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كتبب مبايكبل جونسببببببون، البذي عمبل في هيئبة مسببببببابقبة لندن 

، مقببالببة بعنوان 2220حتى عببام  1997العببالميببة للبيببانو منببذ عببام 

اسببببببتهلقها بمقولة المؤلف « الجبانبب المظلم في مسببببببابقات البيانو»

يجب أن تكون المسبببابقات للخيول »الهنغاري بيال بارتوك الشببهيرة 

د بعض ماجاء في المقالة نظراً وفيما يلي سبببببنور«. ال للموسبببببيقيين

 ألهميته.

يقول الكاتب: إن ماحدث في عالم مسابقات البيانو ربما أرعب 

. كببان هنبباك  ات 1940بببارتوك قبببل زمن  ويببل من وفبباتببه عببام 

 1940حول العالم. ففي عام «مسبببابقات الخيول»العيوب. وتكاثرت 

ارتفع  1992كان ثمة خمس مسببابقات عالمية للبيانو فق . وفي عام 

مسابقة. واآلن هناك، حسب إحصاء مؤسسة ألينك ـببـ 114العدد إلى 

 702آرغريتش، مركز المعلومببات الموسببببببيقيببة في الهبباي، نحو 

مسببببابقة. 302وحده  2228مسببببابقة في العالم، أجري منها في عام 

ولكن وراء ربطات العنق السببببببوداء، و األردية الرسببببببمية، والجو 

جوائز األوسببببببكببار، يكمن عببالم الببذي يشبببببببببه الجو الختببامي لحفببل 

الطموح العاري، وفسبببباد التحكيم، والنزاعات المؤلمة حول النتائ . 

وقبد انفجر منهبا مؤخراً نزاعبان: لم تعترف، عالنية، هورتينس آندا 

في زوريخ، بقرارات لجنتها « غيزا آندا»ـبـ بوهلير، رئيسة مسابقة 

جنة الختيار اللالتحكيمية بعد الجولة األولى من المسببببابقة، وأسببببفت 

عازفي بيانو ألنهم عزفوا على نحو أسرع وأعلى فق . كذلك انتهت 

في فورت وورث بتكسبببباى إلى فو ببببى « فان كليبورن»مسببببابقة 
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حين قررت لجنببة التحكيم منح المراهق الصببببببيني هو ببببببين زان  

والمتنبافس اليباباني األعمى نوبيوكي تسببببببوجي الجائزتين األوليين. 

 حين تًرك العديد من العازفين األكثر استحقاقاً في الخلف. في 

يستطرد كاتب المقالة قائالً: تعاني المسابقات افتقارها للمعايير 

العالمية التي تر ببببببد أعضبببببباء هيئة التحكيم الذين هم على األغلب 

مجموعة من أسبباتذة البيانو، يدورون حول العالم كل عام ليصببدروا 

شببببببان. وهناك مسبببببألة االنحياز الذي يكون حكمهم على العازفين ال

أحياناً  بخصبياً. ففي مسبابقة ليدز صوتت االختصاصية في موسيقا 

باخ روزالين توريك  بببببد أندرياى  بببببيف في النهائيات وأخرجته 

من المسابقة ألنه عزف باخ على نحو أفضل مما عزفته هي نفسها. 

حكام ثم لجوء بعض الحكام إلى المقايضبببببة سبببببراً باألصبببببوات مع 

 آخرين لديهم أيضاً  الب مشاركون في المسابقة.

وأخيراً يخلص الكاتب إلى القول: إن الضببببببرر الالمحدود في 

مفهوم التنببافس ربمببا هو في تببأثيره على أسببببببلوب عزف البيببانو. 

الذي  «روبرتو بروسيدا»ويسبتشبهد بعازف البيانو اإليطالي البارع 

األسبببببلوب الشبببببخصبببببي تخنق  اقال: إنه غادر لعبة المنافسبببببة ألنه

 للعازف. وهيئة الحكام تريد، بوجه عام، أداًء معيارياً.

يببدو أن الموسببببببيقبا الكالسببببببيكيبة، التي أغنباهبا عباقرة عظام 

كرسبببوا حياتهم من أجلها، والتي التقبل الفسببباد، لم تسبببلم من فسببباد 

 بعض المشتغلين فيها وتحيزهم ونزاعاتهم.

 رئيس التحرير
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 (1)د. نبيل اللّو

 

ما زال الموسببببببيقي الشببببببرقي بالمعنى العميق للكلمة مشببببببّو  

المعالم في بالدنا بسببببب تأهيله التقليدي الضبببعيف اليوم واألكاديمي 

 المنحرف!

ما الذي نعنيه بالموسببببيقي الشببببرقي أوالًو هو الموسببببيقي الذي 

التخببت الشببببببرقي: العود والقببانون والنبباي  يعزف على إحببدى آالت

والكمان العربي واإليقاع، ويمكن أن نضببيف إلى القائمة آلتي البزق 

والطنبور التركيتيَن، وآلببة السببببببنطور اإليرانيببة. وبببالطبع يمكن أن 

تتوسبببببع القائمة لتشبببببمل آلة الجوزة الوترية الشببببببيهة بالربابة التي 

ة. هذه هي آالت الموسببببببيقي تسبببببتخدمها فرق المقام العراقي التراثي

 الشرقي في بالدنا.

وما ا عن الموسببيقي نفسببهو يحتاج الموسببيقي الشببرقي للعزف 

على اآلالت التي  كرنبباهببا، إلى تببأهيببل تكنيكي ونظري ببب ن  معبباً 

ليتمكن من العزف على آلتببه، فضببببببالً بطبيعببة الحببال عن الموهبببة 

 ا.وهي مسألة تسبق المراحل كلّها من نافلة القول  كره

                                                           

 ــ أستا  في جامعة دمشق 
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كببان التببأهيببل الموسبببببببيقي التقليببدي يعتمببد المشببببببببافهببة 

والمقابلة، إ  كان متعلم العزف يجالس أستا ه الذي يعزف له 

ً له دقائق العمل وتفاصبببيله من مقام  مرةً ما عليه عزفه، مبيّنا

وتفرعببات مقببام وتسبببببببلسببببببببل جمببل لحنيببة. وهببذا يفترض أن 

مكنه ي العبازف قبد بل  من النباحية التكنيكية مسبببببببتوًى مقبوالً 

ببببالتكرار والتبببدريبببب من إعبببادة عزف مبببا هو مطلوب منبببه 

عزفه. غالباً ما تكون المقطوعات المطلوبة من عيون التراث 

الموسببببببيقي والغنائي الشببببببرقي كالقوالب التركية الفارسببببببية 

العربية ونعني بها: البشبببرف والسبببماعي واللونغا والتحميل، 

حددة إلنشائية المونفرد التقسيم ألنه ال يندرج  من القوالب ا

البُنى والقواعبد التبأليفية، إ  ال ينطبق على االرتجال  بببببببيء 

من هببذا سبببببببوى مخيلببة العببازف اللحنيببة ومعرفتببه المقبباميببة 

الضبببببببروريبة لترجمة المخيلة اللحنية بعفق األوتار على زند 

العود أو البزق أو الطنبور أو الكمببان أو الجوزة، وبغمزهببا 

سبببببنطور، وبنفخها وسبببببحبها على أو نقرها على القانون أو ال

 الناي وبجرها على الربابة.

 ريقببة التتلمببذ هببذه قببديمببة جببديببدة إ  لم يعرف تبباريخ العرب 

. المجازي الزمنيالموسببببببيقي  ريقة غيرها حتى البارحة بالمعنى 
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وأخبار األغاني لألصبفهاني ال تذكر صبراحةً أو  مناً  ريقةً غير 

 (2)معلمه ينقل عنه ويقلدهتلك الطريقة التي يجالس فيها مريٌد 

دنببا أن التببأهيببل  مببا الببذي أردنببا قولببه بعببد هببذه المقببدمببةو قَصبببببببَ

الموسببيقي التقليدي الشببرقي ليس بالياً كلّه، بل وال حتى جزءاً كبيراً 

منببه، ودليلنببا ره  كبببار الموسببببببيقيين الببذين حملببت لنببا أخبببارهم 

 ف، وكبار ملحني عصر النهضة العربي منذ النصاألغانيمجلدات 

الثاني من القرن التاسبببببع عشبببببر حتى منتصبببببف القرن العشبببببرين. 

واخترنبا هبذه الشببببببريحبة الزمنيبة التقريبيبة ألن فيها تحديداً  هرت 

مجموعبة من الملحنين الكببار البذين لم يتبأهلوا تبأهيالً أكاديمياً وإنما 

كفلبت تعليمهم األولي المبدارى القرآنيبة، وفيهبا مبا فيهبا من النباحية 

 .(3)تجويد الكتاب الكريمالفنية أصول 

                                                           

  الموصبلي الضبرب بالعود على زلزل، أ ببهر  إسبحاقتعلم ـببببببـبببببب

ن م أيضبباً العصببر العباسببي كله، وأصبببح   ببارب في العود في

راب العود في زمانه وكان الخليفة الواثق يعجب من  .أ بببهر  بببُ

إ  كان بمقدوره الضبرب على عود تسبويته  بباّ ة  ،كمال صبنعته

دون أن يجعبل السببببببامع مبدركباً  لبك. وقبد حباكى في  لك مغنياً 

 فارسبببياً  ببببارباً بالعود يُدعى فاهليذ كان يشببببّو  أوتار عوده ثم

 يضرب عليه ألحاناً معروفةً فال يظهر في تسوية العود  ذو .

مجلد ، الالمعجم الموسيقي الكبيرأنظر: غطاى عبد الملك خشببة، 

 .109األول، ص. 
  نذكر هنا على سبببيل المثال ال الحصببر تأهيل: زكريا أحمد ـبببببببـببببببب

ورياض السببببببنبا ي ومحمد القصبببببببجي ومحمد عبد الوهاب وأم 

ا وال تعببدم األمثلببة الكثيرة في العببالم كلثوم.. في مصببببببر وحببدهبب

العربي كله في هذا السببببياق. نسببببتثني من هذه الطائفة الكبيرة من 

كبار الفنانين في المرحلة التي  كرناها أسببببببمهان وفريد األ ر  

فهمببا لم يختلفببا إلى المببدارى القرآنيببة ولم يتعلمببا فيهببا، ومن هنببا 

 عند فريد األ ر . نفهم عيوب النطق والتلحين الموجودة أحياناً 
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فببالتعليم الموسببببببيقي التقليببدي الببذي أنجببب لنببا تبباريخيبباً إبراهيم 

الموصببببببلي وإسببببببحاق الموصببببببلي وزلزل ومعبد، ثم أنجب لنا من 

 كرناهم من رواد النهضببة، يثبت أن هذا التعليم جيد بل ممتاز، وأن 

لعزف ا معلماً مبدعاً كـببَ زلزل قديماً والقصبجي حديثاً نسبياً أهاّل في

على العود  ببائفببةً مبّرزةً من فنبباني العرب. ألم يتتلمببذ إسببببببحبباق 

الموصببببلي على زلزلو أَو لم يتتلمذ رياض السببببنبا ي ومحمد عبد 

 الوهاب على محمد القصبجيو

الثغرة التي  هرت في هذا التعليم في القرن الما ي هي ثغرة 

يببة بالتببدوين وغيببابببه، وبببالتببالي غيبباب المنبباه  التعليميببة التببدري

)ميتود(، إ  لم  Méthodeالمدروسبببة بالمعنى األوربي للمصبببطلح 

تعد المشافهة والحفظ والتقليد والمحاكاة والتكرار بكافية كلّها لتأهيل 

موسبببببيقي  بببببرقي قادر على مواكبة مسبببببتجدات مهنة الموسبببببيقي 

المحترف، و هرت جلياً  ببببببرورة تعلّم التدوين )النوتة( لتسببببببهيل 

 ل المعقّدة تأليفياً.التدريب وتنفيذ األعما

في أوج عصبببر النهضبببة الموسبببيقية التي ازدهرت في مصبببر 

والتي تزعمها رعيل  كرنا بعضببباً منهم ممن تأهلوا تأهيالً موسبببيقياً 

تقليببديبباً،  هرت في بغببداد مببدرسبببببببة  ليعيببة لتببأهيببل الموسببببببيقيين 

الشببرقيين تأهيالً أكاديمياً، وتحديداً تأهيل عازفي عود تأهيالً يختلف 
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كان معهوداً ومتبعاً حتى  لك التاريخ في تأهيل العازفين. حدث  عما

 .(4) لك في بغداد

                                                           

  الشريف محيي  1936ـببببببـبببببب اسبتقدمت وزارة المعارف العراقية سنة

الدين حيدر إلدارة معهد الموسبببيقا والتدريس فيه. أول من تتلمذ على 

المعلّم محيي الدين كان جميل بشببببببير المولود في الموصببببببل سببببببنة 

، ثم 1943. وقد تخرج جميل في فرع العود من المعهد سببببنة 1921

. وتوفي 1946نية في فرع الكمان من المعهد نفسبببببه سبببببنة تخرج ثا

. كما تتلمذ 1977سبببببببتمبر سببببببنة  /أيلول 27جميل في لندن بتاريخ 

. تخرج 1922على المعلّم حيدر سبلمان  بكر المولود في بغداد سنة 

، وُعيّن في المعهد مدرسبببباً آللة العود سببببنة 1944في المعهد سببببنة 

ر بشببببير أخو جميل بشببببير. ولد . وتتلمذ على المعلم حيدر مني1947

، 1939، والتحق بالمعهد الموسببيقي سببنة 1927في الموصببل سببنة 

، وعيّن مدرسببباً للعود في المعهد 1940وتخرج في فرع العود سبببنة 

. وكان منير بشبببير أ بببهر  لبة المعلم الشبببريف محيي 1946سبببنة 

الببدين حيببدر. وتتلمببذ على المعلم حيببدر غببانم حببداد المولود في بغببداد 

، ودرى 1941، والتحق بمعهد الفنون الجميلة سببببببنة 1920ة سببببببنب

بببدايببة الكمببان الغربي لمببدة ثالث سببببببنوات، لكن محيي الببدين اقترح 

عليببه دراسببببببة العود فكببان مببا أراده المعلم، وتخرج غببانم حببداد في 

. ومن الذين تتلمذوا على المعلم حيدر 1946المعهد الموسبببيقي سبببنة 

، والتحق 1924في بغببداد سببببببنببة نبذكر أيضبببببباً أمين خبباكي المولود 

لكنبه لم يكمل دراسببببببته على يد معلمه حيدر  1941ببالمعهبد سببببببنبة 

بسبببببب سببببفر حيدر إلى تركيا، فأكمل دراسببببته على سببببلمان  ببببكر 

 .1946وجميل بشير وتخرج في المعهد سنة 

الببدين حيببدر  محييالشببببببريف أنظر: حبيببب  بباهر العببباى، 
ية، وزارة الثقافة ، إصببدارات معهد الدراسببات الموسببيقوتالمذته

 .1994واإلعالم، دائرة الفنون الموسيقية، جمهورية العراق، 
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لم يتخبّل الشببببببريف محيي البدين حيبدر في تعليمه العزف على 

العود عن القوالب الشببرقية المعروفة: البشببرف والسببماعي واللونغا 

والتحميل، بل ألّف فيها  ببببببخصببببببياً وأودع القوالب القديمة إبداعاته 

ة المقصبببودة لذاتها، فحّملها فوق ما تحمله من قيم جمالية فنية الجديد

إبداعية  ببببخصببببية، قيماً تربوية منهجية قصببببد منها صببببقل مواهب 

 .(5) لبته من الناحية التكنيكية

إ ن النقلة النوعية في تأهيل الموسبببببيقي الشبببببرقي بين الطريقة 

تداًء بالقديمة والطريقة الحديثة أحدثها الشبببببريف محيي الدين حيدر ا

. وال نغالي إ ا قلنا إن هذه النقلة ما زالت مسببببببتمرة 1936من عبام 

 .(6)حتى يومنا هذا

                                                           

  نذكر هنا مما كتبه الشريف محيي الدين حيدر: سماعي فرحفزا ـببببببـبببببب
، سبببماعي 1939، سبببماعي عشببباق 1930، سبببماعي دوكاه 1926
، 1942، سبببببماعي عراق 1908، سبببببماعي مسبببببتعار 1924هزام 

)بال تبباريخ(، مقطوعببة  Etude، دراسببببببة 1942سببببببمبباعي نهونببد 
، مقطوعبببة 1924( 2، مقطوعبببة كبببابريس )1923( 1كبببابريس )

... ومن 1906، مقطوعببة الطفببل الراكض 1928الطفببل الراقص 
مقبارنبة التواريخ نبدرك أن بعض هبذه األعمبال كتبها قبل مقدمه إلى 

، وبعضبببببها كتب خالل إقامته وإدارته للمعهد في 1936بغداد سبببببنة 
ر كتببه في إسببببببتنبول بعبد عودتبه من بغداد، بغبداد، وبعضببببببهبا اآلخ

 وبعضها األخير كتبه في أمريكا.
  لو تتبعنا  جرة عائلة من تتلمذ على الشريف حيدر من الجيل ـبببببـببببب

األول والثاني ألدركنا أن مدرسببته لم تتوقف حتى اليوم. نذكر هنا 

على سببيل المثال ال الحصر أن منير بشير تتلمذ على حيدر، وأن 

تتلمذ على أبيه منير. كما نذكر أن نصبببير  بببمه تتلمذ عمر بشبببير 

على منير بشبببير، وهو اآلن صببباحب أهم مدرسبببة تعليم عود في 

 )بيت العود( بالقاهرة.
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المهم مما اسببببتعر ببببناه بعجالة، وال بد أن يكون لنا فيه قوالت 

كثيرة في سبببياقات أخرى في غير هذا المو بببع، نقول إن المهم في 

ا هبذا كلبه أن الطريقبة الجبديدة في تأهيل عازف العود الشببببببرقي هن

أبقت على عناصبببببر من المدرسبببببة القديمة: العالقة المبا بببببرة بين 

المعلم والتلميذ، أصبببببول المقامات وتفرعاتها، إغناء المخيّلة اللحنية 

بكثرة المحفو بات واالسببببببتمباع، تبأكيبد أهميبة االرتجال وبصببببببمة 

العببازف المجلّي المتفردة، واعتمبباد القوالببب اآلليببة التقليببديببة مببادةً 

ت تقنيات لم تكن معروفة في مدرسببببببتنا العربية للتدريب.. وأ بببببباف

التقليدية كالريشببببة المقلوبة، ودوزان العود، وإ ببببافة وتر  سببببادى 

وأحياناً سببابع إلى العود، وتعديل  ريقة صبببنعه بت بببافات تتناسبببب 

و ريقة الدوزان الجديد وتهدف إلى اسببببتخراج صببببوت جديد للعود 

دوين ية سببببببابقاً. وتبني التمن الناحية الفيزيائية لم تعهده األ ن العرب

والتمارين والتدريبات المكتوبة التي تنفّذ قراءةً. وقد أبقت المدرسبببة 

الحبديثبة على القوالبب اآلليبة التقليبديبة مادةً للتدريب، لكن تنفيذها لم 

يعد حفظياً غيباً وإنما أصبببح ينفّذ من المدّونة، وأ ببافت مقطوعات 

 .مهارة لصقل إمكانات المتتلمذ تكنيكياً 

رغم هذه المحاوالت الطيبة الجادة ال تزال أقسببببببام الموسببببببيقا 

 ببببباملة وافية  (7)العربية أو الشبببببرقية في معاهدنا، تفتقر إلى مناه 

 لتعليم العزف على اآلالت الشرقية وتعليم أصول الغناء العربي.

                                                           

  ال يمكننا في هذا السياق إغفال مساهمة عازف العود  ربل ـببببببـبببببب

هما كّرسببا من وقتهما لتأهيل عازفي فكال ،روحانا ونصببير  ببمة

اً محبباوالت من هببذا القبيببل في بلببدان  وهنبباك حتمبب .عود مجيببدين

عربيبببة أخرى: فتونس مثالً من البلبببدان العربيبببة المهمبببة في 

مو ببوع تأهيل عازفي العود والقانون. وال  ببك عندنا أن هناك 

محببباوالت فرديبببة أخرى مبعثرة في أمببباكن أخرى من العبببالم 

العربي لم نطلع عليها بعد تسبببببتحق بما تحمله من إ بببببافات أن 

 عّرف بها.تُذكر ويُ 
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والسبببببؤال اآلن الذي يطرح نفسبببببه. ما ا كانت حصبببببيلة تدريس 

في مدرسبببة عود بغداد، ومن بعده  1936المعلم محيي الدين منذ عام 

جميل بشبببببير ومن بعده منير بشبببببير، وبينهما من تتلمذوا على المعلم 

محيي الدين مبا ببرةً أو عن  ريق  لبته الذين نقلوا إلى الجيل الثاني 

من عازفي العود منه  المعلم محيي الدينو سبؤال  ويل المتن واسع 

 عنه. الداللة كثير اإل كاليات سنحاول اإلجابة

مببا جبباء بببه حيببدر لم يكن غريببباً عن البنيببة الموسببببببيقيببة التراثيببة 

العراقية. صبببببحيح أن المعلم حيدر جاء إلى العراق بثقافته الموسبببببيقية 

الشبببرقية التركية حامالً معه قوالب البشبببرف والسبببماعي واللونغا، ولم 

تكن غريببببة وال مجهولبببة من الوسبببببب  الفني العراقي العربي، نقول 

حمل معه "بضبباعة" معروفة ألهلنا في بغداد، لكنه أ قرها صببحيح أنه 

له من ثقافة موسببببيقية غربية  ّوعها لخدمة الموسببببيقا  تعليمياً بما حصبببّ

الشببرقية من الناحية التكنيكية. فهو لم يمّس روح الموسببيقا الشببرقية ولم 

يغّربها، ونلمس  لك وا ببحاً جداً في مؤلفاته العديدة سببواء في القوالب 

ديبة )البشببببببرف والسببببببمباعي(، أم في المقطوعات المعنونة  ات التقليب

الطببابع التكنيكي العببالي. ويجببب أال نغفببل هنببا أن محيي الببدين كببان 

عازف تشببببيللو ممتاز جيّر تقنيات وإمكانات هذه اآللة الجميلة لصببببالح 

العزف على آلببة العود. وكببان لموهبببة محيي الببدين الفببّذة دور كبير في 

لمنه  تعلّم العزف على العود الشبببرقي. لكن المهم إرسببباء قاعدة متينة 

الجبديبد الذي جاء به محيي الدين حيدر هو "نجومية" العود والعواد. إ  

جعببل العود يصببببببدر جمالً لحنيببة بعيببدة عن المقولببب المعروف، أنيقببة 

األداء، تعبيرية األسببببلوب، حسببببية الطرب تأملية تبعث على اإلعجاب 

ناقة في كل  بببيء ابتداًء من احتضبببان العود والنشبببوة العقلية الراقية. أ

 وانتهاًء باللحظة اإلبداعية االرتجالية.

اإل ببببافات التي جاء بها جميل بشببببير من بعده هي إ ببببافات 

محلية عراقية إ  كان جميل متضببلعاً من موسببيقاه التراثية العراقية 

عبارفباً ببالمقبام العراقي وببالموروث الغنائي العراقي القديم. وكان 
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منهجاً سبببّماه العود و ريقة تدريسبببه  1961قد أعّد سبببنة  (8)جميل

يقع في جزأين اثنين اعتمبد تدريسبببببببياً في العراق. وكانت هذه هي 

اإل ببافة المحلية األولى على تعليم المعلم محيي الدين. وجاء منير 

بشبببببببير بعبد أخيبه األكبر جميبل ليبدلو بدلوه في منه  تعليم العزف 

حيي الببدين قببد تنبببه إلى موهبببة منير على العود. وكببان المعلم م

وأواله العنببايببة التي تسبببببببتحقهببا موهبتببه، وعيّنببه فور تخرجببه من 

. كّرى منير بشببير جّل وقته إلحياء 1946المعهد مدرسبباً فيه سببنة 

الحفالت مرتجالً منفرداً على العود، ومع  لببك تخرج على يببديببه 

 م محييعببدد من العببازفين الجيببدين الببذين نقببل إليهم  ريقببة المعل

 :( 10)في العزف على العود. نبببذكر منهم ( 9)البببدين و ريقتبببه هو

(، جميل سببالم )تخرج سببنة 1908عدنان محمد صببالح )تخرج سببنة 

 (...1962(، فاروق هالل )تخرج سنة 1904

                                                           

  نذكر هنا من مؤلفات جميل بشير المقطوعات المعنونة التالية: ـببـبب

دفة"، "بداية حب"، "عيناك"، "أيام زمان"،  " بببببباردة"، "صببببببُ

لة"، "أندلس"، "ُجنيد"، "كابريس"، "حيرة"،  "رقصببتي المفضببّ

"رقصبببة ُجمانا"، "قطرات"، "مالعب النغم"، "سبببيرتو"، "في 

". كما كتب في القوالب اآللية: الغروب"، "قيثارتي"، "همسبببات

"سببببماعي ديوان حسببببيني"، و"سببببماعي راسببببت"، و"سببببماعي 

 نهوند"، و"لونغا فراق".
  ات من القرن الما ي، وتحديداً عندما بدأ منير يفي السبعينـببببببـبببببب

ه با ولبنان بدأ يصببّرح أن أسببلوبحفالته االنفرادية في أوربشببير 

باً   لنفسببه أسببلوالدين حيدر، وأنه اخت محيييختلف عن أسببلوب 

 هو أسلوب منير بشير.
  الدين حيدر  محييالشببريف أنظر: حبيب  اهر العباى، ـببببببببـبببببببب

 .123، 122، ص. ص. وتالمذته
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الخالصة مما سبق أن مناه  تعليم العزف على العود وغيرها، 

 . لت مناه   بخصبية معظمها لم يُطبع و ل حبيس صبدر صاحبه

وهذه مشببببكلة كبيرة عندنا ال يقتصببببر أثرها على الحياة الموسببببيقية 

 .(11)وحدها، وإنما تنسحب على مناحي الحياة كلّها في البالد
                                                           

  إن المتتبع للتاريخ، ولن أقول القديم جداً خا فاً خلفاً، وإنما ـبببببببببـببببببببب

سببأقتصببر على القرن الما ببي، يالحظ المتتبع قلّة الكتابة وندرتها 

الكم الهائل الذي ينتجه الغرب. نحن مهذارون جداً  عندنا قياسببباً إلى

في حيبباتنببا اليوميببة مقلّون جببداً في تثبيببت الوقببائع على الورق. في 

حين نجد الغرب مقالًّ عموماً في كالمه في حياته اليومية "مهذاراً" 

