ11

 الساللم الموسيقيّة ف  موسيقا الشعوب. ــ12

 الزخارف الموسيقيّة. ــ13

 أساليب ورموز األدا  الموسيقيّة. ــ14

 المثلّثات الموسيقيّة. ــ15

 االئتالفات الموسيقيّة ال ماسيّة. ــ16

 يّة التنافريّة الرئيسيّة والثانويّة.االئتالفات الموسيق ــ17

ونحّب أن ننبه إلى أّن االطّالو على مضأأامين الموضأأوعات 

اآلنفة الذكر يسأأأتلزم معرفة جيّدة بأسأأأأاسأأأأيات الموسأأأأيقا ويواعد 

التدوين والقرا ة الموسأيقيّين، إذ إنّنا ن اطب ف  سلسلتنا هذت من 

ة كن لطلبمضأأأأى على تعلّمه للموسأأأأيقا مّدة سأأأأنتين أو أكثر. ويم

الكلّيّات والمعاهد العليا للموسأيقا االسأتفادة من هذت السألسلة ألننا 

سأنعالا موضأوعات )النظريّات الموسأيقيّة( بش   من التفصيل، 

ولكن بأسأأأألوب سأأأألس، مشأأأأفوعاً باألمثلة الموسأأأأيقيّة واألشأأأأكال 

 التوضيحيّة.

 الصوت من الناحية الموسيقيّة

 تمهيد

يّة( الت  يُعتمد عليها عند إصأأأدار الصأأأوت )الماّدة األسأأأاسأأأ ديُع

أنواعها. فعندما يغنّ  ش ص ما وأشكالها  جمي ب هاالموسيقا وسماع

أو يعزف موسأأأأأيق  على آلة موسأأأأأيقيّة ما، ف نّه يُصأأأأأدر أصأأأأأواتاً. 
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ات ه  وعنأدما تلتق  آذاننا تلأ األصأأأأأأوات، نفهم أّن تلأ األصأأأأأأو

 موسيقا.

لنا سأأماعها ه  ولكن، هل جمي  األصأوات الصأأادرة الت  يمكن 

موسأأأأأأيقا؟ إّن الجواب الُمباشأأأأأأر على هذا السأأأأأأؤال هو بالطب  )ال(  

جمي  األصأأأأأأوات ه  أصأأأأأأوات موسأأأأأأيقيّة. فهناك الكالم  تفليسأأأأأأ

والضأأأأأأوضأأأأأأا  وأصأأأأأأوات الحيوانأات والطيور وبعض الجمأأادات 

والريأأاخ وأمواج البحأأار ... إل ، والت  ال يمكن اعتبأأارهأأا أصأأأأأأواتأأاً 

وسأأأيقا اإللكتروصأأأوتيّة. ولذلأ، ف ّن السأأأؤال موسأأأيقيّة، اللهم ف  الم

الذي يطرخ نفسأه بمعرض هذا الحديث هو: ما هو الصأوت، وما هو 

الصأأأوت الموسأأأيق ، وكيف يمكن لنا تمييز الصأأأوت الموسأأأيق  عن 

هذا السؤال،  نغيرت من األصأوات، وما ه  خصأائصه؟ ولإلجابة ع

ض مفهوم سأأأأأوف نُحاول ف  الفقرات التالية من هذا البحث اسأأأأأتعرا

الصأأوت بشأأكل عام والصأأوت الموسأأيق  بشأأكل خاص، إضأأافة إلى 

ومدى يدرة اإلنسان على التقاط  هخصائصوشأرخ عناصأر الصأوت 

 األصوات الطبيعيّة منها والموسيقيّة.

 ماهيّة الصوت

ة تنتا عن اهتزازات ف  ـأأأوت  اهرة فيزيائيّة طبيعيّ ـأأأالص ديُع

ل هذت ـأأادات. وتُشكّ ـأأوجمل ـأأازات وسوائـأأاّديّة من غـأأالماط ـأأاألوس

الت  يمكن أن و)الترّددات( أو )الذبذبات(،  ـب االهتزازات ما ندعوت

بعض الكائنات األخرى، ويلتقطها الجهاز السأأأأأأمع  لدى اإلنسأأأأأأان 

ات، إضأأأأأأافة إلى لواي  بعض األجهزة اإللكترونيّة يالسأأأأأأيّمأا الثأديّ 

 ــأأأأأأأدات بتسأأّمى هذت األنواو من التردّ والحديثة مثل )الميكروفون(. 

 )الموجات الصوتيّة(.

من  اً بما أّن الصأأأأوت هو اهتزازات، ف ّن لهذت الموجات يياسأأأأو

ة.  ة بوحأأدة ييأأا  تأأدعى والنأأاحيأأة العلميأأّ تقأأا  الموجأأات الصأأأأأأوتيأأّ

لتوضيط ذلأ، و(. .Hz) ـأأأأأأيُرمز لها اختصأاراً بو( Hertz)هرتز 

 هرتز( إذا 1ّن ترّدد )أو ذبأأذبأأة( صأأأأأأوت مأأا هو )إبأأ مكأأاننأأا القول 
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ط الشأأأأكل والشأأأأكل موجة صأأأأوتيّة واحدة خالل يانية واحدة.  يوضأأأأّ

هرتز( مستمّرة  1ألمواج صوتيّة بترّدد ) اً ( ت طيط1شكل الالتال  )

 على مدى يانيتين من الزمن.

 

21 

 

 هرتز 1ت طي  لموجات صوتيّة بترّدد  (1)شكل ال

 

هرتز( إذا  4صأأأأأأأوت ما هو )ّن ترّدد إوكذلأ ب مكاننا القول 

ط وهكذا.  وموجات صأأوتيّة خالل يانية واحدة،  الشأأكل أرب  يوضأأّ

هرتز(  4ألمواج صأأوتيّة بترّدد ) اً ( ت طيط2شأأكل الالشأأكل التال  )

 مستمّرة على مدى يانيتين من الزمن.

 

21 

 

 هرتز 4ت طي  لموجات صوتيّة بترّدد  (2)شكل ال
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( أن 2و  1الحظ من خالل الشأأأأأأكلين السأأأأأأابقين )الشأأأأأأكلين نو

يقة . وهذا سأأببه حقاً سأأفليو اً ن:علوييلت طي  كّل موجة صأأوتيّة يسأأم

ذلأ يجعل من الشكل الموجة الصوتيّة منقسماً والتقّدم خالل الزمن، 

(. م  العلم بأّن على هيئأة نصأأأأأأفَ  يط  نايص منتظم متتابعين )

يّة هو على هيئة يط  نايص منتظم )الشأكل األصل  للموجة الصوت

.) 

 عناصر الصوت

إّن لكّل صأأأأوت من األصأأأأوات، سأأأأوا  أكانت موسأأأأيقيّة أم غير 

موسأيقيّة، أرب  عناصر أساسيّة، وهذت العناصر ه : )ارتفاو الصوت 

طاب  الصوت(. ويستحيل ألّي  ـأأأـأأأطول الصوت  ـأأأـأأأشّدة الصوت  ـأأأـأأأ

صأأوت من األصأأوات أالّ يحوي جمي  هذت العناصأأر األربعة. ويمكننا 

 توصيف خصائص عناصر الصوت هذت كما يل :

 ارتفاو الصوت ـــ1

( هو Sound Frequency)ارتفاو الصوت  ـأأأأأأإّن ما ندعوت ب

ة خالل الثأأانيأأة الواحأأدة.  يمكن وعأأدد ترّددات الموجأأات الصأأأأأأوتيأأّ

د ترّددات الموجات الصأأأأأوتيّة باسأأأأأت دام بعض األجهزة معرفة عد

 اإللكترونيّة ال اّصة.

ومن النأأاحيأأة العلميأأّة الفيزيأأائيأأّة، يمكننأأا مالحظأأة أنأأّه كلّمأأا 

 ازداد عأدد ترّددات الموجأات الصأأأأأأأوتيأّة خالل الثأانيأة الواحأأدة،

يمكننا  إذأصأأأأبحت طبقة الصأأأأوت أكثر حّدة. والعكس صأأأأحيط. 

قص عدد ترّددات الموجات الصأأأأأأأوتيّة خالل مالحظأة أنأّه كلّما ن

الثانية الواحدة، أصبحت طبقة الصوت أكثر غلظة. وبالعودة إلى 

، نالحظ أّن أحدهما باآلخر( ومقارنتهما 2و 1الشأكلين السأابقين )

ارتفأأاو الصأأأأأأأوت المعبّر عنأأه ف  ت طي  الموجأأات الصأأأأأأأوتيأأّة 
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لمعبّر ( هو أكثر غلظة من ارتفاو الصوت ا1الظاهر ف  الشكل )

(. 2عنأه ف  ت طي  الموجأات الصأأأأأأأوتيأّة الظاهر ف  الشأأأأأأأكل )

والعكس صأأأأأأحيط. ف ّن ارتفاو الصأأأأأأوت المعبّر عنه ف  ت طي  

( هو أكثر حّدة من 2الموجأات الصأأأأأأأوتيأّة الظاهر ف  الشأأأأأأأكل )

ارتفأأاو الصأأأأأأأوت المعبّر عنأأه ف  ت طي  الموجأأات الصأأأأأأأوتيأأّة 

 (.1الظاهر ف  الشكل )

ّن األوتار أالموسأأأأأأأيقيّة، يمكننا مالحظة ومن الناحية العمليّة 

الث ينأأة ف  اآلالت الموسأأأأأأأيقيأأّة الوتريأأّة الت  يكون ألوتأأارهأأا 

األطوال نفسأأأأأأأهأا، تُصأأأأأأأدر عالمأات موسأأأأأأأيقيّة أكثر غلظة من 

العالمات الموسأأأأأأأيقيّة الت  تُصأأأأأأأدرها األوتار األيل ي انة منها. 

كثر أوالعكس صأحيط. فتُصدر األوتار الرفيعة عالمات موسيقيّة 

 ةعاحّدة من العالمات الموسأأيقيّة الت  تُصأأدرها األوتار األيل رف

 ةعامنها. وبالنسبة ليالت الموسيقيّة الت  لها نفس الث انة أو الرف

، تُصأأأأأأأدر األوتأار الطويلأة عالمأات موسأأأأأأأيقيأّة أكثر غلظة من 

العالمات الموسأأأأأأأيقيّة الت  تُصأأأأأأأدرها األوتار األيل طوالً منها. 

فتُصدر األوتار القصيرة عالمات موسيقيّة أكثر والعكس صحيط. 

حّدة من العالمات الموسأأيقيّة الت  تُصأأدرها األوتار األيل يصأأراً 

 منها.

 . شّدة الصوت2

( هو سعة Sound Amplitude)شّدة الصوت  ـإّن ما ندعوت ب

الموجات الصوتيّة  الموجات الصأوتيّة  أّي مدى ابتعاد نقاط ذروات

ا. فكلّما كبرت سأأأأعة الموجات الصأأأأوتيّة، عن مسأأأأتوى خ  ت امده

. اً يوي اً نسأمعه بالتال  صوتو(، 3شأكل الأصأبط الصأوت أكثر شأّدة )

العكس صأأحيط. فكلّما صأأغرت سأأعة الموجات الصأأوتيّة، أصأأبط و

 .اً ضعيف اً نسمعه بالتال  صوتو(، 4شكل الالصوت أيّل شّدة )
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 موجات صوتيّة ذات سعة كبيرةت طي  ل (3)الشكل 

 

21 

 

 ت طي  لموجات صوتيّة ذات سعة صغيرة (4)الشكل 

( أّن لكال 4و  3نالحظ من خالل الشأأكلين السأأابقين )الشأأكلين و

هرتز(،  2الموجتين الصأوتيّتين عدد الترّددات )أو الذبذبات( نفسه )

لكن يكمن االختالف بينهما ف  وبالتال  ارتفاو الصأأأأأأوت نفسأأأأأأه. و

 بالتال ، ف ّن لهما شّدت  صوت م تلفتين.وسعات تلأ الموجات. 

 طول الصوت ـــ 3

( هو مّدة Sound Length)طول الصأأأوت  ـأأأأأأأأإّن ما ندعوت ب

تكرار إصأأأأدار الموجات الصأأأأوتيّة. فكلّما ازدادت مّدة توليد وتوليد 

العكس و. (5الموجات الصأأأوتيّة، أصأأأبط الصأأأوت أطول )الشأأأكل 

صأحيط. فكلّما نقصت مّدة توليد الموجات الصوتيّة، أصبط الصوت 

 (.6أيصر )الشكل 
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 ت طي  لموجات صوتيّة ذات مّدة طويلة (5)الشكل 

 

21 

 ت طي  لموجات صوتيّة ذات مّدة يصيرة (6)الشكل 

( أّن لكال 6و  5ل الشأأكلين السأأابقين )الشأأكلين نالحظ من خالو

هرتز(،  2الموجتين الصأوتيّتين عدد الترّددات )أو الذبذبات( نفسه )

  فلكن يكمن االختالف بينهما وبالتال  ارتفاو الصأأأأأأوت نفسأأأأأأه. و

بالتال ، ف ّن لهما طول  صأأأأأوت وعدد مّرات تكرار تلأ الموجات. 

( مّدته أرب  5ألّول )الشكل م تلفين. فالصأوت الصأادر ف  الشأكل ا

( فمّدته 6يوان، أّما الصأأأأوت الصأأأأادر ف  الشأأأأكل الثان  )الشأأأأكل 

 ن.ايانيت

 طاب  الصوت ـــ 4
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( هو Sound Timbreالصأأأوت  اب )ط ـأأأأأأأأأإّن ما ندعوت ب

م  وتميّزت عن تالمسأأأأأأ  ْ طبيعة الصأأأأأأوت الذي يصأأأأأأل إلى أذنَ 

األصأأأأأأأوات األخرى. وبمأأا أّن الموجأأات الصأأأأأأأوتيأأّة تنتا عن 

جمادات(،  ـأأأـأأأسوائل  ـأأأـأأأاهتزازات ف  الوس  الماّدي )غازات 

من ناحية شكله والماّدة  ـأـف ّن الختالف بنية الوس  الماّدي هذا 

المصنوو منها وطريقة إصدار الصوت منه والوس  المحي  به 

أيرت ف  طبيعة الصوت الصادر عنه. وهذا يؤّدي إلى اختالف  ــ

متأيّرة بالعوامل المؤيّرة ف   أشكال الموجات الصوتيّة الصادرة

إصأدار الصوت عن هذا الوس  الماّدي. وبما أنّه بحسب مبادئ 

علم الصأأأوت الفيزيائ ، ال يمكن توليد موجات صأأأوتيّة طبيعيّة 

بشأأكل كامل من أّي وسأأ  ماّدي طبيع  نظراً لعدم وجود وسأأ  

(، ف ن 7كما هو موضّأط ف  الشكل التال  )الشكل  ،ماّدي محايد

ات الصوتيّة الصادرة عن األوساط الماّدية الطبيعيّة تكون الموج

متأيّرة ببنية تلأ األوسأاط الماّدية والعوامل المحيطة بها مشكلّة 

)أو مويجات( تغيّر من الشأأأكل  تكسأأّأرات ف  موجاتها الصأأأوتيّة

كما هو موضأأّأط ف  الشأأأكل التال   ،النهائ  للموجات الصأأأوتيّة

بعض. عن وات مميّزة بعضها (. وهذا ما يجعل األص8)الشأكل 

 وهنا تكمن ماهيّة )طاب  الصوت(.

21 

 

 ت طي  لموجات صوتيّة طبيعيّة (7)الشكل 
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21 

 

ت طي  لموجات صوتيّة صادرة عن وس  ماّدي ( 8) الشكل

 طبيع  ما

 

صوت( هو من أعقد األمور ف  الواي ، إّن فهم عنصر )طاب  ال

ذلأ لصعوبة ييا  تكّسرات الموجات وف  علم الصأوت الفيزيائ ، 

ة لكن من ناحيوالصأأأأأوتيّة، الت  ينتا عنها )المويجات الصأأأأأوتيّة(. 

الهندسأأة الصأأوتيّة و خبرا  الصأأوتوأخرى، يعرف علما  الفيزيا  

التسأأأجيالت أّن هناك ف  الحقيقة أربعة أشأأأكال أسأأأاسأأأيّة للموجات و

 ه  كما يل :والصوتيّة، 

  )الموجات الصوتيّة الجيبيّة )أو الطبيعيّة(Sine Waves.) 

  الموجات الصوتيّة المربّعة(Square Waves.) 

  الموجات الصوتيّة المثلّثة(Triangle Waves.) 

  الموجات الصوتيّة المسنّنة(Saw-Tooth Waves.) 
نفة اآلربعة ف  الحقيقة، إّن تنّوو أشأأأكال الموجات الصأأأوتيّة األ

الصأأادرة عن األوسأأاط الماّديّة الطبيعيّة يحدث خالل أجزا  والذكر 

هذا التنّوو ف  أشأأأأأأكال الموجات ومتنأاهية الصأأأأأأغر خالل الزمن. 

هذا والصأأوتيّة يحدث بشأأكل شأأبه منتظم ف  الوسأأ  الماّدي الواحد. 

االنتظام النسأأب  ف  أشأأكال الموجات الصأأوتيّة الصأأادرة عن وسأأ  

)البصمة الصوتيّة(.  ـأأأأأأتكوين ما ندعوت بويؤّدي إلى خلق ماّدي ما 
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هذت األخيرة ه  الت  تجعل األصأأوات الصأأادرة عن وسأأ  ماّدي و

ه  أيضأاً المسؤولة عن تشّكل )المويجات( و، اما م تلفة عن غيره

خالل إصأأأدار الموجات الصأأأوتيّة، فلكّل صأأأوت صأأأادر )بصأأأمته 

ادرة مات الصوتيّة( الصيسأتحيل تطابق )البصوالصأوتيّة( المميّزة. 

عن األوسأأأاط الماّديّة الطبيعيّة الم تلفة مهما كانت متقاربة بعضأأأها 

ة لهأأا نفس من  بعض. إالّ أنأأه من الممكن توليأأد موجأأات صأأأأأأوتيأأّ

الطواب  )أو البصأأأأمات الصأأأأوتيّة( عبر بعض األجهزة اإللكترونيّة 

ذلأ ألّن تلأ األمواج الصأأوتيّة صأأادرة عن أوسأأاط والحاسأأوب، و

 ير طبيعيّة.غ

 

 األصوات الموسيقيّة ويياسها وتدوينها

الفأأارق الرئيسأأأأأأ  بين الصأأأأأأوت ذكرنأأا خالل هأأذا البحأأث أّن 

باي  األصأأأأوات يكمن ف  يابليّة الصأأأأوت الموسأأأأيق  والموسأأأأيق  

قة بالتال ، يمكن تدوينه بطريوالضأب  بسهولة، وعناصأرت للقيا  و

إلى اللجو   اصأأأأأأطالحيأّأة يفهمهأأا جمي  الموسأأأأأأيقيّين دون الحأأاجأأة

ط فيما وللتفسأأيرات العلميّة المعقّدة.  على هذا األسأأا ، سأأوف نوضأأّ

تدوين عناصأأأأأر الصأأأأأوت الموسأأأأأيق ، السأأأأأيّما ويل  طرق ييا  

 الطول(.والشّدة والعناصر الثالية األولى )االرتفاو 

 ييا  ارتفاو الصوت الموسيق  وتدوينه ــ1

ات   سأأماو الموجبيّن علما  الفيزيا  أّن األذن البشأأريّة تسأأتطي

 اً هرتز 16تقريباً بين  ترّدداتها )أو ذبذباتها(الصأأأأأوتيّة الت  تتراوخ 

تسأأأأأأتطي  بعض الكأائنأات األخرى )مثل الدلفين وهرتز.  21111و

 تتتجاوز هذالت  صأأأأأأوتيّة الموجأات الالكلأب( سأأأأأأمأاو وال فأاش و

 ـسأأأأأّمى الموجات الت  تتجاوز حدود سأأأأأماو اإلنسأأأأأان بتُ و. ودالحد

من جهة  فوق الصأأأوتيّة( أو )الموجات تحت الصأأأوتيّة(.)الموجات 
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أّن مدى األصأأأوات الت  يمكن أن أيضأأأاً بيّن علما  الفيزيا   أخرى،

ة تتراوخ ذبأأذبأأاتهأأا تقريبأأاً بين دَّ نعأأ  4111و اً هرتز 41هأأا موسأأأأأأيقيأأّ

أصأأأأوات غير  فه  ودالحد تهرتز. أّما األصأأأأوات الت  تتجاوز هذ

 موسيقيّة.

لف ارتفاعات األصأأوات الموسأأيقيّة على يمكن تدوين م توهذا 

س (  ــال  ــ صول ــفا  ــم   ـأـري  ـأـأهيئة عالمات موسيقيّة )دو 

يمكن و(. 3( أم م فوضأأأأأأة )7سأأأأأأوا  أكأانت طبيعيّة أم مرفوعة )

ضأأأأب  ارتفاعات أصأأأأوات العالمات الموسأأأأيقيّة باسأأأأت دام بعض 

الوسأأأأأأائل من أبرز هذت واألجهزة اإللكترونيّة الحديثة. والوسأأأأأأائل 

(، والت  اخترعهأا العالم اإلنكليزي Diapason)الشأأأأأأوكأة الرنّأانأة 

ه  عبارة عن يطعة و. 1711( عام John SHORE)جون شور 

معأدنيّأة تُصأأأأأأدر عن نقرهأا موجأات صأأأأأأوتيّأة ذات ترّددات معيّنة 

 (:9يابتة. وتظهر )الشوكة الرنّانة( ف  الشكل التال  )الشكل و
 

 

 ة( الشوكة الرنّان9الشكل )

يد يام علما  الصأأوت بقيا  عدد ترّددات جمي  أصأأوات وهذا 

بما أّن آلة البيانو ه  اآللة الت  تحوي أكبر والعالمات الموسأأأأأيقيّة. 

عأدد من العالمأات الموسأأأأأأيقيّأة، فسأأأأأأوف نبرز ف  الجأدول التال  

( جمي  ترّددات أصأأأأأوات العالمات الموسأأأأأيقيّة بشأأأأأكل 1)الجدول 

 لماً بأّن هذت الترّددات يد تّم يياسها ف  وس   تقريب  تعميماً للفائدة. ع

 درجة مئويّة. 21محي  درجة حرارته 
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 ترّددات أصوات العالمات الموسيقيّة ف  آلة البيانو (1)الجدول 

 ييا  شّدة الصوت الموسيق  وتدوينها ــ 2

يتّم ييا  شّدة األصوات الموسيقيّة وتدوينها باست دام رموز 

 ذلأو( الثابتة منها و المتغيّرة. Dynamics)شّدة الصوت الموسيق  

 متدّرجة بين شّدتين معيّنتين.ومن أجل كتلة صوتيّة لها شّدة معيّنة أ

 ثابتة، ف ّن هناك عدداً منهابالنسأبة لشأّدات الصأوت الموسيق  ال

م تلفاً من حيث يّوة أو ضعف الصوت الموسيق  الناتا عند أدائها. 

ط الم طّ  التالوهناك نوو من التباين النسأأأأب  فيما بينها. و   يوضأأأأّ

( ترتيب أبرز رموز شأأأّدات الصأأأوت الموسأأأيق  الثابتة 1)الم طّ  

 باتجات القّوة أو الضعف.

 القّوة
 

 الضعف
fff ff f mf mp p pp ppp 

 الثابتة  الترتيب العام لشّدات الصوت الموسيق  (1) الم طّ 

وبالنسبة لشّدات الصوت الموسيق  المتغيّرة، ف ّن هناك عدداً 

من الرموز واالصطالحات ال اّصة بالتدّرج من شّدة صوت إلى 

( Diminuendoو  Crescendoمصأأأألحات ) شأأأأّدة أخرى، مثل

الت  و( و     رموز مثل )و

 سيتّم التفصيل فيها ف  بحث آخر من هذت السلسلة.

 . ييا   طول الصوت الموسيق  وتدوينه3

يتّم ييأا  طول األصأأأأأأوات الموسأأأأأأيقيّأة وتأدوينأه باسأأأأأأت دام 

 ذات ــالسودا   ــالبيضا   ـأـأه  )المستديرة و)العالمات الزمنيّة(، 

ذات األرب  أسنان(.  ـأأـأأذات الثالث أسنان  ـأأـأأذات السنّين  ـأأـأأالسن 
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لكألِّ من هأذت العالمأات زمن خأاص مرتب  بها تُحّددت بديّة )حركة و

( المحّددة ف  بداية كل عمل موسأأأأأيق . Tempoالعمل الموسأأأأأيق  

يمكن للعالمأات الزمنيّة هذت أن تكون بأشأأأأأأكالها البسأأأأأأيطة اآلنفة و

( أو أن تكون )مزدوجأأأة Dottedة الأأأذكر أو أن تكون )منقوطأأأ

من الممكن أيضأأأأأأأأاً رب  عالمتين و (.Double Dottedالتنقي  

ذلأ و(، Tiesزمنيّتين أو أكثر باسأأأت دام )أيوا  االتّصأأأال الزمنيّة 

ل ف  هذا ومن أجل الحصأأأول على ييم زمنيّة مرّكبة.  سأأأوف نفصأأأّ

( ف  بحث آخر Tempoالموضأأأوو، السأأأيّما )الحركة الموسأأأيقيّة 

 هذت السلسلة. من

 ييا  طاب  الصوت الموسيق  وتدوينه ــ 4

يعد موضأأوو ييا  طاب  الصأأوت الموسأأيق  وتدوينه من أعقد 

ل أن نعالا هذت النقطة ف  بحث آخر من هذت واألمور،  لذلأ نفضأأأأأأّ

السأألسأألة نظراً إلى ارتباط هذت القضأأيّة بعلم الصأأوت وعلم التوزي  

 الموسيق .

***** 

 

 
 

 

 لــــــــدلي

 إلى األعمال األوركسترالية الهامة
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 سيڠموند سبيث

 ترجمة : محمد حنانا

 المعماريون النغميون

وصفف المدرسة ففكلمدكي ففيكيكلأللمدبأديالاأمدرلمدرسة ففكلمدبلل

سلأيدفرلمدبصفففففففريعلمد ملبلو فلملطيةمللب مادرلد ةر  ك دكمدرللبب فففففففيفا

ةلرررلشفففففففسسال  طلشفففففففسسال  طلم،ولر ةسبل  طلمدشفففففففك ل ك 

ل»وإمهلدرنلمإلمصففرالب ففريكلمدرند ينلمدكي ففيكيينلا ففففففففلمدر،بوى.

إدطل نلمدةررةةلل(Ruskin)لو،ينل شرةلةو كين«.لرةررةيولمدمغع

بلكرنلأللل مهبلرنلسونلشفففففمبلمدرو فففففيمرل«رو فففففيمرل ررسة» لل

مدشفففففففك يففكلمدبللمابكة ففرلراففس ونل ر ففر لاففر لو ففرمففس لو ففريففسنبل

لن.ڤدوومربسمس علروب رةالوايب

 نطءلكباومبل  طلمألغ فف بلرو فففففففيمففرلر ةسةل ولرو فففففففيمففرل

رمدففرل نلبكونللومسيففبلو   وملرند ففربدعل مففروينلدعلي ة(ل35)صفففففففةأففك

وصفف يكل ولبس ل  طلاةمرر .لدكمدعل،سسوملادرلأم لموالمدرم و ك ل

رعلسدي لر برحللب فففففففير وميفكبلكومشفففففففةبوبلربومديفكبلةار يك...لإد 

لمدرم و كلوةقردر.

 ان باخسيباستي يوهان

 5511ـــ5861

                                                           


رو يمرلصةأكل ل يلمدرو يمرلمدبللبكب لدآلطالمدرو يميكلأم بلوطلببضرنلمصرًلوطلب يةلوأقل  ففففف ففففف 

 اةمرر لوص للر،سس.لمدربة ع.
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 مرمل رئ كلار لمدكايةةلمدبلل ر لرةظعل أةمس رلاردرو فففففففيمربل

أم بلرنلسونلإضففففففرأكلمط ففففففعل«لار »لودكنل مسررليمو ل ،س عل

لرمألو بلأإمهليةملليو رنل فففففيار فففففبيرنللار لمدليليةسلاو هل رعل ا

لمدرو يمرلكررلمة علمديوع.

للأللبلوبوأ5861خلمةل فففرعلل15ودففسلافففر لأللخيفمففر لألل

ليو رن.ل ولمطانلمألصففغةلد ففففففففل5511بروفل رعلل16ألللڠفيپطي

علو ولأللمدةرشةةلرنل رةهبلأةرشلرعل خيهل راةومفلار بلوقسلبيبال

ب وةهلل ةقفف مألكاةليو ففرنلكةي فففففففبوالمدففليل ففرر ففهلام فففففففوةلو

لمدرو يمل.

و  طلمدةغعلرنللدفمل ظدةلمدودسلرو اكلربريفةلوغيةل رسيكبل

للرسة فففففكلسيةل فففففرمالريشفففففي لأللو،صففففف ل  طلبة يعلر رمللأ

ومألوةڠن.لل(36)يةڤ،يففدلسةالمدةفال  طلمدكرففرنلومدكيلڠدوماة

كرنلك يةمًلررلي ففففيةلر ففففرأرال وي كلدي ففففبرعلإدطل ودئملمأل ففففربلةل

بلكرففرل(ل37) ر ففر ل ففرفالمألوةڠنلمدفسمرففرةكللاوك فففففففبدوسلبمدةظفرع

لسةالار برةمةلإاسم رالرو يميينلخخةينلوب  يةمبدع.

 درلد رو ففففيمرلرس ررًلارشففففر ةلسيميكل ريمكبلكةالار ل،يربهلك

نلأللكمي فففففففكلڠأ للمد فررمفكل شفففففففةةلرنل رةهل رف ل فرفال وة

 ةمشففففففبرسبلواةسل ةاعل ففففففمومالممبم لإدطلايفيوالأللروددروفنلل

                                                           


   لكيڤية ل يكلخدكللمالدو،كلر ربيح.لمدربة ع.


 .لمدربة ع.(ل رفال وةڠنلسمررةكللورندا5515 ل5865  لسيبةيشلاوك بدوسل)
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و م  لرمدرل فففففففاةكل   ر للبوبفوجلمامفكل رفهلرفرةيفرلافرةافرةملار 

ل.(39)إيررموي لار لپوكرة لأي يل(38)ي دي علأةيسررنڤاضرمدعل

نلڠريرفرةل،يفدل رف ل رفال وةڤفة،ف لإدطلل5516ألل فرعل

ينلقرئسمًلألوةك ففففففبةملل5555أللاي دربلوألل رعل وبنبلوأيدرلك  

بوأيالفو بهبلل5511ألل رعلل. دالمدك يةلرنلمدرو فففففففيمفرلم ديفك

ودكينلو م  لرمدرل ك ةلڤسمديمرلڠواةفسل فرعلرنلوأفربدفرلبفوجلخمرلرر

ل  يً.ل56رنل

رسة ففففكل ففففرمال رو ففففيمرلألليةمًلدغسملار لرسل5516ألل رعل

ورسيةمًلد رو ففففيمرلأللكمي ففففبلل ففففرمالبورراللڠفيپبوررالأللطي

ل«(40)كرمبربر»و ففففففرمالميكوطابلوقضففففففطلاميكل،يربهل مرمليكب ل

دك ليوعل ،سبلكررل دالمدةسيسللرنلمدةومئعلر  لخطعلمدر فففففففيحلوأقل

ومدمسمالألل فففففلللبلدوقروخطعلمدر فففففيحلوأقلمدمسياللبمدمسيالربط

نبلڠوببضفففففففرنل  رففردففهل يضففففففففرًلرم و ففرال دففكلمألوةل.موةري

(لألل ريعل86يةلمدرةفس ل) فسس رلڤرال دفكلمدكيڠفواةي وسمالوأو

بلومطابكرةمالدصوبينلو ي كل صومالڠو وأنلمدلمد فيدعلمدرةسدكب

ل...لإد .ڠودسايةڠ)كبادرلأل  رده(بلوبمويةرال

للبم فففففففيرنمديوعلب رنل ظرفكلار ل رديرًبلودكنلاةسلروبهل ومهلمد

الم خةينلإدطل نلمكبشففففففف ففهلمدرندالمألدرففرمللرمففسد فففففففونلو ةال

لاةامةيبهبلولدملاةسل اةينل مكلرنلوأربه.