على الورق إ  غالباً ما نلحظ وخصبوصاً في األعمال السينمائية أو 

ائل الذي وصببببببلنا مخطو اً بيد  ببببببهّاد على في الوثائقيات الكم اله

العصبببر في مختلف ميادين الحياة األمر الذي وفّر لنا كّماً هائالً من 

الشببببببهببادات لو قببا عنبباهببا بعضببببببهببا مع بعض لظهرت لنببا حقببائق 

وصببببور وأفكار وآراء حول المرحلة التي تتكلم عنها المخطو ات 

ولع  ة والعنعنةالفرديبة هذه. والكتابة ولع عند الغربيين، والمشببببببافه

عندنا. فمن تاريخ عصبر النهضة الموسيقية الحافل في بالدنا وحده 

زكريبا أحمبد كان يكتب مذكراته يومياً وعلى نحو  مقتضببببببب، لكنه 

مفيد جداً، راصبداً يوميات  بخصية متقا عة مع حوادث عامة مهم 

تتبعها للوقوف على حقائق كثيرة مسبببببتغلقة أو مفهومة فهماً موارباً 

لو باً أو حتى مشببببببّوهباً. أمبا محمبد عببد الوهاب فقد رصببببببد أو مغ

مسببببببيرة حيبباتببه برنببام  إ اعي وآخر تلفزيوني: )مشببببببوار حيبباتي 

واأل بببياء بمسبببمياتها(، وحلقات تلفزيونية حوارية خطف فيها خلفاً 

يحكي لنبا قصببببببة حيباتبه حكبايبة قباص، وتخلو غبالباً من المرجعية 

ر . فكانت الحوادث تُذكالتأريخية بالمعنى اليومي الشببهري السببنوي

دون  كر تبباريخهببا وإن ُ كرت في بعض الموا ببببببع فهي تقريبيببة 

وتحتباج إلى تبدقيق. ولو لم يكن محمبد عببد الوهباب ما كان فنياً لما 



 

 18 

من بين سبببببببائر تالمببذة محيي الببدين حيببدر وحببده منير بشببببببير 

اختطف النجومية التي يسبببببرتها له  روف وأ بببببخاص، فتقدم حتى 

ارفون: إنه بزق أخاه منير على أخيبه جميل بشببببببير الذي يقول فيه الع

في العزف والعمق واألصبببالة. ما يهمنا هنا أن ما قُيّض لمنير جعله 

يخرج من بغببداد ليقيم حفالت في أوربببا وبيروت تحببديببداً من بين 

( لسان الحالسبائر عواصبم العالم العربي. وفي مقابلة أجرتها معه )

مناه   ، صببببببّرح منير بشببببببير أن آلة العود تفتقر إلى(12)في بيروت

جيبدة وعبازفين مجيدين، وعّرج على تعليم محيي الدين حيدر  اكراً 

أنه، ومن بعده جميل ومنير نفسه، أنهم ثالثتهم تسلسالً درسوا العود 

دراسببببببة معّمقة وأحدثوا في تعلعمه وتعليمه ما لم يكن فيه وله. و كر 

في معرض حبديثبه أنبه بصببببببدد إعداد منه   لتعليم وتعلعم العود. ولم 

يظهر على حبببد علمنبببا حتى اليوم منه  تعليمي آللبببة العود بتوقيع 

منير بشبببير! صبببحيح أن منير بشبببير في مقابالته الصبببحفية العديدة 

التي أجراها كان يؤكد في أكثر من مو بببع أهمية تأهيل الموسبببيقي 

الشبرقي، وأنه ال موسببيقا  ببرقية دون موسببيقي  ببرقي متمكن عالي 

                                                           

أفسببببحوا له مجاالً، أو فلنقل لما يسببببروا له منبراً يحكي منه قصببببة 

حيباة فنان. وعلى هذا النحو  بببببباع أثر كثيرين ممن كان لهم دور 

ير في حيباتنبا الفنيبة الحديثة. ربما فتحنا هنا معتر ببببببة كبيرة قد كب

تبببدو في غير محلهببا، لكن المطلع على تبباريخ الموسببببببيقببا بلغببات  

أجنبية يُدهش دهشبببببةً عظيمة من كم المعلومات الهائل المتوفر عن 

الحياة الموسببببببيقية وتطورها، ويدهشببببببه ما خلّفه لنا الموسببببببيقيون 

ت وتعليقات وكتابات  ببخصببية ونقدية الغربيون أنفسببهم من مذكرا

 أفادت كلّها في رسم صورة  املة للفنان وعصره.
  1960أغسطس  /آب 14ــ. 
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ةً صببببببراحببةً كيف يجببب أن يتببأهببل هببذا التببأهيببل، إالّ أنببه لم يقببل مر

 الموسيقي الشرقيو

قد يبدو للقارئ أن المسألة تقنية تربوية تنظيمية بحتة، إالّ أنها ليست 

فق  كذلك، إ  إن المادة النظرية الموسبببببيقية نفسبببببها قيد جدل لم ينته بعد. 

بعضهم يرجعه إلى مؤتمر الموسيقا العربية األول الذي انعقد في القاهرة 

وما تمخض عنه من مداوالت وتوصببيات. إالّ أن األمر من  1932سببنة 

الناحية المقامية أقلّه يعود في جدله إلى فترة منصببببببور زلزل، فالرأي ال 

يزال بين صبببببّد ورّد في مسبببببألة تحديد عالمة السبببببيكاه )مي( في المقام 

األسبباسببي راسببت التي ُعرفت بوسببطى زلزل في القرن الثاني الهجري 

. وهي العالمة التي ترتفع كلّما صبببعدنا جغرافياً  بببماالً، الثامن الميالدي

وتنخفض كلما توجهنا جنوباً. فالسبيكاه التركية أعلى من السببيكاه الشامية 

مروراً بالحلبية وانتهاًء بالسبببببيكاه المنخفضبببببة المصبببببرية والتونسبببببية. 

والخالف هذا ما زال دائراً منذ عصر الفارابي.  كرت هذا هنا ولو أنني 

ال أرى مانعاً وال مشبببكلة في أن تكون عالمة السبببيكاه )ثالثة   بببخصبببياً 

متبذبذبة جغرافياً. فهذا يعطي نكهة جميلة جداً يفيد  (13)أربباع الصببببببوت(

                                                           

  ختالف حول تحديد مسافة )السيكاه( قديمة جديدة كما مسألة االـبـ

فاسبببتخدام  .أنها تبدو اليوم ممارسبببة محسبببومةً تماماً  مع ،أسبببلفنا

تي تعبببّدل فيهبببا بعض لكترونيبببة "المشببببببّرقبببة" أي الاآلالت اإل

العالمبات لتصبببببببح اآللة قادرة على عزف المقامات الشببببببرقية 

كالراسببببببت والبياتي والسببببببيكاه، نقول إن اسببببببتخدام هذه اآلالت 

أصبببح اليوم معمماً في موسببيقا المنوعات لدرجة أنها تكاد تكون 

اآللبببة البوحبيبببدة البمسببببببتبخبببدمبببة البيبوم في التسببببببجيالت في 

بورد" "األورغ اإللكتروني": سبببببتوديوهات، وهي آلة "الكي اال

مت السبببلّم  المعزف اإللكتروني لو أحببنا تعريبه. وهذه اآللة قسبببّ
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منها المتلقي. فلو قيّض لنا في سببهرة موسببيقية نسببتمع فيها تباعاً لعازف  

تونسبببي ثم مصبببري ثم سبببوري ثم تركي يرتجلون على العود على مقام 

تفظاً كّل منهم بخصبببببوصبببببيته الثالثة )سبببببيكاه مي( لكانت الراسبببببت مح

 السلطنة هي السيدة التي يَطَرْب لها الجميع.

هو الذي جعل موسيقانا  (14)إن إقحام اآلالت الغربية "المشّرقة"

على هذا النحو من الناحية الصبببببوتية، وهو الذي سبببببطّح "المزاج" 

                                                           

درجة وتحسبببب الثالثة )السبببيكاه( في الراسبببت، والثانية  24إلى 

)سببببببيكاه( في البياتي، والثانية )سببببببيكاه( في الصبببببببا، واألولى 

تحسبببب كلّها على هذا األسببباى. فسبببيكاه  ،)سبببيكاه( في السبببيكاه

ات الراسبت والبياتي والصبا والسيكاه أصبحت واحدة اليوم مقام

وحدها آالت القانون  .وهي ليسببببت بواحدة أصببببالً في موسببببيقانا

والعود والكمببان العربي والنبباي قببادرة على اسببببببتخراجهببا في 

 موا عها،  بعاً إ ا عزف عليها عازف متمكن.
  لى إفي منتصف القرن الما ي أدخلت آلة األكورديون الغربية ـبـ

الفرقة الشببببببرقية، وكان من الضببببببروري تعديل بعض العالمات 

الموسببببيقية فيها لتتمكن اآللة من عزف بعض المقامات الشببببرقية 

كب لبة إفراديبة وآلبة مصبببببباحببة. وكبانت العالمات التي تحّول فيها 

سيكاه( وعالمة ال )سيكاه(، وعالمة سي  ـبـ عادة هي عالمة )مي

أي تجعل  ببببرقية على النحو  )سببببيكاه(، وغالباً ما كانت تشببببّرق:

سيكاه(:  ـبببـببب سيكاه(: عالمة مي بيكار، عالمة )ال ـببـببب التالي: )مي

سيكاه(؛ عالمة سي بيكار. ثم  ـبببببـببببب عالمة ال بيمول، عالمة )سي

اسبتنب  المشبّرقون، وخصبوصباً في مصر حيث كثر استخدام آلة 

األكورديون "المشببببببّرق"،  رائق متنوعة السببببببتخراج عالمات 

على األكورديون فجعلوا اسبببتخراج بعضبببها أو كلّها  السبببيكاه هذه

بطريقببة فتح أو إغالق منفبباخ اآللببة الببذي ينفخ الهواء في بعض 

الفتحات المركب عليها الشببببببفرات التي تهتز وتصببببببدر صببببببوت 
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ولونها  المقبامي وأبعد موسببببببيقانا العربية الشببببببرقية عن مسببببببارها

الحقيقي األصببببببيل، وهو الذي أفقدنا جمهوراً عارفاً  ّواقاً ملتصببببببقاً 

 بتراثه الموسيقي محباً له مقدراً.

هذه التفاصبببيل التقنية وكثير غيرها تتصبببل بالغناء أوصبببلتنا 

إلى الحبال التي نحن عليهبا اليوم. ورّب قبائل: ما الذي يعنيني أن 

سببي  ياتيو ونجيبه بتبتكون سببيكاه الراسببت مختلفة عن سببيكاه الب

، و اَب وزاب، وكثير وكسبببببير،  هو الفرق بين أن نقول ثّم وسببببُبمق

و َهََر وَزهََر.. هي تفاصبيل صببغيرة أصبببحنا نفقدها لسببانياً إ  لم 

تعببد األحرف اللثويببة ) ،  ، ث( تظهر في قراءتنببا للغتنببا عنببد 

الكثير منبّا، ولو أننبا ندرك هذا عند سبببببببماعه كما ندرك من يلفظ 

ه األحرف بعنبببايبببة نطقهبببا ومخبببارج حروفهبببا عنبببد آخرين. هبببذ

فالتهاون الحاصبل بفروق السيكا، والفقدان هنا مأسوف عليه فهو 

غنًى وليس ترفاً نُحسبد عليه لسانياً وموسيقياً ممن ال يمتلكون في 

 أنظمتهم اللغوية والموسيقية ما نملكه هنا!

منير  ، وتحديداً في نيسببان من هذا العام عكف1972في عام 

بشبير على إصالح أو اع المؤسسة الموسيقية العراقية اإلدارية 

                                                           

النغمبببة، فجعلوا الفتح يعطي مثالً عالمبببة )ال بيمول( واإلغالق 

لية على يعطي عالمبة )سببببببيكباه ال( وهكبذا. وقبد  ُبقبت هبذه العم

بعض العالمببات غير المطروقببة كثيراً في العزف، في حين كببان 

الميل نحو تثبيت عالمات سببببببيكاه )مي، ال، سببببببي( في األوكتاف 

ونصببببببف األوكتببباف األعلى )القرار( من اآللبببة، واإلبقببباء على 

أوكتاف ونصف األوكتاف األدنى )األوس  والجواب( على حالته 

ت محمد عبد الوهاب إدخال الطبيعية كسببببلّم غربي معّدل. محاوال

األكورديون في أعماله في النصببببببف األول من القرن العشببببببرين 

كانت محاوالت غربية بحتة فلم تكن هذه اآللة أصببببالً قد  ببببّرقت 

بعبد، وكبان عازفوها أجانب أصببببببالً، ومثالها عزف األكورديون 

 في أغنية )سهرت منه الليالي(.
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التأهيلية الفنية، ففصببل قسببم الموسببيقا عن باقي األقسببام في معهد 

تسبببببميته )معهد الفنون الجميلة(، وأ لق على القسبببببم الموسبببببيقي 

)المعهد الو ني للموسبببيقا( ورأى أن يُلحق المعهد إدارياً تنظيمياً 

تجنباً الزدواجية الوصبببببباية اإلدارية والمالية مع بوزارة اإلعالم 

وزارة  أخرى. وقد وجد منير بشببير أن "أسبباتذة" الموسببيقا الذين 

كانوا يدرسبببببون في المعهد غير أكفاء وغير مؤهلين لهذه المهمة 

على النحو الببذي يراه، ووجببد أن مببا يببدّرى فيببه غير مبني على 

الً )على معهد الفنون أسس سليمة من الناحية الموسيقية. كان معو  

الجميلة( نشبببر التراث الفني العراقي والحفا  عليه وتعليمه، لكن 

أدواتبه التأهيلية لم تكن مسبببببببتكملة وغير كفأة للقيام بهذه المهمة. 

وكانت الفرقة القومية للفنون الشعبية قد أسست لتكون مرآةً أمينة 

فعمد منير  لك،للفنون العراقية التراثية والشعبية، لكنها لم تكن كذ

بشير إلى "تطهيرها" من اآلالت الغربية وأبقى على آالت التخت 

الشببببرقي واآلالت الفلكلورية العراقية. كما صببببرف بشببببير فرقة 

المنشدين التي كانت تصاحب الفرقة إ  وجدهم غير مؤهلين لمثل 

هذه المهمة. ووجد منير بشبببببير في مدرسبببببة الموسبببببيقا والرقص 

كة ألهداف المدرسبببببة ومهمتها، فعمد إلى إدارةً مترهلة غير مدر

فصببل القسببم التربوي فيها عن القسببم الفني وو ببعهما بين أيدي 

مختصببين كفئين. وفي مدرسببة الموسببيقا والباليه كان هناك نقص 

في اآلالت الموسبببببببيقيبة، وكبان المعول على هذه المدرسبببببببة رفد 

الحركبة الموسبببببببيقيبة العراقيبة خالل عقد واحد من الزمان بكادر 

لفرقة السبيمفونية، فعكف مع المسؤولين على تأمين ما يلزم عدةً ا

وإجراءات ليكفلوا للموسببببيقي مسببببتقبالً حياة كريمة، ووجد منير 

بشبببببببير أن اآلالت التراثيببة كببالعود والقببانون والنبباي كببانببت آالت 

 مهملة تدريساً وعزفاً.

، وهنببا بيببت قصببببببيببدنببا، 1973ولم يكن في العراق في العببام 

كن ولم ت العراقية علمية لدراسببببة التراث الموسببببيقي مؤلفات نظري

هنبباك أ ٌر بشببببببريببة مؤهلببة علميبباً للبحببث والتحليببل واالسببببببتنبببا  



 

 23 

. وكان المعّول على معهد (15)للدراسبات النظرية الموسيقية العراقية

 .(16)الدراسات النغمية القيام بمثل هذه المهمات الموسيقية األكاديمية

                                                           

  للدراسببات ربية ، صببدر عن المؤسبسبة الع1981في العام ـببببببـبببببب

للدكتورة  بهرزاد قاسم حسن عنوانه  والنشبر في بيروت، كتاب

صببببفحة، تطرقت المؤلفة فيه  279يقع في  (الموسببببيقا العراقية)

إلى دراسببببة اآلالت الموسببببيقية التقليدية في العراق، والموسببببيقا 

الشببعبية فيه، والفرقة القومية للفنون الشببعبية، ومعهد الدراسببات 

 النغمية.
  ر نظام المعهد في تـببببـبببب أسس معهد الدراسات النغمية في بغداد ونُشا

، ملحقاً بوزارة اإلعالم العراقية 1971ينباير سببببببنة  /كبانون الثباني

للعنببايببة بتببدريس الغنبباء التراثي والشببببببعبي العراقي. إالّ أن النيببة 

الطيببة في تبأسببببببيس هبذا المعهبد لم تُنجبه من الزلببل والخل ، إ  إن 

التراثي الفلكلوري فيببه كببانببت قليلببة إلى  حصببببببص الغنبباء العراقي

جببانببب الموسببببببيقببا الغربيببة والتركيببة، األمر الببذي أفشبببببببل هببدف 

ومشببببروع معهد الدراسببببات النغمية، إ  كان المقام العراقي يُدّرى 

فيبه بواقع سبببببباعتين أسبببببببوعياً! ولم تكن آلتا الجوزة والسببببببنطور 

العراقي. تبدرسببببببان فيبه ببدايبة، وهما آلتان مهمتان من آالت المقام 

وكببان من المفترض أن يلجببأ المعهبببد لتعليم الموسببببببيقبببا التراثيبببة 

والفلكلورية المحلية في مراحله األولى على معلمي الموسبببيقا الذين 

يُطلق عليهم في العراق "أسببطوات الموسببيقا" لكن هذا لم يحدث إ  

ا ببببببتر بت إدارة المعهبد على من يرغبب في التبدريس فيه معرفة 

أي منير بشببببببير في هبذا السببببببياق قد يكون فيه قراءة المبدونبة! ور

 1961مبالغة قليالً، فجميل بشبببببير أخو منير نفسبببببه قد أنجز سبببببنة 

في جزأين اعتمد منهجاً في المدارى  العود و ريقة تدريسبببهكتاب 

 الو نية.
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لية إصببببالح تأهيل الموسببببيقي كيف يجب أن ننظر إ ن إلى عم

الشببرقيو اإلصببالح المؤسببسبباتي التعليمي هو إصببالح إداري أوالً، 

وتربوي ثببانيبباً، وتقني ثببالثبباً. وهببذا ال يعني بببأي حببال من األحوال 

تبدّرج العمليبة اإلصببببببالحيبة على هذه المحاور الثالثة على التوالي 

ب ن  معاً.  زمنيباً، وإنمبا هي عمليبة متالزمبة موازيبة للمحاور الثالثة

اإلصبببالح اإلداري يتصبببل بمو في المؤسبببسبببة التعليمية الموسبببيقية 

وحسببببببن اختيبارهم ألداء مهمبات إداريبة  اهرها وبا نها ال يدالن 

على خصوصية تُذكر. إالّ أن اختيار موارد بشرية كيفما اتفق لشغل 

و ائف إدارية في مؤسبسبة موسبيقية يعيق عمل إدارة المؤسسة من 

ت الوسبب  الموسببيقي وأهله عموماً. ونحن هنا باب جهل خصببوصببيا

ال نعني التسبببباهل أو التغا ببببي، وإنما نعني التفهم والفهم واإلحا ة 

بمهمة المؤسببسببة وأدواتها وأهدافها وجمهورها من الطلبة. عناصببر 

                                                           

يمكن أن نذكر من "أسببطوات" الموسببيقا التراثية العراقية على 

ي، وغزالي، وعمر، سبببببببيل المثال ال الحصببببببر: قُبانجي، وكندرج

وهم من أهم من غنى المقببام البغببدادي، ورجببب، وإبراهيم، وعلي 

أهم من غنى الشببببببالغي البغبدادي... وجميعهم تبأهلوا فنيباً بالطريقة 

التقليبديبة ولم يتلقوا تعليمباً أكباديمياً وال انخر وا في مؤسببببببسببببببات 

ل يأكاديمية، ولم تفد منهم فعالً المؤسبببببسبببببات األكاديمية القائمة لتأه

جيل الشببببببباب من المغنين والموسببببببيقيين في العراق وغيره. ومن 

بباب توخي الحبذر العلمي يجدر بناء التنبيه إلى أن اصببببببطالحات: 

المقام العراقي، المقام البغدادي، المقام الموصبببلي، ال عالقة لها بما 

 .نعرفه داللياً عن تعريف المقام في الموسيقا الشرقية
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تفصبيلية كثيرة لو تنبه إليها القائمون على المؤسبسة لضمنوا أوراق 

اإلصالح التربوي التقني أو  نجاح مفيدة لحسبن إدارة المؤسبسبة. أما

العلمي األكاديمي فهو يتصل مبا رة بحسن اختيار الموارد البشرية 

الكفأة الموهوبة وهذا لم توفق به مؤسبببسببباتنا الموسبببيقية إالّ قليالً، إ  

 !(17)إن القائمين عليها تعليمياً لم يُؤتوا من العلم إالّ قليال

كل الخطر  ببببعُف تأهيل المدرسببببين في معاهد الموسببببيقا يشبببب

األكبر على عملية إصبببببالح التعليم والتأهيل ب ن  معاً. ورب قائل إن 

وأنه  األمر ال يقتصببببببر على الوسبببببب  الموسببببببيقي أو الفني عموماً،

ينسبببحب على مناحي الحياة التعليمية كلّها. هذا صبببحيح، لكن األمر 

في الوسب  الموسيقي أكثر خطورةً ألنه نظرياً و منياً يستند أساساً 

إلى الموهبببة اإلرث الحقيقي للموسببببببيقي الببذي ينخر  في العمليببة 

التعليمية األكاديمية لصقل هذه الموهبة وبلورتها وتفتحها. وألسباب 

انخر  في العملية التعليمية األكاديمية الموسببببببيقية أقل الناى كثيرة 

حظبباً من العلم والمعرفببة والثقببافببة، وأحيببانبباً كثيرة أقلهم حظبباً من 

 .(18)الموهبة الفنية  اتها. وهنا مكمن الخطر

                                                           

  عهدها التعليمي الموسيقي أن يكون لها  قُيّض لمصر في بدايةـببـبب

أسبببببباتذة موسببببببيقا كبار يُعتّد بمواهبهم وكفاءاتهم وعلمهم: محمد 

تتلمذ عليه محمد  ،القصبببببجي كان أسببببتا اً في المعهد الموسببببيقي

عبد الوهاب ورياض السببببببنبا ي وأسببببببمهان.. وعلي الدرويش 

الحلبي كان أسبببتا  الناي والمو بببحات في المعهد الموسبببيقي في 

 يالدين حيدر أسبببتا  العود، كما درى عل محييغداد إلى جانب ب

الدرويش في معهد الر بببببيدية في تونس الناي وغناء المو بببببح، 

 وله أياد  بيضاء في التدريس بمعهدي حلب ودمشق.
  ببنق منير بشببير حملةً خالل حملته اإلصببالحية الموسببيقية ـببببببـبببببب 

ن المؤهليالتعليميبببة في العراق على جيبببل من "المعلمين" غير 
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أما مسألة رب  المعهد الموسيقي بوزارة اإلعالم على النحو 

مسببببببألة فيها نظر الذي جرى في العراق أيام منير بشببببببير فتلك 

. أما رب  معهدنا الموسبببببيقي السبببببوري العالي (19)ونقا   ويل

بوزارة الثقافة فهو يسهّل على المعهد أموراً ويعقّد أموراً أخرى 

كثيرة. فرب  المعهد بوزارة الثقافة يقلل من  بببأن قيمة  بببهادته 

من النباحيبة األكباديميبة، ويحرم المعهبد من الناحية البحثية التي 

لممكن أن يضبببببببطلع بهببا المعهببد لو كببان تحببت مظلببة كببان من ا

التعليم العبببالي. لكن أمر رب  المعهبببد ببببالتعليم العبببالي يخرج 

المعهد الموسببيقي بو ببعه الحالي من دائرة العمل ألنه ال  ببيء 

 فيه يستوفي  رو  التعليم العالي أصالً.

                                                           

الذين كانوا يمسبببكون بزمام التعليم الموسبببيقي في العراق. ويقال 

، أي في وقت مبكر جداً كانت 1946ن حملته هذه قد بدأت عام إ

 الدين ما تزال نضرة.. محييثمار تعليم المعلم 

  المعهد  1947تأسس في عام أول معهد موسيقي في دمشق ـبببـببب(

. وقتئذ  فخري الباروديالموسبيقي الشرقي( على يد نائب دمشق 

ثم أُتبع لوزارة  ،ألحق المعهببد أول عهببده ببباإل اعببة السببببببوريببة

وبعدها لوزارة الثقافة واإلر بببباد القومي. وعمل فيه:  ،المعارف

فؤاد محفو ، خضببر جنيد، محمد النحاى، كامل القدسببي، سببعيد 

فرحات، عبد الوهاب سبببيعي، عبد السببالم سببفر.. وقد خّرج هذا 

خري وأمين الخيا  وعدنان إيلو  وعدنان أبو المعهد صببببباح ف

الشبببببامات، وأسبببببعد خوري، وهشبببببام حموي، واألخوين عدنان 

وزهبيبر مبنبيبنبي، وعمر العقببباد، وإبراهيم البببذهبي، وبهجبببت 

 حسان... 

 .194-192، ص. الموسيقا في سوريةأنظر: عدنان بن  ريل، 
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أمبا مسببببببألبة اإلقبال على تعلّم اآلالت الغربية كالبيانو والغيتار 

فلوت.. والعزوف أو قلة اإلقبال على تعلم آالتنا الشببببرقية كالعود وال

والقبانون والنباي فتلبك مسببببببألة اجتماعية لم ينُ  من آفتها بلٌد عربي 

واحبد. فتعلم آلة غربية يعد عندنا قيمة "خواجاتية" مضببببببافة، وهي 

للبنبت أكثر قيمةً أيضبببببباً منها للشبببببباب، حصببببببلت الطفرة مع مقدم 

اً على تعلّم العزف على البيبببانو األثريببباء الجبببدد البببذ ين أقبلوا كمبببّ

والغيتار في حين أقبل أبناء العامة والحرفيون وصبغار الكسبة على 

تعلم العزف على اآلالت الشببببببرقية بصببببببعوبة بالغة أحياناً.  اهرة 

 اجتماعية كما أسلفنا معممة عربياً.

أما مسببببببألة "تطهير" الفرق الموسببببببيقية الشببببببرقية من اآلالت 

واإللكترونيببة فهي أول خطوة في اإلصببببببالح الموسببببببيقي  الغربيببة

الشببببببرقي، إ  ال يمكن أن يكون لهببذه الفرق هويببة  ببببببرقيببة وهي 

خصبوصاً أنها تسمي نفسها فرقاً "و نية" أو "قومية" أو  (20)هجين

 "تراثية" أو "فلكلورية"..

والطريف في هبببذا السبببببببيببباق أن صبببببببفي البببدين األرموي 

ار قد تطرقا إلى مسببببألة دخالء والجرجاني في مقدمة كتاب األدو

"الكار" وصبنعة الموسبيقا والغناء من الذين اكتفوا بمعارف قليلة 

لممارسة الغناء والعزف وقد جهلوا جهالً تاماً النظرية الموسيقية 

                                                           

  الثقافة  ةرتركيبتها وأدائها التابعة لوزاتأثرت فرقنا المحلية في ــ

دنببا بببالظبباهرة األوربيببة الشببببببرقيببة في بلببدان أو اإلعالم في بال

  تراكي.المعسكر اال
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. ويبدو أن توصيف حال القرنين الثالث عشر (21)ووجودها أصالً 

ي لم والرابع عشبببببببر على النحو الذي جاء به األرموي والجرجان

يتغيّر حتى اليوم رغم إحداث المعاهد الموسبببيقية وإحداث أقسبببام 

للموسببيقا الشببرقية فيها، فما زالت المعارف النظرية فيها  ببعيفة 

 ملتبسة فقيرة فقر أهلها بالعلم والمعرفة.

 
 

 

 القديمة  الموسيقا إلى العودة

 األصالة فهوممل العقائدي والطرح

 

 

 

 

  سليمان سماء .د

 

 ةــمقدم

 بين المتنازعة الشببببائكة العالقة تلك مو ببببوع  ببببغلنا لطالما

 صرع هذا؛ عصرنا في وا ح بشكل تتجلى عالقة. والحديث القديم

 محاولة نبي, الما بببي إلى والحنين التجديد في الرغبة بين يتأرجح

 نقا و التقاليد إلى والعودة, الو بببع المسببببقة واألفكار القيود كسبببر

 نإ بل, العالقة لهذه حتمي بشبببكل خا بببع الفن أن بد وال. االرتكاز

 ففي. العصور عبر مجاالته بشتى الفني التطور سايرت العالقة هذه

                                                           

  186، المجلد الثالث، ص. الموسيقا العربيةعن ديرالنجيه، ـبببـببب ،

1938. 
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 ثونمتشبببب وآخرون ،بالحداثة المنادين أولئك نجد تاريخية حقبة كل

 .   والتقليدي روثبالمو

 بدوت التي( والحديث القديم) أي القطبين هذين بين العالقة إن

 اإ  منطقي مبرر من لها يكون ال قد, األحيان بعض في تصببببادمية

 نم مكونة سبببلسبببلة األمر حقيقة في هو تاريخال نبالحسببببان أ أخذنا

 بذور  ياتها في تحمل مرحلة كل أن أدركنا وإن ،متتالية حلقات

ى لإ ننظر أن ينبغي فال. قادمة لمرحلة درباً  بهذا لتفسبببببح انهاياته

 فهي, تنبازعية عالقبة أنهبا على والمحبدث الموروث بين لعالقبةا

 لياً تكام  بببكالً  تأخذ أن يجب بل, سبببلبية عقيمة عالقة بهذا سبببتكون

 غنيي يفتأ ال جذراً  القديم ومن للقديم اسبببتمرارية الحديث من جاعالً 

 .يليه ما

 من وقت في أدت التي األفكار بعض نحبدد أن يجبب وهنبا

 في ثوالحدي القديم بين العالقة اكتنف الذي الفهم سببوء إلى األوقات

 فكرة هي المجبببال هبببذا في األفكبببار أهم إحبببدى تكون وقبببد. الفن

 ىحت عشبببر التاسبببع القرن منتصبببف منذ بها نُودي التي" التطور"

 مهد من أول هو التطورية بنظريته دارون كان وان.  الحالي وقتنا

, سعاً وا قبوالً  تعايش تزال الو كانت وإن, الفكرة النطالق األر بية

 مكنناي فال: تماماً  دقيقة تبدو ال قد تحديداً  الفني المجال في أنها إال

 أخرى من تطوراً  أكثر لبيكاسببببو لوحة اعتبار المثال سببببببيل على

 وراً طت أكثر هي ألدونيس قصببيدة بأن القول يمكننا وال ،لرامبرانت

 نم سبببببيكون  اته الوقتفي و ،للمتنبي أو للشبببببنفرى قصبببببيدة من

 يةالسببيمفون أو ،لباخ( متى حسببب المسببيح آالم)اعتبار حقاً  المجحف

 .نسكيلستراف الربيع  قوى عمل من تطوراً  أقل ،لبيتهوفن التاسعة

 هبببذا)تطور عن نتكلم ال, الفني المجبببال وفي هنبببا فنحن إ اً 

 نع, لتبدع  عن نتكلم بل(, الفعل ردة من نوع إلى أدى الذي المفهوم

 عن نات  التغير هذا, التعبيرية اللغة في, التعبيرية األداة في تغير

 بل. بشببببريال للكائن والروحية والثقافية االجتماعية البنية في تغير

 انبالفن المحيطة المعطيات مجموع في المتعاقبة التغيرات هذه إن
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 قدو. الفني والمضبببمون والشبببكل األداة تبدل في األكيد السببببب هي

 عن الفرنسبببي الموسبببيقي الناقد فيتيس فرانسبببوا جان قاله ما يكون

صببباً ,التطور فكرة  ندعوه ما: "  يقول حين تو بببيحه أردنا لما ملخ 

 ."(22) تبدل إال هو ما, تطوراً  بالعموم

 تخا ا إلى والمنقوص الجزئي تأويلها أدى التي األخرى الفكرة

 والعظمة للنقاء تجسببببببيداً " القبديم" اعتببار هي راديكباليبة مواقف

 ألق من لالقتراب ومشوهة يائسة كمحاوالت" الحديث"ى لإ والنظر

 ال عدد يتبناه الذي التأويل هذا بأن القول من بد وال...  القديم هذا

 قيق ن فال. األ ببياء حقيقة عن يكون ما أبعد هو ,النقاد من به يسببتهان

 مع تكشبببفت قد الفكرة هذه أن يبدو بل. بالمطلق عظيمَ  وال بالمطلق

 هذاب يولتنضببببب, حداثية محاولة كل نبذفي  دفينة رغبة عن الزمن

 .  مغلق محافظ توجه إ ار تحت

 في منصببببرم تاريخى لإ, لما ببببيى الإ, لقديمى الإ العودة إن 

 الثقافي الصبببببعيد على ملحة و بببببرورة, حاجة هو, الفني المجال

 والمرور ،سبق الذي إلرثى الإ عالرجو نإ بل. والفكري والروحي

 قديمةال العصبببور منذ الفن مسبببيرة  بببكلت التي التاريخية بالمراحل

 تمثل على القدرة لنا تتيح التي األكيدة الوسبببيلة هو, هذا حيننا حتى

 احدو اتجاه لها يكون حين, العودة هذه لكن. واستيعابها المسيرة هذه

 غير, قصببببائيةإ تضببببحي وحين(, لما ببببيى الإ العودة اتجاه أي)

 .   وأهميتها دورها حتماً  ستفقد, الحا رة بالتجارب معترفة

 مع بعالقته الموسببببيقي األداء مفهوم رب  سببببنحاول هنا ومن

 ينالموسيقي من الكثير  غل مو وع وهو. والحديث القديم مفهومي

 لمرحلةا إلى حتمي بشكل منتم   الموسبيقي فالعمل. والمفكرين والنقاد

                                                           

 Fétis, François-Joseph, Biographie universelle ـ22 

des musiciens et bibliographie générale de la 

musique, Paris , Libraure de Firmin Didot 

frères, Tome I, 1868, préface P. XXXIII. 
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 لكن .ةوالجمالي واألسلوبية الفكرية خصبوصبيتها لها ,معينة تاريخية

 ينالخاصببب واألسبببلوبي التاريخي اإل ار إلى العودة في الرغبة بين

 عصبببرال معطيات مع يتما بببى الً نق لنقله تسبببعى التي وتلك, بالعمل

 بشببكل ثوالحدي القديم بين العالقة إ ببكالية لنا تتجلى, وخصببوصببيته

 والزمن العمل إ ار إلى ؤديالم يعود أن ينبغي حد فألي. وا بببح

 من يضبببيف أن المؤدي هذا يسبببتطيع حد أي لىإو ،فيه كتب الذي

 خصوصيته, الحديث عصره معطيات من المتحدرة الخاصبة رؤيته

 وحساسيتهو

 (الباروكيين)  حركة أو القديمة لموسيقاى الإ العودة حركة

 الصبببببعيد على والحديث القديم بين العالقة إ بببببكالية  رحت

 القرن من الثاني النصببببببف في جدي بشببببببكل الموسبببببيقي األدائي

 أن استطاعت  اهرة والدة  هد فقد. العشرين القرن أي ،المنصبرم

 كيةالكالسببببي الغربية الموسببببيقا عالم في به يسببببتهان ال مكاناً  تحتل

 هذه أخذت وقد".القبديمة الموسببببببيقبا إلى العودة" بظباهرة دعيبت

 طاً خ تمثل حركة تشبببكل باتت أنها لدرجة شبببرتنتو تعا مت الظاهرة

 من رالكثي حوله من يثير يفتأ ال خاصبببباً  وأيديولوجياً  بل موسببببيقياً 

 . والجدل النقا 

 إلى العودة"ـبببببببب ف: توجهها على سبببيدلنا الحركة اسبببم أن والبد

 وقد, الما ببببي إلى الرجوع أنواع من نوع هي" القديمة الموسببببيقا

 قاالموسي) لحمصط استخدام مالحظة عند للذهن يتبادر ما أول يكون

 الدقيق التعريف هو ما: بقوة نفسببببببه يطرح سببببببؤال هو( القديمة

 وماهو الموسببببيقا في القديم هو ما باألحرى أو القديمةو للموسببببيقا

 حديثهو

, يلتفصبب أي في الخوض وقبل البداية منذ التسبباؤل هذا يضببعنا

 .النسبببببية مفهوم وهو أال ،باأل ببببياء عالقتنا يحكم مفهوم بمواجهة

, ثيرةك لتدرجات ثناياه في حامل, فضببفاض, االتسبباع  ببديد فالقديم

 وأ مرحلة عند متوقف وغير المتعاقبة التاريخ مراحل عبر منزلق

 عمق يف  ببارباً  ،القدم في مغرقاً  يكون قد الفن في القديم:  ما فترة
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 ا بببحو موثققاً  قريباً  قديماً  يكون وقد ،اليسبببير إال عنه نعلم ال تاريخ

 وقد ،اإلغريقي الكالسببببيكي بالفكر مرتبطاً  القديم يكون قد. المعالم

   .فق  انصرمت عقود لبضعة عائداً  قديماً  يكون

 ما على القديمة الموسبببببيقا مصبببببطلح إ الق أن لنا يبدو لذا

 نم  ببيئاً   ربما يعكس قد,  الموسببيقية األنواع من"  نوعاً "  أ ببحى

 نم( معينة موسبببيقا) إخراجفي  رغبة ربما أو التصبببنيف في رغبة

 أن بد وال ،محدد إ ار في لو بببعها تالها وبما سببببقها بما عالقتها

 حثناب في الحقاً  لها سبببنتطرق التي ومنطلقاتها أسببببابها الرغبة لهذه

 .هذا

( بناهت منإلى  بالنسبة) القديمة الموسيقا مصطلح إلى عدنا  اوإ

 تبتك موسببيقية بأعمال أسبباسببي بشببكل مرتب  مصببطلح أنه سببنجدف

 عليها حكم, الزمن من معينة مرحلة في وجدت ةموسبببببيقي آلالت

 غامرةم بداية كانت وإن. االسبببتبدال أو باالنقراض بعد فيما التاريخ

 مرحلة ألعمال بالتطرق ابتدأت قد القديمة الموسببببببيقا إلى العودة

 ام أنها إال(, الباروكيين بحركة تسببميتها جاءت هنا ومن)  الباروك

 وكذلك ،الوسببببطى العصببببور فترة أعمال لتشببببمل امتدت أن لبثت

 هذه هاب تتمتع التي الخصبببوصبببية على تأكيداً  ،الكالسبببيكية المرحلة

 حيث ومن ،جهة من ألجلها كتبت التي اآلالت حيث من األعمال

 كل, إ اً . أخرى جهة من اآلالت هذه على بالعزف المرتبطة التقاليد

 تعريفاً  قديم عملهو ,0011  عام قبل لفأُ  أو كتب موسبببيقي عمل
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 وما الرومانسببية المرحلة أعمال من كل   التعريف هذا من ومسببتبعد

 .   الحديثة تأكيد وبكل الرومانسية بعد

 أن اسببتطاع" القديمة الموسببيقا"  مصببطلح, المصببطلح هذا إن

 وهو أال ،األعمال من مجموعة بين أسببباسبببياً  مشبببتركاً  قاسبببماً  يخلق

ن. الما ببي إلى الحصببري  انتماؤها  من  ببكالً  اءاالنتم هذا وسببيكو 

 مرهونة األعمال هذه لجعل ووسيلة بل الحا ر مع القطيعة أ بكال

 عملية أدائها عملية من تجعل التي المعطيات من بمجموعبة أببداً 

 . األصالة مفهوم أساسي بشكل يحكمها" عقائدية"

 مفهومب وعالقتها الحركة هذه إيديولوجية في الخوض وقببل

 أدت يالت واألسباب بداياتها على الضوء نسل  أن لنا بد ال األصبالة

 .نشوئها إلى

 النشوء أسباب

 واءسببب ،جذرية كثيرة تبدالت ثناياه في نوالعشبببر القرن حمل

 لةاآل فتطور. االجتماعي مأ السببياسببي مأ االقتصببادي الصببعيد على

 مالنظ اسبببتنزاف, المعاصبببر اإلنسبببان حياة في احتلته الذي والمكان

 الفنيةو الفكرية التيارات من وعةلمجم الالفت التصبببباعد, التقليدية

 تركت التي المفجعة وآثارهما العالميتين الحربين تتالي, المتنوعة

 حقيقة في أدت العوامل هذه كل..  األوربية المجتمعات في ندوبها

 وبالتالي ،اآلخر مع, الحياة مع العالقة في جذري انقالب إلى األمر

 .الجمالي عدهوبُ  فتهوو ي دوره, الفني للعمل الرؤية في انقالب

 ة ليعي, حداثية  روح من العشببرين القرن في  رح ما وبقدر

 ،واالجتماعي والفني الثقافي المشبببببهد بعمق تبدل أن اسبببببتطاعت

 جديدة معطيات من تخلق أن الطروح هذه اسببببببتطاعت ما وبقدر

 العمل همايتضمن الذين الجمالي والبعد التعبيرية اللغة تشكيل أعادت

 اآلن في دعت مناقضبببببة  روح المقابل في  هرت ابقدرم, الفني

 .  االرتكاز ونقا  والتقاليد الموروث إلى العودة إلى  اته
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 ناً قر, األول نصفه وخصوصاً  نوالعشبر القرن هذا إ اً  لنا يبدو

 رزتأف التي الحداثية فالحركة والمتضبببادات؛ بالمتناقضبببات مترعاً 

 ردة بالمقابل هدت ببب والتيارات التوجهات من به يسبببتهان ال عدداً 

 كل قطع من والتوجس بالخوف  ببببعور منشببببؤها ردة, عليها فعل

 .فكري وانتماء تاريخ مع الصلة وبالتالي بالما ي صلة

 ,التجديد مراحل أن البديهي من فسببنجد, كثب عن نظرنا  اإ" 

 أخرى لمراحل مجاورة, العشببرين للقرن المميزة القطيعة أو الثورة

 قرنال في الحداثية المتطلبات إن... لما ببيا أسبباليب إلى العودة من

 المذاهب بها والمقصود)  المتعة مذاهب مع تعايشاً   هدت العشبرين

    (23)( " التقليدي العام الذوق تر ي التي

 خمز من حالة القرن أوائل في ناجدو الموسببيقي الصببعيد فعلى

 كلبشبب نزعت عدة وجمالية فكرية تيارات بظهور تمثّل هراب حداثي

 تألدوا متبنية جديدة موسببببببيقية حالة عن البحث إلى فيه بسل ال

 قوالبهو , بببكلهو, الموسبببيقي العمل بنية على أثرت مختلفة تعبيرية

 مشبببتركة قواسبببم ناجدو ما بقدر و. تحكمه التي المقامية والعالقات

 بقدرما, حقيقيبة حبداثيبة حبالبة عن بحثهبا في التوجهبات هبذه بين

 صببعيد ىعل بينها والتباين االختالف نلمس أن  اته بالحين نسببتطيع

 هذا على واألمثلة. الموسببيقي العمل لبناء المتبعة والطرق المعالجة

 ـببببببببـ البحر: ) الزمني تسبببلسبببلها حسبببب سبببنذكرها وا بببحة التباين

, لشبببونبيرغ( 0010 ـببببببببـبببببببب يرفارتون أ, )ديبوسبببي لكلود( 0011

 ــ عالربي  قوى,)مانينوفخلر( 0010ـبـب للبيانو الثالث الكونشرتو)

, فاريز دغارإل( 0091ـبببببـببببب نتيغرالأ, )سترافنسكي يغورإل( 0001

 عمل ثم ،0090 عام األخيرة الغنائية  ببببتراوى ريتشببببارد أعمال

                                                           

 Nattiez, Jean-Jaques, «  Comment raconter le ـ23

Xxeme siècle », in : Musique, une encyclopédie 

pour le XXIeme siècle, Arles, Actes Sud, Tome 

I, 2003, P.41-42. 
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 األولى السوناتا)و( 0091 ـبببببـببببب والكثافات القيم مقام)  الهام ميسيان

 حسب األعمال هذه  كرنا قد كنا وإن. بوليز لبيير( 0091ــ   للبيانو

 التبدالت سبببرعة على داللة من يحمل لما فهو يخيالتار تسبببلسبببلها

 لتعبيريةا الموسبيقية اللغة على العشبرين القرن فترة في  رأت التي

 على متدت كانت والتي سببببقتها التي التاريخية الفترات مع بالمقارنة

 نالفترتي أو الباروك فترة حال هو كما ،نسببببياً  الزمن من قرن مدى

 .  الرومانسية و الكالسيكية

 اللغببة معطيببات في والجببذري السببببببريع الخببا ف التبببدل هبذا

 مناقض رآخ توجه تبني لىإ الموسبببيقين من الكثيرين دفع الموسبببيقية

 (24)لجددا الكالسيكيين حركة ي  هاهي التأليفي الصبعيد فعلى:  تماماً 

 دفاعال على العزم عاقدة الحداثية للتيارات مواز وبشبببكل بقوة تظهر

 مجموعة) الموسببيقية الكتابة في الكالسببيكية والتقنيات األسببلوب عن

 قالموسيى الإ العودة حركة فظهرت األدائي الصبعيد على أما(. السبتة

 مفهوم تبنوا الذين العازفين من مجموعة هاتسببببببأسببببببق  التي القبديمة

 .الموسيقية األعمال أداء في القديمة التقاليد إلى والعودة األصالة

 حركة خلق إلى أدت التي األسبببباب في نسبببهب أن أردنا وإ ا 

 : بأن القول فيمكننا القديمة لموسيقاى الإ العودة

 اً دّ ر األولى بالدرجة نشأت القديمة لموسيقاى الإ العودة حركة ــ0

 . الحداثية التوجهات على

 القطيعة من نوع فيها  هر مرحلة في الحركة هذه جاءت ـبببببـببببب9

 تر بببي ال الموسبببيقا فهذي الجديدة؛ والموسبببيقا الجمهور بين

 وما الرومانسبببببية وجه في الباب أغلقت قد نهاإ بل, الجميع

 وجخر إن. والعبثية التأزم يشببوبه عالم صبببورة لتعكس بعدها

", للمشبببباعر المدغدغ" و" الجميل"  ارإ من الموسببببيقا هذه

 الجمهور جعل, تماماً  مختلف آخر واقع على بظاللها تلقأ

 تيال بتلك ةمقارن عصببره موسببيقا عن العزلة من بنوع يشببعر

                                                           

 Néo-classique  ـ24
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 حركة قدمته الذي الحل وكان ،سبببببابقاً  سبببببماعها على اعتاد

 يدبع ماض مع الحميمة بعالقتها القديمة لموسبببيقاى الإ العودة

 .  الجمهور هذا ر اءإل مثالياً  حالً ,

 التجاوزات على اً رد الحركة هذه جاءت أخرى جهة من ـببـبب1

 مرحلة أعمال أداء في الرومانسببببية بعد وما الرومانسببببية

 األعمال كل أداء  بع فقد. الكالسبببيكية والمرحلة الباروك

 بالطابع التاريخية انتمباءاتهبا اختالف على الموسبببببببيقيبة

 التي األعمال من كثير فقدان إلى أدى مما, الرومانسبببببي

 النوتات نإ بل. هويتها الرومانسبببببببية المرحلة سببببببببقبت

 موزارتو, راموو, باخ سببببيباسببببتيان ليوهان الموسببببيقية

 من عشببببر التاسببببع القرن خالل عانت تهوفنوبي وهايدن

, قيةالموسبببببي للجمل هفي المبال  التقطيع:  كثيرة تعديالت

  ببببببببه والتبديل الصبببببببوتية التبباينات زيبادة على العمبل

 لم واإل ببافات التعديالت هذه...لخإ للسببرعات العشببوائي

 تتما ببى ال نهاإ بل, األصببلية النصببوص في موجودة تكن

 تميزت التي األسلوبية الخصائص مع األ كال من  كل بأي

 . المرحلتين اتكل بها وتتمايز

 علم"، تبلور باألحرى أو ، هور بأن القول من بد ال ـبببببببببـببببببببب9

 مع تزامن الذي عشببببر التاسببببع القرن نهايات في" الموسببببيقا

 واألر ببفة اآلثار علوم مجال في أوربا  ببهدتها التي النهضببة

 المجال في العلمي  البحبث تشببببببجيع في كبير أثر لبه كبان

 عن, قديمة آالت وجود عن كشبببببف البحث هذا. الموسبببببيقي

 ومالحظات كتابات وكذلك, قديمة موسبببيقية نصبببوص وجود

.. منالز عبر الموسبببيقي بالمجال المهتمين بعض تركها نقدية

 بشبببكل سببباعد مجتمعة العلوم هذه لعبته الذي الهام الدور هذا

   .لقديمةا لموسيقاى الإ العودة حركة ونهوض نشأة في حتمي

 الموسببببببيقا" مفهوم أن إلى اإل ببببببارة من لنا بد ال وهنا 

ً  حديث مفهوم هو" القديمة  نالقر من األول الثلث فقبل. نسبببببيا
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 هذاب ونقصد ،"قديمة"ـبببب ب لتصنف يقاـبببـبببالموس تكن لم العشرين

 يقاموس أو الباروك موسيقا تكن ولم. للكلمة االصطالحي الشكل

 الموسببببببيقا فروع من" فرع" ك معتبرة الكالسببببببيكية المرحلة

ً  أو مستنداً  تمثل كانت بل ،الغربية الكالسيكية ً تار مرجعا  ما يخيا

 ةمتصببل كسببلسببلة الزمن عبر الموسببيقا امتداد عن تعبير إال هو

 . منقطعة وغير

 البدايات

 في ،سابقاً   كرنا كما ،القديمة الموسبيقا الى العودة رحلة بدأت 

 اوْ بدَ أ الذين الموسببببيقيين من دعد  هر إ . العشببببرين القرن بدايات

 ةالمرحل هذه وب الت بل الباروك مرحلة بموسيقا له السبابق اهتماماً 

 غامب دي والفيول الباروك وكمبان والكالفيكورد كبالكالفيسببببببان

 ...وغيرها

 اندثرت قد كانت مرحلة بعد ،اآلالت هذه اسببتخراج أن بد وال

 عكقط االرسببتقرا ية وصببالونات المتاحف إلى م لها وآل تماماً  فيها

 التقنية هاإمكانات واختبار تجريبها على الكثيرين حفز قد, ثمينة أثاث

 باحثونوال الموسيقا بعلوم المختصون بدأ مواز وبشكل. والموسبيقية

 موسببيقية أعمال النور؛ إلى قديمة كنوز بتخراج األر ببفة مجال في

 اعاله التي الوسببببطى والعصببببور الباروك فترة أعمال أمهات من

 الموسببببببيقيين كان والتي, الزمن من قرنين أو قرن خالل الغبار

, لبورس, فيردي كمونتي مؤلفين أعمال منها ونذكر .تماماً  يجهلونها

  بببهدته الذي الحراك هذا إن... ما بببو, بريه دو جوسبببكان, كوبران

 نالموسببيقيي من اً كثير  ببجع االتجاه هذا في الما ببي القرن بدايات

 من كتبت التي واألعمال القبديمبة آلالتا مجبال في الخوض إلى

 مفاجئاً  تماسبببباً  كان اآلالت هذه مع الجديد التماى أن بد وال. أجلها

 يثح من الحديثة اآلالت عن تماماً  مختلفة فهي..تعقيد من يخلو وال

 عةو بي األداء  ريقة, الميكانيكية والخصببببببائص التقنية لقدراتا

 بصبببورتها القديمة النصبببوص اكتشببباف إعادة أن بد وال. الصبببوت
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 كل أعمالف, الصبببعوبة منتهى في مهمة كان المعدلة غير األصبببلية

 يةالخصوص  ديدة بلغة تتمتع وكوبران وسبكارالتي ورامو باخ من

 . التنوعو التعقيد  ديدة تزينيية فنوناً  لها أن كما ،التباين و ديدة

 عن عبببارة كببانببت  الحركببة بببدايببات أن إ اً  الطبيعي من

 اآلالت اكتشببباف جاهدين حاولوا الذين الهواة من لعدد تجمعات

 ووتخل غيرأكاديمية, تجريبية بصبببببورة عليها والعزف القديمة

 ً  أن التجمعببات هبذه لبثبت مببا ثم. والمهبارة المعرفبة من حتمبا

, لمجالا في اختصاصيين وباحثين  هورعازفين بفضل, تحولت

 باآلالت النهوض إلى أفرادها كل يسبببببببعى منظمة حركة إلى

 القديمة األعمال أداء وهو أال حصببري خ  سببلوك عبر لقديمةا

 مهدوا الذين األوائل الموسببببيقيين أولئك ومن. اآلالت هذه على

 األسبببماء بعض سبببنذكر الحركة لتبلور واحترافي جدي بشبببكل

 التي( 0010ـببـبب0080) الندوفسكا فاندا اسم أهمها يكون قد التي

 أعمال أداء مجال في العالمية  بببببببهرتها على حازت أن بعد

 من يائهاحإ معيدة الكالفيسان آللة نهائي بشكل انصرفت, البيانو

 سيباستيان يوهان من لكل حصرية ألعمال أدائها خالل من جديد

 ق ري عن بتوثيقها قامت ،كماوسببكارالتي وكوبران ورامو باخ

 خيرةاأل سببنواتها كرسببت إنما, فق  بذلك تكتف ولم. التسببجيالت

 الباروك مرحلة أعمال خصبببوصبببية عن ابةوللكت اآللة لتدريس

 .واألدائية األسلوبية وخصائصها

 الذي( 0091ـبببببـببببب0010) دولميتش آرنولد أيضاً  منهم ونذكر 

 تماماً  مطابقة آالت تصببببنيع  ريق عن القديمة اآلالت حياءإ أعاد

 على األداء فن لتدريس الكامل واالنصببراف الباروك عصببر آلالت

 0009)ديللر آلفرد المغني ومنهم .أيضببببباً  وتصبببببنيعها اآلالت هذه

 الكونتر)  بقة بعث يعيد أن استطاع من أول كان الذي( 0080ـببببـبببب

 .  الباروك مرحلة مع تال ت قد كانت التي( تينور
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 موعمله بأفكارهم اسببببتطاعوا المجال في الطليعيين أولئك نإ