                                                           


 ل رفال وةڠنلورندال)كرنليمظةلإديهلاوص هلوم،سمًلرنل(5568 فف فف5551ل)ل فف ففلڤي دي علأةيسررنلار 

 ..لمدربة ع  ظعل رفأللمألوةڠنلأللفرمه

( لرندالو رفال وةڠنبلوضعل  ررطًلك يةةلاأ  و ل5566  ل5558إيررموي لار ل)لپ ف فلكرة لأي يل

 رنلار .لمدربة ع.يخب ال نل   و لومدسهل و رنل يار بي

 مدربة عل. ةسةلوكومةالارةمأمكلمألوةك بةمممرئيكلبكب لد ل صومالاشةيكلرغكرمبربر لرم و كلرو يميكلل 
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ببضفففرنل  رردهلمألوةك فففبةمديكلكومشفففةبومالو ةاعلربومديرال

و لمدةففسيففسلرنل  رففردففهل دففكلمألوة نلڠ فففففففرفر ففرلمأببففر،يففرابلوقففسل، 

لوةك بةمال ير وميك. لإدطيةڤومدكي

 ڠنبوركونشرتوات براند

لدوس لكةي فففففففبيفففرن لمألرية لد للڠيڤكفففرن لمدة فففففففكةي مد،فففركع

ًلا رعلمدكومشفففففففةبومابلر فف لمدرب،رالأللڠاةممففسماوة بلرودةففر

د فففففففارسل رعلةقرا لار لأللكرل. صفففففففةمرلد رعلمد وماعلومدمموس

ل5515وألل رعلل.وك  فهلابفأديالاةالمدكومشفففففففةبومال5551

 مدطلار ل فففففبكلكومشفففففةبومالو ة ففففف درلإدطلمألريةلرعلة فففففردكل

رملل فففففمبينبل،ينل»لبومضفففففةكل سمًلارد غكلمد ةم فففففيكل رءلأيدر ر

شفففففةأمللمدةفال ررعل فففففروكعلمدر كلبلبأ ةالار بررركعلمدكةيعل

اروم اللمدرو فففيميكلمدضفففئي كلمدبلل،ابمللادرلمد فففررءبلو سةكال

ةغاففكل فففففففروكعلمدكةيرففكلأللقاو لاةالرم و ففربل.للوبم يففلمًل

ومضفففففففعلإدطلألرةكعلمدركةعلب ففر فففففففةال  طلبمففسيعلوم اللمدرب

 ففففروكعلمدر كللألل لهلمدكومشففففةبومالمدركبواكل طالربمو كبل

ربو ففففففيًلإدطل ففففففروكعلاأطلب،كرومل  يدرلارةرييةللوقكعلمدةأيعل

ومدرة ابلا ل نلبة ةوملأيدرل  طلررليةاةل نلم،بةمرللمدةريقل

ل«.ومرب ردل

ديال مرملررليس ل  طل نلمد،ركعلمدة فففكةيلسأعلشفففيئرًلدار ل

للالأ دة ل ففف لق مه.لدكنل لهلمأل رر لاردب،سيسلدعلبدمرءلمض ةماهلو

ركبابهبلوأللمدمدريكلايةالارد ر كلا فففةةليةرس ل شفففةةل فففمبرال

لكد كومشففففففةبولمدوم،سبلوقسلخدال لهلمدكومشففففففةبومالإدطلشففففففميم

، لادففرلمدة،ففر لأللركباففكلاةدينلمدر كيففك.لل عأةيففسةيففملمدكايةبل
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رعلةفل پ يبلوقسل اةدرل و لرةةلمدمرشةلمألدررمللكرة لأةيسةيش

لبل يلاةسل ك ةلرنلقةنلوةاعلمدمةنلرنلبأدي در.5611

بةسلكومشةبومالاةممسماوةڠل ودطلر،روطالار لأللمدبأديال

مألوةك فففففبةمدللألل شفففففكر لرو فففففةك.لوقسلم فففففبخسعلأيدرلقر سةل

بلو ولكومشفففةبولل«Concerto Grosso»مدكومشفففةبولمدكايةل

هلمةمبلدكمهل، ففالدر رو كلرنلم طالمدرم ةسةلارةمأمكلمألوةك ففب

و  فا ل  يهلشخصيكل سيسة.لورنلمدومضحل مهل،رو ل نليةةال

ر رو فكلربمو فكلرنلمدبةكيافرالم ديفكلمدبلليركنلم فففففففبخفسمردرل

لخطالرم ةسة لرنلSoloكر رو فففك لكومشفففففففةبو لويخب الكففف  .

لكومشةبومالاةممسماوةڠلأيررليبص لادلهلمدمر،يك.

 1كونشرتو براندنبورڠ رقم

لك رر وة.لوببأدالم طاللو لأللأربف لمدكومشفففففففةبولمأل فففففففففففففف 

مإلأةمسيففكلأيففهلرنلخدففكلكرففرنلو ي ففكلخطال واوملواففرصفففففففونلوخدبلل

ل.(41) وةنلرعلمدوبةيرالمدبللبضعلخدكل رةا يكوس

لرر وة ل مرمل ةاعل،ةكرا لمد،ةككلمألودطل ةيةكلأللأر

ل

مد،ةكففكلمد ففرميففكلا يئففكل ففسمًلأللةيلريموةبلو لللمال ففراعل

ل ل ،فين.ل لملد،مدرلمأل ر

ل

                                                           

-فرةپ فففففففيكوسلل Harpsichordلخدفكلقفسيرفكللمالدو،فكلر فربيحلي ممالأيدفرلمدوبة.ل رفرلأللخدفكلمدايرمول 

لأي  ةقلمدوبةلار ةقكلرنلمد ارس.لمدربة ع.
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ل

رر وةل يضففففرًبلودكنلأللريفمنللمد،ةككلمد رد كل ففففةيةكلأللأر

لمدةئي يك ل(42)بلرعل لهلمد يرك6/8

ل

مد،ةككلمدةماةكلريمويابلوالدمل ةىلب روفلشفك لمدكومشةبول

ل(ل43)وقفففسل سخففف لافففر لألل فففلهلمدريمويففال ي فففكلبةيومال.مدبم يففسي

(Triosلمدبةيولمد فرملل ول.)وليمدبةلوبةفأفهلمدوبةيفرا.ل(44)ودوميفپ

مألو لبةفأفهلخدبفرل واوملوخدفكلارصفففففففونبلومدبةيولمألخيةلبةفأهلخدبرل

لال واوم.ل لهل للمألد،رنلمدةئي يك خط يدل وةنلو

ل

ل

ل

ل

ل

 2كونشرتو براندنبورڠ رقم 

                                                           

ففففففف فففففففلمد يركلل Themeلر رو كلرنلمدمغررالبشفك ل)ارإل رسةلومدرةرد ك(ل مصةمًل  ر يرًلأللامرءلل 

ل.لمدربة ع. مدرم و كبلو للرنلاةالمدو وهلبةرس لمدروضوابل يلمدروضوالمد ،مل

لمدبةيول  Trio ل ولمدرم علمدو  لأللةقصكلمدريمويابل ولأللمد كيةفول ولمدررةش.لمدربة ع.ل

ل.لمدربة ع8/6كلرةبسدكلمد ة كلوأللريفمنل  لپودوميف لةقصكلاودوميل



 

 113 

رر وةل يضففففرًبللمد فففف  فففف ك.لو ولأللأرألل ولمألك ةلشففففةايكل

رنلكرفففرنلوأ والو واومللأيفففهلوببفففأدالر رو فففكلم طالمدرم ةسة

ر وةبلرل.لمأببرحلمدكومشفففةبول فففةيعلأللأررعلمدوبةيرالةوراياوب

ل و ولأللغريكلمدوضوحلومدا ر كبلوياس ل كلم

ل

ل

مد،ةكفكلمد فرميكلا يئكلأللةيلريموةبلك باالدةار للركونلرنل

 فففففيكوةسلرةمأمك.لو لملپأ والو واوملوكررنلوبشفففففي وبلرعلخدكل رة

ل ولمد ،نلمدةئي ل 

ل

لأللأفففر دآلطالل(ل45) وةبلو ولأوڠرفففرلمدخبفففرعل فففففففةيعل فففسمً

لمدرم ةسةبلبةمأمدرلاميكلمألوةك بةمل  طل لملمدروضوالمد ،مل 

ل

ل

لك ب لق علخدكلمدبةورايالألل لملمدكومشةبولألل امكل رديكل سمًبل ففففف 

وقسل ةىلبةسي هلا ةقلشفبطلأللمألوةك فبةمالمد،سي ك.لدكنلةيبشرةسل

لل(ل46)شففففففبفةموا لخدفففك لر ففففففبخفففسرفففرً  Piccolo،ففف لمدفرفةضفففففف فففك

                                                           

ففففففف فففففففلمد وڠلل Fugueركلمدامرءلأل  و لمدبأديالمدكومبةپمبل.لويامطل،ك ل ول ،سلمدصي لمدرةمسةلومدر لل ل

  طل  ففرالبكةمةلد،نلةئي فففللقصفففية)يةةالأللمداسميكلرنلسونلرةمأمك(لاأصفففومالو اةرسلرخب  ك.ل
لقومرهلبشراملد،مللارد لمدبةميس.لمدربة ع.ويمب ل نل لملمدبكةمةلمدربةرق لم ي لرو يملل

(لرندالوقرئسل وةك بةملو رفالايرمول دررمل.لمدربة ع.5181-5688  لةيبشرةسلشبةموال ) 
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heckelphoneعلصرمعلم طالڤي دي اسطًلرنلمدبةورايابلمابكة رلل

بلويصسةل لملمدايكودولصوبرًليشاهلصوال(5111 فففف فففف5618)ل يك 

لمألواوم.

 3كونشرتو براندنبورڠ رقم 

 ةال لملمدكومشفففففةبول ك ةلرنل يلكومشفففففةبولأللمدر رو ك.ل

لويركنلمدمو لاأمهلمدر ضففف لدسىلمد ردوة.لك ب لمدكومشفففةبولألل ففففففففف 

ل6كررمرابل6م طالأيفهلرم فففففففركلإدطل ي يرا لصفففففففو لرفر وةبلو

.لديال رفكل(47)بشفففففففي ومابلرعلكومبةافرالوبشفففففففيرافردول6ڤيوطابل

ل(48)،ةككلا يئكبلأم ل،ةكبرنل فففففففةيةبرنلب صففففففف لايمدررلكوةسما

لربومص ك.

لمدررسةلمد يريكل للكردبردل 

ل

ل

ل

 4كونشرتو براندنبورڠ رقم 

                                                           

لبشيراردول  Cembalo.ل لمط علمإلي ردلل دكلمددرةپ يكوةس.لمدربة ع

لكوةسمال رعلكوةسلل  Chordةرًلأللوقال لرةك ل رةروملبل يلر رو كلرنلمدمغررالبةفالرل

رومل.لةوم،س.لودكنل رسةلديال ق لرنل يدلمغررا.لإنلم بخسمعلمدكوةسمال ولمأل رالألل  علمددر
لمدربة ع.ل
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 دكلكررنلب ل لملمدكومشةبول يضرًلأللصو لرر وةبلو ول فف لك

وخدبللأ والبةمأمدرلمدوبةيرالوخدكلبشفففففيراردو.لمرسةمًلرري فففففرعل لمل

لمدكومشةبو.

بلوي ةيل6/6 ببحلا،ةككل ففةيةكلأللصففو لرر وةلاريفمنلي ل

مدبأكيسل  طلم طالمدرم ةسةلادلملمأل فففففرالمد ،ملل فففففففففففلأللمداسميكل

لببمرو لخدبرلمد  والمدةفا.

ل

ل

كل،فيمكلأللريفمنل رفكل،ةكفكلا يئفكلأللرللريموةللمال اية

لراميكل  طل لهلمد يرك ل8/6

ل

 

مدخبرعل فةيعل سمًلأللصفو لرر وةبلويبضرنلأوڠرً.لأيررلي لل

لروضوالمد وڠلمأل ر ل 

 

 (5كونشرتو براندنبورڠ رقم )

ك يةمًلرريمسعل لملمدكومشفففففةبو.لوقسلكب لأللةيلرر وةبلو ول

ل دكلكررنلوأ والوكيڤيةلارةمأمكلوبةيرالبم يسيك.
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ل(49)ككلمألودطل ففةيةكلأللةيلرر وةبلوببضففرنلكرسيمفممد،ة

طرةفكليةفأدفرلمدكيڤيةلقة لمدخبفرع.لمدررسةلمد ،ميكلمدةئي فففففففيكل لل

لكردبردل 

ل

ل

مد،ةكففكلمد ففرميففكلر يةةلد ةففر  ففكلألل فففففففللريموةبلو للبةيول

لدآلطالمدرم ةسةبلرعل لهلمدررسةلمد يريك 

ل

ل

لوقسلس للا ففففففففففففففللمدخبرعل فففففففةيعلأللةيلرر وةب ل(50) يڠ»

لويخ قللدملمطم ارال لملمد ،ن «.لإيةدمسيك

ل

ل

 6كونشرتو براندنبورڠ رقم 

ل(ل51)رراففرڠففلمسلمففرسةمًلرففري فففففففرع.لو ول دبللڤيوطلوخدبللڤيوط

لوبشي ولوكومبةلارابلرعلبشيراردول ولايرمو.

                                                           

لكرسيمفملل  Cadenzaل لرم علرو يمللبةفأكلم دكلمدرم ةسةلرنلسونلرةمأمك.لمدربة ع.ل

ل يڠلل  Gigueلمدربة ع. لةقصكل،يويكلشر الأللمدمةمينلمد راعل شةلومد ررنل شة.لل

لڤيوطلسملڠررار ل دكلارالوبةيكليضةدرلمدةرفالاينلةكابيهلويةفال  يدرلاو ر كلقوا.لمدربة عل-ل
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ل(52)و لرر وة.لوياس لا ففففففففلكرمونرمطأببرحلمد ففةيعلألل ففللاي

لوأيررلي للريفوةلمطأببرح  دبللڤيوطلارةمأمكلم طالمألخةى.ل

ل

ل

مد،ةكفكلمد فرميفكلا يئفكلودكنلديالاا ءلشفففففففسيفسبلوباس لأللرلل

ل.لوأيدرل يركلغمرئيك 1/6ايرو لرر وةلاريفمنل

ل

ل

.ل6/51يباعللدمل،ةككل فةيةكلألل للايرو لرر وةلاريفمنل

لوأيررلي للمدررسةلمد ،ميك.

ل

ل

 األوركسترالية األربع« Suites»متواليات ال

بلدكمدرلأللمدومقعل«مأببر،يرا» فلهلمدرم و رالللافر لط فففففففر

نلكباربلديبباعلشففك لمد ففويالمدكي ففيكللومر ه.لإنلمد ففويبينلمألوال

ل.پ ڠف پ  طلمألة حبلأللكوبنبلوم خةمنلكبارلأللطي

                                                           

فففف ففففلكرمونل Canonةة» ل ولمدشك لمألك ةلصةمركلد ر،ركرةلمدكومبةامبيك.لمدك ركلبةملل .ل«قر سةلرمةا

مدرم و كلطاسل نلي،ركللورو ففيميرًلبمةةل لهلمدمر سةلاأنلك لصففوالرنلمألصففومالمدرشففبةككلأللامرءل
لاصوةةلرنلمدصوةللمال،ةكرالمدصوالمأل ر للمدمرئس.لمدربة ع
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 ةم لل  و لمدرألاياس لك ل ويالرنل لهلمد ويبرالارأببر،يكل

(بلبباةدرل5865 ففففل5861مدليلمابكةهلمدرندال رنلاربي الدودلل)

ل    كلرنلمد،ةكرالمدةمقصك.

أللسورر وةبلويبضرنبلإضرأكلإدطلمطأببر،يكبلالسويت األول 

والوةقصفففففكلأوةطنلوريمويالڤرڠةقصفففففكلكوةممالوةقصفففففبلل

ليه.پ ر پواوّةيهلأللق رينلوةقصبلل

كبفف ل ففلملمد فففففففويففال دبلل واوملوخدففكلاففرصفففففففونلووبةيففرا.ل

نلبلو لملمدر ر ليبضففرمشففأريمي ففيكلمدڤومد وةطنل للةقصففكل  ي كل

لمد يركلمدبرديك 

 

ألل للريموةبلو ول دكلأ والرعلمدوبةيرا.للالسوويت الاان 

،ةل)شفففك لرنل شفففكر لمدصفففيرغكليمالباس لمطأببر،يكلا فففففففففلكومبةاو

أربنبلل(54)(لد ريعلمألصففففففومالم ديك.ليباةدرلةومسو(53)مدكومبةامبيك

لديكلةقصففففك علةقصففففكل ففففرةمارمسم.ل ركلةقصففففبرلاوّةيه.لمد،ةككلمدبر

ليفففس طلافففرسيميةيلپ لومدخبفففرع لريمويفففاب لةقصففففففففففك لب يدفففر ودوميفب

«Badinerieل وا.لإنل ريعلڤرڠففبةملل)س ففراففك(لبو،للامر لمد«

ل لهلمدةقصرالكرمالبم للاةشرقكلومأبمرنلأللاي رالب ملمد بةة.

                                                           

فف ففلكومبةاويمالل Counterpointلإركرميكلقو لشيئينل ول ك ةلأللوقالوم،سلواصوةةلقرا كلد  دع.لل 

لإنلإضرأكلخ لد،مللإدطلخخةبل ولصوالإدطلخخةلبس طلكومبةاويما.لمدربة ع.

ففففففف فففففففلةومسولل Rondoرو ففيمللببكةةلأيهلمد يركلمدةئي ففيكلاةسلك لرم علم ففب ةمسبلوبر  هلل لشففك ل

لمدربة ع.لل.A - B - A - C - A - D…ectمدصيغكلل
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بمرمرًلرنلمد ففففرامين.لوك لإمد ففففويبرنلأللةيلرر وةل ررل ك ةل

لدكلبرارملإدطلخايابلإضفففففففرأكلوم،فسلرمدررليب   ل يدلخطالبةور

ل واوملووبةيرا.للوخدب

لوةقرهلمد رددلأللمدر رو كل ولمألشدة.رمدررللالسويت األول

لباس لمطأببر،يكلا يركلا يئك

ل

ل

 عليأبللمدم ففعلمد ففةيعلمدرةرد لرةرد كلأوڠيكبلرعل وسةلمد يركل

لمدا يئكلأللمدخبرع 

ل

ل

 و ليكل)بةسسلمدخودي ومپاةفسل فلملمدر فر لمدةمئعل  طلمدكبفرافكلمد

مد ،ميففك(بلبففأبللخةيففرلشفففففففديةةليةففسلد،مدففرلرنل  ظعلمألد،ففرنلمدبلل

لمابكةالأللفرمدر 

ل

وابلمدةقصفففففففكلمألودطلڤرڠيباعل لهلمد،ةككلمدا يئكلةقصفففففففبرل

لرةةوأكل يسمًبلو لللمال راعل،يوي 

ل

لةقصكلمدڠرڤوالمد رميكللمالد،نلمشي  

ل
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لةكي  اةسللدملبأبللةقصكلمداوّةيهلرعلد،نلقويلمدب

ل

ل 6/8مدخبرعلةقصكل يڠلاريفمنل

ل

كرنلمدرندالأي يكالرمسد فففففونلقسلم فففففبخسعل لملمد فففففويالألل

 دوسهلمدبللافلددرلإل رسةلإ،يرءلار .لوقسلقسرهلأللإ،سىل، يالمد ل

ل.5666رمس روالأللطيپفيڠل رعلڤيڠ

أللةيلرر وةل يضففرً.لوياس لارأببر،يكلبم يسيكبللالسووويت الرابع

بلإلل551سردرلار ل يضفففففرًلأللمدكرمبربرلةقعلويبضفففففرنل يركلم فففففبخ

لوظ درلدبكونل  رالمد وڠلمدغمرئل.ل لملشك درلمألص ل 

ل

يبضففرنلمد ففويال يضففرًلةقصففكلاوّةيهلوڠرڤوالوريمويابل عل

لخبرع.

ل

 كونشرتوات البيانو وكونشرتوات الكمان

كب ليو رنل ففففيار ففففبيرنلار ل ففففاةكلكومشففففةبومال دكلمدايرمول

رال بةم.لو ريعل لهلمدكومشةبومالكرمالبكيي)كيڤية(لرعلمألوةك 

أل رر ل اكةبلورةظردرلكب لأللمألصففف ل دكلكررنبلوقسلوضفففةدرل

ل.5561ار لدصردحل رةيكلبي ررنلأللطيپفيڠبلاةسل رعل
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للرر وةبلةيلرر وةبلر)ةيلريموةبللكمدكومشففففةبومالمد ففففب

طرر وةبلأرريموةبلصففو لريموة(لبضففرمالمدوبةيرالأم لكرةمأمكل

لأ وال) ولرديهلخدبإرر وةل ضفففففففياللدرم ةسة.لمدو،يفسلأللأردآلدفكلم

بلودكنلأللر بففرحلرخب ا(بل8ةقعللڠلمالكومشفففففففةبولاةممففسلماوة

و مففرملخخةمنبلأللطريموةلوةيلرففر وةبلرعلخدففكلأ والو سومةل

لإدفمريكل دكلكررن.

 وبل  طلمألة حبللر رو كألل لهلمدلاألولكونشوورتو البيانو 

بل588علرلةقب،ةكبيهلمألوديينلأللمدكرمبرلمألك ةل  ريك.لم بخسعلار 

 فر يًللرمسركلمطأببرحلرعل يدلخطال واومبلور،وطًلمألسم يولإدطل

كوةالكرر .لمد،ةككلمألودطلرنل لملمدكومشففففففةبولوصفففففف الاأمدرل

ل.ل مرم« فففف  فففف كلرنلمدبكةمةمالد يركلراد كلأللرمرررالرخب  ك»

وم دففكلأةال ةالمدردففرةةلأللمدةفابللوأففرصففففففف لية للمدايففرم

لمدرم ةسةلارةفةلأللك لركرن.

بافس ل،ةكفكلمألس يول)مدا يئك(لوبمبدللارةمأمكلارال ةضفففففففلل

بةفأهل ريعلخطالمألوةك ففففبةمبلألل،ينليةفالمدايرمولمد ،نلأوقل

ل لملمدارال)مدمةمة(بلبباةهلمدوبةيرالألل   و لمدكرمون.

 ففففففةيةرًلصففففففر سمًبليومفمهلمدايرمولل(55)يبضففففففرنلمدخبرعلروبي رًل

ل را كبلرعلمدوبةيرالمدبللب وةل لهلمدررسة.لاصوةة

                                                           

ف لمدروبيالل Motifلأكةةلد،ميكلقصيةةلقرئركلالمبدرليركنل نليمشألرمدرل  مرءلمدرةرد كلامرءلرو يمل.لل 

لمدربة ع
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رمففسرففكلمدأللرللرففر وة.لبظدةللكونشووووووورتو البيووانو الاووان 

بلكررلي فففبخسعلار لخربربهل581أللمدكرمبربرلةقعلل(56)ومد فففيشفففي يرمو

.لوياسول نل لملمدكومشفففةبولكب ل صفففيًل81أللرمسركلمدكرمبربرلةقعل

لدعليبغيةلرمرره.ل دكلكياوةسبلوةاررل ولمدو،يسلأللمدر رو كلمدلي

 ولر ةسلب،ويةلدكومشففففةبولمدكررنللكونشوووورتو البيانو الاالث

لأللرللرر وةبلرعلبغييةلر بر،هلإدطلةيلرر وة.

راملل يضففففرًل  طل ر ل دكلمدكررنبللكونشوووورتو البيانو الرابع

ل  طلمدةغعلرنل نل ص هلر باالوبأ يةهلمدخبررللايرموي.

للرنلسونلشففففففملأللأرريموةلراملكونشوووووورتو البيانو ال ام 

  طلكومشفففةبولكررنلر موسلأللصفففو لريموة.لمدو،يسلأللأررر وةل

مدليليرر  لكومشففففةبولاةممسماوةڠلمدةماعل)أللصففففو لرر وة(ل ول

لأللكومشةبومالمدايرمو.لالرقم ستة رسةلررلي،ر ل

أللصفففو لريموةلكرنلأللمألصففف للكونشووورتو البيانو السوووابع

يضفففففففرًلمأببففرحلكومشفففففففةبولكرففرنلأللطريموة.لويبضفففففففرنلبكيي ففهل 

كومشففةبولايرمولخخةلأللةيلريموةبلمدليلغسملط،مرًلرمسركلمدكرمبربرل

ل.61ةقعل

إنلمدك يةلرنلرو فففففففيمفرلمدايفرمولألل فلهلمدكومشفففففففةبومالكب ل

افإ رر بلةاررلألنلار لم  فففففففهل رسةلرركرنليةفالمألسومةلمدرم ةسةل

                                                           

خديك.لي،بر ل نليكونل ص درلرنل فيةةلصم يك.لل ففففففف فففففففلمد يشي يرمو لةقصكبل غميكبلرم و كلرو يميك

لبلولمال راعلةي ل.لمدربة ع.6/51 ولل6/8ا يئكلمد ة كبريفممدرل
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(Soloبلرب  ارًلأم ل سةلمغررالإلةشففففففرسهل علرةب يًلرربامطلألل)

ل .مد،ر

لمدكرففففرنل لمد  والو سومة لرع لأللطريموةب لمدكومشفففففففةبو يةففففس

رًلويخ قلمم ار رًل ريم«لبةيا لكومشفففففةبو»مدرضفففففرأكلإدطلمدايرموبل

رع.لورومسهلمأل ففففففر ففففففيكلرو وسةلأللمداةي وسلومد وڠلألل ك ررل فففففف 

لطريموةل دكلمدكيڤيةبلو يرربهلكردبردل 

ل

ل

نلرلمألوةڠمد،ةككلمدا يئكلألل لملمدكومشةبول خلالرنل ومرب

ر للل يرربهلإدطلمد بةةلمدبللقضففففر رلابرأللةيلريموة.لأ لل،ينلبم

كرنلل،ينليڠف ففففففففپأللكوبنبلأإنلمدكومشففةبولكك لير  ل ففمومالطي

لار لرسيةمًلد رةيكلبي يررنلمدرو يميك.

لكفومشفففففففةبفومال ل في ففففك ل)كيڤية(ل كفبفففف لاففففر  لايففففرمو دفبفل

ر موسلومألوةك فففففبةم.لمألو لأللسولريموةبلرأخوللرنلكومشفففففةبول

 دبللكرفرن.لومد رمللأللسولرر وةبل ولسوا لكومشفففففففةبول،ميملبل

لسرعل،ةككلمأببر،يكلةاررلكرمالقسلكباالأللمألصفففففف ل طالكياوة

مد رددلاينل لهلمدكومشفففةبومال ولأللسولريموةل يضفففرًبلو وللأم .

بكييال،ةألللدكومشفففففففةبولخدبللكرفففرنلأللةيلريموةلمدرةةوال

«لككررميّل»لالرو ففففففيمرلسلمدرنداليكي لدرنلمدر ر ئل نلب لهإمل. يسمًل



 

 124 

كيڤيةبلخصفففوصفففرًلأيررليبة قلاردخ لمد ،مللمدربومصففف لألل دبلل

لمد،ةككلمدا يئك.

ايرمومالومألوةك فففففبةمبلرنللك ي د مرمل يضفففففرًلكومشفففففةبومنل

مدر،برفف ل نلاففر لكبادرففرلديةفأدرففرلرعلودففسيففهبلولدففملاينل ففررلل

ل.5561ولل5561

 خلهل،ةأيرًلرنلكومشفففففةبولايرموماللكو مرملكومشفففففةبولألةاة

لألةاةكلكررمرالد رندال م وميولڤيڤردسيلمدليلكرنلرة ارًلارو يمره.

 كونشرتوات الكمان 

كرنلار لأللشفففففففاراهل رفأرًل يسمًل دكلمدكررنبلوقسلكب لمدك يةل

رنلمدرو ففففففيمرلددلهلم دكبلدق ففففففالأ مسلاةضففففففدربل  طلمألق لب مل

للي دي علأةيفسرفرنبلومدبڤمدكومشفففففففةبومالمد ي فكلمدبلل وة دفرلطامفهل

ةأالرنلخي ل مخب المدرئيرً.لو مرمل ي كلكومشفففففففةبومال خةىل  

لم  لمدكيڤية.

 ي كلكومشفففةبومالخ  درلطامهلكرة لأي ي لإيررموي لار لم ال

ي  فففففففرعلسمئررً.لألل لملل وول ولأللطريموةب وددرلرنلمدضفففففففيرا.ل

بففرنلمدةرف لكرفرلأللمدكومشفففففففةبولمد فرمللأللرللرفر وةل مفرمل،ةك

ل.ا يئبفرنلةمئةبفرنليب،ةملأيدرفرلمدكرفرنلأوقل ةضفففففففيكلر فففففففبرةة

مدكومشفففةبولمد رددلأللصفففو لرر وةلمرسةمًلررلي  فففرع.ل مرمل يضفففرًل

ل،ةككل ةيةكلر كككلأللةيلرر وةلارةمأمكلمألوةك بةم.
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إنلمألك ةلشةايكلاينل لهلمأل رر ل ولكومشةبولخدبللكررنلرعل

رةمأمكلمدايرمو(.لودياللمدوبةيفرالأللةيلريموةل)ي فففففففرعلغردارًلرع

ل مرملشففففففملألل مهلكب لأللكوبنبلواةسللدملك ال دكلايرموليّل فففففففففففف 

لو ةالاكومشةبولمدايرمولمد رددلأللسوريموةلمدليللكةل رامرً.

ب ببحلمد،ةككلمألودطلمدمشفففففف كلا يركل،يويكلبةفأدرلخدبرلمدكررنل

لألل   و لمد وڠ 

ل

لءلد لةلا ،نلا مد،ةككلمد رميكلببضفففففففرنلد،مرًلا يئرًلةمئةرًليلك ل

لLargo» ففرمففس ل نلدعلي بميففرلينلمد ففلي ل  لدياة نل ففلمل  طل نلمدرن«.