 حركة لوالدة وائيهي أن, المريدين من متعا م لعدد واسببببببتقطابهم

 العمبل فيهبا وحبل ،التجريبب محبل االحترافيبة فيهبا حلبت حقيقيبة

, ديللر ,دولميتش, الندوفسبببببكا. االرتجالية محل والتحليلي التوثيقي

 يدعى ما العشببببرين القرن بدايات في  ببببكلوا, وغيرهم  ببببفايتزر

  بببببببديببد ثببان جيببل  هر بعببدهم ومن. للببباروكيين األول بببالجيببل

 لوا ببحا مكانه يحتل لالجي هذا وبدأ.العقائدية و ببديد بل االحترافية

 المحاوالت من تجربته خرجت أن بعد الموسبببببيقية السببببباحة على

 أسبببببماء الثاني الجيل من ونذكر. جمعية  اهرة لتصببببببح الفردية

 ،وبلورتها الحركة هذه إنعا  في ةكبير ةسبباهمم تزالالو سبباهمت

 ونج, كريسببتي ويليام, سببافال جوردي, هارنونكو نيكوالوى ومنهم

 يلشببببببماب آنيير, جاوكوب رينيه, هيرتف  فيليب, هغباردينيي ليوتإ

 .  كثيرون وغيرهم

ى لإ العودة حركة بدأت العشرين القرن من الثاني النصف في

 دالتعا  من نوع و هر ،الجدية  ديد منحى تأخذ القديمة لموسيقاا

 ديمةالق الموسببببيقا بمو ببببوع المهتمين ئكلأو جميع بين والتكاتف

 اأورب أنحاء في المجال في صبببيةاختصبببا فرق فتشبببكلت. وأدائها

 الضبببببيقة مجاالتها من الموسبببببيقية العروض وخرجت ،كايوأمر

 ائديتهاوعق بدقتها منافسبببببة, العالمية باتجاه فشبببببيئاً   بببببيئاً  لتنطلق

 ,وفورتفانغلروسببببتوكوفسببببكي كاريان من لكل المتميزة األداءات

 حةالسببببا على واسببببتثنائياً  خاصبببباً  مكاناً  فيه لبس ال بشببببكل محتلة

 ةفرق قدمته الذي العرض نذكر العروض هذه بين من. لموسبببيقيةا

 عام فيينا في  Concentus Musicus"" هارنونكور نيكوالوى

 عرض", األصبببلية"  بصبببورتها الباروك أعمال من لعدد 0018

 الهنود" رامو ألوبرا 0011 ماعبب بيلالر فرانسبببببببوا جببان فرقببة

 لقديسا حسببببب اآلالم وعرض، "Les Indes Galant الظرفاء

 اءإنشبببب على العمل بدأ كما. هيرتف  فيليب بقيادة 0011 عام متى

 ،اأدائه وفنون القديمة الموسبببيقا بدراسبببة متعلقة ودوريات مجالت
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 التي" Early Music القديمة الموسبببببيقا" مجلة أهمها يكون قد

 في سـأس 0088 امــع وفي. ونــتومس جون  0081 عام هاســأس

 عدب فيما تحول الذي" القديمين لرقصوا الموسببببيقا" معهد باريس

 ما ثم ومن ،"الباروك لموسيقا فرساي مركز"ـببببببـبببببب ب دعي ما إلى

 الخ  ذاه تبنت أن الموسببيقية التعليمية والمؤسببسببات المعاهد لبثت

 لم الذي األمر ،التعليمية برامجها في ليدرج الموسبببيقي األداء في

 !          القرن بدايات في الً متخيق  يكن

 سببريع بشببكل هذا يومنا حتى نشببأتها منذ الحركة هذه تطورت

 التي الهوة تلك تردم أن األمر حقيقة في اسبببببتطاعت وقد. فتوال

: الذكاء خالص بشببكل عصبببره وموسبببيقا الجمهور بين تتسبببع كانت

 دق أنها إال, المنصببرمة العصببور لموسببيقا اهتمامها تعير كانت نتف

 لىع فاألداء. بتكاراال من يخلو ال جديد بشبببكل تقديمها اسبببتطاعت

 غير ألعمال وأداؤها, التي يجهلهبا الجمهور تماماً  القبديمبة اآلالت

 بصببببببورة األعمال لهذه تقديمها ثم ومن, مطروقة وغير معروفة

 هذا كل, معاصبببببريها من لآلخرين  تماماً  ومناقضبببببة بل ،مختلفة

 مادباالعت الموسببيقي لألداء حديثة صببيغة للجمهور يقدم أن اسببتطاع

 ومريدين جمهوراً  الحركة  ببببببمنت وبهذا. القديمة عمالألا على

 تكلم لتيا الحداثة عن البعد كل بعيدة بصورة لكن للحداثة متعطشبين

 كان." وغيرهم فاريز, ميسببببيان,  ببببونبيرغ, ديبوسببببي من كل بها

 جنتاإل( التاريخ) اسببببببتخدام في هو للباروكيين بالنسبببببببة الرهان
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 أصببوات من الغابرة لعصبورا لموسببيقا مالءمة أكثر جديدة أصبوات

 . (25)"الحالية الموسيقا

 رةفت أعمال كل أداء القديمة لموسبببيقاى الإ العودة حركة تبنت

 اأيديولوجي عبر الكالسبببببيكية الفترة وكذلك ،سببببببقها وما الباروك

 عمل كل فصبببار, األعمال هذه أداء احتكرت أنها يبدو  بل. محددة

 منتقص, تماماً  مرفو ببباً  الباروكية يدولوجيةاإل إ ار خارج مؤدى

 يدعو التي"  ألصببببالةا" نطاق لىع وخارجاً  والحقيقة المصببببداقية

 .    الحركة هذه إلى المنتمون إليها

   تناقضات ـــ األصالة بمفهوم العالقة:  الحركة أيديولوجية 

 مؤسببسببي عالقة في الكبرى اإل ببكالية أن لنا يبدو هنا ومن

 التي الموسبببيقية األعمال مع القديمة لموسبببيقاى الإ العودة حركة

 ،داثةللح مناقضبباً  مفهوماً  األصببالة اعتبار من تنبع إليها يتطرقون

 .فنية منهببا أكثر عقبائبديبة نظر لوجهبة تبنيهبا من كبذلبك وتنبع

, أخالقي وعظ رنين لها مصطلحات تكرار خطابهم في فسبنالحظ

 ,الصببوت نقاء, الحقيقة عن البحث, كاألصببالة,  ما نوعاً " ديني"

 باترغ احترام, وفي بشببكل الموسببيقي العمل بناء إعادة, تقاليدال

 ... المؤلف

 المؤسببببببس المفهوم هو كان  األصببببببالة مفهوم أن بد وال

 مفهوم فهي. القديمة لموسبببببببيقاى الإ العودة حركة يبديولوجيةإل

 مع ،بحذافيره الما بببي تفاصبببيل إلى العودة في موسبببيقياً  يتجلى

 البحث هي, العمل أداء في  بببرالحا أو للحديث أثركل  اسببتبعاد

ى لإ العودة هي, العمل عبر قوله المؤلف أراد عما حرفي بشببكل

 يالت ألماكنإلى ا بل, القديم األداء لتقاليدإلى ا, القبديمبة آلالتا

                                                           

 Penin, Jean-Paul, Les Baroqueus ou le ـ25

Musicalement correct, Paris, Gründ, 2000, P.25. 
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 الخاصبببة والصبببالونات الكنائس)  سبببابقاً  األعمال هذه فيها أديت

 ( . الملكية والقاعات

 بنتهت الذي األصببالة فهومم على الضببوء  بينان بول جان يسببل 

: "  قولهب"  موسيقياً  الصحيح أو الباروكيين"  كتابه في الحركة هذه

 التي الفكرة  ريق عن ال, الموسبببببيقي النص لضبببببب  محاولة هو

 إعادة عبر إنما, يبثها التي المشبببباعر خالل من أو, عنها يتمخض

 " تقاى حيث. الما ببببي في الموسببببيقي األداء لظروف دقيق بناء

 والنظم للقواعد باحترامها آخر اعتبار كل وقبل اآلن األداء" ةقيم

 . (26)"القديمة

 ,الجوانب بعض في مقنعة تظهر  االيديولوجية هذه كانت وإن

 تها يا في حملت المفر ة لعقبائبديتهبا ونتيجبة  اتبه اآلن في لكنهبا

 التسبباؤالت بعض عن اإلجابة اسببتطاعت إن فهي ؛ عدة متناقضببات

 حددت قد أنها إال الموسبببيقي والنص المؤدي بين القةالع تكتنف التي

 ومسببببقة جاهزة  ببببه بأفكار مشبببرو ة وجعلتها أيضببباً  العالقة هذه

 .الموسيقي األداء عملية في وأصيل حقيقي هو عما الو ع

 الزمن مع أ هرت التي األفكار هذه لبعض هنا وسبببببنتطرق

 عملية هاطلبتت التي الخالقة المسبباحة ولتلك المرونة لتلك انتقاصببها

 .   والحقيقة بالدقة تنادي مفاهيم إ ار خارج الموسيقي األداء

 الخطبباب" كتببابببه في يقول هببارنونكور نيكوالوى ا  فهبباهو

 بالنسبببة هي المؤلف إرادة إن: " 0009 عام المنشببور"  الموسببيقي

  من ,هي كما القديمة الموسيقا إلى ننظر نحن ؛ العليا السبلطة نايلإ

 إعادة على أنفسببببنا نجبر أن وينبغي, بها خاصال عصبببببرها إ ار

                                                           

 Penin, Jean-Paul, Les Baroqueus ou le ـ 26

Musicalement correct, Paris, Gründ, 2000, P.25. 
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 اً حي قالً ن لنقلها الوحيد كالسببببيل لنا يبدو ما هذا ألن,  بأصبببالة بنائها

   (27)."اً وملتزم

 قولهاب الندوفسكا فاندا هب نادت مما تأكيد بكل يتحدر الرأي هذا

 في تتمثل أن ينبغي الموسببببببيقي األداء في األولى القاعدة إن: "

 عنىالم انتقال تضببببببمن كي, المؤلف لنوايا الوفية يقةالدق الترجمة

 لكل نرد كي: " قائلة لتضبببيف (28)."نقصبببان أو تبديل دون والفكر

 لوببأسببب نتمسبببك أن علينا يجب, مؤلفه بفكرة المتعلق  ابعه عمل

 .  (29)."عصره  وق وكذلك هو وق هالمؤلف و ابع

 الخطأ؛ من تحمله ما الصببببببحة من تحمل هذه النظر وجهة

 العلميةو التحليلية والقراءة الدقة توخيب المناداة في يكمن حيحفالصبب

 عم يتناسبببببب نقالً  المؤدي ينقله كي الموسبببببيقي للعمل والتاريخية

 .المميزة المؤلف لغة وخصببائص األسببلوبية خصببائصببهو, روحيته

 أراد بما موسببيقية نوتة قراءة خالل من التكهن يسببتطيع منا من لكن

 لةقاب قراءة هي الموسبببيقي للنص راءتناق ليسبببت أوَ  قولهو المؤلف

 قيالموسببي النص لنا ترك قد المؤلف كان وإن عدةو بصببور للتأويل

 هتخيل لما تماماً  مطابق بشبببكل المؤدي يقدمه أن حقاً  يريد كان فهل

   تأليفهو حين  عره أو

 مبرر لها  يكون قد بالذات النقطة لهذه التطرق في المغاالة إن

 روكالبا أعمال أداء  بعت التي الرومانسية عةالنز إقصباء في الرغبة
                                                           

 ,Harnoncourt, Nikolaus, Le discours musical ــ 27

Paris, Gallimard, 1984, P.16. 

 ,Landowska, Wanda, Musique ancienne, Paris ــ28

Mercure de France, 1909,  rééd : Paris, Ivera, 

1996 P. 134-135. 

 ,Landowska, Wanda, Musique ancienne, Paris ــ29

Mercure de France, 1909,  rééd : Paris, Ivera, 

1996 P. 134-135. 
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 مع، اآلن لكنها. الما بببببي القرن بدايات في الكالسبببببيكية األعمال و

 ،مكان لها يعد لم ،األسببببببلوبي الجانب بأهمية المتعلق الوعي تطور

 األصببالة هذه. األعمال هذه ألداء حالً  منه أكثر عائقاً  تشببكل وأصبببحت

 تبدو األصبببلية المؤلف فكرة مع القتهاع في الباروكيون بها نادى التي

 غيتل: " أنها الكالسببيكي األسببلوب كتابه في روزن  ببارل رأي حسببب

 (30)."الموسيقي العمل مع مطلقةال وغير العفوية العالقة تلك

 الباروك أعمال أداء تحظّر ألصبببببالةى الإ الدعوة ي  وهاهي

 من  ببببر اً  لتضببببع الحديثة اآلالت على وهايدن موزارت وأعمال

 ما ذاوه ،العمل فيه كتب الذي العصببر ب لة الدقيق االلتزام  برو ها

 باألصبببببوات إال يفكر ال المؤلف بأن: "هارنونكور مقولة تطرحه

 في الموجودة اآلالت أصببوات بهذا ويقصببد  (31)" بعصببره المتعلقة

راً  القديمة اآلالت باتجاه التوجه هذا يكون قد. العصبر هذا  اً أيض مبرق

 أداء محاوالت اسبببتثنى إن لكنه, محدد إ ار  بببمن  نضبببعه حين

 عةبالقطي يحكم الشببكل بهذا فهو عصببرنا آالت على القديمة األعمال

  رأت تيال لتبدالتال يأخذ بالحسبان ا بشكل والما ي الحديث بين

 نبغيي ال التي التبدالت هذه, العصبببور عبر الموسبببيقية اآلالت على

 واآللة القديم العمل بين حاجزاً  األحوال من حال بأي تشببببببكل أن

 بشببكل كتبت الحصببر ال المثال سبببيل على رامو فمتتاليات. الحديثة

 لتيا الحديثة البيانو آلة وجودها سبببببق التي الكالفيسببببان آللة أكيد

                                                           

 .Rosen, Charles, Le style Classique,  Trd ــ30

Paris, Gallimard, 1978, P.107. 

 ,Harnoncourt, Nikolaus, Le discours musical ــ31

Paris, Gallimard, 1984, P.129.  
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 قودبع وبعده رامو عصبببر في عزفت المتتاليات هذه.  اليوم نعرفها

 في يجياً درت تال بى أن الكالفيسببان مالبث ثم.  الكالفيسبان على قليلة

 موزارت من كل عاصبببرها مرحلة, الكالسبببيكية  المرحلة أواسببب 

 لكن, الموسبببببيقي اإلرث في موجودة األعمال هذه وبقيت. وهايدن

 كالبيانو بعد فيما  هرت التي األخرى اآلالت مع تما بببببى أداءها

 ااسببتمراره  ببمن ما األمر حقيقة في وهذا. الحالي والبيانو فورتي

 نم كتبت التي اآلالت تال بببي من الرغم لىع ،الزمن عبر وبقاءها

 فيسببانالكال بين كبير والصببوتي الميكانيكي التفاوت أن ومع. أجلها

 دومينيكو أو لبببباخ آخر أو لرامو عمالً  أن إال ،الحبببالي والبيبببانو

 ،البيانو على تماماً  مقنع بشبببببكل يؤدى ألن تماماً  قابل سبببببكارالتي

 شبببكلب البيانيسبببتيكية ةالتقني تحدر بالحسببببان أخذنا إ ا خصبببوصببباً 

 . الكالفيسان على العزف تقنية من مبا ر

 فاريز دغارإ الفرنسببببي المؤلف رأي لنا يبدو أخرى جهة من

 لتهآ بأصببوات إال يفكر ال المؤلف بأن هارنونكور فر ببية على رداً 

 ،وزتهمبح كانت التي اآلالت الما ي في المؤلفون استخدم: "فيقول

 قصن يعاني كان بيتهوفن عصبببر في. تهاكفاي عدم التام إدراكهم مع

   (32)."له تقدم كانت التي الترومبيتات ومحدودية

 لنا يضببببرب روزن  ببببارل ا  هاهو فاريز قول على ولتأكيد

( : مالقدي صببدمة)ة المعنون هتمقال في يعر ببه ،الواقعية  ببديد مثاالً 

 الحظن, لبيتهوفن للبيانو األول للكونشببببببرتو األولى الحركبة في"

                                                           

 Varèse, Edgard, Ecrits, Textes réunis et ــ32

présentés par Louise Hirbour, Paris, éd. 

Christian Bourgois, 1983, P. 65. 
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 حين في، "فا" نوتة مثيرة؛ باألحرى أو مزعجة خا ئة وتةن وجود

 كنت لم#" فا"ال هذه لكن#" . فا" نوتة بديهي بشبببكل اللحن يتطلب

 ابتهكت حين بيتهوفن عاصبببببرها التي البيانو آالت في بعد موجودة

#" فا" سبببيعزف كان  اته بيتهوفن بأن نعلم نحن. الكونشبببرتو لذاك

 النظر إعادة في رغبته عن صببرح قد بأنه العلم مع", فا"ال عوض

 تاآلال تقدمها التي الجديدة اإلمكانات مع لتتما ببببى أعماله ببعض

   (33)."الجديدة

 النظرية الشببك مو ببع يضببع قد آخر مثال  ببرب أردنا وإن

 آالتها على الموسببببببيقية األعمال أداء وحتمية بضببببببرورة القبائلة

  لم لمَ  ءلافسببنتسبب ،للمؤلف الحقيقية الرغبة اعتبارها على الحصببرية

 مل فهو ،تذكر أهمية أي المو ببوع هذا باخ سببيباسببتيان يوهان يعر

 في تبتك ومارتشببببببيللو وتيليمان لفيفالدي كثيرة أعماالً  ينقل يفتبأ

 آالت أو آلة إلى ليحولها اآلالت من لمجموعة أو ما آللة األسبببباى

  و للعمل واألصلية األولى اآللية الصيغة بهذا متجاهالً  ،أخرى

 عمل ىإل مينور ري مقام الكالفيسان كونشيرتو باخ قلن حين"

 الصببببببوتية بالخصببببببائص يحتفظ أن يحاول لم, وأورغن لكورال

 مالءمة أكثر صببيغة المنقول لعملا يعطي أن يحاول ولم, األصببلية

 نم مجردة لمجموعة كتابةال بتعادة اكتفى لقد. أواألورغن للكورال

   (34)."لفمخت صوت مع بتكييفها واإليقاعات التونات

 يهاف مورى التي واألمكنة المناخ إلى بالعودة يتعلق فيما أما

  روف أن فسببببببنجد الكالسببببببيكية واألعمال الباروك أعمال أداء

                                                           

 :Rosen, Charles, « Le choc de l'ancien », in ــ33

Inharmoniques, n7, Musique et authenticité, 

Paris, Séguier, IRCAM, Centre George-

Pompidou, 1991, P.113. 

 , « Rosen, Charles, « Le choc de l'ancien ــ34

P.110. 
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 لعصببرا  اك منذ جذرياً  تبدالً  لتدتب قد و بيعته الموسببيقي العرض

 وكالمل وقاعات الكنائس عن اسببببببتعيض فلقد.. الحالي وقتنا حتى

 من محدود لعدد إال لتتسبببببع تكن لم لتيا الخاصبببببة والصبببببالونات

 انتقال إن. الحا بببببرين آالف احتواء يمكنها بقاعات الحا بببببرين

 معينة اجتماعية بطبقة خاصبببة  اهرة من الموسبببيقي الحفل  اهرة

 مناخ مع العالقة تبدل إلى أدى للجميع متاحة  بببببعبية  اهرة إلى

. النقلة هذه عايشببببببت التي اآلالت مع وكذلك الموسببببببيقي الحفبل

 رغبة من تتأتى لم الموسبببيقية اآلالت على  رأت التي فالتعديالت

 إنما, حسببببف التقنية وإمكانيتها التعبيري مداها توسبببيعفي  المؤلفين

 يالت الموسبببيقية العروض قاعات لتبدالت االسبببتجابة  بببرورة من

 متعتت آالتى لإ حاجة أكثر وبالتالي ،و خامة اتساعاً  أكثر أ حت

 األماكن إلى العودة في الرغبة إن. اصبببببةخ صبببببوتية وقوة بمدى

 غيرها أو الباروك أعمال فيها عزفت التي" األصبببيلة"و األصبببلية

 فآال احتواء المعقول غير فمن. واقعية منها أكثر  قسية رغبة هي

 موسبببيقا تعزل أن كذلك  يمكن وال ،صبببغيرة قاعة في الحا بببرين

 . يثةالحد العرض قاعات عن الكالسيكية والموسيقا الباروك

 من الكثير حفيظبببة أثبببارت" البببباروكيبببة"  الطروح هبببذه إن

 الجو سبببباد أن بعد وخصببببوصبببباً  ،والنقاد والمفكرين الموسببببيقيين

 .الغابرة العصببور أعمال مع العالقة في األزمة من نوع الموسببيقي

 تجاوزها ينبغي ال التي الحمراء الخطو  وهبذه الشببببببرو  فهبذه

 أولئك عن نقول ما اف:  الجميع ترض لم لكنها البعض أر ببببببت

 التآ عايشببوا الذين أولئك ،قديمة آلة يمارسببوا لم الذين الموسببيقيين

 أن عليهم هل خاللهاو من الموسببببببيقية تجربتهم وتشببببببكلت حديثة

 مجموع من وبيتهوفن وموزارت ورامو بببباخ أعمبببال يسببببببقطوا

  ببببرو  في التعمق عدم يكون وهل إليهاو يتطرقون التي األعمال
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  الموسببببيقا هذه عن ابتعادهم في  سبببببباً  القديمة تاآلال على األداء

 توجد هل ثم محترفو عازف كلل وأسبباى مرتكز هي التي القديمة

 العمل هذا اعتبار يمكن وهل والموسببيقي العمل ألداء واحدة  ريقة

 وجوده وهل ومنها الخروج يمكن ال معينة تاريخية مرحلة سبببجين

 يحيببا الببذي المؤدي خالل من أم ،محببددة ببب لببة أو بمؤلفببه مرتب 

 الموسيقيةو المادة مع ويتفاعل

  ةــــخاتم

 على الكثير القبديمة لموسبببببببيقباى الإ العودة حركبة قبدمبت

 عادتأ فقد, به االعتراف علينا ينبغي ما وهذا ،الموسيقي الصعيد

 لفترات الموسبببببيقي المشبببببهد عن غابت وآالت أعمال حضببببور

 رةبضرو لموسيقيا األداء عملية ترب  أن استطاعت وقد.  ويلة

 بالحسببببببان األخذ مع ،األسبببببلوبية المسبببببائل مع الدقيق التعامل

 بها ميتسببب التي والجمالية الفنية والخصبببائص التاريخية لمرحلةا

 فنيال الحظر من نوعاً  خلقت  اته اآلن في لكنها. الموسيقي النص

 ،هاايديولوجيت نطاق عن يخرج أداء بأي يتعلق فيما والتعبيري

 معد الزمن مع أثبت  روحها من كثيراً  نإو بل ،ابقاً س  كرنا كما

 ما وهذا. الموسببيقي األداء مو ببوع لطبيعة مالءمتها وعدم دقتها

 منطلقبببباتهم بعض مراجعببببة إلى موسبببببببيقييهببببا من البكثير دفبع

 الذي  اته هارنونكور نيكوالوى همهمأ من وكبان ،و روحهم

 مفهوم هي الباروكية األصببالة بأن فق  سببنوات بضببع منذ صببرح

 ونيؤيد ال الذين الموسببببببيقيين من كثير أثبت بل!. واقعي غير

 تهمآال خالل من القديمة األعمال نقل على قدرتهم الباروكي الفكر

, اسببةوالدر والتحليل الدقة نقصببهات ال حداثية رؤية وعبر الحديثة

 فنيو ثقافي  ارى إلإ وانتمائها وروحيتها بأصالتها المساى دون

 عمل أي في: " العالمي البيانو عازف كورتو ردلفأ يقول. معينين
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  اإو. للفكر األول المحرك هي الموسبببببيقا تكون أن يجب, كان

 عثرنا ا إ ماأ, سنتبناهف,  عورنا لنا يؤكد ما على بعد ما في عثرنا

 فلن, لها مناقض و بببببببعورنا العكس تقول تاريخية وثيقة على

 يمليه بما إال ذنأخ ال أن يجب الحالة هذه في بأنه القول أخشببببى

 (.00 ص األداء في دروى) (35)"الشعور هذا علينا

 لتنويعات غولد غلين لتسبببببجيالت نعود أن إال علينا ما وهنا

 سبببجيالتلت أو, للكالفيسبببان باخ ألفها والتي البيانو على غولدبيرغ

 ازلجن أو, أيضببباً  البيانو على سبببكارالتي لسبببوناتات ماير مارسبببيل

 نم أوسببع الموسببيقا فضبباء أن تماماً  نتأكدل ،كاريان بقيادة موزارت

 انتقاصبببها الزمن مع سبببتثبت, لتأ يره محاولة كل وأن ،النظريات

 .  الحقيقة من كبير لجزء

 إلى الملموى من ننطلق أن هو كموسببببببيقيين علينا يجب ما

 لنصل العلمية التحليلية العالقة به نقصبببد الذي الملموى...  المجرد

 بأفكارنا المسببببببكونة العديدة رؤانبا فهو المجرد أمبا ،الموسببببببيقي

 .بتحوالتناو

 عم نتعارض كنا وإن. مطلقة حقيقة وال الموسببيقا في عقيدة ال

 ألننا فهذا العقائدي بشبببكلها القديمة لموسبببيقاى الإ العودة حركة فكر

 ما هو االحتماالت من واسبببع لطيف   واالختبار التجريب بأن نؤمن

 ما وهو ،الغنى بمنتهى ةعملي الموسبببببيقي األداء عملية من يجعل

. فا لالسببتن قابل وغير دوماً  متجدداً  نصباً  الموسبيقي النص من يجعل

, أهميتها من الرغم على الحركة هذه  روح كل مع نتفق ال كنا وإن

 ،اأدواتن وعبر خاللنا من تحيا العظيمة األعمال بأن إليماننا فذلك

 الو نييالموسببيق نحن نخلقه لحا ببر اسببتمرارية هو الما ببي وبأن

 .  بحرية ....دوماً  تشكيله نعيد نفتأ
 

                                                           

 ,Cortot, Alfred, Cours d'interprétation, Genève ـ35

Slatkine Reprints, 1980, P.19. 
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 صميم الشريف

 

كبان الشببببببعر والموسببببببيقا عند قدماء المصببببببريين فناً واحداً، 

والخطباء  الشببببببعراءوالموسببببببيقيون هم  ،والخطباببة  ببببببعراً ملحنباً 

والمؤرخون، وكببان الشببببببعببب يلقبهم بببالحكمبباء واألنبيبباء وتراجمببة 

نهم كببانوا يشببببببرحون القوانين المببدنيببة وأحكببام الببديببانببة اآللهببة، أل

 والفلسفة والتاريخ وما إلى  لك بموسيقاهم وأغانيهم.

ارتبطبت الموسببببببيقبا عنبدهم بعلم الفلببك، والنغمبات الخمس التي 

تتبألف منهبا األلحبان كسببببببلم خماسببببببي مرتبطة باألجرام السببببببماوية 

ل، قبببل أن حببَ رة والمريخ والمشببببببتري وزُ هَ طببارد والزع الخمسبببببببة: عُ 

ليها الشبببمس والقمر، ليصببببح السبببلم في نغماته األسببباسبببية إيضببباف 

سببببببببباعيبباً. وكببانوا يرمزون لكببل نغمببة من هببذه النغمببات بببالرمز 

 وبذلك استطاعوا تدوين النغمات األساسية فق . ،الهيروغليفي

ارتبطت الموسببيقا بالدين عند قدماء المصببريين ارتبا اً وثيقاً، 

ي فاسبببتخدمت ف ،على الكهنة بحر فيها وقفاً حتى غدت دراسبببتها والت

الطقوى الدينية داخل المعابد والهياكل وخارجها السبببببيما عند تقديم 

القرابين لآللهبة، وكبانبت جبل األغباني الدينية في مديح اآللهة و كر 
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الموت والحض على عمببل الخير والحببث على العنببايببة بمسببببببرات 

" يلت في "سيزوستريسوأقدم أغاني المديح ق .الحياة، وتمجيد العمل

لذي ا ،له الموسيقا والرقصإوفي "أوزيريس" إله الشبمس و ،الثالث

ى" و"هور ،كانت له فرقة موسبببيقية تضبببم سببببع فتيات موسبببيقيات

 ببببقيق أوزيريس إله التوفيق والنظام ومدير الموسببببيقا والمشببببرف 

 يتوجه إ على العزف، وأنا ببيد إلله الشببمس باسببم "تمجيدات رع" 

 الشمس منشداً:اإلنسان إلى 

 روبـــــد الغـــعن نوــتأ اــوي    روقــرع عند الش الة لك ياــالص

ماء ورب ـــأنت رب الس    طع كملك اآللهةـإنك تشرق وتس

 األرض

وكان المنشبببدون ينشبببدون األغاني الدينية في الجنائز واألعياد 

وعند فيضببان النيل لمباركة الحقول، وأنشببودة الترحيب باآللهة عند 

الصببباح )اسببتيقظ في سببالم( وغيرها من التي كانت تنشببدها الفتيات 

 أمام مسكن اآللهة، وجميعها من نم  واحد.

كببانببت فرق القصببببببر الملكي في الببدولببة القببديمببة تتببألف من 

الموسببيقيين والمغنين، ويرأى الفرقة الموسببيقية موسببيقي محترف، 

ن اوترأى المغنيات مغنية متفوقة تشببببرف على نسبببباء القصببببر. وك

رؤسبببباء يشببببرفون على مالهي الملك واألغاني الملكية. هناك ثالثة 

ة ، بينما تضببببببطه المغنيوالمغني هو الذي يضبببببب  اإليقاع تصبببببفيقاً 

يقاع، ، بحيث يرتب  الغناء باإلبتحريبك اليبدين أو بالتصببببببفيق أحياناً 

في الدولة القديمة مارسته أيضاً الدولتان  وهذا التقليد الذي كان متبعاً 

ى والحديثة. وكان المصبببببريون يفضبببببلون المغنين الكفيفين الوسبببببط

 على المبصرين.

اسببتعمل الموسببيقيون في زمن الدولتين القديمة والوسببطى من 

وكان الجنك يتألف من ستة  .والمزمار (36)كنْ اآلالت الموسبيقية: الجُ 

أو سبببببببعبة أوتبار، يعزفون عليبه جلوسبببببباً، أمبا المزمبار فكان على 
                                                           

(.: الطنبور، وهو آلة من آالت الطرب )المعجم الوسي كنْ الجُ  ــ  
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ل  ويل يضبببببعه العازف بشبببببكل مائل إلى نوعين متشبببببابهين: األو

ر ثقصبببير يمسبببكه العازف أفقياً عند العزف. وقد عُ  والثانيالخلف، 

 .على نمببا ج منهمببا تعود إلى زمن الببدولتين القببديمببة والوسببببببطى

ومباسبببمها من  ،صبببنع هذه المزامير من القصبببب أو من الخشببببوتُ 

ين شببببببرالبردي. وفي زمن الدولة الحديثة  هر الجنك الكبير  و الع

وتراً الذي ألزم العازف بالوقوف عند العزف عليه، وآخر صببببببغير 

يعزف عليبه وهو معلق على الكتف، أمبا صببببببندوق الجنك فتعرض 

لتطوير كبير على مبببدار القرون. كبببذلبببك  هر المزمبببار المزدوج 

خرين. وفي زمن الدولة الحديثة أيضبببباً واسببببتعمل مع المزمارين اآل

تار، وأجنك  ي الثالثة واألربعة اسببببتعمل الموسببببيقيون الطنبور وال

والكنارة التي جاءتهم من بعض الدول اآلسبببببيوية. كذلك اسبببببتعملت 

الطبول التي تشببببه البراميل بأ بببكالها المختلفة واألبواق والصبببنوج 

وقد عثر على لوحة مرسبببببومة محفو ة بالمقبرة رقم  للراقصبببببات.

 ـببببببـ 701بمدينة  يبة ترجع إلى األسرة الخامسة والعشرين ) 367

( ق.م تمجبد وتخلد المغني وعازف الجنك "هارود ببببببا" الذي 606

ثر على لوحة محفورة على كذلك عُ  .كبان قبائبداً ومبديراً لمعببد آمون

بمبدينبة  يببة للجنبك الكتفي تعود إلى عهد  241جبدران المعببد رقم 

لى يعزف ع آسبببيوياً  تحوتمس الثالث، وعلى لوحة أخرى تمثل بدوياً 

. والمصريون القدماء ةقبل األسبرة الثامنة عشر الكنارة تعود إلى ما

هو أول  ـببببـببببابن األبدية  ـببببـببببله "مانيرواى" بعد هذا يعتقدون أن اإل

 مخترع للموسيقا.

نشببببببأت الموسببببببيقبا القبطية في زمن دولة األقبا  التي ورثت 

الفراعنة من الموسبببيقا البيزنطية التي اعتمدتها الكنيسبببة القبطية في 

"يوحنا الدمشبببببقي"، سبببببيد المرتلين الذين  دع يعو .ترانيمها الكنسبببببية

القبطية في القرن الثالث الميالدي، لتغدو بعد نهضببببببوا بالموسببببببيقا 

من الموسببببببيقا الفرعونية  غزو اليونان ثم الرومان لمصببببببر، مزيجاً 

قبببل أن يغلببب عليهببا الطببابع البيزنطي.  ،والموسببببببيقببا البيزنطيببة

ة المصبببرية  بببروب والموسبببيقا القبطية اقتبسبببت من هياكل العباد
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الموسببببببيقا، وهي لم تدون بل نقلت خالل عشببببببرين قرناً عن  رق 

 .السببماع بمعرفة موسببيقيين مكفوفين وهبوا أنفسببهم لخدمة الكنيسببة

كمببا أنهببا لم تعرف من اآلالت الموسببببببيقيببة سببببببوى الببدف والمثلببث 

وتقوم الموسبببيقا القبطية على سبببتة وثالثين لحناً ممدوداً،  .والناقوى

ن وسبببببعين نغمة قصبببببيرة يطلق عليها اسبببببم الطريقة أو يتوعلى اثن

األسبلوب استنبطت جميعها من الترانيم واألنا يد القبطية ثم العربية 

 صبببببوم وعيدالوتشبببببتمل على التراتيل الخاصبببببة ب .بعد فتح مصبببببر

الميالد والصبوم الكبير وعيد الفصبح ومساء السبت من كل أسبوع، 

منتشببببببرة عند أبناء الوجه  ومبا تزال بعض األلحبان البدينيبة القبطية

الل  إوآخر عن  ،القبلي ومنهببا اللحن الكيكهي الخبباص بعيببد الميالد

 وثالث ينشد في صلوات الموتى. ،النفس

أمبا في العهبد الفبا مي فقد رعى المعز لدين هللا الفنون، وتولع 

وكبان الخليفبة الظباهر موسببببببيقيباً هباوياً،  .ابنبه "تميم" ببالموسببببببيقبا

للموسببببببيقبا والغنباء اللذين ازدهرا في زمانه، " محبباً المنتصببببببرو"

نه احتفى وكرم العالم إالموسببيقا والغناء حتى  أيضبباً و"اآلمر" رعى 

الموسبببيقي أبا الصبببلت أمية عند قدومه مصبببر. وفي زمن األيوبيين 

لياى وأبو نصر بن مطران إ هر العالمان الموسيقيان ــ أبو زكريا 

وبعد  .كادت تضببمحل بينما تراجعت في زمن المماليك حتى ـبببببببـببببببب

احتالل فرنسبببببببا لمصببببببر في زمن العثمببانيين ثم هزيمتهم وجالئهم 

محمد علي با بببا بعد أن اسبببتتب األمر له في النصببببف  أعنها، أنشببب

األول من القرن التاسببع عشببر خمس مدارى موسببيقية هي: مدرسببة 

 ،ومدرسة الطبول واألصوات ،الخانكة، ومدرسة العزف في النخيلة

ومبدرسببببببة اآلالتيبة في القباهرة، لتبدأ مع هذه  ،ومبدرسببببببة الطبول

المدارى رحلة الموسببيقا الحديثة والمعاصببرة في مصببر. وبين عام 

قامت مدرسة غنائية عرفت باسم "الصهبجية"  1860وعام  1842

وكانت تؤدي المو حات  .ترأسها "محمد دبل" و"محمد الخضري"

مشببببببايخ والمبدائح النبويبة ببأسببببببلوب بدائي. ثم  هرت  ائفة من ال

منهم الشببببببيخ "محمبد عبد  ،والمقرئين احترفبت الموسببببببيقبا والغنباء
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"  يخ مشايخ الموسيقا المصرية، 1926 ــ 1786الرحيم المسلوب 

الببذي برع في االزدكببارات الصببببببوفيببة والمو ببببببحببات واألدوار التي 

ابتكرها قبل أن تغدو على الشبببكل الذي عرفت به، وهو أسبببتا  الرعيل 

شبيخ "محمد الشلشالموني " سيد المو حات في األول من المغنين. وال

وهو الذي اكتشببف عبده الحامولي ويوسببف المنيالوي. والشببيخ  ،زمانه

"صاحب مدرسة في اإلنشاد الديني، 1946 ـبببببـببببب1878علي محمود "

 الشيخ  ه الفشني والشيخ الفيومي. جت منشدين كباراً منهمخرق 

 وفي النصببببببف الثاني من القرن التاسببببببع عشببببببر  هر عبده

" فكان نقطة البداية في الموسيقا 1921 ـببببببـبببببب 1842" الحامولي

والجزالة، فتخلص من المواليا  اتسببمت ألحانه بالقوة إ المصببرية، 

 التي ،ومن المو ببببببحات السببببببورية والتركية ،والغنباء بكلمبة يباليل

ناء فابتدع الغوأصلح  .ها المو حات المصرية تأليفاً وتلحيناً ب استبدل

غنى القصببببببائد واألغاني بمرافقة التخت وكورى المذهب واألدوار، و

من الرديببدة يطلق عليهم اسببببببم "المببذهبجيببة". وفي الوقببت  اتببه لمع 

" الذي جمع الفن الموسبببببيقي ورتبه 1922 – 1800عثمان  "محمد

وو ببببببع نظبامباً خباصبببببباً لبه اعتمبد فيه على األوزان واإليقاعات، 

كببان عبببده وابتكر الهنببك والرنببك في الغنبباء، و ور قببالببب الببدور ف

ومن  .الحبامولي المغني والملحن المرتجبل ومحمبد عثمان المنظم له

أ بهر أعماله مو بح مال الكاسبات. أنجبت مدرسة الحامولي أعالماً 

الذي يتكون  (1929 ـبـ 1842)في الغناء منهم: محمد سالم العجوز 

صبببببوته القوي من ثالثة دواوين، ولم يسبببببتطع أحد من معاصبببببريه 

 1911ـببـبب 1843الحامولي. ويوسف المنيالوي مجاراته سوى عبده 
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وله أغنيات مسببببببجلة  .البذي احتل مكانة مرموقة بعد وفاة الحامولي

 اوكان   (1912 ـببببببـبببببب 1807)سطوانات. وعبد الحي حلمي أعلى 

صببببببوت رخيم قلببد الحببامولي ونببافس المنيالوي في بببدايببة القرن 

وهو عازف عود  (1927 ـبببببـببببب 1842)العشرين. وإبراهيم القباني 

المعهد الموسيقي الشرقي، وعبد اللطيف  قدير وملحن، وترأى زمناً 

 تهر بأغانيه امطرب صبوته كصبوت النسباء، و(  ـبببببب 1884)البنا 

ابن أخت  (1962 ـببببـبببب 1886). وصالح عبد الحي ةالخفيفة والخليع

عبد الحي حلمي، تفوق في المواليا واألدوار وغنى ألحان الحامولي 

ي، وا ببببببتغبل بفرقبة منيرة المهبدية وعثمبان والقبباني وداود حسببببببن

، ثم في المعهد الموسيقي الشرقي. 1929( عام 1960 ـببببـبببب 1880)

أ ببهر من لحن القصببائد (  1927 ـبببببببـببببببب 1884)وأبو العال محمد 

 ،والتو ببيحات الدينية، أصببر على الفصببحى في الغناء، ونبذ الزجل

وقال بضبرورة عودة الغناء إلى عصبر هارون الر يد، ويعد تلميذاً 

م أم كلثوم أصببببببول الغناء قبل أن يلحن حامولي ، وهو أول من علق لل

مطرب ( 1927 ـبببـببب 1808)لها روائعه من القصائد. وأحمد صابر 

 جيد، غنى للحامولي وعثمان ويأتي ترتيبه بعدهما في الغناء.

ومن أقدم مغنيات القرن التاسبع عشر "ساكنه" التي  هرت 

لحقيقي "سبببببببكينة" في عهبد عبباى األول، و "ألمظ" واسبببببببمهبا ا

تدربت في الغناء على يدي "سببباكنه" التي اسبببتغلتها، ثم اسبببتقلت 

هام بها عبده الحامولي فتزوجها ومنعها  .وألفت فرقة خاصبببة بها

ن الغناء. ومنذ الربع األخير من القرن التاسع عشر قاد الحركة م

الموسبببببيقية موسبببببيقيون و بببببعوا بعفويتهم و موحهم األسبببببس 
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ناء جديدين معتمدين في  لك على تراث الصببببحيحة لموسببببيقا وغ

 .السابقين

والعلم الموسببببببيقي البببذي جببباءت ببببه مبببدارى محمبببد علي  

 1867الموسبببببيقية، ومن بعده الخديوي إسبببببماعيل الذي أنشبببببأ عام 

ببناء دار األوبرا التي افتتحت  1868مسرحاً للكوميديا ، أعقبه عام 

"عببايببدة"  قبببل أن تعرض أوبرا Verdiبببأوبرا "ريجوليتو" لفردي 

، فكان  لك حدثاً كبيراً، فتح عيون الملحنين 1871لفردي أيضاً عام 

للشببيخ "سببالمة  والمطربين على المسببرح الغنائي، وكان هذا حافزاً 

الذي ا ببترك مع يوسببف خيا  في  (1917 ـبببببببـببببببب 1861)حجازي 

مسبببببرحياته ليؤدي فاصبببببالً غنائياً بين فصبببببول المسبببببرحية، ثم مع 

ندر فرح قبل أن يؤسببس فرقته، ويسببجل سببكإسببليمان قرداحي، ومع 

 (1937 ـببببببـبببببب 1871)ثم  هر داود حسني  .أغانيه على أسطوانات

الذي ا ببتغل في بداياته مغنياً بمرافقة تخت اختار عازفيه بنفسببه، ثم 

تفرغ للتلحين، وابتكر نغمببة الزنجران التي لحن فيهببا دور "أسببببببير 

وروايتي "صببببببببباح"  ،ولحن أوبريببت " ببببببمشببببببون" ،العشببببببق"

وعدداً آخر منها إ بببببافة إلى ثماني أغنيات ألم كلثوم،  ،لدموع"و"ا

وليلة العمر والمراكبية، وثالث أغنيات لليلى مراد، وقصائد وأدوار 

و قا يق وغير  لك. وموسبيقاه جميلة مطربة تتسببم بطابع مصري 

 .جذاب

فكان أستا اً واسع  (1938 ـبـبـ 1879)أما زميله كامل الخلعي 

وو بببع كتابي "الموسبببيقا  ،األغاني والتلحين اال الع ا بببتغل بنظم

ولحن مسببببببرحيتي  ،الشببببببرقية" و "نيل األماني في كتابة األغاني"

"اللؤلؤة" و"لص بغببداد" وعببدداً كبيراً من األدوار والمو ببببببحببات 

( أحد 1907 ـببببـبببب 1881وعنه أخذ درويش الحريري ) .والطقا يق

ات مؤسببسببي المعهد الموسببيقي الشببرقي، ومن كبار حفظة المو ببح

حمد ومحمد عبد الوهاب ثم الموسببيقي أالتي تعلمها على يديه زكريا 

أحد مؤسببسببي المعهد الموسببقي  (1962 ـبببببببـببببببب 1884)صببفر علي 

من علماء الموسبببيقا القالئل، وصببباحب أول حوارية  هوالشبببرقي، و
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، وأول أوبرا عربية بعنوان "المقامر" 1912عام  (ديبالوغ)غنبائيبة 

"موسببيقي مخضببرم عاصببر سببيد وإبراهيم فوزي" وو  .1916عام 

ومع  ،درويش، وا ببببببترك معبه في تلحين مسببببببرحية "االنتخابات"

"صبببببببري النجريدي" في تلحين مسببببببرحيتي "الكونت زقزوق" و 

ومع محمد عبد الوهاب وداود حسني في مسرحية  ،"ليلة في العمر"

ن لح ،هتم بالمسرح الغنائياموسيقا  وو"""الجهادية" و حسن كامل 

 .وعين أبوها ،غنائية: الزمردة، وعصفور وجرادةثالث مسرحيات 

 ،وا بببببترك مع إبراهيم فوزي في تلحين مسبببببرحية "بنت الشبببببهيد"

 وأعاد تلحين "لص بغداد" بنصوص وألحان جديدة.

 بيب أسبببنان، وملحن غزير  "د. أحمد صببببري النجريدي"وو

اإلنتاج سبباهم في نهضببة المسببرح الغنائي، و ببع ألحان مسببرحيات 

كببامببل الخلعي، و"قنصببببببببل الوز" و"مراتي في "الصببببببيبباد" مع 

الجهباديبة" مع داود حسببببببني وإبراهيم فوزي ومحمبد عببد الوهاب. 

وقف وراء أم كلثوم في بببدايبباتهببا، وغنببت من ألحببانببه أربع عشببببببرة 

وكم بعثنببا مع النسببببببيم  ،و لع الفجر ،أغنيببة منهببا: أنببا على كيفببك

ح أحد عمالقة المسبببر (1961ـببببببببـبببببببب 1886)سببالماً. وزكريا أحمد 

وعام  ـبببببـببببب 1923الغنائي، لحن للفرق المسرحية المختلفة بين عام 

ثمانين وخمسببمئة أغنية في ثالث وخمسببين مسببرحية غنائية  1940

وسبببع وعشببرين ومئة أغنية لثمان  ،وسببت وأربعين أغنية ألم كلثوم

منها عشببببببر أغنيات غناها بصببببببوته،  ،وعشببببببرين مطرباً ومطربة

. والشببيخ سببيد درويش وخمسببة عشببر مو ببحاً للشببيخ محمد رفعت

ص ابتدع الطقطوقة وجدد في الموسيقا وخلق ( 1923 ـببببببـبببببب 1882)

الغناء مع أبي العال محمد والقصبجي من اللكنات الفارسية والتركية 

 ـبببببببـ 1882والتزم باألغنية الهادفة. ومحمد القصبببجي " ،والغجرية

" المجدد الحقيقي للموسببببببيقا العربية ، تأثر بعلوم الموسببببببيقا 1966

 اً وجعل اللوازم الموسبببببيقية جزء ،غربية، وأدخل التعبير في الغناءال

 أساسياً في بناء األغنية الموسيقي.
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بب  1922)محمد عبد الوهاب  مطرب وملحن كبير، لقب  (1994ـبـب

دخل اإليقاعات الموسيقية الغربية الراقصة، واعتمد أ ،بموسيقار األجيال

شببببببيء ناقة اللفظ، واقتبس الفي أغانيه على التعبير البال  الجمال وعلى أ

 ـببببببببـب 1926الكثير من الموسببببيقا الغربية والتركية. رياض السببببنبا ي )

( أعظم ملحني القرن العشبببببرين وعازف عود كالسبببببيكي،  ور 1981

قالب القصيدة، وابتدع القفل المثير، وارتقى بالتلحين، وفصل بين األغنية 

 سكو جائزة أفضلفي المسبرح، واألغنية السمعية، ونال من منظمة اليون

( مطرب وملحن 1976 ـبببببـببببب1910موسيقي في العالم. فريد األ ر  )

عا  في مصبببببر، وعازف عود بارع ومجدد،  بببببخصبببببيته  سبببببوري

وهو  ،كموسببيقي وا ببحة المعالم. لحن وغنى ومثل أكثر من ثالثين فلماً 

 سيد األوبريت السينمائية.

( ملحن جيد، لحن في جميع 1992ـبـ1912ومحمود الشريف )

لوان الغنائية عدا الدور والمو بببببحة، وهو صببببباحب نشبببببيد "هللا األ

م تزوج من أ .اكبر" الذي غدا النشبببببيد الرسبببببمي للجماهيرية الليبية

( عازف 1989 ـبـ 1926كلثوم وأرغم على  القها. مدحة عاصم )

بيانو وملحن. رأى القسم الموسيقي في اإل اعة المصرية، واكتشف 

وسبببببيقي لبناني من آل  بببببالال، من المواهب. فريد غصبببببن م كثيراً 

عببا  في مصببببببر ومببات في بيروت، نب  في العزف بببالعود ولحن 

رجهبا لعبدد من المطربات. محمد حسببببببن خبالألفالم السببببببينمبائيبة و

( مؤلف موسيقي، اكتشفه مدحة عاصم، 1963 ــ 1923الشجاعي )

 اعة المصببببببرية. أحيا وسببببببجل بعض تراث سببببببيد ترأى فرقة اإل

 ـبببببببببـوسبببيقية "الراعي". عزيز صبببادق )و درويش. من مؤلفاته الم

( عازف ناي وموزع موسبببيقي ممتاز، وهو تركي األصبببل، 1902

غبباني محمببد عبببد الوهبباب والقصبببببببجي ألموسببببببيقببا  عمببل موزعبباً 

أحمببد و ربعينيببات القرن العشببببببرين.أوالسببببببنبببا ي في ثالثينيببات و

( فنان تشكيلي وملحن جيد لم ينل حقه من 1987 ـببـبب1916صدقي )

من أغاني  كبيراً   اعية، وعدداً من األوبريتات اإل عدداً الشهرة، لحن 

لحانه باألصبببالة والتجديد بروح عربية، من أ بببهر أاألفالم، وتتميز 
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 اعي الببذي عببا  عقببدين من الزمن. عمببالببه، برنببام  )راويببة( اإلأ

( مغن وملحن  و  بخصبية موسيقية 1966 – 1918محمد فوزي )

ألوبريبببت السببببببينمبببائيبببة متفردة، اهتم بتجبببديبببد الطقطوقبببة ولحن ا

 واالسكتش والحوارية )ديالوغ(.

، ونتيجة لتغير األو اع 1902 ـببـببتموز  ـببـبببعد قيام ثورة يوليو 

االجتماعية واالقتصببببادية والسببببياسببببية  هر عدد من الملحنين الذين 

لحانهم أنجبازات التي حققتهبا، وكرسببببببوا حملوا مشببببببعبل الثورة واإل

( الذي 1900ـببـبب 1923موجي )وأغانيهم لخدمتها من هؤالء: محمد ال

 بببهر عبد الحليم حافظ بألحانه والسبببيما في أغانيه الو نية، لحن ألم 

من  بيراً ك سببلوبه المتميز بشببرقيته عدداً أغنيات كما لحن بأكلثوم سببع 

األغنيبببات ألعالم الغنببباء من مطربين ومطرببببات. وكمبببال الطويبببل 

 ( درى الموسببببيقا مع عبد الحليم حافظ وعلي2223ـبببببببببـببببببببب1922)

 ائعاً ر و بببكل مع عبد الحليم حافظ ثنائياً  سبببماعيل في المعهد العالي،إ

عمبببال التي وغنببباء في جميع األ  هرت آثببباره التجبببديبببديبببة تلحينببباً 

ليه من مال  وال مر ببه، إأمد عبد الحليم حافظ بما يحتاج  .عطياهاأ

لحن عشبرات األغنيات لمختلف المطربين والمطربات وهو صباحب 

اسببببببالحي" البذي غنتبه أم كلثوم. وبلي  حمدي نشببببببيبد "وهللا زمبان يب

( ملحن يميبل إلى التطريبب ويعتمبد في  لك على 1993ـبببببببببببب1931)

، ولحن ألم كلثوم يقبباع، كرى ألحببانببه لوردة التي تزوجهببا زمنبباً اإل

في السببببببينمببا  كبيراً  إحببدى عشببببببرة أغنيببة، ولعبببد الحليم حببافظ كمبباً 

غنية ملحن جميل لأل (1981 ـببببببببـبببببببب 1922وخارجها. ومنير مراد )

الخفيفة، ارتب  اسبببمه باألغنية السبببينمائية وبألحانه المرحة الر بببيقة 

 لشادية وعبد الحليم حافظ ولشقيقته ليلى مراد.