ربرر  كليةاةل مدرلك لأكةةللإدط اسمًليركنل نليبوصفففففيلرصفففففرسأكل

وم،سلاأ  واهلمدخرا.لوقسل رطلار ل لهلمد،ةككلا فففففففلا يئكلودكنل

لديالاا ءلشسيسبلوباس ل يربدرل  طل لملمدم،و 

ل

ل 8/6فمنلمدخبرعل ةيعل سمًلاري

ل

 أعمال باخ األوركسترالية األ رى

إنلمدةففسيففسلرنلرم و ففرالاففر لد ايففرمولوب ففملمدبللوضفففففففةدففرل

ودفالدبةفأدفرل وةك فففففففبةمال فففففففير وميفك.لو لهلك يةمًل دقوةڠنل، 

ررب فففرعبلا لإمدرلب فففرعل ك ةلرنل  رردهلمدبللكبادرلدقوةك فففبةم.ل

»لر ففففففبوةم لپلكةلرم علمد ففففففففففففلمرنل  رر لار لمألوةك ففففففبةمديكل
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Pastoralل مدفليليمعلألل وةمبوةيولمدرييسلمدففليليةوسلبففرةيخففهل«

بلو ولأللمدومقعلر رو كلرنل ففالكرمبربرالكبادرل5568إدطل رعل

ار لد بةةلمدة  ك.ل لهلمد فففيم وميرلطلبشفففاهلرم علمدار فففبوةم لمدليل

د رندال رمس بللدملمدرم علمدةقيقلل«مدر ففففيح»يمعلألل وةمبوةيول

رلار لق مكلرضفففففف ةاكلوأيدرلر،رودكلومدة ويلألل راةه.لرو ففففففيم

د ة درلسةمريكلوبصويةيك.لإمهلي بخسعلمدوبةيرالوخطالمد  والألل

 لوم،فسلوكفأمفهلير ف لافلدملمدريئككلومدة رة.لودكنلوةمءل لملكفالرة

مدب  ففففيةلمط بار لبلمو رًلرربليماغلل نلي مظةلإدطلمدرو ففففيمرلكمر ل

لك.صةأرنلمدرو يمرلمد

وريموةلرنل شفففففففدةلمدبكيي فففرالأللسل(ل57)ر فففففففففركفففرديفففرپفففبةفففسلمد

اففر .لأمففسلكباففالأللمألصفففففففف ل دبلللرمألوةك فففففففبةمديففكلدرو فففففففيمفف

.لوقرعلقرئسلمألوةك فففبةملمدشفففديةلڠنبل عل دكلمألوة(58)كيأيشفففيراردو

اب،وي درلإدطل وةك فففففبةمل فففففير وميك.لودمم لديواودسل فففففبوكوڤ فففففكلل

اصففففةم،كلوسقكلاأنل لهلمدرم و كلدي ففففالار ففففركرديرل،ميميكبلإللإنل

ركلدي فففالرمصفففوةةل  طلمدارال)مدمةمة(بلو لملرري ة درل قة لمد ي

بل امرًلدرةظعلمدبةرةيالمدرسة فففففيك.لودكنل(59)إدطلشفففففك لمدشفففففركون
                                                           

فففففففف ففففففففلمدار ففكرديرلل Passacagliaرم و كلرو ففيميكلخديكلبامطل  طل  ففرالبكةمةل ر كلد،ميكلأللل ل

نلممم ةالصففف بدرلمدمةمةل)مدارا(.لويمر لإمدرلةقصفففكلا يئكللمالوفنل ي للورنل صففف لإ فففارملبلدك
لاردةقا.لمدربة ع.

ل5مددررشل1كيڤيشفففيراردو لمط ففففعلمإلي ردلل دكلمددرةا فففيكوسبلوبخبصفففةل رسةلإدطلشففففيراردو.لممظةلال-ل.

لمدربة ع.

مدشففففركونلل-لChaconneلشففففك لرنلمألشففففكر لمدرو ففففيميكليشففففاهلشففففك لمدار ففففركرديربلدكنلاخيال 

قةمةهلمألةضففل.لو ولأللمألصفف لةقصففكل)ةاررلإ ففارميك(لمدار ففركرديرليبضففرنلخ رًل رةروميرًليبةمأقلرعل
لا يئكللمالوفنل ي ل.لويامطل  طل  رالبكةمةل يركلأللمدمةمةل)مدارا(.لمدربة ع.
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اصففففففةالمدمظةل نل يلم ففففففعلو يلشففففففك بلأدللررفمدالرنل ك ةل

لمأل رر ل  ريك.

لمد يركلمدةئي يكلبةفأدرلخدكلمألوةڠنبلو للكردبردل 

ل

يباةدرلسوا لأوڠبلار ففبخسمعللبمويةرًل  طل لهلمدررسةبل11 مرمل

لر ركرديرل علاإضرأكل يركل سيسة.پمصال يركلمد

 فكللدقوةك فبةمل يضرًلمدشركونلمدليلكباهلار لڤوفال فبوكو

مد ففرميففكبلل(60)رةبيبففرپففخبففررففرًلد لبسونلرةمأمففكبلرنل دففكلكرففرنلرم ةسة

مل فكللدقوةك بةڤبلأللةيلريموة.لكلدملوفالل فبوكولمبدرلآلدكد

أللةيلريموةلمدبللكبادففرلاففر ل دففكلمألوةڠنبلل«وڠ فرمبففرفيففرلوأمد»

لةس .ةي وسمالمدايرمولمدر لپةي وسينلرنلپو

 المعاصرون لـ باخ

  طلمدةغعلرنل نلم فففففعل رمس ل ولمط فففففعلمدو،يسلمدليلي مةنلل

طل نلإو رنل يار بيرنلار لأللمد بةةلمدكي يكيكلمدراكةةبلي رسةلا ل

ونل نليففلكةومل مففربلنلألللدففملمدوقففالي فففففففب،مينلخخةي مففرملرند 

مظةمًلألنل  ررددعلررفمدالبةفأدرلاينلوقالوخخةلمألوةك ففففففبةمال

لڤففيففڤففففردففففسي ل مف ففومففيفو لكففففرن لةاففرففففر ل فنطء لرففن لمد فففففففيففرفف فومففيففففك.

 ولمألك ةل  ريكبلخصوصرًل نلار لكرنلرنلل(5585 ففففف ففففف5856)

مدرة اينلارو فففففففيمفره.لكفرنلمإلي ردللڤيڤردسيلرند رًلارة رًلو رفال
                                                           

لارةبيبرلل  Partitaلربومديكلرو يميكل ولر رو كلبمويةرا.لمدربة ع.ل ل
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قرسل و ل وةك ففبةملد  بيرالأللمدبرةي للكررنلوقرئسل وةك ففبةم.لوقس

د ل«لConcerto Grosso»لمدرو فففيمل.لإنلمدكومشفففةبولمدكايةل

ل.ڤيڤردسيلأللةيلريموةلرسةجلأللاةمر لمألوةك ففففبةمالأللمدةردع

سررنلي دي علأةيڤمدكومشةبولألليوعلررلإدطلمانلار لوقسلم ففففف  ا ل لمل

ودهلإدطلخدكل طل مهلرند هلمألصففف لل  طل  فففرال نلومدسهل،مدليلمسّل

 وةڠن.ليبضفففففرنل لملمدكومشفففففةبول يدل،ةكرا.لوببأدالم طال

لمإلأةمسيكلأيهلرنلخدبللكررنلوخدكلبشي ولرعلمدوبةيرا.

 يةلبي يررنلمدكلپي يأ فففففففا ل  طلمدرندال وةجلألل يفرعلار ل  ل

رنلمط،بةمعلومدبا ي بلوقسل رشل لملمدرندال فففففاةكل شفففففةل رررًل

أةاعل فففففففموما.لوةارففرلكففرنلرنلاةففسلروالاففر لرعل مففهلودففسلقا ففهلافف

مدرضففففف،مل نليب،بعل  طلار لم  فففففهل نليبة ال رةيكلرو فففففيميكل

لافففر لاةالمأل رفففر ل  فففففففريفففالافففر فففففففعلبي يرفففرنبلوقفففسل دالددفففر

مألوةك فففففففبةمديفكلمدةمئةفك.لكفرنلبي يرفرنل يسمًل  طلصفففففففةيسلمدبمميكل

رأل فف و لامأببر،يكلل811مدرو ففيميكبلوغفيةلمإلمبرجبلأمسل دالم،ول

رنلمألوةمبوةيرابلومدك يةللمًلةمبلو سسپ ول58رم لمد ةم لبلإدطل 

رنلمدرو فيمرلمدكم فيك.ل ،يرمرًلبمسعلمألوةك فبةمالمد،سي كلاةضرًلرنل

ل  ررده.

إيررموي لار لرنل ك ةل امرءلار لرو اك.لكرنللپكفرنلكفرة لأي ي

بللمدمسيعلأللپ فففففففففمير  لصفففف كلوصفففف ل رركلاينلمأل فففف و لمدكومبة

مدليل وةهل ريسنلوروب ففففرةاللواينلمدشففففك لمد ففففير ومللبمدبأديا

لڠرراوة ن.لوقسلكب ل ةاعل ير وميرال،ينلكرنليةيشلأللڤوايبدو
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بلومد فففففففير وميكلمد رميكلرمدرلأللرللايرو لرر وةل لل5558 فرعل

مألشففدة.ل)مد ففير وميرالمد يدلمألخةىلأللةيلرر وةبلأررر وةبل

صفو لرر وة(لوضفعلكرة لأي ي ل  فالشفك لمد ومربربلومدب ويةل

ومدرةرد كلمألوةك ففبةمديكلمد،سي كبلإدطل رم لر ففر ربهلألللمد يرلب

ب، فففففينلوب ويةلرو فففففيمرلمدايرمولاصففففف بهل رفأرًلورند رً.لوررفم ل

لمدكومشةبولمدليلوضةهلأللةيلرر وةلي  رعل،بطلم ن.

ل

 جورج فريدريك هاندل

 1551ــ 1665

بلو نلهرنلمديأففالد مظةل نل ففرمففس لواففر لودففسملأللمدةففرعللمبفف

علرل اسمً.لأمسلقضفففففطل رمس لرةظيميينلمدارةفينلدعلي بم لينلمدرو فففففي

ةمالپ،يففربففهلأللإمك بةمبل،يففدل،ففرو بلرنلسونلم ففرحبلبففأديال و

بةمل  ةمًل ريمرًلوارقيرًلرنلخي لمألوةمبوةيرالمدبلللهوبمسيردربلدكم

ل«.Messiah» د دربلخصوصرًبل وةمبوةيولمدر يحل

بل  طلم،ولكفرنل رمس ل  فففففففبرلمًلأللمدكيڤيةلومألوةڠنلوكب 

بدقصففومالمداشفففةيكلوم طا.لوقسلمب ففرالرو فففيمرهلاردخ ل رب ففرول

رردهلودي ومل.لببضففرنل  پمد ،مللمدربسأقلواردبركنلرنلمأل فف و لمد

ل لل51مألوةك فففففففبةمديففففك لد وبةيففففرالوخدففففكلڠكومشفففففففةبو ةو فففففففو

ل فيكوةسبلواةالكومشففةبومالمألواوملوربومديبينلبپمددرة ةأرنلة ففففففف 

ل«.رو يمرلمألدةر لمدمرةيك»ول«لرو يمرلمدررء»لمديوعلا ل
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 موسيقا الماء

ددلهلمدرم و كلقصفففففففكلرشفففففففوقكليب قل ريعلمدسمة فففففففينل  طل

ص،بدرلرعلاةالمدبمويةرالأللمدب رصي .لكرنل رمس ليمةعلاة ريكل

مك بةملو سلربةكل كاةلإةبلودكنلاةفسلفيفرةةلقفرعلادرلإدطلڤ ريةل فرمو

 ككلمدرشففففففميمكل ريةل رموڤة.لو،ينلبوأيالل«خن»أللة ريكلمدر ككل

وخ  درلشميمدربلو سل رمس لم  هلأللوضعل،ةجبلإللكيال يك  ل

رنل سيسلةضرلةم يهلمد راقبل ولم نلمدر مل وةجلمألو .لمقبةحل

  يفهلصفففففففسيقلدهل نلب ةفالرو فففففففيمرلمدررءبلمدبلل د درلارمر فففففففاكل

اعلمدر ففملألل ودبففهلأللمدةلبردة ففرنلمددومءلمد  قبلأللفوةقلي

.لو كلملم ففففففبةرسل رمس لةضففففففرل5555وكرنللدملألل رعللرفبيمدب

لمدر م.

رنل ففففف  ففففف كلرنل شفففففةينلل(رو فففففيمرلمدررء)ببكونلرو فففففيمرلل

بضفففففففرنلوبلبرم و فكلباس لارأببر،يكلبم يسيكل  طلمدمر لمد ةم فففففففل

.ل(61)پريپ شفففففففكرطًلرنلمدةقصفففففففرالر  لاوّةيهلومدريمويالومددوةم

ل.يئك مرمل يضرًل،ةكرالا 

لك كل يكلر،رودكل،ميميلرأل  و لمدشرئعلرنلسوناباالمدرو يمرل ففففف 

د ة درلأللو،سةلربرر ففففففككبلدلملمرسةمًلررلب ففففففرعلمديوعلكرر كبلوقسل

ةبفف ل ففرر بونل ففرةبللمد،ةكففرالمددففررففكلأللربومديففكلباففس لا،ةكففكل

ل ةيةكلبةفالخطالمدبةورايال يربدرلمدةئي يك 

                                                           

-لي ل.لمدربة ع. لإيمر درل ة ل  لمددوةمپريپ لةقصكلإمك يفيكلقسيركليصر،ادرلرفررةلمدمل
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ل

ل عليأبلل لملمد ،نلمدليلبةفأهلةار يكلوبةيك 

ل

 ففبةمبلرعل لهلمد يركلمدبللمدرم علمألو فف لبةفأهلكرر لمألوةك

لبة مدرلمألواوم 

ل

ل كلم ل مد،ةككلمدبرديكلةقصكلاوّةيهل،يويكلباس

ل

ل

ل

 كلإدطلشال ففف لو للمل1/6أللريفمنللپريپبباةدرلةقصكلمد فففل وةم

ل،سلرربلوبأخللخدكلمألواوملمدرارسةة 

ل

ل

ل

لباس لمد،ةككلمدا يئكلا ،نلرن ةلبةفأهلخدكلمد  وا 

ل

ل
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ل

ل 1/6يكلإيمرالمش لأللريفمنلمدخبرعل ةيعبلورةةل رم

ل

 

 

 موسيقا األلعاب النارية

م،ب رطًلابوقيعلل5581كب ل رمس لرو يمرلمألدةر لمدمرةيكل رعل

«ل«Aix - la – chappelleلي ّلپ ففففففففيكالطشففرإ»رةر سةل ففيعل

درلمإ«.لSuite»و فرر رلكومشفةبوبلدكنلشفك درل ولشك لمدربومديكل

كلّةيهلوريمويالورم و ببضفرنبلإضفرأكلإدطلمطأببر،يكبلةقصكلاو

لAir»ا يئفكليغ ف ل  يدفرلمد فراعلمد ،ملل و،ةكبينلس يبفرلمابدرجل«

  لمو فففففففيع.لوقسلمقبصفففففففةلمدبوفيعلمألوةك فففففففبةمدلل  طلخطالمد

لون.ارصّلل51 واومبلل11يبرابپبةورل1 وةمرابلل1مدركومكلرنل

ويةويلمدبرةي ل نلرو فففففففيمرل رمس ل لهلكرمال ك ةلم ر،رًلرنل

ل.رًلميةشلإخ رقرًلمد،ميميكبلمدبلل خ مالأللمداسميكلمألدةر لمدمرةيكل

لمدررةش»لوقسلوصفف المأببر،يكلرو ففيمرلمألدةر لمدمرةيكلا ففففففففل

لمد خع لمد يريفففكلرنل«. و للأللةيلرفففر وةبلم فففففففبرفففسالرفففرسبدفففر

لرر وةلوةيلرر وة.لمدكومشةبوينلأللأر

 ررلل سمً.لرنبةقصففكلمداوّةيهلأللةيلريموةبلو،ةككلمد ففيعلا يئ

جلأدلل فففففففةيةففكلأللةيلرففر وةبلو مففرملأللمدومقعل،ةكففكلمطابدففر
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ةوأكل لملمدةر لپ دالرشفر سل،ضةوملل51ةقصفبرلريمويا.ليمر لاأنل

ل«رةسمفڠوك دو لڤ»ألل

 الكونشرتوات والسيمفونية الريفية

ةو ففولدآلطالمدوبةيكلر ففبخسررًلڠكومشففةبولل51كب ل رمس ل

ولوخدكلڤيو لارالرعلخدكلبشففففففيرارد«لSolo»خدبللكررنلرم ةسبينل

رنل   لمدارالمدر فففبرة.لو لهلمدكومشفففةبومال لبلاردبةبي بلألل

صفو لرر وةبلأررر وةبلرللريموةبلطريموةبلةيلرر وةبلصو ل

ريموةبل فففففففللايرو لرففر وةبلسولريموةبلأففررففر وةبلةيلريموةبل

لطرر وةبل للريموة.

وقسلوضفعلمدرندال لهلمد    كلرنلمدكومشةبومالأللغضونل

امشففةل لهللWalshل.لوقرعلوودش5561شففدةلبشففةينلمألو ل رعل

بلوقسلقسرال سةلرةمال5581مدكومشففففةبومالأللمي ففففرنلرنل رعل

أللوقالقصففففية.لمديوعلمرسةمًلررلب ففففرعبل  طلمدةغعلرنل مدرلبر  ل

لمأل  و لمددرمسدللمدصةا.

كبففف ل فففرمفففس ل يضفففففففففرًلاةالمدكومشفففففففةبومال دفففكلمألواومل

كلال دومألوةك فففبةمبلوأللم مينلرمدرلم فففبخسعلأوڠينلرنلرم و ر

مهلةپمدكيڤية.لوم،ففسلرمدففرل ةىلب،وي ففهلإدطلمأببففر،يففكل ففرميففكلألو

«Amadigi»بلوخخةلم فففففففبخفسرفال،ةكبفهلمطأببفر،يفكلألل وپةمهل

«Ottone.»ل
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»لدولأ ردوةلمدر فففففففبرةينلطلدإ ريففكلاففردم فففففففاففكل  رففرلمألك ةل

لمدةي يففففك لمد فففففففيفر وميففففك لمدر فففففففيحل« ل وةمبوةيو ليضفففففففردففففر مدبل

«Messiahلأربنلورربع.لإمدرلأرص ل وةك بةمدل«.ل

بلةاررلاردة والإدطل«Pifa»يسل لهلري فرطل رمس لرو يمرلمد

رم مففكلة الكففرطاةيففرلمدا،ةيبلألل مو لغةاللإي ففرديففربلمدبلل

لرمدرلمد ،نلمدةئي ل لةم بةر

ل

ل

 فففرعل لهلمألمشفففوسةلأللةورربلوبلكة رلاةسللإمه رمس لويمو ل

 ل فففففففمفك.لوبمو لقصفففففففكل خةىلافأمهل،ركطل وةمبوةيولمدرييسلد61

ل وةمبوةيول لمألوةك فففففففبةمدللرن لمدرم ع ل ففففلم لأل  فففففففكففففرةطبل

.ل  طل يكل،ر لأإنلمدرو فففففيمرلبر  ل  طلم،ولومضفففففحل«مدر فففففيح»

ل دةلمدة رةلأللدي كل يسلرييسلمدر يح.

 لوكڠيليبالد فون ڤكريستوف 

1514-1565 

ةمبلإللپبكرنل  ريففكلڠ ومبل  طلم،ولةئي فففففففلبلألل،مفف لمألو

مديكلةپمدامرء.لدكنلمأببر،يربهلمألو سخف ل  يدرلإصفففففففي،رالك ب لددرل

وةك ففبةمديكبلوطلبفم لرو ففيمر رلب ففرعل  رركلاوصفف درلرم و رال

لاينل،ينلوخخةبلإللبضردرلاةمر لمدرو يمرلمد ير وميك.
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 رضطلڠ وملمدش ةلمألكاةلرنل،يربهلأللارةيابل،يدلبغ  ل

(بلمدليل صاحلم نل5611ل-5516يبشفيملل)پ  طلرمرأ فهلميكودول

 فففففففرسلمدلينل  لادعل ردعلومد، لليرً.لكلدملب روفلمدركرئسرند رًلرم فففففف

«ل وةأيوالويوةيففسا»لةم.لوقففسلا ميففال وپةمبففهلمدشفففففففديةة پمألو

«لإي  يميرلأللبوةيا»و«ل د فففففي فففففا»و«لإي  يميرلألل وديا»و

ل  طلرومضيعلكي يكيك.

 االفتتاحيات وموسيقا الباليه

ل  ركل يدلمأببر،يرالد ففففففففففففلڠ وملم،ب ظالاركرمبدرلأللاةمر

إي  يميرل»رلومأببر،يب«ل د ي ا»مد، يالمدرو يميك لمأببر،يكل وپةمل

لألل وديا لإي  يميففرلأللبوةيا»و« وال وةأي» رففرلمأببففر،يففكل«.

لأدلل ق ل  ريكلكرم و كلرو يميكلر بم ك.«لويوةيسيا

اأمدرل«ل د فففففي فففففا»ةملپةم فففففالميوررنلمأببر،يكل وإوصفففففال

لممبصفففففففرةلاففرةفلد بةايةلمدففسةمرل» ميففكلبففر،يففكلا مةةلد،باففس لمطأب«.

عل ففراليقصفففففففيةةلوكئياففكلأللةيلريموةبلبموسلإدطلرم علا لءلل

ل،فين 

ل

ل
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ةي وسلمدپ رفففكلرم علأيفففهل مالوشفففففففففسةليموسلإدطلمدوةمءلإدطل

لمدرم علمدف لبكةمة لإدط ل ع لطريموةب لر بففففرح لأل لم ن لدفكن اف فلءب

ل.مدا لء

يميرلإي  »لإنلمطأببر،يكلمألك ةل  ريكلد ففففففففلڠ ومل للمأببر،يكل

لودياألل  مدبلل    فف لادففرلڤففرڠمةل يرففرلإ  ففر لوقففرعلاب، ي دففرل«

ريفوةبلوالدمل صفففففاحل66رنللوكب لددرلرم ةرًلخبرريرًللباب صفففففي 

ارإلركرنل فأدرلكرم و كلر فففففبم كلأللمد، يالمدرو فففففيميك.ل)ألنل

للد لمطأببر،لڤمدرو ففففففيمرلأللمألصفففففف لبموسلأوةمًلإدطلمدةي ففففففيبربي

درلڤرڠمةل  طلم،ولضففففففةللورررمون.لوم نلب ففففففبخسعلمدمدريكلمدبخڠ

لسمئع(.

لاي للسولةوديفففهبلو ولراملل  طل وضفففففففعلمال فففلهلمألوپةم

ر ة،يكلد ففففلةم ينبلمدليلامطلر ة،يبهل  طلر ة،يكليوةيايسا.ل

سق رال وپةملڤةوپ.لدعلبكنل5558رال و لرةةلأللارةيال رعل فففففففففف 

لإي ي يميففرلألل وديا» وم ففسة.لكففرنل مففرملبةففرونلق يفف لرنل دففكل«

رةكاكلقسيركلب ة رل أةمال»ألوةك ففبةملا ففففففففلمدرغمينبلووصفف الم

ل  ةشلرمففللمدوطسةل،ولير ففففففف ودففكليموس ففرل دكنلمدبمففسيعلكففرنل«.

لمر ،رًبلوبامال يسمالارةيالررلس للا لب ةي،كلشةةلإي ي يمير.

لو سلڤرڠمةل ةاعل يررالأللمطأببر،يكلوص درلكردبردل 

ل لروبيالمدرمرشسةبلمدصرسةةل نل دعلمدم   5

ل
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لمدرب   لو ومرةهلمدربغ ة ك  لروبيالقوةل1

ل

ل لروبيالمدة،ركلمدصرسةةل نلمدةقكلمدةلةيك 6

ل

ل لروبيالمأل طلومدش مكلمدرندرك 8

ل

ل ل وپففةم لرففمففففسرففففك لڠفف ففوم لبففوةيففا»فوس لأففل «لإيفف ففيفف ففيففمففيففففر

مألوةك ففففففبةمديكبلمألوپةملمدبللر  الممبصففففففرةلڠ وملمدمدرئلل  طل

سوءبلدمد»يبشففيملبلاري،ظرالبشففيةلإدطل نلمدرو ففيمرلبو،للا فففففففلپ

ة لةمدةرصفففف كلمداةيس ريكلبلوأللمدمد«سبلمقبةم لمدةرصفففف كبلمدر ةلومدا 

كرنلڠ وملأللمدخرر ففففكلومد ففففبينلرنل رةهل«.لممبدرءلمدةرصفففف ك»

ل،ينلق .لوقسلكب لمصدرل5551سرال لهلمألوپةملأللارةيال رعل فففففف 

رلييةس.لأيرڠالأةمم فففففوملطمدرأخوللرارشفففففةةلرنليوةيايسابلميكو

هلمدرمففسرففكلمدبللبموسلراففرشفففففففةةلإدطل ،ففسمدلي للمدرففرسةلمد يريففكلددففل

لمألوپةم 

ل

إنلاةال أضففففف لرو فففففيمرلڠ وملمألوةك فففففبةمديكلم س رلألل

أومصفف لرو ففيمرلمدارديهلمدبللبضففرمبدرل وپةمبه.لو ركلربومديبرنلرنل

.ل5111رو فففففففيمفرلمدارديهل لهل  س رلأي يكالروب لومشفففففففة رل رعل

،رًلالد،مرًلأةوببضفففففففرنلمدربومديكلمدبللغردارًلررلب فففففففرعلأللمد، ي
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لإي ي يميففرلألل وديا»ورم ةففرًلا يئففرًلرنل وپةمل رعلرمففسرففكلرنل«

لد لڠ وم.«لسونل ومن» وپةمل

 

ل

ل«  وةأيوالويوةيسيا» علبأبللةقصكلرأدوأكلرنل وپةمل

ل

ل

لبلرعل لهلمد يرك « ةريس»لرنل وپةملل(62) ركل يضرًلروفيا

ل

ل

ل

ليبضفففففففرنلمدخبفففرعلد،مفففرًلرة،فففرًلرنل لألل ودي» «لاإي ي يميفففر

ل«  ةريس»لو يشي يرمرلرنل وپةمل

 

 

 

 

 

 

                                                           

فففففف ففففففلروفيالل Musetteرم و كلقةياكلمدشاهلاةقصكلمدڠرڤواليو،للصوالمدمةمةلمدر برةلأيدرل ل

لارو يمرلخدكلمدمةاك.لمدربة ع.
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 رؤى موسيقية 
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 «القسم األول»

  

 

 د. صادق فرعون

 

ذلأ الحلم الذي لم  سأأأأأأيقا،ترددت هل أروي يصأأأأأأت  م  المو

ف   اسأأأأأأيقذكرت كيف أن تعلّم الموتيم  ،أم أتركهأا لنفسأأأأأأ  ،يتحقق

ويد كان األمر  ،لكل راغب وميسأأأوراً  سأأأهالً  أيامنا هذت يد غدا أمراً 

وربما ألسأأأباب أخرى، يررت أن  ،لذا .يبل نصأأأف يرن جداً  م تلفاً 

أكتأب عن تلأأ الأذكريأات الت  مضأأأأأأى عليها عدة عقود من الزمن 

. وهذا اليعن  أنها أنها يد اختلطت ببعضأأأأأأها يليالً  ،الشأأأأأأأ ،والت 

 تنقصها األمانة أو الدية.

 

I 

لم  .كانت الحياة ف  أينا  الحرب العالمية الثانية صأأأأعبة نسأأأأبياً 

اآلن. وكنا نشأأأعر بذلأ حتى ولو كنا كما هو  يكن كل شأأأ   موفوراً 

طلب منا إال متابعة الدراسأأأأأة ف  المدرسأأأأأة. ولم يكن ف  ال يُ  اً عاأيف

يكن  لها بصلة. لم أو لما يمتُّ  سأيقاالبيت الدمشأق  أي أير يذكر للمو

ن وجد فهو فق  لالسأأأأتماو إلى إو ،ف  معظم البيوت مذياو )راديو(

ب من برلين المحور. أخبار الحرب السأأيما إلى محطة صأأوت العر

ازية بالن حباً  ال ،فقد كانت مشأأأأأاعر كل المواطنين م  ألمانيا النازية

يأد ي لصأأأأأأنا من  ولكن ألن معظم المواطنين كأانوا يرون فيهأا أمالً 

سأأأأأأرطان الصأأأأأأهيونية الغازية الت  بدأت تلتهم أجزا  متزايدة من 

ف  العديد من البيوتات  سأأأأأأيقافلسأأأأأأطين. ويلمأا كأانت تُسأأأأأأم  المو
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هأا على أنها لهو وإضأأأأأأاعة للويت بل يلإالشأأأأأأاميأة. لقأد كأان يُنظر 

ومأدخأل لحيأاة عابثة وغير مقبولة. ماكان يُنظر إلى الموسأأأأأأيق  أو 

 أو يبول. يد يسأأأتغرب انظرةَ رضأأأ رفيقاً  سأأأيقاإلى من يت ذ من المو

الكثير مثأل هأذا الكالم ولكنأه يصأأأأأأف دون أيأة مبأالغة األوضأأأأأأاو 

 خيرتين للحرب العالمية الثانية. وم  ذلأاالجتماعية ف  السأأنتين األ

من  كأأان يأأدعو بعضأأأأأأأاً  ،رحمأأه هللا ،فمأأازلأأت أذكر أن جأأدي ألم 

وكان بينهم إنسأأأأان خفيف الظل رييق المعشأأأأر  ،أصأأأأديائه إلى بيته

وكان يدعى حسأأأأن  كنعان. كان يحمل معه  ،حاضأأأأر النكتة اللطيفة

 لما  الت  كانعودت فيقعأد الجم  من الرجأال ف  الليوان أمام بحرة ا

ال ينقط  فيها خرير ما  نهر القنوات ليل نهار، يصأأأأأغون إلى أنغام 

السأأأيد حسأأأن  على العود وإلى غنائه لبعض الموشأأأحات واألغان  

العربيأأة المعروفأأة ف  تلأأأ الحقبأأة من الزمن. وكأأانأأت تت لأأل تلأأأ 

األمسأيات الموسأيقية غير المبرمجة تبادل النكات المحتشمة وتناول 

والحلويات الت  كانت جدت  تقوم بتحضأأأأأيرها لذلأ الجم  األطعمة 

يقعأأدن ف  غرف االفويأأان ا يرب  من الرجأأال. أمأأا النسأأأأأأأا  فكنَّ 

ف رَ والغنا  والنكات والطُّ  سأأأأيقابالمو ،بصأأأأمت ،الشأأأأبابيأ يتمتعن

دهن ودون أن يقُمن بأية حركة أو ينطقن بأي صأأأأأأوت يدل على وج

كر ذكريات  عن أية أو على مشأأأأأأاركتهن الصأأأأأأامتأة. كأانأت تلأ أب

فقد توف  جدي وأنا ف  الثامنة من  ولم تدم طويالً  .أصأوات موسيقية

ولم تعد تُسأأأم  أية نوطة موسأأأيقية بعد ذلأ. بعد مضأأأ  عدة  ،العمر

سأنوات على وفاة جدي وف  أواخر تلأ الحرب العالمية اصطحبن  
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 دركال ي .خال  لزيارة يريب  له، شأأأاب  مثلحه، كان يقطن ف  العفيف