 اءـــــــــالغن

كان الغناء في مصر في القرن التاسع عشر من أو ع المهن، 

والببذين كببانوا يمببارسببببببونببه في نظر المجتمع من أح  النبباى، ألن 

اليعببدو كونببه مهنببة للكسبببببببب  كببان  بببببببببابيبباً مفهوم الغنبباء كفن، 
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واالرتزاق، وكان المغني يتصرف في غنائه كمهرج أقرب منه إلى 

كما أن الغناء لم يكن سبببوى عربدة ومجلس  بببراب، تتخلله  .المغني

ال في زمن إ الليببالي والمواويبببل والطبببل والزمر، ولم يعرف كفن  

القواعد  عببده الحبامولي ومحمبد عثمبان اللبذين نظمباه وو ببببببعبا له

كذلك األمر بالنسببببببة للمغنيات اللواتي  .واألصبببببول الواجب اتباعها

بدينات وأثوابهن الحاسببببرة المزينة بالقصببببب والخرز تلمع كلما  كنق 

وكانت لهن مهمة أخرى هي  .صببببببواتهن بالغناءأاهتززن أو رفعن 

مجالسبببة الزبن ومعاقرة الخمرة معهم في المالهي والمشبببارب التي 

ل ال بفضبببببإسبببببلوب ألقاء وإلم يسبببببتقم أمر الغناء كفن و .يعملن فيها

صبببببار ف .سببببباتذة الكبار في نهاية عقد ثالثينيات القرن العشبببببريناأل

ن بببأحكببام التجويببد في الغنبباء في المببد يالمغنون والمغنيببات ملتزم

دغام وما إليها من أحكام، ليحل اللفظ الصحيح للحرف والقصر واإل

ومنببذ  .لبة على اللغببة العربيبةومخبارج الكلمبات محببل اللكنبات الببدخي

  لك التاريخ اختفى من السبببباحة الغنائية المغنون والمغنيات الذين ال

ال من أصببحاب إخر، و ببغرت بعد اآل يتحلون بهذه الصببفات واحداً 

األصوات السليمة القادرة التي تعتمد قواعد الغناء األصولي كمحمد 

 عبد الوهاب وأم كلثوم. 

 اتـــــــــالمطرب

لمطربات اللواتي  هرن في القرن العشببببرين، توحيدة أ ببببهر ا

أغرم بها  .لياى فخرإ)وو ( وهي  ببببببامية، اسببببببمها الحقيقي لطيفة 

حكام" ودور "الظلم أغنية "الحب له في الناى أالقصبجي ولحن لها 

ووسبيلة ) وو ( وهي  ات صوت جميل، تجيد  .ياما أنصبف مظلوم"

لخاصببة للسببلطان حسببين. العزف بالعود، وكانت المطربة األثيرة وا

( واسبببمها الحقيقي 1991 ـببببببببـبببببببب 1927والمطربة نادرة الشببامية )

ا ببببتهرت في دمشببببق ثم في مسببببارح القاهرة  ،"أناسببببي زخاريان"

لحن لها زكريا أحمد والقصببببجي والسبببنبا ي  .لجمالها قبل صبببوتها

وهبباب، أغرم بهببا عببباى محمود العقبباد فنظم لهببا ومحمببد عبببد ال

ام ع القصبائد التي غنتها في أول فيلم غنائي بعنوان "أنشودة الفؤاد"
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زاحمبت أم كلثوم دون أثر يببذكر، وكببان آخر  هور لهبا في  .1931

غنببت موال "يقولون ليلى في  أجمببل مببا .فيلم "أنشببببببودة الراديو"

يبي حب وقصببيدة "يا ،""تتباهى بالدمع ومونولوغ ،العراق مريضببة"

قبببل الليببل"، تجيببد العزف بببالعود، وتفهم في المقببامببات، ولحنببت أ

، فببأقلعببت عن الغنبباء، من األغنيببات تزوجببت ثريبباً  اً لنفسببببببهببا عببدد

والدها. وسبببمحة المصبببرية )وو ( التي غنت أواهتمت ببيتها وتربية 

 .من المحاورات المسببببببرحية مع محمد عبد الوهاب في بداياته عدداً 

سطوانات بعض أغاني أتودد )وو ( التي غنت وسجلت على  والست

سببببببيبد درويش. وحيباة صبببببببري )وو ( ممثلة ومغنية، أحبها سببببببيد 

 سطوانات.أمن الحواريات المسجلة في  درويش وغنت معه كثيراً 

( مطربة قديرة،  ات صوت 1970 ـببببـبببب 1898وفتحية أحمد )

 يخأبوها الشببب ،نحاسبببي، لقبت بمطربة القطرين )مصبببر وسبببورية(

جيد الصبوت، ا تهر من وراء أغانيه  حمد الحمزاوي، كان مطرباً أ

االنتقادية الضبببببباحكة التي كان يؤديها مع زميلين له باسببببببم "ثالثي 

لحان قصبيدة "مضناك أالشبيخ كعبولة" قبس منه محمد عبد الوهاب 

المغنية و ،ولفتحية أحمد  ببببقيقتان، المغنية رتيبة أحمد .جفاه مرقده"

سببببببكنببدريببة مطربببة إ اعببة اإل  ويالً  ي  لببت زمنبباً مفيببدة أحمببد الت

صبببببول الغناء على الشبببببيخ أبي العال أدرسبببببت فتحية أحمد  .األولى

التي  "قصيدة "كم بعثنا مع النسيم سالماً  محمد، ولحن لها خصبيصباً 

حمد ألحنها ألم كلثوم. ا بببتغلت فتحية أن سببببق لصببببري النجريدي 

رق المسببببببرحية في بالمسببببببرح الغنائي ممثلة ومطربة في جميع الف

زمانها، ولحن لها من الرعيل األول، الخلعي وداود حسببببني وسببببيد 

 ،حمببدأدرويش. من أغببانيهببا الشبببببببائعببة "يبباحالوة الببدنيببا" لزكريببا 

وقصبببببائد " نون والبلبل  ،و قطوقة "يا ببببباغل بالي" للقصببببببجي

والصبفصافة" الوصفية للسنبا ي التي رسم فيها الخطو  العريضة 

كبذلبك لحن لهبا محمبد عببد الوهاب  .عموديبةفي تلحين القصببببببيبدة ال

حمد صدقي وصفر علي الذي أومرسي الحريري وفريد األ ر  و

سببببببني  اريت زمانك" التي  لت أغنية موسببببببملحن لها  قطوقة "ي
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لم وبرا عببايببدة في فيأا ببببببتركببت مع أم كلثوم في غنبباء  .الثالثينيببات

عد بوالد  كور وانصرفت لتربيتهم أتزوجت ورزقت بأربعة  .عايدة

 . ويالً  أن زاحمت أم كلثوم زمناً 

مطربة كبيرة، لقبت  (1960 ـببببببببببـبببببببببب1882ومنيرة المهدية )

بسبببلطانة الطرب قبل  هور أم كلثوم، ألفت فرقة مسبببرحية خاصبببة 

بها، قدمت من خاللها مسببرحيات غنائية، سبباعدت في  ببهرة محمد 

( مطربة كبيرة ارتفعت 1970 ـبببببببب 1898وأم كلثوم ) عبد الوهاب.

الغناء إلى مشارف عالية، و غلت الحياة الموسيقية نصف وارتقت ب

قرن من الزمن، مثلبت وغنت في سببببببتة أفالم ونافسببببببتها مطربات 

ساحة صبوتها الكبير يشببغل م .عصبرها على مكانتها الفنية فلم يثبتن

 Sopranoديوانين ونصبف الديوان وهو من  بقة السوبرانو الحاد 

 لى الطبقة األدنى منه.تراجع في العقد األخير من حياتها إ، 

، صوتها يشغل أسطورية( مطربة 1944 ـبـ 1917سمهان )أو

يتزوسببوبرانو، وتسببتخدم ممسبباحة ديوانين، وهو بين السببوبرانو وال

في غنبببائهبببا صببببببوت الرأى )األوبرالي المرتفع( بمنتهى الحنبببان 

 ــ 1924نساني والتعبير الفني دون صياح. ونجاة علي )والدفء اإل

حتلبت مكبانبة مرموقبة بين المطربات، ا ببببببتهرت ( مطرببة ا1993

على نطاق واسع منذ  هورها مع محمد عبد الوهاب في فيلم دموع 

 أحمد لحن لها السببببببنبا ي والقصبببببببجي وزكريا .1930الحب عام 

وأحمببد صببببببببدقي وغيرهم. كمببا لحن لهببا محمببد فوزي قصببببببيببدة 

 الل" قبل أن يلحنها السبنبا ي وسماها "وداع". وحياة محمد، "األ

لحان القصبببببجي أ، وغنت من 1936 هرت بصببببوتها الجميل عام 

" بطريقببة الببدوبالج في فيلم ليلى بنببت قصببببببيببدة "ليببت للبراق عينبباً 

سببببمهان. أمام المحاكم عندما غنتها فيما بعد أالصببببحراء، وقا ببببته 

  اعية.ا تركت مع كارم محمود في عدد من األعمال الغنائية اإل

ة بمطربة العوا ف، ( الشهير1983 ـببببـبببب 1922وملك محمد )

وهي الوحيببدة بين المطربببات التي ا ببببببتغلببت بببالتلحين، غنببت في 

بداياتها في كازينو البوسببببفور ثم اهتمت بالمسببببرح الغنائي، وابتنت 
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وبرا ملك( قدمت فيه أبها أسببمته )مسببرح  خاصبباً  من مالها مسببرحاً 

من ألحببانهببا وغنببائهببا وتمثيلهببا قبببل أن يلتهمببه حريق القبباهرة الكبير 

وبريتببات "مببايسبببببببة ومببدام بترفالي وبنببت أي سبببببببق الثورة، الببذ

( صوتها عذب وجميل، 1999 ـبببـببب 1922الحطاب". ورجاء عبده )

فالم الغنببائيببة مع عبببد الغني  هرت في الثالثينيببات في عببدد من األ

لحن لها زكريا والقصببببببجي والسبببببنبا ي قبل أن تظهر مع  .السبببببيد

، لتزداد 1942 محمببد عبببد الوهبباب في فيلم "ممنوع الحببب" عببام

( في فيلم "الحب 1921)  بببببهرتها. مثلت مع المطرب جالل حرب

األول" الذي لحنه وأنتجه محمد عبد الوهاب، لتغدو في األربعينيات 

 .وتمثيالً  من المطربات المجيدات غناءً 

( ابنة المطرب زكي مراد من 1990 ـبببببببـببببببب 1918وليلى مراد )

، صببببببوتهببا عببذب وأليف فالمالمطربببات األوائببل اللواتي غنين في األ

عالم التلحين، وتصدرت قائمة المطربات، ولقبت أ)عشبري(. لحن لها 

(  قيقة محمد 2226 ـبببب 1920بملكة األغنية السينمائية. هدى سلطان )

فوزي، مطربببة  ات صببببببوت قوي وجميببل، مثلببت في عببدد كبير من 

ين، غنت ألعالم التلح .فالم السبببببينمائية والمسبببببلسبببببالت التلفزيونيةاأل

لمحمببد و .واكتفببت بببالتمثيببل بعببد وفبباة أخيهببا لعببت عن الغنبباء نهببائيبباً قأو

 ثم اعتزلت. عالم" امتهنت الغناء زمناً  فوزي  قيقة أخرى هي "هند

أما المطربات اللواتي وفدن إلى مصببر وأقمن فيها واألخريات 

ي منهن مار ،ثم عبدن إلى ديارهن فكثيرات اللواتي حللن فيهبا زمنباً 

(  ات الصوت القوي والقادر، وقد برعت 1906 ـببـبب1911جبران )

دوار محمد أفي غناء المو ببببببحات والقصببببببائد واألدوار والسببببببيما 

في المالهي ثم عادت إلى دمشق. ولور دكا   ا تغلت زمناً  .عثمان

غنت  .2227 ــ 1942مطربة لبنانية، استقرت في القاهرة منذ عام 

،أبببدعهببا من القصبببببببائببد لوان الغنبباء كببافببة، ولحنببت لنفسببببببهببا عببدداً أ

( مطربة لبنانية، نزحت 1999ـببببـبببب1924"الزورق". ونور الهدى )

واحتلت بعد فيلمها األول "جوهرة"  مناً ز إلى القاهرة واستقرت فيها

إلى جانب يوسببف وهبي مكانة خاصببة بين المطربات، تجيد العزف 
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ب الجميلة. رَ حسبببببباى والعُ ببالعود، ويمتباز صببببببوتهبا ببالبدفء واإل

، مثلت وغنت في القاهرة ثالثين عاماً  ( أقامت في1928وصببببباح )

ا بببببتهرت من وراء األغنيات الخفيفة  .فالم الغنائيةعدد كبير من األ

لحن لها ملحنون مصببببريون  .الدارجة، وبأغاني التراث الفولكلورية

 وسوريون ولبنانيون.

مطربة قديرة، يشغل صوتها  (2211ـببببـبببب 1926سعاد محمد )

كون خليفة ألم كلثوم،غنت مسبببباحة ديوانين، ر ببببحها السببببنبا ي لت

غنت  كما ،نا وحدي"أ" وفيلم، لم "فتاة من فلسببببببطين"يومثلت في ف

لحببان الكبببار، تزوجببت أكثر من مرة أخببارج السببببببينمببا روائع من 

( مطربة لبنانية  ات صبببوت 1932زيجات فا بببلة. ونجاح سبببالم )

ومثلت عدة أفالم غنت فيها  قوي وجميبل، أقبامبت في مصببببببر زمنباً 

د بهبا. صببببببوتهبا القادر كرسببببببته في بداياتها لألغاني أغنيبات اليعتب

الشبعبية الخفيفة الدارجة، وعندما لحن لها السبنبا ي نشيد "لنا النيل 

مقبرة للغزاة" ورائعته "عايز جواباتك" اكتشببفت صببوتها ولكن بعد 

 ثالثة عقود من الزمن.

( ا ببتهرت في دمشببق قبل أن 1981ـبببببببـببببببب1934فايزة أحمد )

وتها الدافئ الحار  و األنوثة الصبببببارخة، تشبببببتهر في القاهرة، صببببب

أغرى كبار الملحنين بالتلحين لها والسببببيما السببببنبا ي ومحمد عبد 

تزوجت من الملحن محمد سببببببلطان وكرسببببببت صببببببوتها  .الوهاب

 ،سرة "البابا"أ( مطربة دمشبقية من 1936أللحانه. نجاة الصبغيرة )

ها ل يزاً لقبت بالصببببببغيرة تمي .نور الببابا"أعمهبا الممثبل المعروف "

عن المطربة نجاة علي، وألنها كانت صببغيرة السببن عندما احترفت 

الغناء، صببوتها صببغير محدود المسبباحة لذا اعتمدت االسببتعارة في 

( مطربة 1942غنبائهبا، لحن لهبا كببار الملحنين. وردة الجزائريبة )

جزائرية غنت في بداياتها في فرنسببا بالفرنسببية، زارت دمشببق عام 

من األغنيات، وبعد عام واحد  مد محسببببن عدداً ولحن لها مح 1907

سببببببافرت إلى القباهرة واسببببببتقرت فيهبا، مثلبت وغنبت في عدد من 

فالم السبببببينمائية وفي مسبببببلسبببببل "الوادي الكبير" التلفزيوني مع األ
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صببباح فخري، تزوجت الملحن بلي  حمدي ووقفت صببوتها أللحانه 

حنين ن بمللغاية انفصبببببالها عنه. اسبببببتعانت بعد رحيل عمالقة التلحي

 يقلون مقدرة وموهبة عنهم.

 ونــــــالمطرب

أمبا المطربون البذين احتلوا مكبانبة مرموقبة منبذ ببدايات القرن 

و ( عرف  ـببببببـببببببالعشرين، فكثر منهم: الشيخ أمين حسنين سالم ) و 

 ـبببببببببـ 1923وحامد مرسبببي ) .بقصبببائده، وبولعه بالغناء في الموالد

وغنى من ألحانه، سكندراني، عاصر سيد درويش إ( مطرب 1982

 1870روني كل سنة مرة" وسيد الصفطي )ووهو أول من غنى "ز

و( مطرب عريض الصبببوت احترف الغناء بعد موت عبده  ـببببببببـبببببببب

ر" رئيسبة العوالم في القاهرة جل س .الحامولي، تزوج من "بمبه كشبّ

و ( والد  ـببببـببببسطوانات التراث الغنائي القديم. وزكي مراد )و أعلى 

قبل محمد عبد الوهاب، حل  طرب ا ببتهر كثيراً ليلى ومنير مراد، م

وغنباء عنبدمبا أصببببببيب بالفال  عام  محبل سببببببالمبة حجبازي تمثيالً 

( مطرب جميل الصوت 1978ـبـبب 1911. وعبده السروجي )1912

ا ببتهر من وراء لحن السببنبا ي "على بلدي المحبوب وديني" التي 

( 1962 ـبببببببـببببببب 1912غنتها أم كلثوم فيما بعد. وعبد الغني السببيد )

 ـبببببببببـمطرب جيد  بقة صببببوته عالية فيما يعرف بالصببببادح"تينور 

Tenor ". ( 1992 ـببـبب 1912لحن له السنبا ي ومحمود الشريف) 

 ومحمد عبد الوهاب.

( صوته قوي  و بحة 1982ـبببببـببببب  1927محمد عبد المطلب )

" في فرقة خاصببببة، تعلم على يدي داود حسببببني، ثم عمل "مذهبجياً 

الخاص بالغناء الشببعبي الذي اختص سببلوبه أله  .محمد عبد الوهاب

 ر  غناء المواليا في سبببببياق األغنية، به، قبس من زميله فريد األ

متمكن في العرض الصببوتي، ملحنه المفضببل محمود الشببريف وإن 

 ـببببـ 1916بأسلوب أدائه. وأحمد عبد القادر ) عجاباً إلحن له األعالم 

 صببببوات النسبببباء، فقد صببببوته عامأو ( مطرب، صببببوته قريب من 

، فانصبببببرف إلى التلحين دون أن يتفوق فيه. ومحمد أمين )و 1942
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و( صبوته  ببيه بصبوت محمد عبد الوهاب،  هر واختفى بسرعة، 

ا ببتهر من وراء أغنية "نور العيون" التي لحنها محمد عبد الوهاب 

ن ينافس فريد األ ر ، اختاره سبببتوديو مصبببر أوأراده من ورائها 

السببببببمبباء" أمببام نجبباة علي، وبعببد لببدور البطولببة في فيلم "حببب من 

نجاحه دخل في مشببببباريع سبببببينمائية أصبببببيب من جرائها بخسبببببارة 

لمالبس، ل ، ثم افتتح متجراً كبيرة، ابتعبد عن الوسبببببب  الفني تدريجياً 

 دفن فيه كل آماله الفنية التي عقدها على تقليده لمحمد عبد الوهاب.

تي و( من األصوات القليلة النادرة ال ـببببـبببب 1921جالل حرب )

 هرت في سببني األربعينيات في الفترة نفسببها التي  هر فيها محمد 

ليه من إ اعة إأمين، أعجبب ببه محمبد عببد الوهباب إثر اسببببببتمباعه 

ثم اصطدم به عندما رفض أن يغني  ،سبكندرية فاحتضنه و جعهاإل

ومع  لك فتن محمد عبد  .على أن يلحن لنفسببببببه من ألحانه مصببببببراً 

لبة أمبام رجباء عبده في فيلم "الحب ليبه دور البطوإسببببببنبد أالوهباب 

األول" البببذي أنتجبببه بعقليبببة التببباجر البببذكي، ونجح الفيلم وحقق 

محبامي خيرتبه نقبابته بين المحاماة الجمباهيريبة كبيرة. جالل حرب 

 في اً محامي والعمبل الفني، ف ثر المحاماة وارتضببببببى أن يظل مو فاً 

خر في وكمطرب بين الحين واآل ،سببببكندريةمؤسببببسببببة المياه في اإل

 إ اعتها.

( صببببوت عادي، دفع به عمه محمد 1926سببببعد عبد الوهاب)

عبد الوهاب إلى حلبة الغناء، احتضبببببنته السبببببينما التجارية و بلت 

وزمرت بقرابته لمحمد عبد الوهاب آملة أن تجني من وراء االسبببببم 

سببم الصببغير، القرابة لم تنفعه على الرغم من الكم الكبير الشببهرة لال

تهى ، وانن تترك أثراً أحان التي و بببعها لنفسبببه دون الكبير من األل

( برز محمد 1982 ـببببـبببب 1912كما بدأ بسرعة. ومحمد الكحالوي )

الكحالوي كملحن ومغن اختص بببباألغببباني الخفيفبببة واألهبببازي  

والغناء البدوي، دخل ميدان السببببينما من المنطلق نفسبببببه الذي دخل 

فالم "كوكببا" أكثر األفالمببه التي مثلهببا مع أمنببه إلى الغنبباء، وتعتبر 
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 رواجا و بعبية في سبني الخمسبينيات، أ هر أغانية أغنية "تشكر يا

 سايق المطر".

( مطرب اجتمعت في صوته 1920 ـبببببـببببب1934ومحرم فؤاد )

الخصبببببببائص التي أهلتببه ألن يحتببل المرتبببة الالئقببة بين المطربين، 

 ، ثم اسبببببتخدمه فلمصبببببوته القوي جعله يبتعد عن الميكروفون زمناً 

لحن له محمد محسبببن أغنيته الجميلة  .وعمقاً  ه هذا سبببوى حسبببناً يزد

كمبا لحن له فريد األ ر " أغنيات جميلة  ،"أبحبث عن سببببببمراء"

أغرته السببينما وكان يتوق من ورائها إلى  .ترجمها بصببدق وعا فة

مزاحمة عبد الحليم حافظ، فنجح في الغناء وفشبببل في التمثيل. وعبد 

أل الدنيا و ببغل الناى بصببوته ( م1977 ـببببببـبببببب1929الحليم حافظ )

. Oboeالميكروفوني المحببدود المسببببببباحببة، يجيببد العزف ببباألوبوا 

ى  ثقافته الموسببببيقية ودراسببببته المعهدية لخدمة صببببوته، فأغناه كرق

ي حسبببببباى والتعبير الالمتناهبباإللقاء الغنائي المتقن وبالعا فة واإل

ات، زليبدع في الغأبدع في الو نيات كما أ .في الكلمة والمضبببببمون

أمام البلهارسببيا التي قضببت عليه.  وتفوق على نفسببه، ووقف عاجزاً 

( أسس مدرسة جديدة في الغناء 2220 ـببببـببببب 1928ومحمد ر دي )

الشبببببعبي  ات مضبببببامين اجتماعية عبرت عن مشببببباعر البسبببببطاء 

ين وتعببباون في  لبببك مع بلي  حمبببدي وترك وراءه مئبببات يوالحرف

الشببببببعبي بعببد محمببد عبببد  األغبباني، ويببأتي ترتيبببه في مجببال الغنبباء

 المطلب.

 

 يقية ــــالفرق الموس

 ل التخت الشببببببرقي الذي يرافق المغني أو المغنية مذ غنى  

عبده الحامولي بمصببباحبته، هو السبببائد حتى مسبببتهل الثالثينيات، 

 بببببببرببات التجديد الذي جاء به جميل عويس  أمبامعنبدمبا تبداعى 

( 1987 ـبببببببـببببببب 1916براهيم حجاج )إالسببوري وعزيز صببادق و

وغيرهم من الذين اسبتعانوا باآلالت الموسيقية الغربية التي التتفق 

فادوا في واست ،رباع البعد في الموسيقا الشرقيةأدساتينها مع ثالثة 
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الحببدود الممكنببة التي تتفق و بيعببة بعض المقببامببات الموسبببببببيقيببة 

 وقد  ببببجع محمد عبد الوهاب هذه البادرة، فغدت الفرق .الشببببرقية

نتيجة المزج بين اآلالت الغربية لها، موسببببيقية  ويةه الشببببرقية ال

مبندقة الهوية لها فنشأ مايعرف بالتخريب السمعي  فرقاً  ،والشرقية

على التراث الموسبببببيقي والمعاصبببببر من فو بببببى مزج  وخوفاً ، 

اآلالت الموسببببيقية ، قامت فرق موسببببيقية قوامها التخت الشببببرقي 

للحفا  على الموسببببيقا  وآالت أسبببرة الكمان برمتها عدا آلة الفيوال

وفرقة  ،العربية منها: فرقة علي فراج صببببباحب مقطوعة "أماني"

وفرقة حسببببببين  ،عبد العزيز محمد مؤلف مقطوعة "لونغا نهاوند"

جنيببد. كببذلببك قببامببت فرق أخرى اعتمببدت المزج اآللي المببدروى، 

والسيما النفخيات الخشبية والنحاسية كفرقة محمد حسن الشجاعي 

 اعة فرقة عبد الحميد توفيق زكي التابعتين لإل( و1963ـببـبب1923)

 المصرية.

ية لكترونوعندما تفاقمت عملية المزج اآللي بدخول اآلالت اإل

للفرق الموسبببببببيقيبة على نحو ما فعل أحمد فؤاد حسبببببببن في فرقته 

فرقة الموسبببيقا العربية بقيادة  1967أنشبببأت الدولة عام  ،الماسبببية

ه العالي للموسببيقا العربية فرقتسببس المعهد أو ."عبد الحليم نويرة"

الموسببببيقية بقيادة "سببببامي نصببببير" التي سببببميت فيما بعد فرقة أم 

خت وفرقة الت ،ثم  هرت فرقة جمعية إحياء التراث العربي .كلثوم

فرقة السبببببماح. وانصبببببرفت هذه الفرق إلى تقديم  خيراً أو العربي،

 التراث الموسبببببببيقي والغنبائي والمعاصبببببببر بدعم من الدولة. كذلك

أسببببسببببت دار األوبرا فرقة الموسببببيقا العربية بقيادة اللبناني سببببليم 

سببببحاب، وفرقة أخرى بقيادة صببببالح خفاجي بتوجيه من د. رتيبة 

 الحفني مديرة مهرجان الموسيقا العربية السنوي.

، 1868وفي موازاة هبذه الفرق، ومنبذ افتتباح دار األوبرا عام 

ألوبرالية واألخرى أنشببببببئبت الفرقبة السببببببيمفونية لترافق األعمال ا

مفونية، وتمكن المسؤولون في دار األوبرا على مدار عقود من يالسب

 .السببببببنين االسببببببتغناء عن العازفين األجانب، إلى أن أ ببببببحوا قلة
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ية في مفونيمفونية من أ ببببهر الفرق السببببيوتعتبر فرقة القاهرة السبببب

الو ن العربي، وقد اسببتفاد المؤلفون العرب الذين درسببوا الموسببيقا 

وربا من تقديم مؤلفاتهم األوركسبببببترالية التي أغربية في مصبببببر وال

 مفي موسبببيقا الحجرة أ سبببواءاسبببتوحوا أكثرها من التراث الشبببعبي 

مفوني وما إلى  لك عن  ريق هذه يفي قوالب الكونشببببببرتو والسبببببب

 الفرقة والفرق األخرى التي انبثقت عنها.