اك فهن ،القارئ مغزى أن يسأكن اإلنسأان ف  تلأ المنطقة من دمشق

كان منزل المسأأأتشأأأار االفرنسأأأ  الذي كان الحاكَم الفعلَ  والمطلق 

و ماكان النا  يرغبون ف   ،ف  أيام االنتداب االفرنسأأأأأ  ةلسأأأأأوري

 ،السأأأكنى يرب األماكن الت  يعيش فيها المسأأأتعمرون االفرنسأأأيون

السأأأأأأيما ممن يتعاونون  ،و فين ف  الحكومةممن كانوا م ماعدا يلةً 

هم نظرة خاصأأأة يلإوكان النا  ينظرون  .م  السأأألطات االفرنسأأأية

إذن ذهبنا لزيارة ذلأ القريب الشاب الذي  .ويتحاشون االختالط بهم

ا  الذي وه  نفس البن ،يقطن يرب المفوضأية االفرنسية ف  العفيف

أن  رةً دمشقيةً جميلةً يبلوكان دا .توجد فيه السأفارة االفرنسية اليوم

تلأ األبنية الحجرية فتشأأأأوت جمالها وتناسأأأأقها.  ها حديثاً يلإتضأأأأاف 

لى وإذا بالحديث يوصلنا إ .وكنت األصغر بينهم ،جلسنا نحن الثالية

أن ذلأ الشأأاب الوسأأيم واألنيق )ولعل ألنايته عالية بسأأكنات بالقرب 

هم( يد واضأأط بملبسأأمن االفرنسأأيين المعروفين بأنايتهم واعتنائهم ال

 سأأيقاخاصأأة عند أسأأتاذ مو وأنه يد ابتدأ يأخذ دروسأأاً  اشأأترى كماناً 

 بر كان ال .يدعى توفيق محفو األبيض مشأهور يسأأكن ف  الجسأأر 

المألوف. والمألوف ف   لىع كان يشأأأأكل خروجاً  .ل  ومفاجئاً  مثيراً 

 ذلأ العهد أن أبنا  العائالت الت  تحترم نفسأأأأأها ال ي طر على بالها

عد . وبأن تتعلم العزف على أيأة آلأة موسأأأأأأيقيأة حتى لو كأانت كماناً 

يليل من التشأأأأأأجي  واإللحاخ نهض اجمالا وأحضأأأأأأر كمانه وبدأ 

وكان مابين الحين واآلخر يؤكد لنا أن  ،بسأأيطاً  موسأأيقياً  يعزف لحناً 
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 .م على االسأأأأأأمأاوا بل على االنوطةاهأذا األسأأأأأأتأاذ العظيم ال يعلِّ 

 ،نية بون شأاس  مثل البون بين األرض والسما ومابين األولى والثا

كان  .بين األميأة والمقأدرة على القرا ة والكتأابأة ،بين الجهأل والعلم

لتلأ ال طوة الجريئة الت  أيدم عليها.  ب نجازت وكان متحمساً  ف وراً 

 لقد حزمُت أمري .كانت تلأ الزيارة حاسأأأأمة وتاري ية بالنسأأأأبة ل 

لم  .وأتعلم العزف عليها ة ألشتري كماناً أن أجد وسأيل بعدها أن عل َّ 

أشأأعر بأي حرج أو أي تردد ف  تنفيذ تلأ الفكرة بعدما سأأمعت تلأ 

ن الت  ت تلف ع، األصأأأوات الموسأأأيقية تنطلق من تلأ اآللة الحلوة

ادنأدنأةا و اطنطنأةا آلأة العود الت  ما زالت  أصأأأأأأداؤها بايية ف  

ها جدي يحب التمت  ب م يلت  من تلأ السأأأهرات المتباعدة الت  كان

 .يبل وفاته

 ومجرد طرحها ف  البيت ،مكن تحقيق تلأأ الفكرةيولكن كيف 

من الضأأأأروري أن  .أو شأأأأبه ياط  ياطعاً  ورفضأأأأاً  يعن  اسأأأأتهجاناً 

وكان والدي يد لجأ  ،أوضأأأأأأط أنن  وأخ  كنا نعيش م  جدت  ألم 

  ف ناشأأأأطاً  فقد كان عضأأأأواً  ،سأأأأياسأأأأياً  إلى الجزيرة العربية الجئاً 

وكان الحزب وزعيمه اأنطون سعادةا  .االحزب السوري القوم ا

ويد يامت يوات افرنسأأأأأأة  .ن من أتبأاو النأازيأة والفاشأأأأأأيةيْ دودَ معأ

 وإسقاط حكم القوات ةالحرةا ) بعد دخول القوات البريطانية لسوري

بمالحقة كل أعضأأأا  الحزب و   ،االفرنسأأأية المتعاونة م  األلمان (

كان من عادة السأأوريين  .ال يانة العظمىسأأجنهم ومحاكمتهم بتهمة 

 راً بأأل كأأانوا كثي ،القوميين أال يهربوا وأال يتفأأادوا رجأأال االتحريا

ما يقومون بتسأأأأأأليم أنفسأأأأأأهم لرجال األمن الفرنسأأأأأأيين والمتعاملين 

وكانوا يواجهون القضأأأاة العسأأأكريين االفرنسأأأيين بكل جرأة  .معهم

والت لص من  وانأأأدفأأأاو يأأأدافأعأون عن حقويهم ف  العيش الحر
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ف  تلأ المرة رجا كل األهل  .ةاالسأأأأأتعمار المفروض على سأأأأأوري

 ،يةإلى السأأعود فرنسأأيين وأن يهرب الجئاً والدي أال يسأألِّم نفسأأه لال

حتى وصل إلى هناك وطلب  ،ويد رض  للفكرة وترك وطنه مت فياً 

 .اللجو  السياس 

وعلى غير العادة ف  ذلأ الزمان، كنت أكتب لوالدي رسأأأأأائل 

أروي لأأه عن دراسأأأأأأت  ف  المأأدرسأأأأأأة وعن أخ  الأأذي  ،تقأأاربأأةم

وكأان أب  على غير عأادة اآلبأا  ف  ذلأ الزمان  ،يصأأأأأأغرن  يليالً 

 مأأاكأأان .يبأأادلن  الكتأأابأأة وينأأايشأأأأأأن  ف  مأأا أكتأأب من آرا  وأفكأأار

بل كان  ،يحاول أن يُنفحَذ آرا ت السأأأأأأيما السأأأأأأياسأأأأأأية منها ف  فكري

شأأأه ويترك ل  الحرية ف  اختيار ما يحاول أن يفهم ما أفكر به ويناي

أصأأديا  ال يفصأأل بين عمرينا سأأوى  ،وابناً  أباً  ،كنا .ل  أرات مناسأأباً 

عقدين من العمر. لهذا سأأأأارعت فكتبت له وبصأأأأراحة كل ما حدث 

ف  تلأأأ الزيأأارة غير المعتأأادة وعن إرادت  ف  أن أشأأأأأأتري آلأأة 

    تحديت مننإبل بادرته بالقول  .وأن أدر  العزف عليها ،ممايلة

 جدت  الت  كانت مسأأأأأؤولة عن حفيديها اللذين تركهما أبواهما هرباً 

من الظلم واالستعباد وأنها رأت أن من األفضل أن يكون والدي هو 

المسأأأأأؤول عن ات اذ مثل هذا القرار ال طير وغير العادي ) لم تقل 

نه  يرار مسأأأتهجن ومرفوض ف  معايير ذلأ الزمان إل  صأأأراحة 

كتبأت لوالأدي عن آمأال عريضأأأأأأة وخيأاالت براية  .  (كيال تحزنن

 .بدت ل  عندما تقدمت ف  العزف على تلأ اآللة السحرية

على صدايت  م  والدي وعلى معرفت  لحبه  كنت أعتمد كثيراً 

فمازلت أذكر بحنين عندما كنا نمشأأ  يبيل  ،الشأأديد لتدب والشأأعر

ن  ديدة الشأأأيباالفجر أيام الجمعة الصأأأيفية من دمشأأأق القديمة إلى ج

ف  وادي بردى لنجلس بعد مشأأ  حثيث متعب على ضأأفة واحد من 

رج أب  فيُ  ،فروو بردى الت  تنأدف  ميأاهأه بقوة ورنين يأابت أبدي

إحدى أعداد االرسأأأأأأالةا المصأأأأأأرية ويبدأ بقرا ة إحدى القصأأأأأأائد 

يم  ،المنشأأأورة ف  تلأ المجلة األدبية البالغة الشأأأهرة ف  ذلأ الحين

يرا تها وترتيلها وصأأأأأأوته يعلو ويهب  حسأأأأأأب كلماتها يعود فيعيد 
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ه كنت أحب أن أصأأأأأغ  إلي .ومعانيها وتأييراتها المتباينة ف  نفسأأأأأه

  وأنا ف  نفسأأأأأأ بليغاً  لقا اته الموسأأأأأأيقية تترك أيراً إحينذاك وكانت 

طفأأأل لم أتجأأأاوز الثأأأامنأأأة من العمر. كأأأان ينظر إل  بين الفينأأأة 

هل ترى جمال هذا المقط ؟  : تسأأاؤله ل واألخرى ويتسأا ل موجهاً 

 مما يال؟ كنت وهل توافقن  أنه كان من األفضل لو أنه يال كذا بدالً 

يشجعن  أن أيرأ ذلأ الشعر الذي  أبتسم دون أن أجيب. وكان أحياناً 

ولكنن  كنت أحاول ذلأ  ،هبعض الش   أو كلّ  كان يبدو ل  غامضأاً 

عة والذي لم دون تردد أو خجل عندما أسأأم  كلمات صأأديق  المشأأج

 .شعرن  بفارق السن الذي يفصل ما بين جيل وجيليكن يُ 

نعم عندما سأأأمعت عزف تلأ اآللة الموسأأأيقية الرائ  شأأأعرت 

الكالمية الت  كنت أحبها عندما كان  سأأأأأأيقأاأنن  أعود إلى تلأأ المو

والدي يتلو أشأأأعارت على ضأأأفة ذلأ النهر الهادر والذي كان يسأأأير 

فيقوم بتدوير رحى تلأ الطاحونة الت   ،إلى هدفه ومصأأأأيرت األبدي

قد جمالها والت  لم تف ،تقب  سأاكنة غامضأة على أسفل سفط تلأ التلة

لعلن  أدركت ف  ذلأ  .وروا ها رغم مرور نصأأف يرن من الزمن

والشأعر هما فن واحد يضأف  على حياة اإلنسأان  سأيقاالحين أن المو

دة فاف أشيا  بعيمن السأحر والروا  واسأتش العادية المكرورة كثيراً 

 .ال تستطي  عين اإلنسان العادي أن تبلغ آمادها

ادته وسأأأع ةه البالغت. تذكرت حماسأأأةبالغ ةكتبت لوالدي بحماسأأأ

الت  ال توصأف عندما كان يصأدخ ف  يرا ة يصأيدة شأأعرية بصوت 

ف  شأأأأأأطر من شأأأأأأطورها.  ويجد فيها أشأأأأأأيا  جديدة أو إبداعاً  عأال  

صأأأبر. وكما كنت أرجو وأنتظر. كان انتظرت رد أب  وأنا يلق نافد ال

أن مثل هذا األمر لن يؤير  متأكداً  : إذا كنتَ وإيجابياً  جوابأه مبأاشأأأأأأراً 

ابدأ و على سأأير دراسأأتأ ف  المدرسأأة فافعل ما ترغب واشأأتر كماناً 

بل وذكر ل  اسم صديق له  .هذت الهواية الت  تتضأارب حولها اآلرا 
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ه إلى صأأأأأأان  أعواد يفيأدن  ويسأأأأأأاعأدن  ف  تلأأ المهمأة. ذهبت مع

مشأهور ف  سوق الحميدية وهو والد األستاذ حسن  الحريري. أخرج 

يأأخذ لمعانها بالبصأأأأأأر ولكنها كانت غالية الثمن، ربما مئة  لنأا كمأانأاً 

ليرة أو أكثر ، وف  موازين ذلأأأ العصأأأأأأر كأأان ذلأأأ المبلغ يعأأدل 

يا   : يابنيائالً  عشأأأأرين ليرة ذهبية عثمانية. نظر صأأأأديق والدي إل ِّ 

 ؟وأنأ ال تسأتطي  اإلمساك بها جيداً  عزيزي، أال ترى أنها كبيرة جداً 

فهمت مغزى كالمه ووافقته. ذهبنا بعدها إلى الجسأأر األبيض وكانت 

جودت هناك دكان لصان  أعواد ف  زاوية بنا  حجري حديث اسمه ا

ا. كان يضأأ  نظارة معّرجة على ذروة أنفه ويقوم ببرد حافة  عاشور

إصأأأأأأالخ اعوجاجه. لم ينظر نحونا حتى اطمأن إلى أنه عود يحأاول 

ا فقد كان م ،وكأنه لم يرنا بعد صأأأأأألط ذلأ العود. نظر إلينا صأأأأأأامتاً أ

يزال يفكر بشأأأأأأ   آخر هو ف  األغلأأب أمر ذلأأأ العود. بعأأد هنيهأأة 

الذي  تناسأأب هذا الفتى نريد كماناً  :سأأألنا عن مبتغانا فقال صأأديق أب 

 يم يال وكأنه حكيم يداوي ن. تأأملن  مليأاً يرغأب ف  التعلم على الكمأا

ة لّ : عنأدي لأأ كمأان ممتأازة ومنأاسأأأأأأبة لأ وإن تكن لها عح اً مريضأأأأأأ

أصغر من تلأ  أخرج ل  كماناً … صأغيرة وغير هامة: ليس لها بيت

نها من أوعلمأت فيمأا بعأد  ،الت  سأأأأأأحرن  لمعأانهأا عنأد االحريريا

بضأأأأأأ   (. دوزنهأأا وعزف عليهأأا4/3مقيأأا  أصأأأأأأغر من العأأادي )

أخذت بلب  فسأأأأارعت أيول لهما، البائ  والصأأأأديق، موافق  ،نوطات

موافق. وبدأ الحديث عن السأأعر واسأأتقر على خمس ليرات سأأورية. 

  مأأادام هو السأأأأأأبيأأل إلى ذلأأأ العأأالم نولكن المأأا ،نأأه مبلغ كبير حقأأاً إ



 

 148 

السأأأأأأأاحر الغريأأب الأأذي أحلم بأأالأأدخول إليأأه. وعلى سأأأأأأبيأأل المثأأال 

األيام نحصأأأأأأل كل صأأأأأأباخ على يرش أو  واإليضأأأأأأاخ، كنا ف  تلأ

لمصأأأأروفنا ف  المدرسأأأأة وكانت تكف  لشأأأأرا  الكثير من  ين يرشأأأأ

أطيأب الحلويأأات والمأآكأأل. حملأت كمأأان  األول هكأأذا دون أي بيأأت، 

 ةأي علبة، تؤويه وسأأأأارعت إلى البيت أزج  ال بر إلى جدت  المحبّ 

ة رالرييقة الت  سأأأرت لسأأأروري وسأأأعدت لسأأأعادت . نظرْت إل َّ نظ

صأأأأأأامتأة وهأادئأة ولكنهأا بليغأة المعنى والمغزى: مأا كأانت تُقحرُّ ذلأ 

ولكنهأأا مأأا  ،المأأألوف والمقبول ف  معأأايير ذلأأأ الزمأأان لىال روج ع

 كانت تسمط لنفسها أن تمن  حفيدها من أن يحقق رغبة يوية له.

أال وه  التفتيش عن أستاذ  ،بدأت المرحلة الثانية لرحلة العمر

واسأأأأتقر ب  األمر إلى أن أذهب إلى أسأأأأتاذ  .العزفأتعلم على يديه 

معروف يقطن ف  مسأجد األيصاب يدعى اأبو عزو القاقا. حملت 

كمأأان  ملفوفأأة بقطعأأة يمأأاش وركبأأت اتراموايا المهأأاجرين يم 

 .دخلت حارة ضيقة ووصلت إلى بيت أول معلم ل  للكمان .القصاو

او لم على السأأمهل تريد أن تتع :بادرن  بالتحية وكان أول سأأؤال له

 يحاً صح تعلماً  سأيقاأكدت له أنن  أريد أن أتعلم المو ؟أم على النوطة

، رت ،كان الدر  األول على السأألم الموسأأيق : دو .وبالنوطة وجدياً 

عدت إلى المنزل  ،انتهى الدر  وكان الويت صأأأأأأيفاً  .ل إ ..فا ،م 

مضأأأت سأأأاعات وكمان  ال تتويف  .وبدأت تمرين  على ذلأ السأأألم

 ،التصأأأويت والتكرار لذلأ السأأألم الموسأأأيق  على االمشأأأريةاعن 

وه  تلأ الفسأأحة السأأماوية الت  تتشأأكل من سأأقف المطب  وغرفة 

م  ،الضأأأأأأيوف وكأأانأأت محأأاطأأة من جوانبهأأا بحأأاجز حأأديأأدي مُ رَّ

انت كما ك ،لى جذوو من أشجار الصفصافإوتظللها اداليةا تستند 

 .عادة أهل دمشق ف  تلأ األيام
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ي أن الجيران يأأد بأأدؤوا يتململون منأأذ اللحظأأات لم يأأدر ب لأأد

األولى من هأذت األصأأأأأأوات العأاليأة الت  كانت تنطلق من تلأ اآللة 

الت  لم يعرفوا كيف هبطأت عليهم فأأحأالأت بيوتهم الهأادئأة الوادعة 

وا يتوافدون إلى جدت  الت  ؤبد وسأأأأأأرعأان ما .إلى جحيم ال يطأاق

ت طيبأأة القلأأب، لينأأة فقأأد كأأانأأ ،كأأانوا يكنون لهأأا كأأل حأأب وإعزاز

وكأانأت تقدم العون والمشأأأأأأورة لكل  ،ة لكأل النأا حبأّ المعشأأأأأأر، مُ 

 .الجيران

ما هذت الضأأأجة الت  تحطم األعصأأأاب  ؟ما األمر ،يا أم بشأأأير

ا ماذ بأا  عليأح  ؟وصأأأأأأبراً  والت  ت رب  دوزان أكثر النأا  هأدو اً 

 ؟ ف  غاية اللطف والهدو  واإلينا حدث لحفيدك الذي عرفنات دوماً 

ما هذت األصأأأأأأوات الناشأأأأأأزة الت  تمزق أعصأأأأأأابنا وتوتر أمزجتنا 

وتقلأب حياتنا إلى معاناة مريرة تبدأ م  الصأأأأأأباخ وال تنته  إال ف  

 .؟هالّ وجدتح حالًّ لنا ؟ويت متأخر من المسا 

ولم تُرحْد أن تزعلن  ف  بأداية  رحمهأا هللا، تحبن  كثيراً  ،كأانأت

عابرة وأنن  سأأوف أيل  عنها بعد  نها نزوةألعلها كانت تظن  .األمر

بعد أيام بدأت تلّمط ل   .م تلف لكن األيام أينعتها أن األمر جدّ  .أيأام

 :بلطف

 أال تالحظ كثرة زيارات الجيران ل ؟ ،يابن  العزيز ــ

لعل محبتهم لأ يد زادت  ،نعم يا جدت  لقد الحظت ذلأ ـأأأأأأـأأأأأأ

 ؟مؤخراً 

ومن توتر  نهم يشأأكون من صأأداو ف  الرأ إال يابن ،  ـأأأأأأـأأأأأأ

 مفاجئ ف  األعصاب..

هم.. هم.. لعل األحداث الحربية األخيرة الت  رافقت دخول  ـأأـأأ

درتها هكذا با ؟وطرد القوات الفيشية هو السبب ةاإلنكليز إلى سأوري

 .ببرا ة
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إن ما خرب  حياتهم ف  األيام األخيرة ه  تلأ  .ال يابن  ـأأأأأأـأأأأأأ

 تتكرر مئأأات األصأأأأأأوات الت  تنطلق من آلتأأأ هأأذت والت  ال تنفأأأ

 .ومئات المرات دون هوادة

هل يمكن لمثل هذت األصوات الموسيقية  ؟أحقا ذلأ يا جدت  ـأـ

 .ال يمكنن  أن أتصأأأور ذلأ ؟الشأأأجية أن تعكر عليهم صأأأفو حياتهم

 .ي طر ببال  أن مثل ذلأ أمر ممكن لم  ؟أال يحبون الموسيقا ياترى

 ربما يقدمون ل  الرائعة وأنهم سأأيقا ننت أنهم سأأيطربون لهذت المو

تتأالأت األيأام وأنا  .بعض الهأدايأا لهأذا اإلنجأاز العظيم الأذي أيوم بأه

ولم تطل مدة دراسأأت  عند األسأأتاذ  .أتاب  تمرين  على هذت السأأاللم

 والثان  وهو األهم أنن  ،عد المسافةأولهما بُ  :أبو عزو القاق لسأببين

 اإلجابة اآلنأسأأتطي  الحكم أو  ال ؟لماذا .لم أطرب لطريقة تدريسأأه

لعل العالية مابين التلميذ واألستاذ ه   .وبعد نصأف يرن من الزمن

أو أال يحصأأل  ،إما أن يحدث هكذا ودون تفسأأير واضأأط ،مثل الحب

 .ذلأ التفاهم الروح 

 :فتشأأأأت حول  وسأأأأألت بعض الجيران فكان الجواب واحداً 

اشأأأأأوي  بأ أسأأأأأتاذ عظيم وموسأأأأأيق  متفوق وهو خير معلم ف  

ن ومنزلأأه يريأأب من منزلنأأا ا. ذهبأأت م  أحأأد الجيران المهأأاجري

إليه ف ذا بيته مجّرد غرفة صأأغيرة وحيدة معزولة من بيت عرب  

التغيأأب عنأأه الشأأأأأأأمس طيلأأة اليوم، يقب  ف  سأأأأأأأالم يرب حرش 

صأأأأأأأنوبري ف  طلعأأة شأأأأأأأورى ويجأأاور المقبرة الت  تتنأأاير ف  

لماذا أرجائها يبور من ماتوا دون نظام أو ترتيب. كنت أتسأأأأأا ل 

م النأأا  هأأذت القبور بأأل يتركونهأأا تبرز هنأأا وهنأأاك على ال ينظّ 

 حأافأة الجبأل دون أي ترتيب أو نظام؟ لعل مثل هذا التسأأأأأأأاؤل ال

مكأأان لأأه ف  بالدنأأا، فمأأا تزال مقأأابرنأأا حتى يومنأأا هأأذا تتقأأارب 

والشأأأ أن األمر ال يقتصأأر على القبور  .وتتباعد دون أي تفسأأير

. مأالنا وللقبور؟ نقرنا على الباب بأل يشأأأأأأأمأل كأل منأاح  حيأاتنأا

فاسأأتقبلنا رجل نحيل متجعد الوجه متناير شأأعر الرأ ، ولكن ف  

مالمط وجهه تعابير حلوة ولطف واضأأأأأأأط ودماية عفوية. بادرنا 
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ن ة عتيقأأة ولكزبأأالقول: ابويروم أفنأأدم، بويروم ا. كأأان يلبس ب

رفة غماتزال عليها عالئم النعم بل واألرسأأأأتقراطية. لم يكن ف  ال

كأنه عسأأكري شأأديد  أجلسأأنا عليهما وويف مسأأتقيماً  إال كرسأأيان.

االنضأأأأأأباط ونظر إلينا بلطف وتسأأأأأأاؤل  ودون أن ينطق بكلمة. 

بادرت صأديق  بلهجة ودية: شوي  بأ، جارنا الشاب هذا يريد أن 

من هنا. سأأأأله شأأأوي   يتعلم العزف على الكمان وهو يقطن يريباً 

منزله أم يأت  إلّ ؟ سأأأأأأأارعت بأأ: هأل يرغب أن أذهب إليه ف  

كنت أريد أن تزداد المصأأأأأأأاريف على  أؤكد له أنن  آت  إليه. ما

رن  نه سينتظإوالدي الالجئ إلى السأعودية ليؤمن لنا عيشنا. يال 

ف  صأأباخ اليوم التال . وهكذا بدأت يصأأت  م  أسأأتاذي الحقيق  

األول: شوي  بأ. هذا كل ما عرفت من اسمه حتى مضى عام أو 

 ر عندما يال ل  بتواض  يندر مثاله: شوي  زوربا.أكث

 حملت كمان  ونوطات  وسأأأأارعت الى أسأأأأتاذي الجديد مشأأأأياً 

لى ترامواي أو أكثر. خالل ديائق إلم تعأد هنأاك حاجة  .على األيأدام

كما  وكان يعاملن  .مةبأادرن  بأالتحية والبيرَ  .كنأت أنقر على البأاب

أخرجت كمان  وبدأ الدر   .عال  المرتبة والجات نسأأأأأأانأاً إلو كنأت 

تعلمأت على يأدي أسأأأأأأتاذي المقامات الشأأأأأأريية بأسأأأأأأمائها  .األول

 حجاز ،شأأأ  عربان ،نهاوند ،راسأأأت :الفارسأأأية والتركية المعروفة

من الصأأعوبة ف   لقد وجدت يليالً  .وهكذا دواليأ ..وحجاز كار كرد

عر شأأأ كما ال ،أيول ذلأ تباهياً  ال .تذكرها بعد تلأ العقود من الزمن

 اطعاً وي امات مفاجئاً مقبأالذنب أنن  نسأأأأأأيتها فقد كان هجري لتلأ ال

يم ف  إوال أشأأأأأأعر بأأنن  ارتكبت أي خطأ أو  ،ليأهإعودة  ال وأكيأداً 

كنت  .اتيأنن  فعلأت ذلأأ ف  يوم من األيام ف  منتصأأأأأأف األربعين

 ،كأأل من أعرفهم من ادوغمأأائيينا أو جهراً  ومأأازلأأت أنتقأأد سأأأأأأراً 

بيض واألسأأأأأأود موجودان ف  هذا الكون ولكنهما ألنن  أؤمن أن األ

وم  ذلأ  .هو المزيا من األلوان والموجود واألكثر وجوداً  ،نادران

نسأأأأأأان كنت نن  أكتشأأأأأأف أنن  وف  أمر هام من أمور وجود اإل فأ

 .لى آخر حدإ دوغمائياً 
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 ناناً وف لى أسأتاذي شأوي  بأ. كان موسيقياً إاألفضأل أن نعود 

وكان صأأأأوت آلته  عزفه على الكمان رائعاً  بكل معنى الكلمة. كان

تهتز له القلوب الت  تسأأتشأأعر الجمال الصأأوت . لم  وشأأادياً  حنوناً 

مر عن أ يكن ف  حياته شأأأ   غير الموسأأأيقا. لم يتحدث مع  يوماً 

له  موكانت العائلة الت  تجاورت تقدّ  . كان يعيش وحيداً الموسيقا إال 

ال وهو بلباسه الرسم  إ داً بعض العون والمساعدة. ماكان يقابل أح

غير عأادي ف  تلأأ الحقبأة الزمنية: العام  الكأامأل وكأان ذلأأ أمراً 

والبالد مأاتزال ترزخ تحأت وطأأة الحرب العأالميأة الثانية.  1944

وهدأت الحياة بعد انتها   ةكأانأت يوات الحلفأا  يأد دخلأت سأأأأأأأوري

اة حيالمعارك م  القوات االفرنسأأأية المتعاونة م  المحور، ولكن ال

كانت ياسأية. كنت خالل الصأيف أذهب الى أستاذي شوي  بأ كل 

صأأباخ وأبقى معه يرابة السأأاعة يم أعود الى البيت ألتاب  تمرين  

وعزف  دون انقطأأاو سأأأأأأأوى ديأأائق معأأدودات أتنأأاول فيهأأا طعأأام 

 الغدا  يم أعاود الكرة حتى تغيب الشمس.

بات كان من عادة الصأأأأأبيان ف  تلأ األيام أن يشأأأأأكلوا عصأأأأأا

ال بعأأأد إتأحأمأ  حيأأأاض حأأأارتهم وتمن  أي دخيأأأل من المرور 

ذا لم تكن األجوبة مقنعة إو ؟لى أين هو ذاهبإو ،من أين :اسأأتجوابه

وف  يوم من األيام  .من الحارة بأة وطرداً كأان نصأأأأأأيبأه ايتلأةا مرتّ 

 ،اسأأأأأتجواب با ووبدؤ ،ض ل  أفراد واحدة من تلأ العصأأأأأاباتتعرّ 

 ،وسأأأيقية فلم أجبهم بل لم أفهم يصأأأدهمف  أحالم  الم وكنت غارياً 

ل صأأأأأب  طيب وكدت أنال نصأأأأأيب  من الضأأأأأرب والقتلة لوال تدخُّ 

من  وكان أخ  واحداً  .صأأأاخ بهم ايفوا يفوا هذا هو شأأأقيق هشأأأاما

دون التعرض إليها.  هؤال  األشأأأأأأقيا  الذين لم يكونوا يتركون ماّراً 

د ا جا  باسأأأأأأم  الجدي منذ ذلأ الحادث صأأأأأأار الجمي  يشأأأأأأير إل َّ 

بأأاأللحأأان  والهمهمأأة ذ كنأأت دائم الترنمإذهأأب ال وري ا  ،ال وري

وما كنت أنتبه إلى ايتراب هؤال  األشأأأأأأقيا  وال كنت  ،دون كلمأات

كنأأت أنظر إليهم على أنهم نوعيأأة أدنى من  ،ألق  عليهم السأأأأأأالم
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فهم بأالتأأكيأد ال يحبون الموسأأأأأأيقا  ،ال يجوز االختالط بهم  ،األوالد

 .اتهم بأعمال دونكيشوتيةويبددون أوي

تعلمت المقامات وكتبت السأأأأأأماعيات والبشأأأأأأارف واللونغات 

 ،وكنأت أنقلها من أوراق يعيرن  إياها أسأأأأأأتاذي ،الت  كنأت آخأذهأا

 وكنت أحب أن أخط  النوطات بشأأأأأكل واضأأأأأط وجميل مسأأأأأتعمالً 

ذ لقد حاولت م .الحبر األسأأود م  ريشأأأة خاصأأة بالكتابة الموسأأأيقية

الذكريات أن أفتش عن تلأ النوطات الموسأأأأأأيقية  يررت كتابة هذت 

 ،لم أجأأدهأأافالت  تأأذكرن  بأأالمرحلأأة األولى من حيأات  الموسأأأأأأيقيأأة 

ولكنن  متأأكأد أنن  البد واجدها ف  زاوية ما من زوايا المكتبة الت  

د ينتق :هكذا هو اإلنسأأأأأأان .تتراكم فيهأا الكتب دون ترتيب واضأأأأأأط

ته واليجد غضأأأأاضأأأأة ف  ذلأ غيرت ألمر ما ولكنه يق  ف  ال طأ ذا

 بعد مض  .بل سأرعان ما يجد لنفسه العديد من األعذار والمبررات

عدة أشأأهر على دراسأأت  م  شأأوي  بأ أعطان  مقطوعة موسأأيقية 

وكأأان على زاويتهأأا العليأأا اليسأأأأأأرى ا ش.ز.ا وهو عأأادة المكأأان 

من هو اش.  :سارعت أسأل أستاذي .الم صص للمؤلف الموسيق 

فهو يؤلف بعض  ،نأأأه هوإ :ويأأأال ل  ه خجالً حمر وجهأأأاز.ا  

 ،بأ ش ه  شوي   ـأأأأأأـأأأأأأ .المقطوعات الموسيقية ف  أويات فراغه

يال ل : ازورباا. وهكذا عرفت اسأأأم أسأأأتاذي  ؟ولكن ماذا تعن  ز.

يلما كنا  .الكامل بعد أشأأأأأهر عديدة من دراسأأأأأت  شأأأأأبه اليومية معه

 .نتبادل الحديث إال ف  نطاق المقطوعات الت  أدرسها

كنت أحاول أن أتعرف على أستاذي الفنان الغامض والملفوف 

بعد  .ال يرضى أن يفتط بابه ألي إنسان مغلقاً  ماً كان عالَ  .باألحجيات

 أحبّ  :من حيأاتأه بعضأأأأأأاً  األسأأأأأأئلأة المتكررة بأدأ يروي ل  أحيأانأاً 

وكان أشأأأأأأهر عازف عود ف   ،وتعلم العزف على العود سأأأأأأيقاالمو

عزف للسألطان ولحاشأيته وألفراد القصور كان ي .سأتنبول العثمانيةإ

خاصأأأأأأة  ف  يوم من األيأام ُدع  ليعط  دروسأأأأأأاً  .ال رافيأة الثرا 

عزف لها أجمل ألحانه وشأأأأأنف آذانها بأروو  .ألميرة رائعة الجمال
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ه وأنها تبادل ،بعد فترة من الزمن أدركت وأدرك أنه يحبها .تقاسأأأيمه

عائلة ضأ  المنشأ والنفس المشأاعر النبيلة ولكن كيف لموسأيق  متوا

أن يريى ليطلأب يأد فتأاة أحالمأه الت  شأأأأأأا ت األيدار أن تكون من 

أُفهَم الموسأأأيقُ  الشأأأاب ف  إحدى تلأ الدرو  الت   ؟العائلة المالكة

كأانأت تتاليى فيهأا العواطف من خالل نوطات العود البليغة الت  ال 

القدر  أتحتاج إلى أية كلمات أو تفسأأأأأيرات أن األميرة يد اكتفت بذل

أيسأأأأأأم لهأا يبل أن يغادر  .وهكأذا كأان الفراق األبأدي ،من الأدرو 

القصأأأأأأر أنأه لن يمسأأأأأأأ العود بيدت بعد اليوم ولن يعزف عليه ألي 

هل هناك أية تضحية أعظم من أن يهجر الموسيق  آلته الت   .إنسان

 من الويت يم وجد م رجاً  أمداً  سأأأأيقابق  دون مو ؟تلتصأأأأق بروحه

تعلم العزف  .عوضأأاً عن العود زف على الكمانوهو أن يع ،لقسأأمه

وعندما  ،على الكمان حتى غدا عازف السأأأأألطان ف  القسأأأأأطنطينية

انهارت ال الفة والسلطنة نظر إليه السلطان اعبد المجيدا الم لوو  

 :متسائالً 

 ؟شوي  هل تتركن  وحدي يا

ال ياسيدي فالموسيق  م لص لفنه وم لص لمعلمه ولول   ـأأأـأأأ

 .نعمته

ك هنا .ا ترك شأأأأوي  بأ وطنه ليلحق بسأأأأيدت إلى بيروتوهكذ

فالسأأأأأألطان كان يشأأأأأأكو يلّة  ،كأان يقوم على خأدمته دون أي مقابل

وف  يوم من األيأام رج  الموسأأأأأأيق  الم لص يحمل الطعام  .المأال

لقد  .وال حاشأأية يجد سألطاناً  ف ذا به ال ،والشأراب للسألطان الم لوو

وترك الموسأأأيق  الذي لم  ،هرب السأأألطان م  حاشأأأيته إلى باريس

ال و لم يدرح شأأأأأأوي  بأ ما يفعل فلم يكن يملأ ماالً  .تعأد لأه به حاجة

ودة ما كان يريد الع .. حمل كمانه وسافر إلى الشام ليستقر فيهامتاعاً 

إلى وطنه حيث تمزق يلبه وحيث خانه األصأأأأأحاب والسأأأأأادة الذين 

 .عون الرفعة والنبليدَّ 

 المتميز الذي لم يكن فنه يؤّمن لهللموسأأيق   كان شأأوي  بأ مثالً 

خبزت اليوم  وكفاف عيشأأه. كنت كذلأ أسأأم  منه أنه يمضأأ  معظم 
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)من جملأأة  ليأأاليأأه عنأأد ا ف ري بأأأ البأأارودي ا الأأذي كأأان مهتمأأاً 

وكان يريد تأليف موسأأأأوعة  .اهتماماته العديدة( بالموسأأأأيقا الشأأأأريية

الموسأأأأوعة  له ف  ذلأ. ماذا حدث لتلأ فكان شأأأأوي  بأ عوناً  ،عنها

الت  كان شأوي  بأ يؤكد ل  أنها سأتكون شاملة جامعة لكل المقامات 

ولكل أسأأأأأأس الموسأأأأأأيقا الشأأأأأأريية؟ لعلها احتريت م  احتراق مكتبة 

ف ري البأأارودي ف  واحأأدة من األحأأداث الت  كأأانأأت تهز الحيأأاة ف  

كل الطالب والتالمذة أساتذتهم كما  هل يحبّ  ؟. أتسأا ل أحياناً ةسأوري

وربما فعل الكثير من أتراب  الذين عاشأأأأوا ف  تلأ الحقبة من  ،فعلتُ 

الزمن؟ هأأل هأأذا الحأأب أمر طبيع ؟ أم أنأأه يأأدل على تعلق طفول  

ف  تنشأأأئتنا؟ مهما يكن الجواب فقد  باألفراد الذين نشأأأعر أن لهم دوراً 

كنت أُكحنُّ ألستاذي شوي  بأ كل محبة وتقدير وإعزاز، لكل الصفات 

ها. تفيد هذت الكلمات ف  توضأأأيط الصأأأعوبة الكبيرة الت  كان يتحلّى ب

كل  ى عنالت  واجهتها عندما يررت ف  فترة زمنية يصأأأيرة أن أت لّ 

وأن أنتقل بشأأأأأكل مفاجئ إلى عالم آخر جد  ،ذلأ التراث الموسأأأأأيق 

م تلف: عأالم الموسأأأأأأيقأا العالمية. إنها تشأأأأأأبه إلى حد بعيد أن ينزو 

عليه. إنها تشأأأأبه إلى حد  وغريباً  داً جدي اإلنسأأأأان جلدت وأن يلبس جلداً 

عتقدت إلى آخرين جديدين وربما بعيد أن يسأأأأأأتبدل اإلنسأأأأأأان لغته أو مُ 

رغم العلى غريبين. ال أرى أن من المفيد تضأأأأأأ يم مثل هذا االنتقال 

من أنأه يشأأأأأأكل حالة اسأأأأأأتثنائية وليس ياعدة عامة. كيف حديت هذت 

وسأأأأأأيق  آخر؟ هذا الرحلأة المفأاجئأة من عأالم موسأأأأأأيق  إلى عأالم م

 (.23/0/2666ماستوضحه الكلمات ف  الفصل التال .         )

 

II 

 

ف   وكذلأ ،أود أن أوضط أنه حتى ذلأ الويت لم يكن ف  بيتنا

 .يو(مذياو )رادلم يكن هناك  :أية وسأيلة للتسلية ،معظم بيوت الشأام

كثير  ف و .كانت التسأألية الوحيدة المتيسأأرة ه  الذهاب إلى السأأينما

ون ذهأابنا إلى تلأ الصأأأأأأاالت المغلقة قرّ من األحيأان لم يكن أهلنأا يُ 
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حيث تعرض أفالم ال يدري األهل تفاصأأيل أحدايها ومدى  ،المظلمة

قد وم  ذلأ ف .توافقهأا م  التقأاليد الت  كانت سأأأأأأائدة ف  ذلأ الزمن

ولم يكن ف  دمشق  ،كنت أذهب م  رفاي  ف  المدرسأة إلى السأينما

يالث ف  الجز  الحديث من  .أو سأأأأأأت منهاسأأأأأأوى خمس  ذاكحينأ

ويالث أو أرب  أخرى ف  الجز  الشأأأأأأعب  منهأأا كأأانأأت  .المأأدينأأة

ومعظم أفالمهأأا تأأدور حول مغأأامرات ا  ،ترتأأادهأأا الطبقأأة الفقيرة

ولم يكن لجيلنأا ميل إلزجا  الويت ف  مثل  ،زورو ا أو اطرزان ا

تلأأ القأاعأات. كأانت األفالم الت  نحب رؤيتها تتحدث عن الحب أو 

الحرب أو الروايأأات العأأالميأأة الت  نقلتهأأا السأأأأأأينمأأا إلى عأأالمهأأا 

 المتحرك.

 لماً يحد األيام يال ل  أحد أصأأأأأأديا  المدرسأأأأأأة أن هناك فأف  

وعنوانه ا أغنية يجب أن  يتحدث عن حياة موسأأأأأيقار بولون  رائعاً 

ذكر ا ا. كأأأان اسأأأأأأم الممثأأأل  A Song to Rememberا ،تأأأُ

ن لفكري يْ ما يزال اسأأأأأمه ورسأأأأأمه مايلَ  .األمريك ا كورنيل وايلدا

اة لم عن حييتدور أحداث الف .ويزيد ونا ري بعد مض  نصف يرن

لم عازف يشوبان ف  ذلأ الف سيقافريد يريأ شوبان وكان يعزف مو

وهو ما يعدل  ،ريك  جنوب  يدعى ا يوزي أو خوزيإسأأأبان  أو أم

ذكر هأأأذت  ا. يأأأد اليهم كثيراً  Jose Iturbiيتورب  اإيوسأأأأأأفا 

ولكنن  فعلت لك  أدلل على أن بعضأأها ال ينسأأى على مر  ،األسأأما 

تروي القصأأأأأأة كيف نشأأأأأأأ شأأأأأأوبان ف  بولونيا وكيف تعلم  .الزمن

 غزاةيم كيف انأأدلعأأت الحرب ضأأأأأأد ال ،العزف على يأأدي أسأأأأأأتأأاذت

وف  األحداث  .والمعتأدون هنا حسأأأأأأبما أذكر هم الرو  ،المعتأدين

و فشأأوبان ه ،الصأأعبة يرر األبوان إرسأأال ابنهما الشأأاب إلى فرنسأأا

ف  لحظة ترك الوطن أعطات  .يمرة زواج أم بولونية بأب افرنسأأأأأأ 

لم  .فيه حفنة من تراب الوطن صأأأأأغيراً  أسأأأأأتاذت أو ربما أمه كيسأأأأأاً 

وطلب  ،لمقد  هذت شأأأأأوبان حتى لحظة موتهتفارق ذرات التراب ا

من أصأديائه أن يذروها على جسدت ك  يشعر بدف  الوطن وحنانه 

لم بعأد ذلأ أحداث حياة شأأأأأأوبان الموسأأأأأأيقار ييروي الف .بعأد موتأه
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وتأاب  الكفاخ لتحريرها بكل ما  ،والبطأل الوطن  الأذي لم ينس بالدت

ل سأأأتا ليدخكيف سأأأاعدت  افرا نز لي .يسأأأتطي  وف  كل المجاالت

يم  ،نونوالف سأأيقاإلى ياعات الطبقة المترفة والت  كانت تشأأج  المو

كيف تعرف على الكاتبة االفرنسأأأأأأية جورج صأأأأأأاند وكيف حاولت 

وكيف أصأأيب بالسل الرئوي  ،عن حسأن نية ،فرض الوصأاية عليه

الأأذي أنهى حيأأاتأأه يبأأل أن يحقق أملأأه األكبر ف  أن يعود إلى وطنأأه 

سيما  ال ،شوبان سأيقابمو لم مليئاً يكان الف .معتدونويد طُرد الغزاةُ ال

إلى الحنين الذي ال يهدأ  رامزاً  اللحن الرئيس الأذي كأان يتردد دوماً 

 .ا “ A flat majorإلى الوطن األم وهو من االبولونيز من مقام 

الت  تق  ف  يبو بنأا  فندق ا خوام ا  إلى تلأأ السأأأأأأينمأا ذهبأت

. مضأأأت سأأأاعتان «عائدة»ها سأأأينما ، وكان اسأأأميبالة محطة الحجاز

من الويت لم أشأأعر بمن حول  ونسأأيت أين أنا وال من أين أتيت. كان 

لم وسأأأحر تلأ الموسأأأيقا الرائعة يد أخذ بكل مجام  فكري يسأأأحر الف

فلم أعد أشأأأأأعر إال وأنا جز  ال ينفصأأأأأم من تلأ الملحمة  ،وعواطف 

 نت أمضأأأأأأ البطوليأة والموسأأأأأأيقيأة الت  ت تلف أيما اختالف عما ك

السأأأأأأاعأات الطويلأة ف  إعأادتأه وتكرارت: مقأامات الحجاز والنهاوند 

 له كل محبة وتقدير وشأت عربان: هكذا كان يكتبها أستاذي الذي أكنّ 

وإعزاز. أما الحقيقة الصارخة الت  برزت فجأة أمام  وهزت أعمق 

مشأاعري وأبدت ل  بألق يشبه شعاعات الشمس الساطعة أن هذا هو 

ر أعصأأأاب ت دّ  ىما كنت عليه ليس سأأأوى ألحان وسأأأنوأن  ،طريق 

اإلنسأان وحواسأه وتهوي به إلى نعا  وشألل يد ال يستفيق منهما. يد 

يق  على تراينا الموس يرى البعض ف  مثل هذا الكالم مبالغة أو تجنياً 

عن جد دون أن يداخلنا أي شأأأأأأأ ف  أنه الشأأأأأأكل  الأذي توارينأات أبأاً 

عندما خرجت من تلأ القاعة ونظرت األمثل للتعبير الصأأوت . ولكن 

حول  وأدركأت أنن  مأازلأت أعيش ف  تلأأ المأدينأة القأديمأة، البالغة  

القدم وأنن  ف  صأأأأأأباخ الغد المقبل عل َّ أن أحمل كمان  وأذهب إلى 

من السأأماعيات  أسأتاذي العزيز شأوي  بأ ألعيد على مسأامعه واحداً 

يأد حدث ف   عميقأاً  أن تغيراً  ذاك أدركأت عنأد، ذات التأأيير الم أدر
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أن أرفضه أو أن أخفف من  وأنه ال يمكنن  وال أريد مطلقاً  ،أعماي 

بأأل على العكس أدركأأت أنن  مثأأل أرخميأأد  يأأد وجأأدت  ،آيأأارت

ضأالت  ا أوريكا أوريكا ا. انقطعت عن الذهاب إلى أستاذي شوي  

كنت كل مسأأأأا  أذهب إلى تلأ السأأأأينما ألسأأأأتعيد تلأ  .بأ لعدة أيام

لم يلسأأأأأأحريأة الت  كنأت أشأأأأأأعر بهأا وأنأا أرايب أحداث الفالمتعأة ا

لم يال أدري كم مرة بالضأأأأأأب  ذهبت لرؤية ذلأ الف .وكأنن  ف  حلم

مجرى حيات  ر لقد غيّ  ؟المصأأيري. أال يحق ل  أن أدعوت مصأأيرياً 

 لماً يعلى األيل. كذلأ وف  ويت لصأأيق رأيت ف سأأيقابما ي ص المو

ن حيأأاة ملأأأ الفأأالس: يوهأأانس وف  نفس تلأأأ الأأدار يتحأأدث ع يأأانيأأاً 

 Toute la villeاكل المدينة تريصا ا :شأأأأأتراو . كان عنوانه

danse الجمي  ربما يعرف أن  .ا سأأأأأأحرتن  فالسأأأأأأات شأأأأأأتراو

ذات إيقاو  سأأأأأأيقاالحركة الرابعة من السأأأأأأماع  تتألف عادة من مو

رايصأأة بل متطايرة  ف  الفالس روخ ؟ولكن أين هذا من ذاك .يالي 

بعكس تلأ االحركةا الت  تتكرر  ،السأأأأأما  واألرضتسأأأأأبط مابين 

 ،فيها يالث نوطات ف  كل مقيا  ب يقاو واحد ال يسأأأأأرو وال يبطئ

 .اليعلو وال يهب 

ويأأد أنبن  ضأأأأأأميري على هأأذا العقوق  ،المهم ف  األمر أنن 

  معه معظم أيام الصأأأأيف المفاجئ تجات أسأأأأتاذي الذي كنت أمضأأأأّ 

ّرد سأأاعة أو نصأأف سأأاعة وال فما كان الدر  مج ،لسأأاعات طويلة

بل ولم يكن هناك حسأأأأأأاب يابت مقرر أؤديه  ،كان للويت حسأأأأأأاب

 كنت أدف  له ما أوفرت من مصأأأأروف جيب  ولم يكن أبداً  .ألسأأأأتاذي

 نعم المهم ف  األمر أنن  ذهبت أخيراً  .يحسأأأب ما أدف  أو ما ال أدف 

 ةولم تكن كلها صأأحيح ،أسأأتاذي ويدمت له األعذار والمبرراتإلى 

بكل مقاماتأ الت   أسأأأأأأتاذي لقد كفرتُ  ؟ماذا أيول له .وال صأأأأأأادية

نن  يد وطدت العزم على هجر هذا إأسأأأأأأتأاذي  .تعلمتهأا على يأديأأ

العأالم الموسأأأأأأيق  واالرتحأال إلى عأالم آخر غريب وعجيب ولكنه 

أذكر أنن  يلأت له كما يفعل  ؟الفكأاك منأه سأأأأأأحرن  وجأذبن  جأذبأاً 

ويحأأاولون م  ذلأأأ تغطيأأة  كبوا إيمأأاً األوالد األشأأأأأأقيأأا  الأأذين ارت
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ل وأيرب للقبول من األهل: أسأأتاذي. الحقائق أو سأأردها بشأأكل معدّ 

عند بعض أصأأديائ  يتحدث عن نهر اسأأمه  جميالً  لقد سأأمعت فالسأأاً 

  َّ نظر إل ؟هأل باإلمكان أن تعطين  نوطته ألجرب عزفها .الأدانوب

قانا وسينحن لنا ماباسأتغراب وتوجس ويال ل  بعد صأمت يصأير: 

نحن عندنا أجزا   .وهم لهم موسأأأأأأيقأاهم وال عاليأة للواحأدة بالثانية

م تلفة ومتعددة من الصأأأوت أما هم فقد حذفوا هذت األجزا  واكتفوا 

 .لذا اللقا  بينناا ،بمسافة الصوت ونصف الصوت

 .يحاول أن يستشف ما بأعماي  وما ورا  سؤال  ملياً  نظر إل َّ 

أمواج الأأدانوبا وبعأأدهأأا االأأدانوب بعأأد أيأأام أحضأأأأأأر ل  نوطأأة ا 

األزرق الجميأل ا. لم أجأد فيهمأا الجمأال الذي أحسأأأأأأسأأأأأأت به عند 

مثل كل الموسأأأيقيين  ،فقد كنت معتاداً  ،سأأأماع  فالسأأأات شأأأتراو 

رعة بسأأأ سأأأيقاعلى عزف المو ،الشأأرييين ف  ذلأ الحين على األيل

 .يابتة التزيد وال تنقص ييد أنملة

بدأت أفتش عمن يدخلن  ذلأ العالم  ف  تلأأ المرحلأة االنتقالية

على اصأأأميما وهو شأأأاب ف   ئذتعرفت عند .الموسأأأيق  السأأأحري

وكان يحمل آلته الصأأأأغيرة  ،مثل سأأأأن  كان يعزف على الماندولين

لأ وكانت ف  ت .ف  أمسأأيات الصأأيف ويدور بها ف  حديقة السأأبك 

األيام حديقة فسأأيحة تنمو فيها األشأأجار واألعشأأاب والورود بشأأكل 

وكأأان يعزف عليهأأا ف  تلأأأ المنطقأأة من دمشأأأأأأق  ،فوي وتلقأأائ ع

 .ولم يكن يسكن فيها إال عدد يليل من العائالت ،المعروفة بالشأعالن

 .دلّن  ا صأأأميم ا على ناد موسأأأيق  اسأأأمه انادي أصأأأديا  الفنونا

 .وكان صاحبه أو الش ص األول فيه هو األستاذ ا عدنان الركاب ا

ولكن  ،متاز ف  معايير ذلأ الزمانعأدنأان الركأاب  عأازف كمأان م

. كان يعط  األيدار شأأا ت أن تمتحنه ف  بصأأرت وف  سأأمعه أيضأأاً 

خاصأأة لتعلم العزف على الكمان على الطريقة الغربية لقا   دروسأأاً 

نأأه الطريق الوحيأأدة لتعلم العزف إيأأال ل  صأأأأأأميم  .أتعأأاب محأأددة

 وهكذا ،ذهبنأا إليأه واتفقنأا على األويات واألتعاب .بشأأأأأأكأل نظأام 

كأأان أول كتأأاب  .بأأدأت رحلت  وهجرت  إلى ذلأأأ العأأالم الجأأديأأد
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ا وكان أصأأأأعب أمر Kayserاكايزرا اتمارين  ودرسأأأأت عليه ه

حو النعلى  فالكمان الشأأأأأريية تدوزن ،عل َّ هو تغيير دوزان الكمان

التال  صأأأأول، ري، صأأأأول، ري، وعلى الطريقة التركية صأأأأول، 

ون الكمأأان على النحو ري، صأأأأأأول، دو، أمأأا ف  الغرب فيأأدوزن

استعمال اإلصب   وهو ما يسأتلزم حكماً  التال :صأول، ري، ال، م .

بينما يكاد اليكون لها اسأأتعمال  ،ال امسأأة أو الصأأغيرة لليد اليسأأرى

أذكر أنن  تابعت دراسأأأأت  م   .الشأأأأريية إال فيما ندر سأأأأيقاف  المو

  شأأأأجعني ،رحمه هللا ،األسأأأتاذ الركاب  لمدة زمنية البأ  بها وكان

 .ومثابر جدّ نن  تلميذ مُ إويقول 

يم حتى بعد من الضأأأروري أن أعترف وأنا أشأأأعر بالذنب واإل

انقضأأأأا  نصأأأأف يرن على الحدث أنن  لم أعد أذهب إلى أسأأأأتاذي 

اع  عن أسباب انقط العزيز شوي  بأ ولم أتصل به ولم أيل له شيئاً 

كنأأت أعتقأأد أن من األفضأأأأأأأل أال يعرف أسأأأأأأتأأاذي أنن   .المفأأاجئ

انسأأأأأأل ت عن منهجه الموسأأأأأأيق  واتبعت من ليس بينهم وبيننا أي 

ة ذهبت مر .رباط أو وصل. بعد العديد من األعوام علمت بنبأ وفاته

 .وسأأأأأألت الجيران عن يبرت ولكن لم يعرف أي منهم مكانه بالتحديد

ذهبت إلى المقبرة المترامية على سأأفط حرج الصأأنوبر ونظرت هنا 

نطقت بها روح  دون أن ينطق بها  وهناك وحّديت نفسأأأأأأ  بكلمات

 أ الم لُص نسأأيأَ حتى طالبُ  ،ا أسأأتاذي العزيز شأأوي  بأ :لسأأان 

أرجو أن تعذرن  فما كنت أريد أن أجرخ  .وهجرَك دون كلمة وداو

مشأأأأأأاعرَك بأأن أُيحرَّ لأأ أنن  وبعأد دراسأأأأأأة عأامين أو يالية أهجر 

نا أسأأأتاذي أرجو أن تسأأأامحن  فأ .مدرسأأأتأ إلى مدرسأأأة األغراب

َأ الُمطبحق على كأأل المأأآسأأأأأأ   عرفأأت فيأأأ نبأأل األخالق وصأأأأأأمتأأَ

 أسأأأأأتاذي العزيز نْم هادئاً  .والصأأأأأدمات الت  مّرْت بَأ ومررَت بها

يرير العين فذّراُت جبل ياسأأأأأيون الشأأأأأأ أرحم وأحنُّ على جثمانأ 

من أكثر النا  الذين أخلصأأأأأت لهم دون أن تبدو منهم أية مشأأأأأاعر 

 .طيبةا



 

 106 

  الكمان م  أسأأأتاذي الجديد ا عدنان أمضأأأيت عدة أشأأأهر أدر

عن أسأأأأأأتاذي  بأأ ا. غن   عن الأذكر أن هأذا األسأأأأأأتاذ ي تلف كثيراً 

لى ع وكان يقتصأأر دوماً  ،شأأوي  بأ: لم يكن بيننا إال القليل من الكالم

 حقيقياً  وأباً  المقطوعة المدروسأأأأأأة. أما شأأأأأأوي  بأ فقد كان أسأأأأأأتاذاً 

عان سأأامية. كنت ف  دروسأأ  بكل ما تحمله هذت الكلمة من م نسأأاناً إو

م  عأأدنأأان بأأأ أخطئ ف  أدا  بعض النوطأأات أو بعض المقأأاط ، 

 ه لأذلأ. ولم أفاتحه ف  ذلأ حفا اً بأينت وكنأت أالحظ أن أسأأأأأأتأاذي ال

إذ أردت أن أتأكد من أنه ال يسأأأم   ولكنن  كنت خبيثاً  ،على مشأأاعرت

حأأد تلأأأ الأأدرو  بعزف لحن كنأأت يأأد ألفتأأه أفقمأأت ف   ،مأأا أعزف

وبعأد عأدة ديأائق أدرك عدنان بأ بسأأأأأأمعه  ،نأت أسأأأأأأتمت  بأأدائأهوك

سأأأألن  ف ،واليةتالضأأأعيف أن الموسأأأيقا ت تلف عن تمارين كايزر الم

مأاذا أعزف؟ وعدت إلى أدا  تمرين  اليوم  ويد يررت ف  نفسأأأأأأ  

 أن أفتش عن معلم آخر يفيدن  ف  دراست  للكمان.

تعرفت ــ  1948وكان ف  األغلب عام ـأـ ف  صيف ذلأ العام 

عن طريق صأأأأأأميم الأأذي كأأان  سأأأأأأيقأأاعلى شأأأأأأأاب متحمس للمو

 يقاساتروبادورا الشألة الت  تشأكلت من شباب متحمس ومحب للمو

أما الشأأأأأاب القادم من  .منهم رفات وسأأأأأعيد وعمر وعرفان ،العالمية

مدرسأأته ف  اإلسأأكندرية فكان اسأأمه ا صأألح ا وسأأرعان ما غدا 

لى سأيقية الت  كنا نستم  فيها إصألح  محور لقا اتنا وأمسأياتنا المو

سطوانات سودا  لها سرعة أأشهر المؤلفات الموسيقية مسجلة على 

ا دورة ف  الأدييقأة. كنا نسأأأأأأتم  إلى بيتهوفن وبراهمز 28دوران ا

يف يلى شأأوسأأتاكوفيتش وبروكوفإومن يم  ،ليو  ومندلسأأونيوسأأيب

كن ولم ي ،سأأأيقا. كنا نمضأأأ  السأأأاعات الطويلة نسأأأتم  إلى المو.ل إ

يدور ف  خلد أي منا أن هذت المقطوعات ال الدة سأأأأوف ترى النور 

وسأأأأأوف تُسأأأأأَمُ  مؤداةً على أيد  موسأأأأأيقية عربية بعد ما يقرب من 

يد ال ي طر على بال أي ممن يسأأأتمعون إلى ا الفرية  .نصأأأف يرن

الوطنيأأة السأأأأأأيمفونيأأةا تعزف سأأأأأأيمفونيأأات شأأأأأأوبيرت وبيتهوفن 

المؤلفات العظيمة كانت تُسأأأأم  أن نواة تلأ  ،ل ..إوتشأأأأايكوفسأأأأك 
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أصأأأأداؤها يبل نصأأأأف يرن ف  بيت أرضأأأأ  ف  الشأأأأعالن ويرب 

كان بيت احامد باشأأا الواديا السأأياسأأ  العرب  الذي .حديقة المدف 

هجر السأأياسأأة بعدما رأى البون الشأأاسأأ  بين ما يُقاُل وما يُفعل فلجأ 

وعبر  ه شَكَركَ ألنه أدرك أن الشأجر والنبت إذا خدمتَ  ،إلى الزراعة

نعم ف  غرفأة من ذلأأ البيأت كانت  .عن شأأأأأأكرت بأدون كالم زائف

بعضأأهم يعزف على آلة موسأأيقية  سأأيقا،تجتم  الشأألّة من محبّ  المو

 من الهام جداً  سأأأأيقا.وبعضأأأأهم يكتف  باالسأأأأتماو والقرا ة عن المو

بروخ األمأل  القول إن جيأل الشأأأأأأبأاب ف  تلأأ األيأام كأان مشأأأأأأبعأاً 

 يقاسأأوكانت المو ،ويان  للبلد والوطنواسأأتشأأراف مسأأتقبل مشأأرق 

نأا ه  الطريق إلى ذلأ المسأأأأأأتقبل يلإواألدب والشأأأأأأعر بأالنسأأأأأأبأة 

 المشرق.

ناك أن ه ،الركاب عندما بينّت له وض  األستاذ  ،حدين  صميم

 Erasteبيللينغ إراسأأأأأأت هو البارون  عظيماً  روسأأأأأأياً  موسأأأأأأيقاراً 

Belling ،  ًبيانو شأأهير وهو عازف  ،ف  الشأأعالن وهو يقيم أيضأأا

. ذهبنأا إليأه وكأان يقيم ف  الطابق للكمأان أيضأأأأأأاً  ويعط  دروسأأأأأأاً 

لفُّ وكان ي ،فتحت لنا الباب ابنته الشأأابة .األرضأأ  من بنا  حجري

ف  الأداخأل رحب بنا  .البيأَت غموضر وعتمأة وروائط ب ور غريبأة

نه ما يزال يعيش ف  أجوا  اسأأأأأأانت أ البأارون الذي بدا واضأأأأأأحاً 

استعدادت  وأبدى ،حدينا بلغة افرنسية سليمة .صريةبطرسبوريا القي

نه ال أبدأت دروسأأأ  معه و هر ل   .على الكمان عطائ  دروسأأأاً إل

يعزف على الكمان ولكنه موسأأيق  متمر  ويائد أوركسأأترا سأأابق 

كان يوجهن  ف   .ومؤلف موسأأأيق  وعازف بيانو ال يشأأأق له غبار

 اناً وكان أحي .وسأأأأأيق مجال األدا  الموسأأأأأيق  والتعبير والتلوين الم

من مؤلفاته الموسأأأأيقية وكانت كلها تهدر كالرعد  يعزف ل  بعضأأأأاً 

كأانت إحدى مقطوعاته عن معركة سأأأأأأتالينغراد ف  الحرب :الهأائا

وكأان البيانو المسأأأأأأتقيم يهتز ويرتجف من شأأأأأأدة  ،العأالميأة الثأانيأة

وكان البارون يهصر كأسد يائر ف  أينا  عزفه ومن  .الضرب عليه

ن م كان الدخول إلى بيته يترك ف  نفس  بعضاً  .يرت بموسيقاتشدة تأ
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حتى  فقأأد كأأان منظر زوجتأأه وكأأذلأأأ ابنتأأه غريبأأاً  ،خوف وتوجس

كنت أسأأأأارو للدخول إلى  .لكأنهما سأأأأاحرتان ال تنطقان ببنت شأأأأفة

كان  .غرفة األستاذ دون أن أطيل النظر إلى التحف الشريية الغريبة

م بعض األمسأأيات   الموسأأيقية على البيانو ف  ياعة فندقالبارون يقدِّ

وكان يكثر من العزف  .الفندق الرئيسأأ  ف  سأأاحة المرجةخوام أو 

 لشوبان وللموسيقيين الرو .

من الضأأأأأأروري أن أذكر أن من بين من تعرفأأت عليهم من 

شأاب طويل القامة نحيل الجسأأم على عينيه نظارات  سأيقاخالل المو

هتز أي من ية تتحرك دون أن ألحُفا عصا يائمسأميكة يمشأ  كأنه ا

كان منذ تلأ األيام  .نه  امطاو الصأأأأأأفدياإمفاصأأأأأألها أو يوائمها. 