 ـببببببببببببـ1912) تالمجال أبو بكر خير ابرز المؤلفين في هبذأو

( الذي اسببتلهم األلحان التراثية الشببعبية المصببرية والسببورية 1963

 ـببببببـ1916اته الثالث ومتتاليته الشعبية. وعزيز  وان )يمفونيفي سب

( البذي اعتمبد في أعماله على المنحى القومي وعلى األلحان 1993

الشببببعبية كما في مقطوعته تنويعات موسببببيقية على لحن "عطشببببان 

تنباوله ببعض التطوير والتلوين  يباصببببببببايبا" لسببببببيبد درويش البذي

سبببالمية، إ( ومؤلفاته قومية 1924انة )جرّ  األوركسبببترالي. ورفعت

، وبنى حركته األولى 1966كما في كونشرتو القانون الذي قدم عام 

على تكبيرات صبببالة العيدين، والثانية على لحن " لع البدر علينا" 

( 1988ـبببـببب  1924 ان الصالة. وجمال عبد الرحيم )أوالثالثة على 

الذي اعتبر اللحن الشببعبي في مؤلفاته حلية لحنية أسبباسببية، كما في 

وفيه تتتابع أربع  ،عمله "مالمح مصبببببرية" للكورال واألوركسبببببترا

للكورال، ومو ببببح "منيتي عز  أغنيات  ببببعبية بصببببياغة بوليفونية

اصببطباري" الذي صبباغه بصببياغة مونودية ألوركسببترا وترية مع 

( القريببب الصببببببلببة 1923طيببة  ببببببرارة ) آلتي فلوت وكمببان. وع

بالموسببيقا الشببرقية بوصببفه عازف كمان  ببرقي، الذي بنى الحركة 

خولي  حسببببببن يايا األولى من كونشببببببرتو العود على لحن أغنيبة "

 الجنينة" الشعبية.

تولى قيببادة فرقببة القبباهرة السببببببيمفونيببة منببذ نشببببببببأتهببا حتى 

ادة ولى قيادتها قومن ثم ت، الخمسببينيات عدد كبير من القادة األجانب

حمد الصبببعيدي، أ ،يوسبببف السبببيسبببي ،حمد عبيدأمنهم  ،مصبببريون

 وقادها من الزوار العرب صلحي الوادي فق .
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 المصطلحات

Monphony صوت واحد. 

Poliphony تعدد األصوات. 

 Soprano الصوت الحاد عند النساءــ  الندى.  

Tenor  الصوت الحاد عند الرجال ــالصادح. 

 .موسيقي  رقي مقام :زنجران

 .اسم الفرقة الموسيقية العربية قديماً  :التخت الشرقي

الجزء األول أو الثاني من األغنية الذي يتكرر بعد  :المذهب

 .كل غصن 

 .قالب غنائي عربي :الدور

 .قالب غنائي عربي لألغنية الخفيفة :الطقطوقة

 .محاورة غنائية: ديالوغ

 .غنائيةمسرحية يتخللها مواقف :المسرح الغنائي

 

 لمراجع ا

ـببببببـ                          1909 الموسيقا والغناءــ  فكري بطرى

 .مطابع رمسيس في االسكندرية

ـببببـ                           1987 السبعة الكبارـببببـبببب  فيكتور سحاب

  .دار العلم للماليين

بال ـبـ                 أم كلثوم وعصر من الفنـبـب  نعمات أحمد فؤاد

   .ريختا

ـببـ                           1981األغنية العربيةـببـبب  صميم الشريف

 .ر اد القوميوزارة الثقافة واإل

 ـببـ1990 للموسيقا صدر عن المجمع العربيـببـبب  الموسيقا العربية

 .ر اد القوميوزارة الثقافة واإل

ــ                                    1937غسطســ أ المجلة الموسيقية

 .وزيع دار األهرامت
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ــ                                        1941مارىــ  المجلة الموسيقية

 .توزيع دار األهرام

ــ                                       1976اكتوبر ــ  المجلة الموسيقية

 .توزيع دار األهرام
 

  الرومانتيكية

 في الموسيقا والغناء العربي

 

 

 

 

 الحــر المــياس

 

 ةـــمدخل الرحل

من المؤكد أن العنوان أكبر ألف مرة من المقالة. فهو يمثل الال 

محببدود في الزمببان والمكببان. وعلى هببذا فال بببد من التحببديببد حتى ال 

 يكون انفالت.

ن المعزوفات سبببببيكون الحديث عن الموسبببببيقا اآللية مختارةً م

الموسبببببيقية المسبببببتقلة، أو من المقدمات الموسبببببيقية الطويلة لبعض 

األغببباني التي أداهبببا المطربون على المسببببببرح أو في اإل اعبببات 

 العربية.
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وقببد اخترنببا من األغبباني العربيببة مببا كببان ببباللغببة العربيببة في 

قوالب األوبريت والقصببببببيدة الوجدانية. أما الزجل في قوالب الدور 

والطقطوقة والمونولوج والديالوج والسبببكتش والدويتو فهو والموال 

 خارج الحدود.

 الرومانتيكية في مفهومها العام

ن قد يختل  تعبير الرومانتيكية أحياناً بتعبير الرومانسية فيلتبسا

 في المعنى. والسبيل إلى إزالة االلتباى العودة إلى المعجم اللغوي.

، Romanceة جبباء في قبباموى المورد تسببببببعببة معببان لكلمبب

التسببببببعة  المعاني، ويغلب على Romanticوخمسببببببة معان لكلمة 

الطابع القصبصبي لألسا ير والحب والفروسية.  Romanceلكلمة 

فيغلببب عليهببا الطببابع  Romanticأمببا المعبباني  الخمسبببببببة لكلمببة 

 الفكري والشعوري والخيالي.

فهي  Romanticالمشببببببتقببة من  Romanticismأمببا كلمببة 

ية وفلسبببفية نشبببأت في القرن الثامن عشبببر كرد فعل حركة أدبية وفن

 العا فةو ببد الكالسببيكية المحدثة. وقد تميزت بالتأكيد على الخيال 

والنزعة إلى تصوير الخبرات الذاتية وتمجيد اإلنسان العادي وعلى 

 حب الطبيعة.

أما الرومانتيكية في المفهوم الموسببيقي فهي ثورة على القواعد 

يف الموسبببيقي، وإ الق الحرية في التعبير عن الكالسبببيكية في التأل

الببذات، والتغني بببالجمببال والطبيعببة والحببب دون قيببد. فهي إبببداع 

مطلق، اليحتباج إلى تخطي . ويبذكر المؤلف الموسببببببيقي األمريكي 

ليونارد بيرنشبتاين في محا رة له أن الحرية في اإلبداع هي حرية 

م للبنبباء واللون في المقببامببات الموسببببببيقيببة واإليقبباع والشببببببكببل العببا

 الموسيقي المتمثل في صوت اآلالت.

 الرومانتيكية في الموسيقا العربية
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مايغلب على الموسببيقا العربية هو الغناء وليس الموسببيقا اآللية 

المعبرة عن حالة. وكان التخت الموسببببيقي الشببببرقي يرافق المغنين 

فيما لُحن لهم مع  بببيء من التصبببرف. والتخت الشبببرقي مؤلف من 

آالت موسببببببيقية هي: القانون والعود والناي والدف أو الطبلة،  أربع

ثم أ بيف إلى التخت الشرقي آلة الكمان، ثم آلة الفيولونسيل، ثم آلة 

الكونترباص، فاغتنى التخت الشرقي باآلالت الغربية حيناً بعد حين 

 حتى غدا فرقة موسيقية متكاملة.

 الموسيقا اآللية التقليدية

تاسبببببع عشبببببر وثالثينيات القرن العشبببببرين في أواخر القرن ال

سببادت الموسببيقا التركية المتمثلة في البشببرف والسببماعي واللونجا 

والتحميلة والتقاسببببيم التي تسبببببق الليالي أو تتضببببمن األغاني. وهذا 

النوع من الموسببببيقا ال يمت بصببببلة إلى الرومانتيكية في الموسببببيقا. 

عة تقان عزفها مجموفهي تقليدية في  كلها وأجزائها. يتدرب على إ

 من الهواة، ليصبحوا من العازفين في الفرق الموسيقية التقليدية.

 محمد عبدالوهاب يفتح الباب

كان الرائد لتلحين الموسبببيقا اآللية العربية الصبببرف هو محمد 

عبد الوهاب. بدأ  لك بو ببببع مقدمة موسببببيقية لفيلمه األول )الوردة 

( ومعزوفة أخرى بعنوان بعنوان )فكرة 1933البيضبببببباء( في العام 

 )فانتازي نهاوند(.

واسببببتمر يضببببع مقدمات لألفالم مثل فيلم )دموع الحب( في    

. وفيلم )الحببب 1939، وفيلم )يوم سببببببعيببد( في العببام 1930العببام 

، 1949، وفيلم )غزل البنبببات( في العبببام 1944األول( في العبببام 

 .1902وفيلم )النمر( لنعيمة عاكف في العام 

من المقطوعات الموسبببببيقية األخرى ال صبببببلة لها  وألف عدداً 

بباألفالم السببببببينمبائيبة، وبل  العدد اإلجمالي لما ألّف في هذا المجال 

 معزوفة. 00نحو 



 

 74 

وعلى الرغم من أن عنبباوين بعض مقطوعبباتببه يحمببل معنى 

الحبب مثل معزوفات )حبّي( و)الحب األول( و)بلد المحبوب( و)أنا 

األسببببببمر( و)حببببايبببب( فبببتن  وحبيبي( و)خطوة حبيبي( و)حبيبي

الرومببانتيكيببة فيهببا التهّز الوجببدان وال تصببببببّور دفء العالقببة بين 

المحبين، لكنهببا تمتبباز بببالجمبباليببة والتلوين وتبببدل اإليقبباع وعببدم 

االلتزام ببببالمقبببام الواحبببد. وهبببذا مبببا يجعلهبببا تصببببببنّف في عبببباءة 

 الرومانتيكية العربية.

التصببببببويريببة ولمحمببد عبببد الوهبباب بعض المعزوفببات اآلليببة 

الطويلة. منها )فرحة النصببببر( و)القافلة( و)قاهر الظالم(. وجميعها 

رومانتيكي النزعة في التأليف والتوزيع والتصبببوير. وعلى رأسبببها 

 تأتي معزوفة )القافلة( التي تصور الصحراء والجمال والمسير.

وفي الخمسببينيات من القرن العشببرين  هر في مصببر الملحن 

ألف بعض المقطوعبببات الموسببببببيقيبببة المببببدع جورج ميشببببببيبببل فببب

التصببببويرية، منها مقطوعة )رمال ونخيل(. وقد تأثر بما هو سببببائد 

من رقصات في  لك الحين فألّف مقطوعة )سمبا( الراقصة. و ابع 

 الرومانتيكية  اهر فيما ألف.

 الرومانتيكية في المسرح الغنائي العربي

يطاليا من المعروف أن المسبببببرح الغنائي األوبرالي نشبببببأ في إ

في أواخر القرن السببادى عشبببر، وكانت أول أوبرا  هرت للوجود 

، وانتقل 1097أوبرا )دافني( للمؤلف اإليطبالي جباكوبو بيري العام 

 هذا الشكل الجديد إلى فيينا وباريس ولندن.

هذا النوع لم يكن معروفاً عندنا في  بببرقنا العربي، فالمسبببرح 

ع عشببببببر كان يعنى الذي  هر في مصببببببر في أواخر القرن التاسبببببب

 بالتمثيل المسرحي دون غناء.

أما في سبورية ولبنان فكانت بعض الفرق المسبرحية الفرنسية 

تزور بيروت ودمشبببببق وبعض مسبببببرحياتها تتضبببببمن غناًء. وكان 

( أحد من حضر مسرحيات 1923ـببـبب 1833أحمد أبو خليل القباني )

فرقبة )كوميبدي فرنسببببببيز( في مبدرسببببببة العبازاريبة في باب توما، 
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لمسبببرحيات الغنائية اللبنانية المترجمة التي يشبببرف عليها مارون وا

النقا ، فعزم على تأسببببيس مسببببرحه مسببببتفيداً مما  بببباهده وحاور 

حوله. فكانت بداية المسبببببرح السبببببوري الذي  هرت فيه المشببببباهد 

 الغنائية والمو حات ورقص السماح.

ورحل القباني مع فرقته إلى مصببر. وهناك اسببتطاع أن يجتذب 

هور المصببري إلى مشبباهدة مايقدم في المدن والقرى. وقد رحب الجم

به الخديوي توفيق با ببا وسببمح له أن يقدم مسببرحياته الغنائية في دار 

 .1880األوبرا المصرية في العام 

( وكان 1917ـببببببـبببببب 1802وفي القاهرة  هر سالمة حجازي )

مغنياً بارعاً، في صبببوته قوة ومسببباحات صبببوتية واسبببعة. فنصبببح له 

عبببده الحببامولي أن يشببببببترك في فرقببة تمثيليببة، فيهببا مواقف  زميلببه

غنائية، فعمل مع فرقة الممثل سبببببليمان الحداد، ثم مع فرقة إسبببببكندر 

 فرح، ثم استقل بنفسه وأسس فرقة )دار التمثيل العربي(.

وا ببببببتهر سببببببالمببة حجببازي بببأدائببه دور )روميو( غنبباًء في 

ييت قد فارقت مسبببرحية ) بببهداء الغرام( وأمامه تبدو عشبببيقته جول

 الحياة، فيغني لها:

أعهَد فيكا الصمَت عنّي في     أجولييُت ما هذا السكوُت ولم أكنْ 

 قربيو

تموتـيَن بل تحيَْيـن مني في    أنتا ال ـأمائتــةٌ أنتاو نعــْم، ال فـ     

 قـلبي

والرومبانتيكيبة وا ببببببحة في مسببببببرحيات القباني والحجازي 

 ض مشاهدها.تمثيلية كانت أو غنائية في بع

وازدهر المسببببببرح الغنبائي فيمبا بعببد بفضببببببل سببببببيبد درويش 

واستطاع أن يتعرف األصول والتجديد حين (. 1923ـبببـببب 1892)

، وأخذ 1912رحل إلى الشبببام مع فرقة سبببليم عطا هللا في العام 

عن كبببار الملحنين في دمشبببببببق وحلببب الكثير من المعلومببات 
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اع ة سبببنتين، واسبببتطالموسبببيقية العربية واإليرانية والتركية لمد

ً لألغبباني  ً عبقريببا بموهبتببه وبمببا اكتسببببببببب أن يصببببببببح ملحنببا

والمسبرحيات الغنائية، وأ هر ما لحن منها مسرحية ) هرزاد( 

و)العشببببببرة الطيبة( و)البروكة(، وجميعها باللهجة المصببببببرية، 

وأحبداثها تدور حول الحب والحياة الشبببببببعبية والدعوة إلى حب 

 مالمح الرومانتيكية.الو ن والحرية، وكل  لك من 

ومن األغاني المسرحية التي لحنها سيد درويش أغنية الصباح 

 في مسرحية )راحت عليك( ومطلعها باللهجة المصرية:

 الحلو اللي ينعش أهو الحْ    صحصحوا ياجماعة آدي نور الصباْح 

 بنسـيمه اللي يرد األرواحْ      تعــالــوا بنـــا نغـــنّي ونـتمتّـــــع

 برا الشعرية األولى لسيد درويشاألو

منذ أن أسبببس الخديوي إسبببماعيل دار األوبرا في القاهرة العام 

، عرف الملحنون في مصبر أن اتجاهاً موسبيقياً راقياً سيقلب 1869

الموازين، وسبببببيكون النمو ج الغربي الحضببببباري للعزف والغناء. 

دعا الخديوي إسببببببماعيل  1871وقبد صببببببح مبا توقعوه، ففي العبام 

دي اإليطبببالي ليعرض في دار األوبرا ألول مرة األوبرا التي فير

ألفها خصببيصبباً لمصببر، وهي أوبرا )عايدة( التي تجري أحداثها في 

 مصر القديمة وكانت المناسية افتتاح قناة السويس.

ببدأ الملحنون يفكرون ببالمسببببببرح الغنبائي، وجباءهم أبو خليل 

 منه الكثير.القباني مع فرقته في الوقت المناسب، فتعلموا 

سببيد درويش كان ملحناً للمسببرحيات الغنائية الشببعبية، غير أن 

المغنية منيرة المهدية، أقنعت سببببببيد درويش بأن يلحن المسببببببرحية 

الشببببعرية )كليوباترا ومارك أنطوان( ألحمد  ببببوقي. وسببببتقوم هي 

 بدور كليوباترا والشاب محمد عبد الوهاب بدور مارك أنطوان.

صبول. لحن سبيد درويش الفصل األول والمسبرحية في ثالثة ف

وختبام الفصببببببل الثباني ووافتبه المنيبة المحتومة قبل أن يتم التلحين. 
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وكبان كلف محمبد عبد الوهاب تلحين مالم يلحنه. فلحن عبد الوهاب 

الفصببل الثاني والثالث، وعر ببت المسببرحية الغنائية بأداء أوبرالي 

. ونجحببت 1927كببانون الثباني عبام  22على مسببببببرح برنتبانيبا في 

 جماهيرياً نجاحاً كبيراً.

وفيما بعد  هرت أسببطوانة لعبد الوهاب في العام نفسببه، عليها 

قصببببببيبدة )أنا أنطونيو( وهي قصببببببيدة حب، فيها الكثير من مالمح 

 الرومانتيكية. نختار منها هذه األبيات:

 ن الحب  غـانىـــمالروحيـْـنا ع أنــا أنطونيــو وأنطونيــو أنــا

 اـــنحُن في الحب  َحديٌث بعَدن ـــوقا أو غـَن  بنــاـبالش غنّـــنا

ْث ياَســَحرْ ــواروا ياليــُل وح هْد يا َوتـَرْ ـخبّري يا كأُى وا   د 

ن ُربا األُنسا السمرْ  ور ـــــفنا مـــان دواليها  هل َجنْينا ما

 الُمنى

ـــْن َســـرَحتاها الحياةُ الحبع والحبع الحيــاة رع النواهْ  هَُو ما  سا

ـــالً وَجنى وعلى َصحرائاهـــا مـّرْت يـداه  فّجـــــرْت مـاًء و ا

 أوبريت مجنون ليلى الشعرية

ألف أمير الشعراء أحمد  وقي سبع مسرحيات هي: علي بك 

الكبير، ومصبببببببرع كليوبببباترا، وقمبيز، ومجنون ليلى، وعنترة، 

ية، وأميرة األندلس، والسببببت هدى. منها سببببت مسببببرحيات  ببببعر

 وواحدة نثرية هي أميرة األندلس.

ومصبببرع كليوباترا هي مسبببرحية )كليوباترا ومارك أنطوان( 

 التي عّدلها سليم نخلة ومحمد يونس القا ي، ولحنها سيد درويش.

ومجنون ليلى مسبرحية  بعرية في خمسبة فصول تروي قصة 

قيس بن الملّوح وليلى العببامريببة، اختببار محمببد عبببد الوهبباب منهببا 

في الفصببببل األول، ولحنّه وغنّاه مع أسببببمهان، و بببباركهما  مشببببهداً 
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الممثبل عباى فارى في بداية المشببببببهد وختامه، وهو يمثل المهدي 

 والد ليلى. ومغنية )كومبارى( تمثل دور عفراء الخادمة.

غير أن المشببهد لم يكن منسبباباً متوالياً كما هو في المسببرحية، 

لى بيت الختام الذي فقد رأى عبد الوهاب اختصبباره، لكنه حرص ع

يتضبببببمن  رد قيس، حين اكتشبببببف المهدي أبو ليلى أن قيسببببباً جاء 

 ليغازل ليلى ال ليطلب ناراً لداره.

وسبببببّمي هذا المشبببببهد المختصبببببر بعد تلحينه وتسبببببجيله على 

أسببطوانة باألوبريت، وهو ال يمت إلى األوبريت بصببلة في تعريفها 

فيفة، يتخللها مسببببببرحيبة غنبائيبة خ Operettaالعلمي. فباألوبريبت 

الرقص واالسبببتعرا بببات واألغاني، ويبقى الحوار المسبببرحي هو 

 األساى. وتطور هذا المفهوم لتغدو األوبريت هي األوبرا الخفيفة.

وأمر آخر يبعد هذا العمل عن مفهوم األوبريت المسبببرحية هو 

أن )مجنون ليلى( لم تمثل على مسبببببرح، وإنما أقحمت بال مناسببببببة 

،  هر 1939فيلم )يوم سببعيد( المنت  في العام كمشببهد سببينمائي في 

فيه أحمد عالّم بدور قيس وممثلة مغمورة بدور ليلى وعباى فارى 

 بدور المهدي.

ولعل الدافع إلى هذا العمل أن عبد الوهاب كان حريصبببباً على 

أن يدبل  ما غناه مع أسببببمهان في مشببببهد سببببينمائي دون أن يظهر، 

غير أّن كل ما كرناه ال  وسبببايره المخرج محمد كريم على مضبببض

ينفي جودة المحبباورة الغنببائيببة بين عبببد الوهبباب وأسببببببمهببان تلحينبباً 

وتوزيعبباً وتعبيراً وأداء. وهببذه المحبباورة نمو ج فريببد للرومببانتيكيببة 

في الموسبببببيقا والغناء العربي، فالتعانق الوجداني بين صبببببوت عبد 

 الوهاب وصوت أسمهان لم يسبق له مثيل في الغناء العربي.

وعلى سبببببببيببل التوثيق نورد النص كمببا ورد في التسببببببجيببل 

 الصوتي مع إ ارات فنية تتصل باللحن والتوزيع واألداء.

 النص
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)مقدمة موسبببيقية أوركسبببترالية تصبببويرية للبيئة الصبببحراوية تبرز 

 فيها آلة األوبوا(

 ــ ليلى  )ينادي(  قيس

 )يخرج من الخيمة(  ـبببـببب من الهاتف الداعيو ... أقيسَ  المهدي

 أرىو

 ما ا وقوفَُك والفتياُن قد سارواو    

 ــ ما كنُت ياعمع فيهامْ    قيس

 ــ أين كنَت إ اًو   المهدي

ن نارنا الدارُ    قيس  ــ في الدار حتى خلْت ما

 ما كان من َحطَب  جزل بساحتها    

 أودى الرياُح به والضيُف والجارُ     

 ليلى.. انتظر قيس.. ليلىـــ   )ينادي(  المهدي

 ــ ماوراَء أبيو )تخرج من الخيمة( ليلى

كا ما في بيتاهْم ناُر  المهدي ـببببببببـبببببببب هذا ابُن عم 

 )يدخل المهدي إلى الخيمة(

ـبببببـبببببـببببب قيُس ابُن عّمي عندنا يامرَحبا    ليلى

 يامرَحبا

 ــ ُمتّعتا ليلى بالحياةا وبَلغتا األَربا   قيس

 ــ عفراء  )تنادي(  ليلى

 ــ موالتي )تخرج من الخيمة( اءعفر

 ــ تعالي نقضا َحقّاً وَجبا   ليلى

خببذي وعبباًء واملئيببها البنا َعّمي َحطَبببا    

 )ليلى وعفراء تدخالن إلى الخيمة(

 بالروح ليلى قََضْت لي حاجةً َعَرَ تْ   )وحده( قيس

ها لو قََضْت للقلب حاجاتا       ما رق

 كم جئُت ليلى بأسباب  ُملَفّقَة      

الّتي      ماكان أكثَر أسبابي وعا
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)يدخل العود في الموسبببببيقا بارزاً ويبدأ العنصبببببر الطربي في 

 أداء المتحاورين(

ب مجّمر، وتتقببدم من  )تخرج ليلى وهي تحمببل وعبباًء فيببه َحطببَ

 قيس(

 ــ قيس  ليلى

 ــ  ليلى بجانبي كلع  يء  إ اً َحضرْ   قيس

 الُعُمرْ  ــ  جمعْتنا فأحسنْت ساعةٌ تفُضل  ليلى 

 ــ أتجّدينو  قيس

 ــ ما فؤادي حديد وال َحَجرْ   ليلى

 لَك قلٌب فَسلهُ يا قيس يُنبْئَك بالخبَرْ    

لُت في الهوى فوق ما يَحمُل البَشرْ      قد تحمق

 ــ لسُت ليالَي دارياً كيف أ كو وانفجـارْ   قيس

ْرو  أ رُح الشوَق كلقهُ أم مَن الشوقا اختصا

ن َو رْ  ــ نَب ني  ليلى  قيس ما الذي لَك في البيدا ما

 لَك فيها قصائٌد  جاوْزتها إلى الحضرْ    

رتا ليلى من المها والمها منكا لم تََغرْ   قيس  ــ غا

 لستا كالغيدا ال وال قمُر البيدا كالقََمرْ    

ـبببببـببببب ويَح عيني ما أرى، قيس )تالحظ ليلى    ليلى

 لذع الجمر ليدي قيس(

 ــ ليلى  قيس

 خذا الَحَذرْ  ــ  ليلى

 ــ ربق فجر  سألتُهُ: هل تنفّْستا في السقَحرْ   قيس

رْ     رت  يلكا العطا بتُها جرق  ورياح  َحسا

 وغزال  جفونهُ َسَرقْت عينَكا الَحَورْ 

 )تالحظ ماجرى لقيس من لذع يديه بالجمر( ليلى

قْت راحتاهُ      ويَح قيس  تحرق

 ــ ليلى   قيس
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 ــ وما  َعرْ    ليلى

 )يخرج من الخيمة غا باً( قيس ديالمه

 امضا قيُس امضا جئَت تطلُب ناراً    

ُل البيَت ناراو  أَم تُرى جئَت تَشعا

)يخرج على إيقاع أغنية سبجا الليل المختارة من الفصل األول 

 أيضاً(

 إ اءة أدبية

أول مبا يلفبت النظر إلى الصببببببياغة الشببببببعرية أنها صببببببياغة 

حروف المد المطلقة والسببببببكون موسببببببيقيبة األلفا  فيها الكثير من 

 المسّوغ في نهاية الجملة الشعرية.

والمعاني تصببل إلى السببامع دون حاجة إلى إيضبباح وتفسببير، 

وهذا ماجعل الشببببعبيّين من الناى يفهمونها ويسببببتزيدون االسببببتماع 

 إليها على الرغم من أميّتهم المعرفية باألدب واللغة.

لمتحاورة، فالمهدي وقد جاء الحوار متوافقاً مع الشبببخصبببيات ا

أبو ليلى رجل مضبببياف يلبّي الحاجة لألقارب وأبناء العشبببيرة على 

عادة العرب. غير أنه ينكر مواقف  الغزل، ويغضبببب لما يرى حين 

يبدرك أن قيسبببببباً كبذب عليبه، فهو يريبد لقباء ليلى الحبيببة، متبذّرعبباً 

 بحاجته إلى الحطب المجّمر.

، وكببذلببك حواره مع وكببذلببك كببان حوار قيس مع ليلى وجببدانيبباً 

 نفسه حين  هبت ليلى لتحضر الحطب المجّمر.

وأجمبل مبافي الحوار أن ليلى تعباتبب قيسبببببباً على مبايكتب من 

قصببببائد غزلية في النسبببباء، وهنا يدافع قيس عن نفسببببه بأن ليلى ال 

يدانيها أحد من النسبباء، ويغرق في وصببف عشببقه، فال يحس بالنار 

 تلذع يديه.

 إ اءة لغوية

 في اللغة من تسمع صوته والتراه. ـ الهاتف1
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ـببببببـبببببب األمر من فعل سبأل اسبأْل أو َسْل كما وردت في الحوار 2

 )فَسْله يا قيس(.