ولكنه كان يؤمن بأنه  ،يعزف على الكمأان بشأأأأأأكأل غير مأدرسأأأأأأ 

لر ملهم إلى هذت األمة ليغيّر مصأأأأأأيرها وليرسأأأأأأم لها خطوط  ُمْرسأأأأأَ

وكان العديد ممن كانوا ف  الشأعالن وعلى رأسأأهم صميم  .مسأتقبلها

  بل وشاركوا ف ،دخلوا ف  احزب البعث العرب ا فور تأسأيسأه يد

 وكانت تعقد ف  مقر الحزب .توزي  المناشأأأأأير الت  تبشأأأأأر بوالدته

ساخ على إف ونأمسأيات سأياسأية وكان القائمون على تنظيمها يشجع

يد و .من معزوفاتهم المجال لمن يتقنون العزف لك  يقدموا بعضأأأأأأاً 

أذكر و .مثل تلأ النشأأأاطات الفنيةشأأأاركت ف  مناسأأأبة أو أكثر ف  

أنن  عزفت مقطوعة ريا  لطالب اسأأأتشأأأهد برصأأأاص يوات األمن 

 .1948ف  العام 

من اإلنصأأأأأأاف أن أذكر أن ذلأ المعهد الموسأأأأأأيق  الذي كان 

يأأدعى ا أصأأأأأأأديأأا  الفنون ا كأأان يحوي ن بأأة من الموسأأأأأأيقيين 

مأا زلأت أذكر منهم األخوين عصأأأأأأمأت طلعت ونجدت  .المتميزين

ولكنن   ،منهم البقية ا من المحزن أن أكون يد نسأأأيت اسأأأم. طلعت

أن فرية النادي الموسأأأأيقية كان يقودها عازف كمان جيد  أذكر جيداً 

وكانت تعزف مقطوعات ه  خلي   ،هو األسأأتاذ اممدوخ السأأمانا
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وكأأأان النأأأادي يقيم العأأأديأأأد من الحفالت  .بين الشأأأأأأري  والغرب 

ى ي وف  تلأ الحقبة يد تعرفت علالشأ أنه ف  ذلأ الناد .الموسيقية

ن هما ا عبود أو عبد الرحمن عبد العالا عازف يْ ن متميزَ يْ موسأأأيقيَّ 

هما وكال ،الكمان الياف  و اتيسأأأأأأير عقيلا عازف التشأأأأأأيلو البارو

عنأأدمأأا  1942هربأأا من بطش اليهود ف  عأأام  ةهأأاجر إلى سأأأأأأوريأأ

 ئ ا أدا لقد كانا كالهما من مستوى .حدث النزوخ الفلسأطين  الشأامل

ن ف  إذاعة القد  أيام يْ وكانا كالهما مو فَ  ،عأال وبشأأأأأأكل ملحو 

م كالهما حفالت موسأأأأأأيقية متميزة ف  ويأد يدّ  .االنتأداب البريطأان 

ويد تنقل مقر النادي بعد الشعالن إلى بيت ف   .مقاييس ذلأ العصأر

حأأارة جأأانبيأأة من شأأأأأأأارو العأأابأأد يم ف  بنأأا  حجري ف  شأأأأأأأارو 

كلما مررت ،ومازلت .حتى اآلن ما يزال يائماً  الصأأأالحية الرئيسأأأ 

يبدو  .أرى بعين يلب  وذاكرت  تلأ األمسأأيات وكأنها تدور اآلن ،به

إذ كأانت  ،أن إدارة النأادي لم تكن مسأأأأأأتقرة ف  يأد عأدنأان الركأاب 

تتجاذبها أيدي العديد من األعضأأا  الذين يرون ف  أنفسأأهم رؤسأأا  

ق شأأأأأأمل هذا النادي بالتدريا لذلأ تفرّ  ،ومأديرين أحق من الركاب 

أو على األيل إنن  فتشأأت عن مؤسأأسأأة أفضأأل أمار  فيها هوايت .  

ولكنن  تعرفت على مو ف شأأاب ف  ا الكداسأأتروا  ،ال أذكر كيف

 .وهو ما يعرف ف  لغة اليوم  ابالطابوا هو األسأأتاذ هشأأام الشأأمعة

ر اربما على العود والغيت ،ال أذكر بالضأأأب  على أية آلة كان يعزف

قات  كانت موسأأأأأي .غزير اإلنتاج موسأأأأأيقياً  ولكنه كان مؤلفاً  ،والبيانو

من النوو ال فيف الرايص الذي يسأأت دم إيقاعات السأأامبا والرومبا 
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ف كانت تعز .اوالفالس اغير الفينوازي طبعاً  ـأأأأـأأأأ تروت والفوكس

 ،أنشأأأأأأأها ودعاها فرية االمعزوفات الحديثةا مقطوعأاتأه تلأ فريةر 

وكأأانأأت تقأأدم هأأذت  ،ذاعأأة أو ف  بيتأأهقودهأأا ف  اإلكأأان يأأدربهأأا وي

ف  بنا  حجري جديد  المؤلفات ف  اإلذاعة السأأأورية المنشأأأأة حديثاً 

ن لم يكن ف  ذلأ الحي .يق  على الزاوية ال ارجية من ا الشأأأأابكليةا

 على الهوا  سأأأأيقاتسأأأأجيل كما هو الحال اليوم بل كانت تعزف المو

ف  اإلذاعة ف  ذلأ الحين كان  سأأأأيقاوأذكر أن مدير المو .مباشأأأأرة

 لم أكن أطرب كثيراً  .هو ايوسأأأأأأف البطرون ا راً ُمهجَّ  فلسأأأأأأطينيأأاً 

الت  كأانت تؤديها تلأ الفرية فاتجاه  كان نحو  سأأأأأأيقأالنوعيأة المو

وم  ذلأ فقد تابعت العمل فيها ألننا كنا  ،العالمية الجادة سأأأأأأيقأاالمو

وكان هذا  ،نتقاضأأأأأى بضأأأأأ  ليرات سأأأأأورية ما بين الحين واآلخر

أذكر ذلأ دون ارتباك  .يسأأأاعدنا ف  تغطية بعض مصأأأاريف الحياة

 ، كان ومازالف  بالدنا بشأأأأأكل خاص، ألشأأأأأير إلى أن الموسأأأأأيق 

ويسأأأأأأتثنى من ذلأ عدد محدود من المغنين  ،يعأان  شأأأأأأظف الحياة

ولكن لقا  تقديم  ،والمغنيات الذين اشأأأأتهروا شأأأأهرة واسأأأأعة وأيروا

كيال أيول رديئأأة( ولكنهأأا تثير الجمهور نوعيأأة فنيأأة غير متميزة )ل

 .الواس  الذي يلهث ورا  فن رخيص

رت أُخب :ترك ف  نفس  أعمق األير خاصاً  موسأيقياً  أذكر حدياً 

الفريأةُ بأن مغنية لبنان الشأأأأأأابة ا فيروز ا يادمة لتغن  ف  اإلذاعة 

ويأد اختيرت افريأة المعزوفات الحديثةا  ،ف  حفأل موسأأأأأأيق  عأام

نت وغ ،ت اآلنسأأأأة افيروزا  ترافقها أمها ف  كل خطوةأت .لترافقها
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وكان البوق االترومبيتا يزغرد م   .أغنية حماسأية ال أذكر اسمها

ولقد فتشأأأأأأت ف  أوراي  القديمة  .صأأأأأأوتها القوي الرنان والم مل 

 ،إن لم ت ن  ذاكرت  ،وأ ن .ووجدت صورة لتلأ الفرية االحديثةا

 ،كان يعزف على الترومبيتأن العأازف كان محمود الطرون الذي 

 ويد ،ف  الفرية الموسأأأأأيقية للجيش السأأأأأوري آنذاك وكان عضأأأأأواً 

يال  يديماً  .التقيتأه بعأد العأديأد من السأأأأأأنين فأ ذا هو محام مشأأأأأأهور

ويبدو أن األمر لم يتحسأأأن  ،افن الخبز فيه سأأأيقاالموا :موتسأأأارت

إذن غنت افيروزا من دار اإلذاعة الت  ما  .منذ عصأأر موتسأأأارت

على زاوية من أكبر شأأوارو دمشأأق دون  صأأامتاً  ل بناؤها يائماً يزا

أن يثير أي إحسأأا  تاري   نحو الكثيرين من الرواد الذين أسأأسأأوا 

 غنت افيروزا ف  ذاك بعد .بعد االسأأأأتقالل ةف  سأأأأوري سأأأأيقاللمو

وكان ف  الصأأأأف األول كل من  ،سأأأأينما ادمشأأأأقا بمرافقة الفرية

 .ن بين العازفين ف  الفريةوكنت م ،سأأألوفوزي الشأأأيشأأأكل  وأديب 

من أسأأأأأأاتأذت  ف  كليأة الطب كان من بين  أذكر أنن  لمحأت واحأداً 

 وف  .عندما رآن  بين الموسأأأأيقيين ويد توجسأأأأت شأأأأراً  .الحضأأأأور

صأأأباخ اليوم الثان  كنت ف  مدرج ا مسأأأتشأأأفى الغربا ا حيث كنا 

 تابهينهض فجأة ويد اننفسأأأه األسأأأتاذ بف ذا  ،نتلقّى مبادئ الطب فيها

صأأأأرخ بأعلى  .يد حدث)منكراً(  داً ر أمراً إإذ تذكَّ  ،غضأأأأب مفاجئ

كيف تسأمط لنفسأ وأنت واحد من عائلة معروفة  .فرعون  :صأوته

ف  دمشق أن تظهر على المسرخ وأنت تعزف على الكمان مثل أي 

هضأأت ن !؟بعد بضأأ  سأأنوات وأنت سأأتغدو طبيباً … مزيكات  مبتذل
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 .سأأأيقان عائلت  وعن المووحاولت الدفاو عن نفسأأأ  وع مضأأأطرباً 

م ولكن ل ،يدعو لل جل سيقاحاولت أن أشأرخ له أن الشأ   ف  المو

 .أنجط فقد كانت يناعات األسأأتاذ غير يابلة ألية منايشأأة أو مسأأاومة

 ويأبى أن ينايش ،هكذا اإلنسأأان يتبنّى يناعات موروية أو شأأ صأأية

 يرابة عقد من الزمن وكنت ف  . مرّ .هائف  أسأأأأس صأأأأحتها أو خط

نأا أتاب  اختصأأأأأأاصأأأأأأ  الطب  وكذلأ هوايت  الت  لم ولن ت بو يفي

 .لطب ينا لالطالو ايوإذا بأسأأتاذنا نفسأأه يادم إلى ف ،جذوتها ف  يلب 

عشأأأأأا  ف  واحد من أشأأأأأهر مطاعم ا المدينة القديمة ا  ىدعونات إل

كان اسأم المطعم ا بوسنه ا. وكان ما يحبب  .نا يدعى كذلأيفي فقلبُ 

ة عاطفي إليه عازف كمان رائ  كان يعزف ألحاناً  ف  نفسأأأ  الذهاب

 الً فبادرن  يائ ،جلسأأأأأت جانب أسأأأأأتاذي أحديه .حلوة بمرافقة البيانو

السأيما هذا الموسأيق  الرائ  بموسيقات  ،على الدعوة اللطيفة اشأكراً 

هل  :القلب ا. لم أسأأأتط  إال أن أبدي اسأأأتغراب  وسأأأألته الت  تمسّ 

اب  ويد كنت ف  شأأب ،أحبها طبعاً  :ابن فأج ؟يا أسأأتاذ سأأيقاالمو تحبّ 

وذكرته بالحادية  عاتبت أسأأأأأأتاذي بلطف .على الكمأان أعزف يليالً 

أوردت هأذت الحأادية الصأأأأأأغيرة ألدلل على مفاهيم أكثرية  .القأديمأة

وآمل أن تكون تلأ المفاهيم يد  ،سأأأأيقاالنا  ف  ذلأ الزمن عن المو

 تحسنت خالل نصف يرن من الزمن.

 العديد من ال برا  ةمن الزمن اسأأتقدمت سأأوري ف  تلأ الحقبة

وكان بينهم ضأاب  ألمان  اسمه ا  ،األلمان لتدريب الجيش السأوري

 وكان يعزف على ،ألبرت فيتسأأأأنرا على غاية من اللطف واإلينا 

تعرفنأأا عليأأه  .يفوق مسأأأأأأتوانأأا ف  ذلأأأ الحين جيأأداً  الكمأأان عزفأأاً 
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 يا  الفنون فريةومن يم تشأأكلت ف  نادي أصأأد معاً،وصأأرنا نعزف 

 .موسأأأيقية حاولت تقديم بعض المؤلفات الموسأأأيقية البسأأأيطة نسأأأبياً 

وكأان أول يأائد لهذت الفرية إنسأأأأأأان خلي  من ألمان  و تشأأأأأأيل  أو 

لتلأ  كأان يأائأد أوركسأأأأأأترا منأاسأأأأأأباً  .برازيل  هو اجأاك دورل ا

   .المحاوالت البدائية والمتواضعة

أول معسأأأأأكر للفتوة   فأذكر أنه طُلَب منا التطوو لالشأأأأأتراك 

ف  الحادي عشأأأأأأر  ، وكنت طالباً 1948ف  صأأأأأأيف  ،ةف  سأأأأأأوري

فلم يكن  يُجبر أي  ،والتطوو كأأان حقيقيأأاً  ،الثأأانوي. ويأأد تطوعأأتُ 

 .ذلأف  طأالأب على أن يشأأأأأأترك ف  المعسأأأأأأكر إن هو لم يرغأب 

نت كما كا ،التجهيز األولى :من مدرستنا تطّوو يرابة خمسأين طالباً 

لب منا التجم  ف  المدرسأأأأأة لتسأأأأأوينا ويوم طُ  .هدتدعى ف  ذلأ الع

صأأأندويها ال شأأأب  ف  حملت كمان  مع   ،الشأأأاحنات إلى ايطناا

أكثر من علبة الكمان المعروفة الشأأكل  خشأأبياً  الذي كان يشأأبه تابوتاً 

وتردد  ،ترافقهم ضأأأأأأحأأأ الجمي  من أن كمأأانأأاً  .والمغطأأاة بأأالجلأأد

 .م ترك أمرها للضاب ي ،العريف أيسأمط ل  باصأطحابها مع  أم ال

شديد  وأتى ضاب  ،تنا الحديديةوصألنا إلى معسأكر يطنا ورتبنا أسرَّ 

البأ  يايب النظرة عسأأأكري المشأأأية تكاد األرض تهتز تحت وطأة 

لأأه العريف عنأأدمأأا ايترب من  ببعض  همهمَ  .د أحوالنأأاأيأأدامأأه لتفقأأُّ 

ت نأأا ريأأه ف َّ وتأأأملن  بشأأأأأأأأدة فقأأد يبأأّ  ،كلمأأات أدركأأت فحواهأأا

هل أتيت إلى هنا للتدريب  :يم صأأأأأأاخ بصأأأأأأوت عال   ،امأةوصأأأأأأر

سأأيدي  :أجبت بهدو  ؟العسأأكري أم للهو والطنطنة وإضأأاعة الويت

 ،ال تتعارض م  هذا سأأأأأيقاوالمو ،أتيت للتدريب وألداف  عن وطن 

 لم يجب بأية كلمة بل تاب  .خ عنا ف  فترات االسأأأأأتراحةوربما تروِّ 

 .سيرت

من ركض ورياضأأأأأة وتدريب وهكذا بدأت حياتنا العسأأأأأكرية 

وكان هذا الضأأاب  العظيم ال يفارينا لحظة فما كنا نجري  .عسأأكري

ومأأا كنأأا نهرول ف   ،إال ويقوم بأأه معنأأا طيلأأة مأأدة التأأدريأأب تأأدريبأأاً 

وكأان جنودت وعرفاؤت الشأأأأأأباب  .هضأأأأأأاب يطنأا إال ويهرول يبلنأا



 

 102 

كان مثل مصأأأأأأفحة  .يحأاولون أن يسأأأأأأبقوت دون أن يفلحوا ف  ذلأأ

ال تتعب وال تتباطأ مهما اشأأتّد عليها سأأائقها. كان يركض عسأأكرية 

وحتى عندما كان يبلغ بنا التعب كل مبلغ  .كحصأأأأان عرب  أصأأأأيل

ه بينما كان هو يتاب  ركضأأه حولنا كأن ،نا بأن نسأأتريطيلإكان يشأأير 

إحسأأأان كم انه المالزم األول الشأأأهيد ال الد إ :يأبى أن يقف أو يهدأ

فوالذي الجسأأأأأم وفوالذي اإلرادة    إنسأأأأأاناً لم ألتق ف  حيات .األماز

لينا ع كثيراً  كان ياسأأأأياً  ،مثله م لصأأأأاً  لم أر ف  حيات  إنسأأأأاناً  .مثله

ولكننا كنا نشأأأأأأعر ف  أعماينا أنه كان يرتب   ،وايفأنحن الطالب األ

ف  المسأأأأأأأا  كأأان  .بنأأا ونرتب  بأأه بحأأب أخوي حقيق  وصأأأأأأأادق

 ما كان ينام الباً وغ .سأأأمنتيةج  على عتبة م زن السأأأالخ األطيضأأأ

 .على تلأ العتبة الصلدة دون أية وسادة أو غطا 

 فاً لطي ئذوكان عند ،ف  المسأأأأأأا  كنأا نقترب منأه ونتحأدث إليأه

اذهب وأتح  ،فرعون :يم يال بحزم نظر إل َّ طويالً  .وبسأيطاً  وأخوياً 

كان  ،رحمه هللا ،ُخيَِّل إل َّ أنه .سأأأأأأمعنا بعض موسأأأأأأيقاكأبكمانأ و

  سأأأيدي نحن اآلن ف :فقلت له بعد تردد سأأأيقا  وبالمويريد الهز  ب

نظر إلّ  وابتسأأأم  .فترة الراحة وليسأأأت هناك أوامر عسأأأكرية اآلن

ولكننا نريد أن نسأأم  ونحكم هل أنت موسأأيق   :للحظة يم كرر يوله

ف  تلأ المرحلة  .ركضت وتأبطت كمان  يم أخرجتها ألعزف ؟حقاً 

 اسأأأأيقعنها  من عالم الموكنت ف  أول مراحل هجرت  الت  تحديت 

 يد ال يسأأأتسأأأيغها إال سأأأيقاالشأأأريية الت  يحبها معظم النا  إلى مو

 تلأأأ اللحظأأة.ا ف  هأأارتجلت حأأاولأأت أن أعزف ألحأأانأأاً  .القليأأل منهم

وعملت ما بوسأأأأأأع  أن أمزج المقامات الشأأأأأأريية الت  هجرتها م  

صأأأأأأفق الجمي  ل   .بعض المقطوعأات الجأأديأدة الت  بأدأت أتعلمهأأا

 .المالزم الشأأأهيد إل َّ وكان ف  نظرته تعبير أبلغ من أي كالم ونظر

هو ف   منذ تلأ األمسأأأأأية شأأأأأعرت أنه كان يُكنُّ ل  شأأأأأعوراً متميزاً 

أرجو أال يُسأأ   أي يارئ فهم ذلأ فقد كان  سأأيقا.الحقيقة تقديرر للمو

ا كلنا بعدما انتهى المعسكر بقين .يعاملنا كلنا دون أي تفريق أو تمييز
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 ل أعلى درجات النبلصأأال م  ذلأ الضأأاب  العظيم الذي يمثّ على ات

 .والمثالية وعلو الهمة واإليمان المطلق بقدسية الدفاو عن الوطن

تطّوو فيما بعد ف  جيش ااإلنقاذا الذي تشأأأأأكل بقيادة البطل ا 

بعد مضأأأ  ما يزيد  .فوزي القاويج ا واسأأأتشأأأهد ف  اداكانيا  با

أنن  تدربت وعملت م   نصأأأأأأف يرن أشأأأأأأعر بف ر واعتزاز على

ما عالية  :يد يتسأأأأأا ل بعض من يقرأ هذت األسأأأأأطر .بطل يلَّ مثاله

هناك عالية صأأأأأميمية ما  سأأأأأيقا؟الفتوة ويطنا والمالزم البطل بالمو

 ،ومابين الحياة والوطن والمشأأأأاعر اإلنسأأأأانية النبيلة سأأأأيقابين المو

يوم  هل يأت  .وخالداً  عظيماً  ى فناً سمّ أن تُ  سأيقاوإال فال تسأتحق المو

ي لِّد فيه موسأأأيقار عرب  حياة هذا البطل وغيرت من أبطال حقيقيين  

عن حياض الوطن ولتحرير األرض  اسأتشأهدوا ويسأتشهدون دفاعاً 

حسان كم ألماز وغيرت من  ف ،نه يوم آت  أالشأأ  ؟المغتصأبة السأليبة

 يراً التقل روعة وتعب سأأيقااألبطال الحقيقيين والشأأهدا  جديرون بمو

إنن  أنظر منأذ تلأ السأأأأأأنين إلى يوم تصأأأأأأبط فيه  .غمونأتاإاعن 

عن كأل أحأداث الحيأاة وعن كأل مشأأأأأأاعر  دييقأاً  تعبيراً  سأأأأأأيقأاالمو

وأن تتعدى كونها مجرد أداة تسأألية أو  ،كان أم شأأعباً  فرداً  ،اإلنسأأان

فق  سأأأأأأيظهر مؤلفون موسأأأأأأيقييون عرب  ئذعند .إضأأأأأأاعة للويت

دود الوطن العرب  وتطير عظيمة وخالدة تت طى ح سأأيقايؤلفون مو

 ق ُّ الموسأأي .ف  اآلفاق تحمل رسأأالة اإلنسأأانية إلى كل شأأعوب العالم

م شأأأأأأعبأه إلى جانب كل انفعاالته الالحقيق  هو الفنأان الأذي يحمأل آ

 النفسية والذاتية.

 يتب  ف  العدد القادم

 

 معجـــــم
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 البــاليـــه

 

  

 إعداد : د. واه  سفريان

 

  D تتمة حرف

Demi caractère 

  ففففففف و لةقاليةبرسل  طلمدموم سلمدكي فففففففيكيكلد ةقالأيررل

الرسرينلرعلمط ففففبةرمكلاأقصففففطلمإلركرميبة قلا،ةككلمد ففففرقينلومدم

 لسوةلر ففلبمإليرففرئيففكلومدبر ي يففكلألل،ةكففرالمديففسينلوبةففرايةلمدو ففه

لر لشوررنل لأوكين(.ڤي ير(لوسوةل ةدكرنل)كرةمرپممي سمل)كوفو

Demi - détourné  نصف دوران باتجاه ال لف ــ 

بغييةلمطب ففرهلم،ولمدخ الا،يففدليففسوةلمدةمقالسونلةأعل يل

ل(Détourné رنلمدمسرينلمصالسوةةلارب رهلمدمسعلمدخ  يك.ل) مظة

Demi - hauteur نصف ارتفاع ــ 

ىلىلمد رقينل)مدي ةس،إالاأنلي اال  طل،ةككليموعلادرلمدةمق

  طل فففاي لمدر ر (لويةأعلمد ففففرقل)مديرمط(لسونل مللمدةكاكلا،يدل

سة كلرعلمد فففففرقلمد رابكل)مدي فففففةى(لألل،ر لل81ببشفففففك لفمويكل

م فففففبرةمةلمدةمقالأللةأعلمد فففففرقل،بطلبصفففففاحلرومفيكلد ففففف حل

لمألةاليكونلقسلا  لكرر لمطةب را.

Demi - plié  نصف انية ــ 
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وير فففففففملمدةرةضفففففففكلايسهللب خرالقسريهلمالمدةمقال  طي

اس ل عليلبمدي ففةىل  طل ففاي لمدر ر 

لمألةال،بطل اففففرطمفخف ففففرالم،و

يم مللر صففيلمدةكابينلإدطلمصففال

يركنلمابففسمءل ففلهلل.مد،ةكففكل فففففففةفك

مد،ةككلمم يقرًلرنل يلوضةيكلرنل

وي يففسل ففلملل.مدوضفففففففةيففرالمدخرا

مدبرةينلأللبمويكل ضفففففيالمد خلل

 ينل وبرة رر.ومدةا كلوبرب

Demi - Pointe نصف ذروة ــ 

وضفةيكليمالأيدرلمدةمقال ولمدةمقصكل

  طلرمففسرففكل رشفففففففر لمدمففسرينل)وديال  طل

ورنلمدمففرسةل ففّسمًل نليةقالل.لةوةلمإلادففرع(

واردبردللبةسل لهللبمدفلكوةل  طللةوةلمإلادرع

مدوضفففففففةيففكلمدو،يففسةلدةقالمدففلكوة.لوألل

ةيكل لهلمدوضفففففففلس لمدافرديدرالمدرةرصفففففففةةلبة

للأوكينل نلبموعلمدةمقصفففففرالار بررسلوقسل،اّللبمدو،يسةلدكيلمد م فففففين

لمصالمدلةوةلأللارديهلشدةفمس.

Demi - retiré ـ نصف سحبـ 

يموعلمدةمقالا مللةكاففكلمد فففففففرقل

بب روفللةوةلمدمسعللمدرب،ةككلا،يدلط

مدرب،ةككلر بوىلرمبصالةا كلمد رقل

لمدبلليةبكفل  يدر.

Demoiselles de La nuit ات الليلآنس ـ 
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بلل  طلرو فففففففيمرلرنلبأديال رنلپافرديفهلرنلبصفففففففريعلةوطنل

قسرال  طلر ففةحلررةيمللل.موي قصففكلرنلبأديال رنلوأةمم ففيهل

ل«.ارديهلارةيا»سمءلأةقكل رنلل5186اارةيال و لرةةل رعل

أللقفر فكلم،ب رديكلخيرديكلو  ياكلب،وعلةمقصفففففففرالرممةرال

غيةلأللغريكليفّينلكف لوم،فسةلرمدنل  طل)رنخةبدفر(لليف لصففففففف

م  لم رالمدمألمرقكليشاهللي لمدم  لمدصغيةة.لورنلاينل،شسلم 

رالمدم كلمدصفففففغيةةلمدبلليبعلمدب،ضفففففيةلدفوم درلرنل رةونلڠ 

ل.راڠشةا.ليسخ لشر لإدطلمدمر كلم بس للديةفالألل ةال 

ألللرالاردد علوب سلريلمًلخرمرًلڠو مفسلقفسوعلمددرةونلبصفففففففر ل 

ةةلاةر  كلغررضكلبسأةهلإدطل،ضفنلمدرو فيمللمدشفر لمدليليشف

و  طلم،ولغيةلربوقعليب ة ل فففف،ةل  ي لي،ّو لل.راڠرةرممكل 

نلرنلغضففففففففف لي لمط مففرنل ففرةا للرالإدطلمرة ةل ري ففكبلوي ةّل چفف

لور رةسةلمدم  .

 لملليةأضفففونلبامرءل م فففدر نل إطللبأللايال،ايادرلار ڠبميعل

لمدب،ّو لويصففففففّةونل  طلمدب وم لك لدي كلأوقلمد فففففف حلمدمةريسي

يمففرسومدففرلارومئدعلوبففأو ففربدع.لوأللإ،ففسىلمد يففردللمداففرةسةللبمدرففرئفف 

رالأب ،قلاأامرءل صففف دربلويدةال،ايادرلڠب فففب،وللمدمسمءمال  طل 

ر،فروطًلم فففففففبةفرسبدرلدكمهليمفدقل  طلمد ففففففف حلمدررئ لويدويلإدطل

لمدشرةالريبرً.

 نلأكةةلمددةو لرعل امرءل م ففدرلوبمةةلمد ،رقللراڠ ببخ طل

 درلللام  درلرنل   طلمدامرءلوب م لإدطل رماهلب  ظل م را،ايادرلأب م

لمألخيةة.

...بركنلمدرصفففففففرعلمدرافففسالديوموةلأيمللرنلخي لسيكوةمبفففهل

مدرابكةةلومألقمةكللمالمدبصفففففريعلمدخي لرنلم فففففب،ضفففففرةل  ومءل
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بللورو ففيمرلأةمم ففيهلوقصففكل موي.لپبم فف علرعلبصففريررالةوطنل

مدةقكلومدشففر ةيكلل ر لةمقاليفخةلاةقصففرالورشففر سلأللغريك

لومدخير .

Deschars ـ ديشارـ 

بأدقلألل سمءلمألسومةللبةمقالأةم ففللرنلمدمةنلمد ففراعل شففة

لارديهلمد صفففففففو »و،مقلم فر،رًلكايةمًل،ينلةقاللبمددفديفك طل  «

ةم.لبفوجلسيشفففففرةلرنلةمقصفففففكل وي كلمدمرركلاة الپر فففففةحلمألو

لأللةقالمألسومةلمددفديكلومدسةمريك.ل يضرًل

Descombey (Michel) ـ 1131 (ميشيل)ديكومبيه  ــ
2115 

سةالب،اللبةمقالارديهلورصفففرعلارديدرالورخةجلأةم فففل

واس لمدةقاللبارةيالةمپ ورلأللرسة ففففكلارديهلڤوةوڠإشففففةمالإي

أل5185ةمل رعلپرعلأةقكلمألو ّلوة  علإدطلرةباكلةمقال و ل رعل فف

.لوبمم لاينل فففففففوي فففففففةمل5186و  فففففففبرللةقال رعللب5111

بريفل  فففف واهلأللل.ميرالمدمةنلمدررضففففلومدرك ففففيملخي ل ففففاةي

مد،يرةلمديوريكللرنخبرةلرومضففففففيةهلمولببصففففففريعلمدارديهلارد،سم ك

ةلرنليك ادةصفففففففةهلوقرةادرلا ة ةلوروضفففففففو يكلوارارشفففففففةةلو

«لمداشةلخوةمإل»لب« ير ومللكومشةبرمبه»مدب رن .لبةسلارديدربهل

لرنل أض لبصريرربه.«ل سا»و

Deshayes (André)  1646 ــ 1555 (أندريه)ديزاي ــ 

ةمقالورصففرعلارديهلأةم ففلل فف ي ل رئ كلمشففبدةالأللر ر ل

ةملارةيالواس لمشففففر هلأللپبة علأللرسة ففففكل ولبمدارديهلومدر ففففةح

و رفف لب،ففالإشفففففففةماللب5518ر ففر لمدةقالومدبصفففففففريعل ففرعل
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ةلأللدمسنلوم بملبودلپيمرلومرڤيوبمم لاينلدمسنلوديفاونلولبرةسي ڠ

ل.5681كلل،بطل رعلو ر لأللمدر ةحلمدر ل5611 رعل

لبريفل سمءلسيفميلارألمرقكلوقوةلمدبةايةلرعلب وقلبممللومضح.

  ردرللبقرعلابصفففففففريعل سسل رعلرنلمدارديدرالد ر فففففففةحلمدر كل

لب5665«لأرو ففففا»لب5665«لدةكيمي و»لب5611«لررفمي و»

  رففر لبريفالاةرقلمدروضفففففففوالومط برففرسل  طلمد ففراعلمدر، لل

لوقوةلمألسمءلمإليررئل.

Design with strings تصميمات مع وتريات ــ 

ارديهلرنلبصفففففريعل ونلبرةمال  طلرو فففففيمرلمد،ةككلمد رميكل

وديبرنلأللپ ففففففكلبلقسربدرلأةقكلمدريبةوڤيرمولدبشففففففريكوپد ي يكلمد

ل.5186سماةهل و لرةةل رعل 

ولأصفو .ل ارديهللمال راعلةمقالايل يلروضفوال ولرشفر سل

رارًل فففوسمءلويةقصفففونل ةاعلةمقصفففرالوةمقصفففرنلم مرنليةبسونل ي

 ررعلخ  يكلايضرءلورضرءة..لبب،و لمإلضرءةلرم  ركلرعلب،وطال

مد ،نلوربمفر فففففففافكلرعلبمّوالمدبكويمرال

لمدةمقصك.

Dessous ــ تحت 

لخ اإدطلمدوسأةدففرلةأعلمد ففففففففرقل

لسونل مللمدةكاك.

ل

ل

ل
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Dessus ــ فوق 

لةأعلمد رقلإدطلمألررعلسونل مللمدةكاك.
 

 

Detirer ـ التمددـ 

وينسيدرلمدةمقاللبينلإلك فففففففر لمد فففففففرقلمدرةومفكلمدر رديكبرة

رر ففكرًلاةا كل ول مقلقسعلمد ففرقلمدبلليوّسلبرةيمدرلويةأةدرلويرس رل

لأللمددومءلإدطل رم ل ف هلاةسل نليبر ملاردةرةضكلايسهلمد رميك.

Detourné   دوران على قدمين ــ 

بغييةلمطب ففرهلم،ولمدخ الا،يففدليففسوةل

ل يلر لةأع لسوةةللنمدةمقالسون مدمففففسرين

كلبم لل لهلمد،ةكل.كفرر فكلافرب رهلمدمسعلمدخ  يك

ةبلوب رطلمصالةوسومدمسعلاوضةيكلمصال

ل.°90ليب روفلمدسوةمنلسوةةل،ينلط

Deuce Coupé   (63)هپيديو  كوــ  

 .Tلپصفففففررالةقصفففففربدرلبوييلبرةلبارديهلرنلأصففففف لوم،س

Tharpايبشل»لپوپ  طلرو فففففففيمفرلمخبفرةبدفرلرنل غفرمللأةقكلمدل

ل« وأةيهلارديه»اردرشفففففففرةككلرعلأةقكللپقسربدرلأةقكلبرةل.«يفاو

إ،ففسمدلبففسمخفف لاينل ففردرلللپ.لب،ففرو لبففرة5156 و لرةةل ففرعل

                                                           

ففففف فففففليبغمطلشر ل رةيكللاريفمال يرةبهلمدةيرضيكلمدبلليس و رل Little Deuce Coupé....ل

لطلب،مقل ا  لرةرييةلمدرو يمرلمدكي يكيك.«لايبشلاويف» غميكلد ةقكل غرمللمدپوپل
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مدةقالمدكي يكللومدةقالمدرةرصةلمد،ّةلمد،رر لد ررالةقال

لمدشومةا.

بموعلةمقصففكلارديهلكي ففيكيكلاأسمءلبررةيمدرلأللو فف لمدر ففةحل

ظيعبلألل،ينلبنسيلر رو كلولدملاب ففف  ففف ل كرسيرللأللغريكلمدبم

ةقصفففرال،ّةةلرنل،وددرلواشفففك لر فففبم ل ررللپوپرنلةمقصفففللمد

بموعلاهلمدةمقصفكلمدكي يكيكلمدبللبومص ل،ةكربدرلوخ ومبدرلسونل

 سمطلمدب ربكل ولبأ ةلارد وضففففففطلمدمرئركلرنل،وددر.لوألل لهلمأل مرءل

يموعل سسلرنلمدشفففففارنلة فففففررللمد سةمنلمدرشفففففرغاينلابم يللخ  يكل

لوةلأللرمبدطلمد وضطلومدةشومئيكلر بخسرينلاخرخرال دومن.سيك

Deuil en vingt -quatre heures  ساعة 24ـ حداد 

بلل  طلرو فففيمرلرنلمخبيرةلوبكييالپارديهلرنلبصفففريعلةوطنل

ل  طل د،فففرنللبوبفففأديالروةيالبيةيفففه مدفففليلم برفففسلأللبكويمدفففر

لردالمألفةقڤففمد» لLaMatchiche»و غميففكل« مدمصففففففففكلرنل«.

ةيالاار«ليةپمألر»بل.لقسرالمدارديهل  طلر ففففففةحلپةوطنللمابكرة

ل.5116 و لرةةل رعل

بة  ل، فففففمرءلشفففففمةمءل  مرءلب وددرلرعلفو درلا و ل  فففففوسل

سمسبلايعل ير لمد،الا ريف لرةةوالأللوم دفكلرخفنلربخصفففففففال

أي ففففرةالمدفوجلإدطلشففففةمءلمد و لويس ولفو بهلدشففففة لمدمدوة.ل

مدبةايةل نلإ  راهللشفففففففغ لمد رودكلمدر روةةلألييبرفرسىلشفففففففر ل

لبا رر لمد، فمرءلر يةمًلغيةةلمدفوج..لبارس لشفبرئع..لبارس لص ةرا

ويمبدللمألرةلافس وةلإدطلمدرافرةفة.لود فففففففوءل،ظلمد، فففففففمفرءلي مب ل

لمدفوج.

بشةةلولبب  المدشفمةمءلأللشمبدرلوقسلدا المد و لمد ري 

اففردو،ففسةلو للببففلكةلفو دففرلوب فففففففرعلرنلاةيففسلد،نل غميففكل
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ةةلإمدرءلمد،سمسلومدخةوجلد  فففففدةلأللر دطلأبم«لمدرربشفففففيش»

 رر،كلل«كرنل فففففلكرن»لمد فففففل،يدلبشرةملأللةقصكلبيع مدررك

ل ل،سمس رلمد ...ل ري .ةوحلاو للب وّل

افففرديفففهللمالروضفففففففوالطلالو فففففففففرخةبلب رعلاينلمدةقال

ومدرو ففففففيمرلمدكي ففففففيكيكللبمدكي ففففففيكللوةقالمدري للرنل دك

لرديهل ميمكلسونل سمطلشرئاكورو فيمرلمألمسيكلمد ي يكلرنل دكل خةى.لا

للوق.

Deux Pigeons (Les) ـ اليمامتان 

ارديهلرنلبصففففريعلدويلريةممال  طلرو ففففيمرلرنلبأديال مسةيهل

ر يه وقصففففكلرنلبأديالريةممالوةيميه.لقسرال  طلر ففففةحللبري ففففّ

ل.5668ةملارةيال و لرةةل رعلپسمةل و

لوطالطأومبين. مدمصكلر بو،رةلرنل ر

درسةلقصفففففففيةةلا، رًل نللو ةلودغرقلارديول  طلمد ،پيپيصفففففففّةل

وةودللڠوية،فف لةغعلرةففرةضفففففففكلخ يابففهللبمدرغففررةمالومإل ففرةة

ل لببمكةلچوومدفففسبدفففر لوب ،قلڠيةبةوس. لغ ةيفففك وةودللافيلأبفففرة

لاخ يادرلدب م اهلمدرخر ةبلوبةىلاأعل يمدرلمألخ رءلمدبلليةبكادرل فففففّ

لة غمدللء فففففيير كهل  طل رودكلمدمررةبلولإلليخ فففففةلك لررلبوپييپ

ررعلويمال لبولإدطلقةيبهلردفوررًلك فففففففيةلمدم  پييپ.ليةوسلرةفرر بفه

لوةودللو ردرل ردارًلمدرغ ةة.ڠ

De Valois (Ninette)  ـ  1616 (نينيت  )الوا ڤـ دي
2111 

سة ففففففالب،اللبةمقصففففففكلارديهلورصففففففرركلارديدرالإمك يفيك

بلوممضرالإدطللCecchetiإشفةمالمأل فبرللمإلي ردلللمدشفديةل
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ارةباكلةمقصفففففففكل ودط.لس ر رلل5151 رعللرةسنڠمالڤأةقكلكو

ديمضفففففففررعلإدطلأةقكلمدارديهلمدةو فففففففيكلل5116 فرعللڤ يڠيسيفر

لسمأميالوك ويففه»شففففففففرةكففالأللبمففسيعلاففرديدففرالأ مد،ففرموال»و«

وغرسةالل.«مدفأرا»و«لمدظايرا»و«ليبةوشففففكرپ»و«لمدة ي 

مد ةقكلاةسل ففمبينلو رسالإدطلدمسنلدبن ففالرسة ففكلةقال رعل

ل.5118

لبأللسا نلAbbeyملابصففففريعلارديدرالدر ففففةحلردوڤقررالسيل

سج.ل  ففف فففالرسة فففكليأللكرراةلFestival Theatre ودر ففةح

ارديهل سيسةلر ،مكلار ففففةحل ففففرسدةفلوي فل،يدلب رةالأةقكلارديهل

ل«.مدارديهلمدر كيك» سيسةلب،ودالارة وعلر كللإدطلأةقكل

ارةل»ر  للبردومل سسمًل رررًلرنلمدارديدرالمدمر ،كڤصففففررالسيل

لاية يةمدف فو ل»دل لمدةففففردع« ل»خ ق لأففففر ة« ل» فففففففيةة »Job»بل

ل» وةيفسيبشفففففففه» ل»ةمد ةّل« ل»افرةماو« ل»مدر فملمدةرةي« فومجل«

شففخصففيكلأميكلأللغريكلمد،يويكبل ففةالإدطلمدكرر لسوررًلل.« ةدكرن

و ة ال سأدرلمدةئي فللبأ فيالوب ويةلمدارديهلمإلمك يفيك.ل،ص ال

«لأرة فففك»  طل سسلكايةلرنلمألو فففركلأللأةم فففرلوا  يكرلودم ل

لمك بةم.إرنلر ككل

Developpé    ـ البسط أو المد 

ةأعلمد ففففرقلورس رلارب رهل أمللإدطلمد رم ل ولمألررعل ولمدخ ال

لرعلا  لر ص لمدةكاك.

Devil in the village (the) ـ الشيطان ف  القرية 

يمولريكرةل  طلپيرلوپصففففرعلةقصففففربدرللبأصففففو ل6ارديهلرنل

ل.5161 و لرةةلأللفيوةي ل رعلرو يمرلرنلبأديالدوبكربلقسرال
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ريةكومللشففففففر ل ي لمدم  ليمعلأللشففففففارملشففففففي رنليخس هل

لإطل مهبلد ياكلق اهليبركنل.ويغةيهلوي فففففبسة هلإدطل ةيقلمدخ يئك

لطديةوسلأللمد ،ظكلمد،ر ففركلإدرنلمإلأيالرنلإغةمءمالمدشففي رنل

لا ه. رنل ةيللمدمةيكلوي،و لسونلفومجل،ايابهليرط

Diable amoureux (Le) ـ الشيطان العاشق 

رلصففرعلةقصففربدلبارديهلإيررئيكلرنل ي كلأصففو لو ررميكلرشففر س

قسرال  طلر فففففففةحلل.رفرفي يفهل  طل د،فرنلرنلبأديالايموملوةياية

ل.5681مألكرسيريكلمدر كيكلد رو يمرل و لرةةل رعل

بمعلمدة ةيبكل وةيّ لألل، لمدكومالأةيسةيملمدليلم فففففبس ر رل

عل ففففف،ةيكبلوب فففففر سهلمدة ةيبكلأللإ ةلم ي هل  طلكبر ل ي ففففف

هلمدبللبةوسلدببففف رةل  طلافففمإلأيالرنلر فففرةسمال شفففففففيمبفففهلأو

أةيففسةيففملدب،و لسونلفوم ففهلرنل،ايابففهلدي يففر.لببخ طلمدة ةيبففكل

لب وةي ل نلوطئدرلد فيس رلمدشفي رنلوبضفعلم  فدرلأللخسركلمدخية

لبطمبمرعلرمدرلشففةلممبمرعارمألرةلمدليلي يةلغضفف ل ففيسلمدشففةلويدّعل

نلرلطل نلقوىلمدخيةلببففسخفف لربر  ففكلاريملكايةلوبخ ال وةيفف ّلإ

لق وةل يس رلوبضردرلإدطلص وأدر.

دك ةةلبةميسمالمدرشففر سل«لمدشففي رنلمدةرشففق»بةم ةالشففةايكل

و ففف ،يكلرو فففيمر ربلوبةسلرنلمدارديدرالمدبللصفففيغالوصفففررال

لدخسركلم وريكلمدةمقصكلمألودط.

Diable á quatre (le)    شيطان ألربعة 

صففرعلةقصففربدرلررفي يهل  طلرو ففيمرلرنللبأصففو ل6رديهلرنلا

قسرال  طلر فففةحلل.نڤسعلوقصفففكلرنل سودالسيلدوخبأديال سودال

ل.5681ةملارةيال و لرةةل رعلپ و
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ب ةحلمدارديهلرمرةمكلاينلمرة بينلبةيشفففرنلأللم المدرم مكبل

ببوةال نل ةحلرشففففففففر ةللودوميففكلربكاةةلأظففكلطپكومبي ففففففففكل

ودوميففكلبةففرمللق فففففففوةلمدةيشلرعلپأي،ففكلورففرفوةكففرللبمد ي،ين

ي فففففففلءللصفففففففرمعل فففففففي للول اعلقراللو ولفو درلررفوةكلل

رةرر بدرلاشففك لسمئع.ليصفف لمدشففي رنلربمرصففرًلشففخصففيكل رفال

ويبمة لرنلمدكومبي ففففففكلأب ففففففلءلرةرر بهللب ففففففّنل  رطركررنل

ألل،ينلي مطل أضفف لرةرر كلرنلفو كلصففرمعلمد ففي .للبكةرسبدر

لبرسدكلديوعلوم،سلاينلروقةللمد فففيسبينويمةةلمدشفففي رنلإ ةمءلرا

أيسأعلاردكومبي ففففكل ررعلصففففرمعلمد ففففي لدبلوقلرةمةةلمدةيشلرعل

ألل،ينلب يةلررفوةكرلإ  ر لوم ففففبغةم للبمد ارالئة  ل ففففي

 قفرة لوخفسعلمدكومبي فففففففك.لو مفسلمقبةم لمديوعلرنلمدريبهلبظدةل

طلبةوسلإدطل فففففففيةبدرل مألروةل  طل،ميمبدرلأببةدسلمدكومبي فففففففكل

ويةسلصفففرمعلمد فففي لاأنلي، فففنلسوررًلرةرر كلفو بهللبامكمد فففر

لمد ياك.

Diable boiteux (Le) ـ الشيطان األعرج 

مرللل  طلرو ي ّلصرعلةقصربدرلكوةمدلبارديهلرنل ي كلأصو 

ويلڠوةڠوقصفففففففففكلرنلبففأديالسيللبرنلبففأديالكففرفيريةل يففس

ةملاففرةيال و لرةةل ففرعلپقففسرففال  طلر فففففففةحلسمةل ول.وموّةي

وبةويللبرشففففبمكلرنل،كريكلرنلبأديالدو ففففرجمدمصففففكلل.5668

سأكل  طلرصففريوأرال ففر سل نل ةيقلمد رمللكپقصففكل رد لإ فف

أيةسهلمألخيةلار ففر سبهلألللبب،ةيةلشففي رنلر،اوالسمخ لقرمع

كلمد ةيومدبمة لرنل يدل فففففيسمال رييابلمدةمقصفففففكلأ وةيمسمل

غفولللأركويبر.لي شفففففف لك يوأرالپومد، ففففففمرءلمد ميةةللبسوةوبير

لر قويرءبلويخ فففةلك لرلينرلدو وسلرمرأ فففيبو وةيمسملوسوةق اللأ
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أيسةمللبركويبرپمد ريعلار فففففب مرءللهير مل  طل رودكلمدمررةلأيمال

مدفرل أضففففففف لخيفرةمبفهلمدةفر  يك.لوب فففففففر علأ وةيمسملأللب،ميقل 

ل ،يردررلابمسيردرل اكل خيكلبةيمدررل  طلمدفومج.

Diaghilev (Serge) 1121ــ 1652سيرج  ڤيليڠديا ــ  

لوإر لأمل لسةالپمففففرقففففس لةو فففففففل. ةيفمةيو

ل.مد،موقلوظدةالدففسيففهلريو لأميففكلورو فففففففيميففك

لب مطلاةالمدسةوالمدخرصفففكل  طليسلةير فففكل

 رعلل ا  علب ّةغلد ممسلمد مللولبكوة ركوال فف فف

ل(ل64)«وڤي فففففففكو فففففففبإريةل»صففففففف،ي ففكلل5611

يّنل بخصفففصفففالأللمد نلمدبشفففكي للمدرةرصفففة.ل  

ركبشفففالأرةرومرًلدرسيةلمدر فففرةحلمإلراةم وةيكل

لل5118 فففففففف ففففففففل5111أنلمدارديه.لقرعلألل ررلل نلي لابمظيعلرةةضففف 

لاو ففرسلإديدففرلأللمدةففرعلمدبففردللديةة للبد  مففرمينلمدةوالأللاففرةيا

درو وة كللل«وسومواڠاوةيال»ةملپمد ردوةلمد ةم فلل  طل و

لين.لوكرنلدصفسيميهلمد مرمپرنلإخةم هلوغمرءلشفردير  يينلينلمدبشكي ل ففففففف 

 فففالمد ضففف لمدكايةلأللب،ةيالإركرمربهلك فففمسةلايموملوديونلارك د

د خوالألل ففردعلمداففرديففه.لو مففسل وسبففهلإدطللهةففأمد ميففكلمدففسأيمففكلوس

ةو ففففففيرلاس لا ل لو رعل سسلرنلمدةمقصففففففينل،ودهلرمدعلأوكينبل

يمربلةوامشففبرينبلاودعبلروةسكينبلمي يم ففكللو خبهلڤربلكرة ففرڤ وڤرپ

يهلد اردلومم  قلادعلإدطلافرةيالديمفسعلمدرو فففففففعلمألو لبمي يم فففففففكفر

لب« مرحل ةريس»،يدلقّسعلارديدراللبمدةو ففيكل  طلر ففةحلمدشففرب يه

ل  ط«لمد فففففي  يسما»ارديهللب«وةڠيإلةملمألريةپةقصفففففرالرنل و»

رن.ل ةوالطقالم ر،رًلوبة،يارًلاردغينلشففففف ةالپرو فففففيمرلشفففففو

                                                           

ل ردعلمد مون.ل   
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،يدلقسعلل5151  طلمدةوسةلإدطلارةيالدبمسيعلرو فففففففعللڤي يڠسير

كلليم ففڤد ففبةم«لد رئةلمدمرةيم»دكوة ففركوالو«لشففدةفمس»ارديهل

م ر،رًللا ةوال،مملبشفففففوررند«لر ڤكرةمر»و«ل يالمدوةسة»و

و ة ال ردوةلارةياليبةق لمدروم ففففعلمدبرديكللبدعلي ففففاقلدهلر ي 

وبومدالمدروم ففففعلاةةوضففففدرلمدّخياكلمدبللبضففففرماللاشففففغالارد .

ي ل صففففف»و«لسمأيمالوك ويه»و«لببوي لمدةايع»ول«يبةوشفففففكرپ»

واةسلخر ففكلروم ففعل ضففرال«.لوةةليو ففا  فف »و«ل مللمد،مو 

إدطلاةمر لأةقبففهل ففسسمًل ففررففرًلرنلمداففرديدففرالمد،ففسي ففكبللڤي يڠسيففر

افرديدفرال رةفالافرم ففففففف فرعلر ردللاينلمدةقالومدرو فففففففيمرلومد نل

ليةرمللمدةبراكلومدو نبل الر فففرةلأنلاس،،مدبشفففكي لبلارديدرالصففف

يرعلقل فففبباةدرلمطب ر رالمد،سي كلد نلمدارديه.لوإ ةلئوأةضفففالرارس

رعلو مهلومألو فففر للڤي يڠمد وةةلمداودشففف يكلممم ةالصفففيالسير

لبكم برحلارب رهلمألو فففففففر لمد ميكلمألوةايةلرنلمطيأب،ّو لاك لبمد ميك

لخرالمد ةم يك.لل واشك

ليكر فففوپكوكبولورربيالوسيةمنلولواس الشفففخصفففيرالر  ل رن

ومدر فففر ركلأللسأعل مشففف كلأةقكللسيرڠي يڤواةمملارطدب رال،و ل

و،ينلبةةضففففففففالمد ةقففكلدخ ةلمإلأيال مففسلأشفففففففف لل.ڠي يڤسيففر

بسخ الرصففففففرركلمألفيرءلمد ةيكلل5111 ةوضففففففدرلأللدمسنل رعل

.لدمسل  ةالئدردةأعلمد، فل نلسيكوةمالمد ةقكلو فيرل«شفففففففرمي »

ا، فففففففنلمخبيففرةل صفففففففسقففرءليركنلمط برففرسل  يدعل  مففرءللسيففرڠي يڤ

بيرنليإومدكوماللGunzburgر  لمدارةونللبمألفرفرالومدشفففففففسمئس

وديميرملومد فففيسةلسيلپسومةسلومألريةةلإسيلاورونلومد فففيسةلري فففيرل

رةةأفكلقفسةمالمد مفرمينلمدفلينلبةفرر لرةدعللةمفسةرةي و .لوبربعلاڠ

وومقةيبهلأللم باةرسلرنلم لالإركرمربهللبخي ل مومالمشر لمد ةقك

رالسأيمكل ر ر لدي رةلإلل ل ل مرصفففففةل سيسةللمالإركرملبمإلاسم يك

لرّ ين.لوارطمشينلور
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دمضفففرءلإ رفبهلل5111اةسلممبدرءلرو فففعل رعللسيرڠي يڤ فففرأةل

ل5111 لخل51يوعلللئ ةلرةالر ففر إأللمدامففسقيففكل،يففدلبوألل

لوسأنلألل فيةةل رنلريشي .ل

ي خالل5611إدطل،رربهل رعللسيرڠي يڤأللة فففففففردكل،ةة رل

لاأ  و لي رعلاينلمد خةيكلومدركةلومدرةح لشخصيبهل،ميمكل

ل مر!

ل.رمبدطلمد،يويك  لسّ ر لألل5

لك.لر لشخصيكلببربعلاإركرمرال ،ةيكل ظي1

ل.  للة  لربكّاة6

للل. لإم رنلير ملمدك يةلرنلمدرم قلوق ي لرنلمألخيق8

للبلدكمم«رو اك»دررلي رطللرًلبررلرًل فففففففلكرئنلاشةيليةرمللغيرا1

بل«وةم للأمونلمًلمصية» بمسلاأممللو سالة ردبللأللمد،يرةل فف ففل 

دكمهلطلر،ردكللبم يقل سملمدرر ةيلديوإملل ر ملك لررل ولضةو

ل يبسأقل رررل.ل

 Diavolineولين ڤديا ــ 

 فففرنلديونل  طللةبوة صفففرعلةقصفففربدرللبارديهلرنلأصففف لوم،س

الةملارةيپ ولر ففةحلقسرال  طلبملڠروپرو ففيمرلرنلبأديال ففيفمةل

ل.5686 و لرةةل رعل

افرديفهلرة،فكلبصفففففففالب،ضفففففففيةمال، ف لفأرال  طلمد ةيمكل

شةايكللوديبرميكلو د،رنپ.لمدرو فيمرلر بو،رةلرنل غرمللمروديبرميكپمدمر

لأةم يك.للللللل

Didelot (Charles) 1636ــ  1562 (شارل)ـ ديدلو ـ  
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ةمقالورصففرعلةقصففرالأةم ففللسةالمدارديهلب،الإشففةمال

طل عل وأسلإدلبومدسهلمدةمقالمألو لأللمدر فففةحلمدر كللا فففبوكدودع

 ر ر للبمدةصففففةإشففففةمال أضفففف ل  ففففربلةلسةالب،الارةيال،يدل

لر لأللاوةسوبل علممبم ڤي ففففبةيالوسيفميلوب،اللإشففففةمالسواةڤ

إدطلارةيالو ر لل5511لو رسل رعلبديةر لأبةةلقصففيةةلأللدمسن

و رسلإدطلدمسنلديمسعلإم رفهلمدكايةلارديهللبيررةڠم فففففكلر فففففر سمًلدآل

س للد ةر لأللر ففففففرةحلةو فففففففيرل،يدلقسعلاينلل.«أ وةلوفي ية»

ودونل پ»رنلمدارديدرالمددرركلر  للمًل سسل5655 فففففف ففففففل5615 ررلل

ل«.لل يشهپيسونلوپكو«ل»مدفأرالمدل ال«ل»وسمأميا

لهرأ طل نلرمإلب رسلإدطلأةم فرلديمسعلمدرفيسلرنلبصريررالمدارديه

بلڠنلا ة ففففففاة ففففففرلأةرسلإدطلرةسي لدعلي  ففففففحلدهلمدر ر بڠمدمويل

بيال »ر  للرًل شفففةينلارديدل،وموخي لرة، بهلمدةو ففيكلمد رميكل م فل

ل«.لل  ينلمدم مرا»و«لرطبيهڠو

و فففر سلأللصفففةوسلمدرسة فففكلمدةو فففيكللرًل ةمًل ررمخ السيسدول

لوب وقدر.للللل

 Dido and Aeneasينيا   إديدو و ــ 

 .لوة ففيپةملپارديهل،سي كلرنلبصففريعلررةملروةيالار بررسل و

اةوك ففففففف ل و لرةةل رعللقفسرفالرنل سمءلأةقفكلرفرةملروةيالأل

ل.5161

  المدرغمينلرعل ولبةمپرصفففففففيفف لمألو،ففرأظلروةيال  طلب فف

و ة لمدةمقصفففففينلينسونلبصفففففريرربهل  طللبوةك فففففبةم رفأللمأل

لر ةح.لمد

 Ogulke ةم لارديهلپو مرملبصففرريعل خةىلةمقصففكلددلهلمألو

للل.1118لوةڠةيڠوررملل1111ل Waltzارديهلول1116
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Dieu et La bayadère (Le) اإلله والراقصة  ــ 

 طلبرديوملل لپةقصفففففربدرلأي يصفففففرعللبةملارديهلرنلأصففففف ينپ و

مدرو ففففففيمرلل كرسيريكرو ففففففيمرلرنلبأديال وايةبلقسرال  طلر ففففففةحل

.لاميالمدارديهل  طلقصفففففففكل5661مدر كيفكلأللافرةيال و لرةةل فرعل

ب ةيل ،سم درلألل سةلرةراسل مسو فففففيكللب فففففيكلأللغريكلمدبةميسو مس

ل،يدلمدبمرأالومدغيةةلومدغسةلاينلمدةمقصرا.ل

مألرةلمدليللبهلمدفومجلرنل ريةلر ففففنقصففففكلفودويمبةأالمدة

يوصففففف درلإدطلمدر،ةقك.ليبسخ لشفففففر لر دو لأللغريكلمدشففففف ر كل

لويممللمدةمقصكلويصةسلادرلإدطلمد ررء....لإمهلمإلدهلاةم رر.

Dieux mendiants ( Les) لهة المتسولونـ اآلـ 

  طل د،رنلارطمشفففينلصفففرعلةقصفففربدرللبارديهلرنلأصففف لوم،س

روضففففوالمدارديهلرنلل. ففففيةلبوررالايبشففففرع  رسلبوفيةدرللبددرمس 

سنل و لأللدمففلسيففرڠي يڤبفأديالاوةيالكوكموبلقففسربدففرلأةقففكلاففرديففهل

ل.5116رةةل رعل

  مففرءلم،ب ففر لةي لليميرففهل رعلرنلمدمايءليمبة لةمالبففرئففهل

رعلر رو كلمدمايء.لب فففففبة للل نلويخب ونلرركةورب فففففوديسأةهل

لمدرلربوسسمًلويةاةل نأيمبة لرلبخرسركل ري كلممبارهلمدةم للمدشففر 

غيةللواشك ل. وم  هلمدةقيمكل  طلرة ىلور رعلمدمايءلمدربكاةين

وية مرنل مدررلرنلم ددكلمفطللكربوقعليمفالرب ففففففوطنلمد ير لمداردي

لرنلمد ررءلد،ضوةلمط،ب ر .ل

ابصريعل سيسلد ففففففلميميالسيلل5168  يسلبمسيعل لهلمدارديهل رعل

لردوم.لڤ

 Diobono (Pompeo)القرن  (يوپوم)پوبونو ـ ديـ(
 الساد  عشر( 
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 ففرشلأللمدمةنللبةمقالاففرديففهلورصفففففففرعلةقصفففففففرالإي ففردل

ألل ودكلل5188مد فففرسال شفففةلوةمأقلمدررةيشفففر لاةي فففرمل رعل

ا ةم فرل ر لخيددرلأللاي لشفرة لمدبر فعلو مةيلمد ردد.لشرةمل

رءلمألر فيرالمط،ب رديكلمدرو يميكلومدةمقصكلد اي لي،إألللسيواومو

لمد ةم للاإشةمالةوم رةلواريّيا.

Dirtl (Willy) 1131(  ويل  )ديرتل  ــ  

راعلوبلبيمرڤيةملپةمقالافرديهلمر فففففففويلسةالأللرةدسلارديهل و

ةمقصرًل و لألللوم برسلبسةم فكلر بم كلاإشةمالغوةسنل رري بون

ل«  ففففففف وةةليو فففففففا»رديدرال.لوةقالا5111 رعللمرييڤةملپ و

.ل«رغةاّللمدامسقيك«ل» يفي »ل«سمأميالوك ويه«ل»اةمك فففففرا »

 مةنلديةفسلرنل  علمدةمقصفففففففينلمدمر فففففففويينلأللمدمصفففففففالمد رملل

لمدةشةين.ل

Diversion of angels ـ تسلية المالئكة ـ 

ةم رعل  طلڠصفففررالةقصفففربدرلررةبرللبارديهلرنلأصففف لوم،س

كلر ففبو،رةلرنلقصففيسةلد لوقصففلبDello Joioرو ففيمرلرنلبأديال

ةم رعلأللكوّميكبيكال و لرةةلڠوقفسرفالرنل سمءلأةقفكللبااّنلاي يفا

ل.لل5186 رعل

ةم رعلشفر ةيكبلبشففكييالةمقصكلڠرنل ك ةلبصفريررالررةبرل

لب، قلألل  ومءلخيرديكلةقيمكلو،ريريك.ل

Divertimento يرتيمينتو ڤـ ديـ 

رلرو ففيملصففرعلةقصففربدرلارطمشففينل  طلبارديهلرنلخر ففكلرمر ع

أللميويوةمللBallet Societyقففسربدففرلأةقففكلل.رنلبففأديال ففريا

ل.5185 و لرةةل رعل
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طلمدةقا.لبب،ةملر رو ففكلرنلإاففرديففهلايلقصفففففففكلطلببمففرو ل

مدةمقصففففينلومدةمقصففففرالأللبكويمرالةمقصففففكلبب،و لاينلمد،سم كل

ومدكي فففففففيكيفكل  طل د،فرنلرمسركلب يدرل ةاعلرم و رالبةفالايل

لأومص .ل

Divertimento № 15  15منتو رقم ييرتڤديــ 

صففرعلةقصففربدرلارطمشففينل  طلرو ففيمرللبارديهلرنلأصفف لوم،سل

ةسلألل فففففبةمب و«لارديهلرسيمكلميويوةم»قسربدرلأةقكلل.رةاب فففففرو

ل.5118 و لرةةل رعل

لبو ي كلةمقصففينلةمقصففرالصففرعلارطمشففينلمدةقصففرالدخرا

رر يكلد ،ةكرالمدةمقصينلوبكويمربدعلمل.و ررمللةمقصرال رمويرا

يةكالاا فففففففر ففكلوشففففففف ففرأيففكلةوحلواميففكلكفف ل،ةكففكلرنل،ةكففرال

ليةبيرمبولروفمةا.لڤسي

ارمرةاكل لهلمدرم و كلل5111قفرعلارطمشفففففففينل رعل نل فففففففاقل

ار بررسلم ال«لCaracole»مدرو ففففيميكلمد لماكلابصففففريرهلدارديهل

لمدةسسلرنلمدةمقصين.

Divertissement 

مالر فف لةپرمففر علةمقصفففففففكلبةةالخي لبمففسيعلاةالمألول-

ل«.أرو ا»و«ل ريسة»

 ففففففلرمر علبضعل سةلةقصرالأةسيكل ول رر يكلوبمسعل رسةلألل

لفومجل وةوة»ر ف للبمدفريفكلمد صففففففف لمألخية مد رر ل»أللافرديهل«

 ولبنسىل  مففرءلرشفففففففدففسلم،ب ففردللر فف ل يففسلرييسلمألريةللب«مدمففرئع

ل«.ا،يةةلمدبع» ةيسلألللڠفي
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Dolin (Anton) 1163 ـ 1114 (أنتون)ـ دولين ـ 

مك يفيلممضفففففففعلإدطلأةقكلإةمقالارديهلورصفففففففرعلةقصفففففففرال

للڤ يڠيسيفففر لل5116 فففرع «لسمأميالوك ويفففه»وةقالأللافففرديفففه

 يال»و«لا،يةةلمدبع»و«لشففففففيررةوفيرمر»و«لمدم رةلمألفةق»و

ل«.مةفومجل وةو»و«لپودبشيميي»و«لمدرف  ون»و«لمدوةسة

و رسلإدطلدمسنلو  فففففففاللسيرڠي يڤغرسةلمد ةقكلاةسلخيالرعل

 Rhapsody in»وصففرعلددرل سةلارديدرالر  للبخرصففكأةقبهلمد

blueل «لمدةمففسديفف لومدوةسة»ولب5116قففسردففرلأللاففرةيال ففرعل«

أللإ،يرءلرو ففففردرللڤ يڠيشففففرةملرعلأةقكلسيرل.«رميكپ ففففإارديهل»و

لمد، ف لمدةمقا»مألخيةلوةقالأللافرديدفرال ل.«مطانلمدرالة»و«

 Vic»قكل يال رسلإدطلدمسنلوممضففعلإدطلأةڠياةسلمم،ي لأةقكلسير

Wells balletوبمم لاينللب«رل فففففففلسودينڤررةكو»و  الأةقكل«ل

رعلم بف لمدةقال لبمك بةملوإي رديرإ ففففبةمديرلومدوطيرالمدرب،سةلو 

لو ر لأللر ر لمدبسةيالومدبصريع.لوكل5185 علا م لأرةالةّل ففففففف 

مك يفيلأللمدمةنلمدةشفففففففةينل،مقلإ.لي ةففسل و لةمقال5161 ففرع

لمك يفي.رالألل ردعلمدارديهلمإل  علمدشخصيلورنلبشدةةل ردريك

 Domenico da Piacenza دومينيكو داپياتشينزا  ــ
 1456ــ 1411

  ففبرللةقالورصففرعلةقصففرالوومضففعلمظةيرالإي ردل.ليةّسل

ررسلولدملار بلب و لرشفففففّةالدس فففففربيةلأنلمدةقالأللبرةي لمدارديه

بلو و لةومسلبصريعلوبسوينلرقوم سلوصي لر،سسةلد ،ةكرالومدخ 

الار بررسلمظرعلرو فففففيمللسقيقلو سمو لبصفففففالوب،سسلمدةقصفففففر

ل.رمدخ 

Doña Inès de Castro يا إيني  دي كاسترونـ دو 
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ةيكرةسمل  طلرو يمرللمرخصررالةقصربدرللبدو،رال6ارديهلرنل

رنلبأدياليومكيعل ففففففيّةمبلقسرال  طلر ففففففةحلرسيمكلكرنلرنل سمءل

ل.5111رال و لرةةل رعلڤأةقكلررةكيفلسيلكوي

ر لمطمصفففففففيرالدةغاكلومدسهل نلڠفدلل دفسلمدپةبيةأالپيفسةولو

يا.ليممعلسوميرلإيماولدملدبة مهلمدشسيسللبرميرپ فإيبفوجلرنلمامكلر مل

رةلرلإيميالمألير لمدر ملاضفففةوةةلمغبير لسومڠر فففبشفففرةلر ملمدپةب

مدليليسخ لمدر ملامواكل لم لضفففففريةلبوسيلاهبليبسخ لپيسةولوقسل

ككلرلإيميالمدريبكلر يوي لسومرةمًلاإ سمعلمدر فففبشفففرةلوببخمخبّ ل م هل

لر .ڠد پةب

مرلةيكرةسملرنلم ففب،ضففرةل  ومءلمدمةنلمدخررال شففةلخبركمال

خرصفففكلأللمد و،كللبارخبيرة رلأل رر لرو فففيميكلرنلم المدةصفففة

ل«كةوبر » صفففففومالمدبصففففف يقلمدرةسملل طاللة وبمألودطل،ينل

لبدف رلمدةمقصرا.

Donald of the Burthens ال  دونالد الحم   ــ 

ينل  طلرو فففففففيمرلرنلبأديالل  Ianافرديفهلرنلبصفففففففريعلرر فففففففّ

Whyteنلرةسڠمالڤقسربدرلأةقكل فرسدةفلوي فل  طلر ةحلمدكولب

ل.5115 و لرةةل رعل

إطللب ففكبسدمسيكلشففايدكلامصففكلأرو ففاإببمرو لمدارديهلخةمأكل

رة ةلبر  لمدروا.لمدشففففففر لسومردسلملاهل ففففففباس ب ل نلمدشففففففي رنل

ّل،  مد،  ..لبةةال  يهل يسةللعلمدةر لأللبم يعلومم ئر ل  

ل  طل نليبخ طلبيبرمطلواففرًلقةرفيففرًل نلب،مقلدففهلكفف لرففر ب اال

 نل افرسةل لو طليةأعلصففففففف ومبهلإطلم،و رل ل.ليما لسومردسل

ًليةففرد ل ًل،كيرففر شفففففففةو دففرلوي  فف لرمدففرل نلب ةفف لرمففهل اياففر

يهلنلمدمصةلي بس إ،بطللصيبهبلعيلمدرةضط..ليم حلسومردسلوي
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در،بضففففففةبلويم حلسومردسلأللممبفمالمدر ملرنلدرةرد كلمدر ملم

إطل مهليمعلأللشفففففففةممللباينلرخفردف لمدروالويكفرأفألا فففففففخفرء

مدشففففففي رمكلمدمةرفيكبلإللي   لرمهلمدر ملبة يعلصففففففايكلمداي ل

مدصففية..لأيضفف ةلسومردسلد ةكوالوبةسيسلمدصففيةل ررعلمدصففايكل

ًلوي فم لأللمدريكلمدصيةلريبلباو سهلد شفي رمكلمدمةرفيكلرخيّل لر

لر يةمًلمدس شكلومد،يةةلاينل أةمسلمداي .

Donizetti Variations تنويعات دونيزيت   ــ  

صففرعلةقصففربدرلارطمشففينل  طلرو ففيمرللبارديهلرنلأصفف لوم،س

كلقسرالرنل سمءلأةقل.رخبرةةلرنل وپةملسونل ففيار ففبيرنلدسوميفيبل

ل.5181ارديهلرسيمكلميويوةمل و لرةةل رعل

 كل يوالارةمأمكل ففالةمقصففرالصففررالمدةقصففرالد مرئللةمق

لةمقصين.

Don Juan دون جوان ــ 

م يوديملل ر ففففففپرةولڠرنلبصففففففريعللبدو،رال6ارديهلإيررئيكلرنل

ليمرل و ڤيقسرال  طلر فففففةحلاي لل. ومڠ  طلرو فففففيمرلرنلبأديال

ل.5585رةةل رعل

ي فر ئلمدكورفرمسوةلمدر فففففففنلمدرغررةلسونل ومنل  مرءلر،رودبهل

 فففففيةمرسهلب،المرألبدر.ليدر علمدكوررمسوةلمدبمة لرنلمامبهلابمسيرهل

لسونل ومنلوبمعلرارةفةلاينلمط مينلبمبدللارمب لمدكوررمسوة.

مد و،ففكلمد ففرميففكلبصفففففففوةلوديرففكلأخرففكليميردففرلسونل ومنل  طل

شفففففففةالخ ييبففهل.ليففسخفف لشفففففففاحلمدكورففرمففسوةلويففس ولسونل ومنل

لدريقربه...لرو سليض ةلسونل ومنلد،ضوةه.
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وصففو لسونل ومنلإدطلركرنلمدرو سللأللمد و،كلمد رد كلبصففوة

لبأب،ي لاهل شففارحلمدم ففوةلمد ومبلل ففم نلضفف،ريرلإلغومئهلبمدر،سس

لويمبة لرمهلشففففاحلمدكوررمسوةلو وليرسليسهلدرصففففرأ،كلسونل ومن

مدليليبمسعلا ة ةلووقر،كلديصففففرأحليسلمدشففففاحلمدبللبر ففففملاهلاموةل

لوب،ي لاففهلمدة ففرةيففالورخ وقففرال دمعلببرمةففهلرنلمإلأيالرمدففر

لوب ّةهلإدطل  ررقلمد ،يع.

لاةالمدبةفففسييال  طل لإ ةمء لسونل ومنلاةفففس لبمفففسيع   يفففس

ل خكلكةودمأمسراللبمدرشفر سلومدةقصرا ليمرلقا لمد،ة ڤيةلألل فففففففّ

ل.وم ففففخكل خةىلألل دررميرلرنلبصففففريعلأونلطارنلبمدةردريكلمد رميك

ل.5168ق سرالأللرومبللكرةدول رعللنو مرملم خكلد وكي

Donne (Jorg) 1112ــ 1145 ڠ(وري)ون  ـ دـ 

قلومدب،لبسةالأللرةدسلر ةحلكودونلبةمقالارديهل ة مبيمل

كنلوبرل.ا ةقكلارديهلمدمةنلمدةشفففففففةينلدروةيالاي رةل5168 فرعل

رنلةقالمألسومةلمدةئي فيكلا ضف ل،ضوةهلمد ر،ةل  طلمدر ةحل

شر ةيكل سمئه.لةقالمألسومةلمدةئي يكلأللبصريررالاي رةلووقوةل

بل5188ل«ةوريولو ودييا»لب5188«لمدبر ةكلمد فير وميك»ر  ل

لمي يم فففففففكللردّةجلمدة ّل» لب5151ل«أفففرو ففففففففففا»لب5155«

رالمدمةنلي.لألل ررميم5165«لمدمريلمد ،ةي»بل5156«لشر ة»

مدررضفففففلل ر لرسيةمًلر فففففر سمًلداي رةلوممبم لرةهلإدطلدوفمنل رعل

ل.5165

Don Quichotte ـ دون كيشوت 

رنلرصفففففففررللمدارديدراللرمبال سسمًل رررًلڤ ددرالةمئةكل فففففففية

سونلكيشفففففففوالألل،ضفففففففةةل»ومدرو فففففففيميين.ل قسعل لهلمدارديدرال
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لبرةل  طلرو يمرلرنلبأديالاومروةبيهڤصفرعلةقصفربدرلأرلب«مدسوقك

رنلبصففريعل«لسونلكيشففوا»لب5586ةملارةيال رعلپقسرالألل و

سيسدولقسرال«لسونلكيشفففففوا»لب5586ييمرل رعلڤةلقسرالألليّلڤمو

وم فففخكلبرديومللأللاةدينل رعللب5616 رعللڠألل فففرنلا ة فففاة

ل.5665نلڠمدرپي لأللكوڤوم خكلاوةموملب5611

م برسل  طلرو ففففيمرلرنللإللبرلرنل م حلمدبصففففرريعپبيپبةسلم ففففخكل

وقسلقرعلل.5681بأديالريمكوالوقسرال  طلر فففةحلمداودشفففويل رعل

اإ سمسلم ففخكلرخبصففةةل،رلأرًلاةالل5111وة ففكلل رعلچمدرصففرعل

اإسخر لب رصي لإضرأيكل  طلمدبر ي لمإليررئللمدرمر علورةسطًلاةضفدرل

لرنمدرةففّسدففكلل .لوبومدففالمدم فففففففرًل ة ففالمداففرديففهل ك ةلومقةيففكلورة،فف

لپدو للڤ فففففففكفففرإدطلفخفففرةولب5116وخوال فففرع إدطللب5181 فففرع

وارةيشففففففميكواللب5188 رعللڤوموةييلب5181 ففففففكلل رعلڤاوةكو

بمويةرالد.لألل ريعل فلهلمدم ففففففف لمدرةفسدفكلبك ةلمدرشفففففففر سلوم5156

علمدةم ونل مرئيكلس»قصفففففففكلمدبللبخسعلبأدقلمدةمقصفففففففرا.لوك يةمًلررلبمسا

لAdageألل ر فيرالمدارديهلاشفك لر فبم لوببضرنلمد فففففففل«لكيشفوا

لينلوخربرك.ةبوبموي

 Doubrovska (Felia)ـ 1616 (فيليا)سكا ڤـ دوبرو
1161 

ةدففسلرمدأللبخة ففاللبةمقصفففففففكلورففسة فففففففكلاففرديففكلةو فففففففيففك

وممضفففففرالإدطلأةقكللبڠمإلراةم وةيلد ارديهلألل فففففرنلا ة فففففاة

ومدب،مالا ةقكللب5156ر فففةحلررةيم فففكللةمقصفففكلةئي فففيكل رعل

لمدفأففرا»وةقصففففففففالأللاففرديدففراللب5111 ففرعللڤ يڠيسيففر ول«

ارديكلرلوأةقكلمدڤ وڤرپةقصفففالرعلأةقكل«.لمطانلمدرالة»و«لودوپ »

لوم برسالارديةيمرل ودطلبمدةو فففففيكلدرومبللكرةدولوأةقكلسيلارفي 
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و ر فال  فففففففبرلةللب5161ول5166 فررللوديبفرنلأللپأللمدريبةو

ل.5165،بطل رعل«لكرنلارديهي رة»ارديهلأللرسة كل

Dowell (Anthony) 1143 (أنتون )دويل   ــ 

سةالب،الإشفففففففةماللبمك يفيإةمقالافرديفهلورخةجلارديدرال

مالڤومدب،قلا ةقكلارديهلمدكولبشريةلوأللرسة كلمد رسدةفلوي فپ رر

وةقاللب5188 رعللرًلي ففيةئلرًلومخبيةلةمقصففلب5185رةسنل رعلڠ

«لShadowplay»لب5188ل«مد، ع»مألسومةلمدةئي فففففففيفففكلألل

ل5185 لMonotones»وب «لرففففرڠيفمفيفإبفمفويفةففففرال»لب5181«

ل.5155«ل مر برفير»ولب5155بريياللةموپرنل «لبأر »لب5186

 دففرسبلإرالةمقصففففففففكلكايةةلكففرنلينسيدففرلسونل سمطليففبربعلابمم

 لأرةال رعلمدما .ل،صفففففف ل  طلدمل،ةكرالكي ففففففيكيكلأللغريك

ل.5111

 Dracula Ballets باليهات دراكوال ــ 

 رررًللمًل لاالقصفكلوشففخصفيكلمدو وم لرصففرالمدسررءل سس

رنلمدمةنلمدةشةين.للمد رملرنلرصفررللمدارديدرالخي لمدمصال

  طلقصففففففكلاةمعل فففففففبوكةللرًل شفففففففةينلارديدل،وموبعلبصففففففريعل

لب5115رنل  ردرلم فففخكل فففبيومةال فففيار فففبيرنللب«سةمكوط»

ل.5116وّسنلڠوررةملبل5118يمملپ لوراڠو

Dramma per musica ـ دراما موسيقية 

صففففففرعلةقصففففففربدرل ففففففيةجلدي رةل  طللب،كلوم،سةودارديهلرنل

ومبللكرةدول و لرةةل رعلرقفسرفال  طلر فففففففةحلل.رو فففففففيمفرلدافر 

ل.5188
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 بهلبرةكرًلفولبي اللأفرةالمايف لمفسمءلمدوم  لد سأرال نلر يكه

ة ففففرنلمدشففففار بلأة ففففرنلي،رودونلمد ري كلا،رريكلر رو كلرنلمد 

لمدبمة لرمدرل ةيرًلوةمءلرغررةةل ر  يك...

خ لويسلبية نلرةم ففف ل وسةلمد يشلاةسل نل،مقلممبصفففرةهلمدكاية

مد فرةالمدماي لإدطلقصفففففففةهلوي سلفو بهلمد ري كلأللممبظرةهلر،ر كل

لمألوأيرء!؟لاأصسقرئه

نليطقفالمدارديهلم ر،رًلكايةمًلدو وسلمم ففففففف رعلوبومأقلكايةينلا

لمدروضوالومدبصرريعلمدةمقصكلومدرو يمرلومدسيكوة.

 Dream (the)الحلم ــ 

صرعلةقصربدرلوقرعلاصيرغكلروضو درللبارديهلرنلأص لوم،س

ل«، علدي كلرمبصفففففالمدصفففففيا»أةيسةيمل شفففففبونل  طلرو فففففيمرل

رةسنلڠلماڤمدارديهلمدر كيكل  طلر ةحلمدكولقسربدرلأةقكل.درمسد فون

، علدي كل»بمكلرنلر ففففففة،يكلمدمصففففففكلرشففففففل.5188 و لرةةل رعل

دشففيك ففپيةبلوشففخصففيربدرلمدةئي ففيكل وايةونل«لرمبصففالمدصففيا

مديرلاةسلإسخر لاةالمدبةسييالألل  فففبةوبيبرمل.ل  يسلبمسيعلمدارديهل

كرليو رةبل5156وكمسمل رعلبل5151ومد فففففففويسل رعللب5181 رعل

ل.1111 رعل

  لرلم  ففدربليةپك ففيوقسلبمرو ل سسلرنلمدرصففررينلر ففة،يكلشفف

لب5155مورييةللب5181ارطمشفففففففينللب5118أوكينللب5655رلپفبيپ

ل.5165سيلومّةنل

Drink to me only with thine eyes اشرب  ن ب   ــ
 فقط بنظراتك
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صفففففرعلةقصفففففربدرلررةملروةيال  طللبارديهلرنلأصففففف لوم،س

ل«كرنلارديهلبيربةي رة»قسربدرلأةقكلل.ية ي لبور ففففففونڤرو ففففففيمرلد

ل.5166 رعللوديبرنل و لرةةپ  طلر ةحلمدريبةو

يففرمولب،رفف ل مومنل غميففكلرنلمدمةنلپ يدل شفففففففةةلرم و ففكل

بموعلر رو كلرنلمدةمقصينلومدةمقصرالألل فيرئدعللبمد راعل شة

لمدايضرءلاأسمءل،ةكرالةمقصكل  طل مغرردر.

Drumming ـ تطبيلـ 

سينل  طللصفففرعلةقصفففربهلدوةملبم فففبةةمالةمقالرةرصفففة

علل.ةميشلڤرو فيمرلرنلبأديال بي نلر ةحل كرسيريكلاةوك ي  طلقٌس 

ل.5151 و لرةةل رعل

ةمقصفكلبكةمةيكلمدرظدةلومإليمرالبظدةلمدمسةمالمد رريكللرخ 

لد رو يمر.

Dryade (the) حورية الغابة ــ 

دك مسةل يميهل  طلرو يمرل صفرعلةقصربدرللبارديهلرنلرشفدسين

ريةل و لرةةل رعلپقسرال  طلر فففففةحل طرل.رنلبأديالسوةملاةميا

ل.5116

ال،وةيكلغراكلأللرمبدطلمد فففف،ةلومد رر ل  طلق  لم ففففب،ول

مدفرل  رةالغيةةل أةوسيالمدبللإ،بطللبكف لرنلشفففففففر فسلةقصفففففففدفر

،ا ففففبدرلألل لالشفففف ةةلا و ل  طل طلبخةجلرمدرلإطلديوعلوم،سل

،ةيبدرل نلب سلخي للدمللةومشففبة الط ففبةرسلبك ل شفةل ففموما

شففففةلدللاةسل مديوعلإم ففففرمرًلي،ادرلويامطلوأيرًلددرل،بطلخةو درلمدبر

 فففففموما.لوأللإ،سىلرمر فففففارالخةو درلمدمرسةليمعلةمالألل،ادرل
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،ةوي ل ة رلوأيرًلددرلإدطلمألاسلويمبظلطويم ففعلددرلاأنلياملباةقصففدرل فف 

ل،بطلخةو درلمدبردل.

برضففففللمد ففففمومالمدةشففففةلوبخةجلمد،وةيكلرنل لالشفففف ةةل

فيمكل،وبظ لبةقالوبةقالةقصفففبدرلمدلبمدا و لار، كل نل،ايادر

ي للمدةم للاو سهلقا ل او لمدظيع..لو مسلمدغةو لبةوسلخر كل نل

ليرئ كلو،فيمكلإدطل  مدرلألل لالش ةةلمدا و .

Dudinskaya (Nathalia) ـ 1112 (ناتال )دودينسكايا  ــ
2113 

لل علألبيبيكلسة فففالب،الإشففففةمالومدسبدرڤةمقصفففكلارديهل فففو

وةقصفففففففالل.5161 رعللڤومدب،مالا ةقكلكيةولبرڤرموڠفرڤفرةدفسل

لمدبع»مدا ودفففكلأللافففرديفففهللسوة وقفففررفففالاةقالمدفففسوةللب«ا،يةة

لدوةمم فففففففير»مدةئي فففففففللأللمدةةوالمألودطلدارديدرال بل5161«

«لشففوةمديه»بل5181«لمد رةالمداةومفي»بل5188«ل ففمسةيي»

للب5111 لبففرةمالاوداففر» وم بفدففالمدةقالو للأللل.5111«

لمد رميكلومدخر ين.

كايةلرنلليبلل،صفف ال  طل سسڤرنل  علةمقصففرالمدةدسلمد ففو

ل«يبلڤأمرمكلمدشففففففة لديب،رسلمد ففففففول رئفة»مألدمر لومألو ففففففركبل

 ليبيك.ل ر الأللبسةيڤبل ةاعل ومئفلبكةيريكلد سودكلمد ففففو5115

(لوأللرسة ففكلارديهل5151 فففففففل5115)لڤمدارديهلأللر ففةحلكيةو

لةمس.ڠديميم

Duets  انائيات ــ 
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درعل  طلڠرنلبصريعلكرميملب ر لةمقال،سيدلرنلأص لوم،س

ةمل ففرعلوقففسعل و لرةةلأللميويل.رلرنلبففأديال ونلكي مففيرو ففففففف

ل.ل الةقصرال مرئيكلراميكلاأ  و ل ميق.5161

Dumoulin (Henri) 1531توف  عام  (هنري)دومولين  ــ 

لةمقالأةم للرنل صةلدود ممضعلإدطل كرسيريكلمدرو يمرللبل ففففّ

لةملكوريففمپمألو»مدر كيففكلوصفففففففرعلاففرديدففرالأللسمةل اينل ففررلل«

لاةك.ة ول كاةلمإلخوةلمأل.لو5556ل 5558

ةمل رعلپأةمم فففففففوملمدةر لأللسمةلمألولرمهلصفففففففغةاس ل خوهلمأل

وكرنل سمنهلدسوةل ةدكرنلأللل.5586وامللأيدرل،بطل رعللب5511

لةملرمفلل رعپييةلأمفسل رف لأللمألوپبمفرن.ل رفرلمأل لمد فردفدلإلغفريفكلم

وديشفففففففيميففف لپوةقالااةم فففكل سومةلل5586،بطل فففرعللب5511

 ولمألك ةلشفففدةةلممضفففعلإدطلأةقكلويسلڤمإلخوةلسملو صفففغةل.ييّةوپو

ل فففرعلپمألو لأيدفففرل،بطللب5511ةم اةالأللةقالل.5515وظفففّ 

لوكرنل  فف واهلقةيارًلرنل  فف و لاردلبمألسومةلمد سّيك وةقاللبون فففففففّ

له.م كل رديّلولوم ويّلڠم كلرةمأمرًل شدةلمدةمقصرال ر ر لم 

 Duncan (Isadora)1125ـ 1655 (يزادورا)إدانكان  ــ 

ة كلةقالبةّسل و لرنلررةالمدةقالمد،ّة.لاةسلةمقصفكلورس ل

 ففففففربهلقيوسلودويلل نلب مالاضففففففةكلسةوالارديهلبرةسال  طلرر

  ضففرءلر ضففرسلد  ايةك.لم ففبو،ال،ةكربدرلمدةمقصففكلرنل،ةكرال

ربففأ ةةلاففردم،ففالمإلغةيمللو أكففرةللبمألرومجلو،ةكففرالمألشففففففف ففرة

د،ظكلمألسمء.لدعللودعلب فففب  لإطلأل،ر فففي فففدرلوإددرردرلأللبميبشفففه

كرلياةسلألل و ففر لمدارديهلألل رةلرًليكنل فف وكدرلمد مللمدربرةسلرأدوأ
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طقالبسةي يرًلمدبة،ي لأللدكمدرللبمألرةلمدليل ة لاسميربدرلصفففةاك

ل بامبدرل سةلمب ر رالأميكلو سايك.لإلمألو ر لمدارةيفيكل

وقففررففالا ودففكلأللةو فففففففيففرلو  ففرةال

نلاو ةوضدرلض كلأميكلشرةملأيدرلمدرة 

ومدرةرةضففففونل  طل،ّسل ففففومءبلوبأ ةلادرل

مدارديدرالمدةو ففففففللأوكينللرعخملمملرصفففففف

ل ل ففففرع لصففففففففففرففففع اففففردففففيففففهلل5115مدففففلي

«Eunica»لمدر فففففففةحللب وب،ففففسىلإسمةة

اودفففهلا رفففرديفففكل سمءلمدةمقصفففففففففرالو نلما

ًلوقسلمةبسينل يرالب فرةيرالمألقسمع يكلإغةيملر

لةقيمك.

لواةسل وسبدرلإدطلارةياللبةةضفففففالدصفففففسركلر  ةكلإللأمسا

 للبلو5156ودسيدرلألل،رس كلغةقللرأ ففويكلأللمدةلمد ففينل رعل

إللرفربفالرخبممفكل مسررل  قللبدعلبكنلمدفريبدفرل قف لأظفر فكل يضفففففففرًل

ومدبالوشففر،درلمد وي ل  طلسوط ل ففيرةةلركشففوأكلكرمالبموس رل

ل.5115 ي و لل58أللمياليوعل

وّ،سلروبدرلمدمر ففللر،ايدرلورةرةضففيدربلو ففة رنلررلمشففةال

لMy Life»عليوريربدرلأللم المدةر وظدةال،ةككل ولمب رهلألل«

،رودومل سىل«ل«Isadorablesمدةقال  طليسلأئكلس الم  درل

ممف لوبسوينلوبة يعل ةيمبدرلأللمألسمءلمدةمقالألل ر فففففففيرالأميكل

ل.Duncan Like Recitals ةأال

،ةكالمدرو فيمرلألل  ررقدرل صفسمءلمم ةرديكلغررضفكلوصرسقكل

ممكرنلك لمدرو ففففيمرلمدبلل  د الخصففففيصففففرًلودعلبما لسلبأللخنلوم،س
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ودعلبكنلبخبرةلرنلمدرو ففففيمرلمدكي ففففيكيكلإطل  رر للبدخسركلمدارديه

مة.لةقصفففال رةيكلمدمسرينلودعلڠرڤرنلوپنلوشفففواةالوشفففوڤايبدو

بخبةلإطل دا ففففففكل،ةيةيكلةقيمكلوأضفففففف رضففففففكل قة لإدطلمد ةمفل

كليمإلغةيملبل دا فففففكلبم ففففف علوب الل،ةكربدرلوةقصفففففربدرلمطةب رد

لمد،ّةة.

، فففففالسممكرنلألل  ررقدرل  فففففةمةلقوممينلمد رلايكل  طلكب كل 

اسالر ةسمالدغكل،ةكربدرلألو لو  كل شاهلاردم فلولب  علمدةمقصك

ومد ةيلرعل،ةكراللةم ينلوم فةكلوربسأمكلورةمكلبادلورضرال

لرةاةةلكرمالبفيمدرلاإيررئيرالاةيئكلورة،ك.

مدرلرغبدرل ولبسوينل يلبمميكلةقاليركنلصفففففففيبكوّللودعلبابكةل 

ةمقصكلمةب رديكللمال ،ةلو رلايكلل.ةينخأللرمد ليخسعلبة يعلم 

  ةالأللك لرنلشر سلةقصدرلردررلا غوملرنلل.دعلي فاقلددررلر ي 

رنلايمدعلرصفففففففررونلكافففرةل ر فففر لأوكينللبمدرةةأفففكلومط،بةما

و شفبونلمدليلبأر ل وييًلألل ّةلبسأقلورةومكل،ةكربدرلمدخرة كل

رد فففرالداةمرفل فففرر رلخر فففكلڤل5158سبلوصفففرعل رعلمدبمرديل ط 

«5 Waltzes in the manner of Isadora Duncanل»

م بةالرنلخيددرلار ففففففب مرئيكل لهلمد مرمكلمد،ّةةلألل ردعلمدةقا.ل

رعلإللصففلبيفمسوةملسممكرنإودعليكنل شففبونلمدو،يسلأللبخ يسللكةىل

ل ي ففففب ففففكريرلألپةقصففففكل ففففودولةقصففففبدرلرريرلل5158اي رةل رعل

صففرردرلررملريينلوقسرالأللدمسنل«لإيفمسوةم»وارديهللباةوك فف 

ل.5166 رعل

Duo Concertant 

صففرعلةقصففربدرلارطمشففينل  طلرو ففيمرللبارديهلرنلأصفف لوم،س

سيمكلقسربدرلأةقكلارديهلرل.يم فففففففكلڤيرمولد فففففففبةمپ مرئيرالد كررنلومد
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خرالةقصففففففففرال مففرئيففكلينسيدففرلل.5161ميويوةمل و لرةةل ففرعل

لد،رنليةفأدرل مرئللمدكررنلومدايرمول  طلمدر ةح.ةمقصرنل  طل 

Duport (Louis Antoine) (نالوي أنتو)ور پدو ــ 
 1653ـ 1561

ةمقالورصفففرعلارديهلو  فففبرللةقالأةم فففل.لاس ل،يربهلمد ميكل

لبشدةلةمقصلل صةه و صفاحلرنللب5515ةملارةيال رعلپألل و

قكلا ففة كلخرةلPyrouetteلمد ففففففففلو ةالامسةبهلمد رئمكلألل سمء

لسونل سمطلرظر ةلمدبة .أللمدةقالم برةمةهلو،يويكلةقصهلاو

و،مقللب5611«لرطبيهڠ فففففيالو » ردرل اس لبصفففففريعلارديدرال

ومضففف ةالل.رةسي ڠمهل،رو لإفم،كلإم ر،رًلكايةمًلومشفففبسلم ولهل،بطل

رضف ةلدرغرسةةلارةيال رعلألب يونلدكاحل رر،هپمد ف  رالألل دسلمر

 علممبم لإدطل فففففففرنلل.«شفففففففاي يفرإ،يقل»يمفرل،يفدلقفسعلڤيإدطلل5616

ةوميكللأللهووةسللكةبلوبربعلاشففففففةايكلكايةةلأللمداي لڠا ة ففففففاة

دبود فففففففبويبلو  فرةلخي ل ر فهلأللمدر فففففففةحل«ل ففففففف عمد،ة لومد»

إدطللڠا ة ففففاة ففففرنلومضفففف ةلدرغرسةةللبمإلراةم وةيلغيظلسيسدو

مد برةل»وقسعللرًلةملرصفففففرعلةقصفففففرالورخة پمرلو ر لأللسمةلمألوييڤ

رنل  علارديدرال صفففففففةه.لوم بف لمدارديهللمًلو سس«لرريك فففففففيئفكلمد،مد

ل.5668وبصريعلمدةقصرال رعل

 Dupré (Louis)1554ـ 1615 (لوي)ريه پدو ــ 

لةمپسةالأللرسة فففففففكلارديهل ولبةمقالافرديفهلو  فففففففبرللةقا

،بطلا وغهل فففنلل5558ارةيالواس لمدةقالةمقصفففرًلةئي فففيرًل رعل

لمد بين.
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لنّلمدشركو» أضف لرنلةقاللسّلو  للببريفلةقصفهلاردما لومألمرقك

ل«.(65)ريدكررر پومد

ورنل  عللبقففرعلابففسةيالمدةقالألل كففرسيريففكلمدةقالمدر كيففك

ويةسلرنل ما لةمقصفففللمدرسة فففكلمد ةم فففيكلأللل.ي فففبةياڤ ياهل

ي،بلىلرنلرةرصةيهلرنلمدةمقصينلألللور رطًللبمدمةنلمد ررنل شة

و  مطلرلاةقصفففففففهلڤ    لكرفممول. مفرقفكلمدةقالومد خفررفكلمدر كيفك

ل  يهلأللرلكةمبه.

 
 

 

 

 

 

                                                           

  بو،يرنلارد ي لومد رو.للء  لةقصبرنللمبرلإيمرالا 