ـبـ همزة االستفهام قد تحذف قبل الفعل المضارع للمتكلم فيقال: 3

 أأ رح الشوق كلهو أو أ رح الشوق كلهو

ـببببببببببـبببببببببب األمر من فعل أنبأ: أنبْئ أو نب  بحذف الهمزة األولى 4

تسبببببهيل الهمزة األخيرة إلى ياء وحذفها في آخر األمر ألنها و

 حرف علة.

ــ قصائد على وزن فعائل ال تنون. نونت في القصيدة لضرورة 0

 الوزن.

ـبـ المها جمع مهاة وهي البقرة  الوحشية، تشقبهُ بها المرأة لسعة 6

 عينيها وجمالهما.

 شيتها.ــ الغيد جمع غيداء وهي الجميلة التي تتمايل في م7

 إ اءة موسيقية

المقدمة الموسببيقية قصببيرة تعزفها األوركسببترا دون إيقاع ـبببببببـببببببب 1

مرافق، تببدأ قويبة ثم تهببدأ. وتنسبببببباب فيهببا آلببة األوبوا لتعبر عن 

البيئة الصبببببحراوية وهدوء الليل وقدوم العا بببببق. وهي من مقام 

 حجاز، فاألحداث تجري في الحجاز.

 لى المقام نفسه.ــ ويبدأ الحوار بين المهدي وقيس ع2

ـببببببـبببببب ويلون عبد الوهاب اللحن بين مقامات متعددة هي حجاز 3

ونهباونبد ونكريز وحجباز كرد وبيباتي. وهذا التلوين يعبر عن 

 المعنى من جهة وعن  بيعة الشخصية.

كانت الفواصل الموسيقية مدخالً إلى حوار آخر. منها الموقّع ـبببببـببببب 4

 ومنها المرسل.

قيس وليلى األداء الغنائي في آخر  ـبببـببب أروع مايبرز الصلة بين0

 المشهد في الحوار التالي:
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 )تمد ليلى الضمة على الهاء( ليلى ــ ويح قيس تحّرقت راحتاهُ 

 )قيس يذكر اسم ليلى(    قيس ــ ليلى 

)تصبببببل ليلى الضبببببمة بالواو  ليلى ــ وما عرْ 

 على الرغم من مقا عة قيس(

الكببببار في التلحين  وهبببذا األداء متفّرد ال يتقنبببه إال المببببدعون

 واألداء.

ـبـ الختام مقدمة موسيقية هادئة مع األوبوا من مقام نكريز تعبر 6

 عن رحيل عبد الوهاب حزيناً ليغني وحده قصيدة سجا الليل.

 الرومانتيكية في القصيدة المغنّاة

اسبببتعراض القصبببائد المغناة في القرن التاسبببع عشبببر والقرن 

ن أمر بال  الصببعوبة. وقد بدا لي العشببرين والقرن الحادي والعشببري

من مراجعة بعض البيانات أن من  ا بتهر بغناء القصائد محمد عبد 

الوهاب وأم كلثوم. ولفريد األ ر  بعض القصببببائد المغناة ا ببببتهر 

منهبا قصببببببيبدة )ختم الصبببببببُر بُعبَدنبا بالتالقي( غناها بمرافقة عوده 

جر يالبسه من هواإليقاع فق . وفيها من الرومانتيكية في الحب وما 

 وعذاب ما يؤهلها لالستشهاد بها في هذه المقالة.

الكلمات كتبها الشبببباعر حسببببين  ببببفيق المصببببري. لحنها فريد 

 1942األ ر  وغناها في العام 

 النص

َك بــاقا  َختَم الصبُر بُعـَدنا بالتالقــي  دَر أَنق ُودق  َوَ فى الـصق

 ي الشوقا بَعَد يوما الفاراقاوَعةا ف أفَتَدري بـاما لقيـُت مـاَن اللــو

 َوعلى ُ رباها خيالَُك ســــاقا  لَو تَرى ما  ربتُهُ من دموعي

لا بالُحســـــ  حرا الَحياءا واإل ـراقا  فَباَعينْيَك والتكحع  ـــنا وسا

دتــني وأَتعْسَت قلــبي نـَك َمســاقيو لاَم بعق  وإلى أيَن كاَن ما

نــاقا        اُْدُن مني فتنق َخوفي من الهجـ  ـرانا ال ينتهي بغيرا العا
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ــُد الُمبّــلُ  عـنّــي   غيَر ما ترتضيها من أخــالقي كَذَب الحاسا

 اقا ــْذ رأَي قلبَي الخفّ ــري َوخُ    هاَك صدري فََضْع يديَك على ّصد

 إ اءة أدبية

القصبببيدة ليسبببت من عيون الشبببعر العربي، وإنما هي قصبببيدة 

اد، وحين وجدانية تعبر عن حالة ع ا بببق هجرته حبيبته بدّى الحسبببّ

 و حت الحقيقة عادت الصلة الطيبة بين العا قين.

 القصيدة من البحر الخفيف و ابطه:

 فاعالتن مستفعلن فاعالتُ      ياخفيفاً خفّْت به الحركاتُ 

وقد جاءت األبيات الثاني والرابع والسببببببادى والثامن مدّورة. 

 الواصلة بينهما بسبب الوزن. أي متّصلة الشطرين النشطار الكلمة

وكان التعبير عن المعاني في القصبببببيدة  ببببباعرية مقبولة غير 

تعبير واحد ال يمت إلى الشباعرية بصلة، جاء في الشطر الثاني من 

البيببت األخير، وهو )خببذ رأي قلبي الخفبباق(. فببأخببذ فالن رأي فالن 

كاً سببببببفي أمر  تعبير مغرق في العباميبة. وعلى هذا فلم يكن الختام م

 كما اصطلحوا أن يكون الختام.

 إ اءة لغوية

ـببـبب اللوعة: حرقة الهوى وتأتي في المرتبة السادسة من مراتب 1

 الحب الصاعدة، كما نصق على  لك الثعالبي في فقه اللغة.

 ــ هاَك: ها اسم فعل أمر بمعنى خذ. والكاف للخطاب.2

 ح.ــ َكَذَب: حّرك المغني الذال بالكسر، والصواب الفت3

خوفي: حّرك المغني الياء بالفتح، والصواب عدم تحريكها ـببببببـبببببب 4

 لسالمة الوزن.

 إ اءة فنية
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ماكان من األغاني الشببببعرية مقتصببببراً على مرافقة العود قليل 

جداً. وما سبببببّجل على أسبببببطوانات أغنيتان فق ، أغنية نظمها أحمد 

  وقي في الملك فيصل األول ملك العراق مطلعها:

 في دموعي تجنقبْتَك العوادي    دجلةَ يجري يا راعاً وراَء 

لحنها وغناها محمد عبد الوهاب في حضبببرة الملك فيصبببل في 

 بغداد.

واألغنية الثانية )ختم الصببببر( لفريد األ ر ، وقد زاد على العود 

 إيقاع الدف. 

كان لحن القصبببيدة مناسبببباً للكلمات، وكان أداء فريد األ ر  

راً. وهو يراوح بين الغناء الموقّع والغناء بصببببوته الشبببببابي نقيّاً معبق 

المرسبببببببببل البببذي اسببببببتغرق األبيبببات الثالثبببة األخيرة. ومالمح 

الرومانتيكية في المعاني واللحن وا بحة، والسيما في العزف على 

العود ببراعبة المببدع، مما يجذبك إلى اإلنصببببببات والتواصببببببل مع 

 المغني عا فياً.

ها ن العشببرين قصببيدة كتبومما غني من قصببائد في سببتينيات القر

الشبببببببباعر نزار قبببباني لتغنيهبببا فيروز بلحن األخوين رحبببباني وهي 

 )التسألوني ما اسمه حبيبي(.

وغنبت فيروز من  ببببببعره بعبدهبا قصببببببيدة )موال دمشببببببقي( 

 ومطلعها:

 وقد بكينا وبلقلنا المناديال لقد كتبنا وأرسلنا المراسيال

 وغنت له أيضاً قصيدة )و اية( ومطلعها:

 لبيضا العصافيرا أخباَرنا الذي ياحبيبي نقلتَ  أأنت

 وكلتاهما بلحن األخوين رحباني.

ويبببدو أن  ببببببعر نزار قببباني منببذ  هر في أواخر أربعينيببات 

القرن العشبرين قد أغرى الملحنين بتلحينه، فهو  عر معاصر يمس 
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الوجدان العا في والفكر السببياسببي. فلقب بشبباعر المرأة والسببياسببة. 

 رومانتيكي النزعة؛ يعبر عما يحّسه بحرية كاملة.وهو في  عره 

وقد اخترنا من المغنقى بشبببعره قصبببيدة )ال تسبببألوني( لفيروز، 

 فهي نمو ج متكامل للرومانتيكية كلمات  ولحناً وتوزيعاً وأداء.

 النص

 أخشى عليُكم َ ْوَعةَ الطيوبا  ال تَسألوني ما اسُمه حبيبيو

 تَكـدقَى الليـــلُك في الـدروبا  وهللاا لو بُْحـُت بأيق َحــرف  

حــكة الّسـواقي نَه في  ا ْْ ـةا الفَــرا ةا اللعـــوبا  تَرْو  في َرفـق

 وفي غنـــاءا كل  َعندلــــــيبا  في البحـرا، في تنفّسا المراعي

 وفي َعطاءا الديمـــَةا السقـكوبا  يَن يَبـكيـفي أَدُمعا الشتاءا ح

ه ـــٌن ال َ مق َعْتــــها ريشـةُ األديبا  ــابٌ ا كاتـَمحاسا  وال ادق

 فلَْن أبوَح باســــمــاها حبيـبي ُمهُ كفـاُكْم ــال تسألوني ما اس

* * * 

 إ اءة أدبية

 القصيدة من بحر الرجز و ابطه:

 مستفعلن مستفعلن مستفعلُ  في أبحر األرجاز بحٌر يسهلُ 

هو ووقبد تأتي التفعيلة الثالثة في كل من الشببببببطرين )فعولن(. 

 الملتزم في قصيدة )ال تسألوني(. 

القصببببببيببدة مبتكرة في صببببببيبباغتهببا وتلوينهببا بببألوان الطبيعببة 

وأصبببواتها الجميلة وروائح أزهارها الفواحة. كل  لك يسبببكن اسبببم 

 الحبيب. والبوح به مستحيل. فهو لغز األلغاز. 

وقبد تعبانقبت كلمبات القصببببببيبدة كمبا يتعانق المحبون. وجاءت 

البائية المجرورة لتعزف موسببببيقا الكلمات قبل  حروف المد والقافية

 أن تلّحن. وهي مستمدة من كلمة )حبيبي(.

 إ اءة لغويّة 

 ــ َ وعة الطيوب: رائحتها المنتشرة.1
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ـببـبب اللْيلك: زهرة عطرة، لونها أرجوانّي فاتح، واسمها األجنبي 2

Lilac. 

 ـ الديمة: المطر الهادئ الدائم.3

 إ اءة فنية

قدمة موسبيقية قصيرة،  هر فيها بزق عاصي بدأت األغنية بم

الرحباني مع األوركسترا. وكان المقام حجاز كار كرد، وهو السائد 

 في األغنية. والمقدمة  ات إيقاع بطيء تتسلمه األغنية.

القصببببببيببدة في أربعببة مقببا ع غنببائيببة. مختلفببة في لحنهببا دون 

ل. خروج عن المقببام. تعبباد المقببدمببة الموسببببببيقيببة بعببد المقطع األو

 واللوازم الموسيقية بين الجمل قصيرة.

الفاصبلة الموسبيقية بعد المقطع الثاني قصيرة تظهر فيها لمحة 

موسبببيقية من آلة كالرينيت. ولحن المقطع الثالث مختلف عن األول 

 والثاني.

يلي المقطع الثالث لمحة موسيقية تهّيء لمقطع الختام، والعودة 

فكببان أداًء أنثويبباً يحفببل بببالرقببة إلى المقطع األول. أمببا أداء فيروز 

 والعذوبة.

 مح ّ الرحلة

لم تكن رحلتنبا في حبدائق الرومبانتيكية في الموسببببببيقا والغناء 

العربي  ويلبة. ولو  ببببببئنبا أن نطيل الرحلة السببببببتغرقت عدداً من 

الكتبب، كبل كتاب في ألف صببببببفحة. فاألغاني الرومانتيكية العربية 

ي الفيببديو كليببب نهر من بحر واسببببببع، ومببا نسببببببمعببه اليوم ونراه ف

 الرومانتيكية الشبابية يصب في البحر الواسع.

ولذا اخترنا الشببببببعر مركباً، وكانت االسببببببتراحات في جزيرة 

األوبريبببت المسببببببرحيبببة وجزيرة الرجبببل البببذي يغني على عوده. 

 وجزيرة الفتاة العا قة التي لم تخبرنا ماهو اسم حبيبها.
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 ج أخرى يحتاج إلى رحالت وبتلبك النمبا ج اكتفينبا، واختيار نما

   عبر الزمن.

 

 

 

  رقص السماح

 تهاتقنيوتاريخه ـ أصوله ونشأته  

 

 

 

 

 

 

 رامي درويش

 

 

 مقدمة 

رقص السبببماح هو رقص جماعي عربي محتشبببم، يمتاز بالرزانة 

واألصبببالة بخطواته وحركاته وتناغم تشبببكيالته لضبببب  األداء الجماعي 

يقدم على  ببببببكل عادة ما و ،على إيقاعات بطيئة ومتوسببببببطة السببببببرعة

إ  تكون كل وصلة من مقام معين لية خالل العرض الواحد وصالت متتا

ة رقص وتختلف اآلراء حول نشأ وتحتوي على عدة مو بحات أو قدود.

ُح أن أصببببل السببببماح يعود إلى الفترة  السببببماح، فمن الدارسببببين ما يُرج 

الطرق  انتشرت إ األيوبية، ـببـبب العثمانية في سورية خالل الفترة الزنكية 

نشبببادها وموسبببيقاها ومو بببحاتها في حلب، ثم انبثق الصبببوفية بطرائق إ

قد ن أصببببببله إناك من يقول هتباعاً. ونها رقص السببببببماح وبدأ تطوره ع

 . فيما يقول آخروننه أندلسببيإومنهم من يقول اً. فارسببييكون آ ببورياً أو 
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إن الجبباهليببة قببد عرفتببه. كمببا نجببد غير  لببك من اآلراء واالجتهببادات، 

 على  لك. وجميعها بحاجة إلى الدليل

فيمبا يجزم األسببببببتبا  مجبدي العقيلي في كتباببه السببببببماع عند  

رقص السماح هو رقص سوري مستحدث ال عالقة أن العرب على 

 هر في مبدينبة منب  من محبافظبة حلب في لبه بكبل مبا  كر، إ  إنبه 

ثم احتضببببببنته حلب ومن ثم تلقفته دمشببببببق ثم جميع المدن سببببببورية 

األدب والّرقي. ويؤكد العقيلي أن السبورية لما تميز به من الحشمة و

اسببق »أول  هور لرقص السببماح كان مع فاصببل دعاء االسببتغاثة 

كلماته الشبببببيخ عبد الغني النابلسبببببي ولحنه الذي كتب « (37)العطا 

وإيقاعاته باألرجل  سببببببيرالأصببببببول له  و ببببببعمحمبد العبداوي و

هـبببببببببببب، كمببا يؤكببد مجببدي 1192عببام  (38)محمببد المنبجي )الرقص(

قيل المنبجي هو أول من رتب رقص السماح الذي كان العقيلي أن ع

يقيمبه في منزلبه في منب   ببببببمن حلقببات األ كببار ألنبه من العلمبباء 

المتصببببوفين، وهذا ما رواه األسببببتا  عدنان منيني نقالً عن أسببببتا ه 

. ويضببببببيف العقيلي أن الفضبببببببل في تببدوين رقص (39)عمر البطش

 ـببببببـ 1813قيل )السبماح بو ببعه الحالي يعود إلى المرحوم أحمد ع

الملقب بصبباحب السببماح. والخالصببة فتن قول البعض بأن ( 1923

أعالم األدب والفن رقص السماح هو رقص قديم كما جاء في كتاب 

                                                           

  جدي العقيلي في كتابه السماع عند العرب نقالً يؤكد األستا  مـبببببـببببب

نمنشبببد التكية الهاللية  محمد الوراق روايةعن  فاصبببل اسبببق  ومدو 

. ويعتقد البعض بأن أصبببله العطا  أن هذا الرقص سبببوري محدث

أنببدلسببببببي ألنببه يتم على إيقبباعببات رزينببة وأغلبهببا يسببببببتخببدم في 

 المو حات التي أصلها أندلسي.
 هو حفيد عقيل  المنبجيمحمد يكون قيلي أن ـببـبب ويُرجح مجدي الع

 دار ـبـببعدنان بن  ريل  ـبـببالموسيقا في سورية المنبجي ـبـبب راجع 

 .238الصفحة  ــ 1969 ــالطبعة الثانية  ــ الى 
  238ــ الصفحة ــ المرجع السابق. 
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لألسبببتا  أدهم الجندي ال دليل عليه تاريخياً، ومن السبببهل نقض هذه 

الفر بية إ ا تمحصنا في مصادر الموسيقا العربية الهاّمة كاألغاني 

إلى  أية إ ببارةب والعقد الفريد... وغيرها والتي تخلو من ونفح الطي

التراث أو ما يشببببابهه  ببببمن  رقص السببببماحوجود أصببببول قديمة ل

العربي أو الثقبافبات القريببة منهبا, علماً أن هذه المراجع والمصببببببادر قد 

دهم أ ويذكرمتعددة لم يكن السببببماح بينها،  رقصببببات عربيةتطرقت إلى 

أبو خليببل إليهم لببذي حملببه ا هببذا الرقصا  أحبوالجنببدي أن المصببببببريين 

ذكر أن كما يُ  الغنائي، همسببرحمن خالل  (1922 ـببببببـبببببب 1833القباني )

ه عملوجوده وتعلم رقص السبببببماح أثناء كان قد المطرب عبده الحمولي 

   أحمد عقيل.عن  في حلب

 أصل كلمة )السماح( 

كما اختلفت اآلراء وتعددت في أصبببل هذا الرقص فقد اختلفت 

 اء أيضاً في تحديد معنى كلمة السماح بحسب ما يلي:اآلر

 األصل اللغويكلمة تعود إلى سماح( اليعتقد البعض أن )ـببـبب  1

وكونه فناً راقياً ومحتشماً،  وتعني الجود والكرم والتسامح، )سبمح(،

ه عن المجون والخالعة ومن هنا أتت التسمية. ح( به لبُعدا  فقد )ُسما

فة عن كلمة  السببببماح() ـبببببببببـببببببببب يعتقد البعض أن كلمة 2 ُمَحرق

عربي كان يطلق على الموسببيقا موسببيقي صببطلح وهو م )السببماع(،

، وبما أن رقص السببببببماح يعتمد على المو ببببببحات راقيبةعربيبة الال

واإليقاعات الرزينة، فقد اسبتقى هذا الرقص اسمه من كلمة  دوالقدو

 السماع ومن هنا أتت التسمية.

ح( تعود إلى ُعرف صوفي ـبببـببب يعتقد البعض أن كلمة )السما 3

ريقة الطرئيس  ستئذان من صاحب الدار أوالايقوم الراقصبون فيه ب

رف وهذا الع فرقة الذكر للبدء )للسببماح لهم( بالرقص،الصببوفية أو 

عية المولوية والرفاك ،حلقات الذكروفي الطرق الصببببوفية متقبع في 

 ، ومن هنا أتت التسمية.وغيرهما
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 تطور رقص السماح

العديد من الموسببببيقيين السببببوريين في إحياء رقص  سبببباهم لقد

استمر السماح خالل فترة االنتداب الفرنسي فقد  ، هالسبماح وتطوير

مقتصببراً في  لك الحين كان إ  وخالل فترة االسببتقالل في سببورية، 

، وقد أ لق عليهم لقب السببببببّميحة. ثم تتالى العمل الرجبال فق على 

هاية نلفنانين السببببببوريين. ففي على تطوير هبذا الرقص تبباعاً من  ا

كببان الفنببان محمود الكحببال يببدرب وبينمببا  ،القرن التبباسببببببع عشببببببر

حمد أفي منزله، فقد عمل الفنان السبببوري الكبير السبببماح  يراقصببب

ائي الغن همسبببرحعلى تضبببمين رقص السبببماح في  أبو خليل القباني

واسبببع، كما  كرنا  على نطاق السبببماح نشبببرمما أسبببهم في  ،العربي

. أما التطور الكبير في  رائق رقص السماح فيعود إلى الفنان سابقاً 

حي  المولود في (1902ـبببببـببببب  1880السوري الكبير عمر البطش )

شببباد اإلن، فقد عمل في بدايات  ببببابه  بببمن فرق حلبفي الكالسببة 

 ،واأل كبار في الزاويبة الهالليبة والزاويبة العقيلية والزاوية الرفاعية

ر الفنانين المشببباركين في هذه الحلقات وقد لفت صبببوته الجميل أنظا

من أمثال )صالح الجذبة ـببـبب أحمد عقيل ـببـبب أحمد الشعار( فأخذ عنهم 

بتكر وصببببالت فن المو ببببحات وأصببببول السببببماح. وبعد أن أتقنه، ا

همها رقصببببببة ومن أ، جبديبدة من السببببببماح لم تكن معروفة من قبل

 عمر ، كما يضبباف إلى مسبباهماتتُؤَدى على مو ببح )لما بدا يتثنى(

البطش في تطوير رقص السببببببمبباح أنببه عمببل على نقلببه إلى مببدينببة 

 رقصهذا الج اخر، إ افة إلى إاستحساناً قبوالً ووجد دمشق، حيث 

جاعالً منه رقصبببببباً دنيوياً  ببببببعبياً راقياً،  من الزوايا وحلقات الذكر

في كعنصببببببر جببديببد المرأة إ بببببببافببة إلى أنببه أول من قببام بببتدخببال 

قببام البطش بتببدريببب حين  ،1936عببام  هببذا الرقص تتشببببببكيال

التي كانت  الدمشببببقية (مجموعة من  البات مدرسببببة )دوحة األدب

تشببببرف عليها المربية )عادلة بيهم الجزائري( وابنتها السببببيدة )أمل 
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بطلببب ودعم من الزعيم الو ني فخري البببارودي،  (40)الجزائري(

ع لتاباالمعهد الموسيقي الشرقي كما كلفه بتدريس رقص السماح في 

. ومن أهم تالمذته (41)1943لهيئة اإل اعة السورية منذ افتتاحه عام 

الذين تخّرجوا من هذا المعهد نذكر )عدنان منيني ـبـب زهير منيني ــ 

عمر العقاد ــ عدنان إيلو  ــ عدنان أبو الشامات ــ بهجت حسان(. 

كما أوكل إلى البطش تدريس المو بببببحات ورقص السبببببماح بعد أن 

 وزارة المعارف.ألحق المعهد ب

وبعد وفاة البطش أوكلت المهمة إلى الفنان عبد الوهاب سبببيفي 

بمسبببباعدة من عدنان وزهير منيني اللذين عمال على تدريس رقص 

السببماح للهواة  ببمن المدارى ودار المعلمات، إلى أن أسببسببوا عام 

فرقبة من الطبالبات  بببببباركت في العديد من الفعاليات داخل  1900

، 1906مببا في مهرجببان بروكسبببببببل عببام سببببببوريببة وخببارجهببا، ك

، وفعاليات في نادي 1907ومهرجبان الشبببببببباب في موسببببببكو عام 

بحضبببور فخري البارودي. ومن ثم 1908الضببببا  في مصبببر عام 

عملت الدولة على تشجيع نشر وتطوير رقص السماح في المدارى 

األهلية والرسببمية في سببورية. وقد  ببجع على  لك افتتاح المسببرح 

ع لوزارة التربية، إ ببببببافة إلى مهرجانات الطالئع المدرسببببببي التاب

والشببببيبة. ومن أهم من سببباهم في هذه المنظمات على نشبببر رقص 

السماح  نذكر )حسن بصال ـبببـببب ر وان سالم ـبببـببب سلوى  حادة ـبببـ 

أميرة حجو ـبببـببب كمال كركوتلي ـبببـببب عمر العقاد ـبببـببب فادية جندلي ـبببـ 

عام دويدري ـببـبب ملك حكمت إمام ـببـبب  افر إمام ـببـبب إيمان كرزي ـببـبب إن

. كما (42)بيطار ـبببـببب أحالم سليمان ـبببـببب فا مة حاج أحمد... وغيرهم(
                                                           

  ـبـب راجع الموسيقا في سورية أعالم وتاريخ ـبـب صميم الشريف ــ

 .134ــ الصفحة  1991ة ــ دمشق ــ منشورات وزارة الثقاف
  134ــ المرجع السابق ــ الصفحة. 
  محمد المنبجي هو حفيد عقيل يكون ويُرجح مجدي العقيلي أن ـبـ

الموسيقا في سورية ـبـبب عدنان بن  ريل ـبـبب دار المنبجي ـبـبب راجع 

 .203ــ الصفحة 1969 الى ــ الطبعة الثانية ــ 
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، ودربهببا عببدنببان 1962اهتمببت بهببذا الرقص فرقببة التلفزيون عببام 

منيني ولويس ببدوي ثم جميبل العببد. كمبا أحبدثببت فرقبة أميبة للفنون 

،وعمبل على تبدريبها 1962الشببببببعبيبة التبابعبة لوزارة الثقبافبة عبام 

يني وعمر العقاد ثم كمال كركوتلي. وقد قدمت عرو بببببباً عدنان من

، على فاصل من 1967لها على مسرح معرض دمشق الدولي عام 

ألحان عدنان أبو الشببببببامات  ببببببمت مو ببببببحات )الورد في خدك 

والخجل ـبـ هللي للنور يا روابينا(، وقام بتدريب الفرقة عمر العقاد. 

ل هذا الفاصبببببل في التلفزيون السببببب ج  وري، وكان الغناء ومن ثم سبببببُ

والمطربة سهام  ماى والمجموعة.  (43)للفنان الكبير صبباح فخري

أمبا في النصببببببف الثباني من القرن العشببببببرين فقد قل االهتمام بهذا 

الرقص، وهبذا ما يسببببببتدعي أن تهتم به الجهات الرسببببببمية المعنية 

 بهدف تنشيطه وإعادة إحيائه.

 خصائص رقص السماح

سابقاً، هو رقص جماعي محتشم إن رقص السبماح،كما  كرنا 

تؤديه مجموعة من الذكور ورزين ومتناغم ال مجون وال إثارة فيه، 

ة جديمعاً، إ  يبتعد عن الصببببببخب والميوعة ويعتمد على الواإلناث 

واأللحان الراقية  ات السبرعة البطيئة والمتوسطة  وبراعة التشبكيل

كار أل شبببباد اكالقدود والمو ببببحات، فيما كانت بداياته تعتمد على إن

. أما من ناحية األزياء فيُعتَمد فيه على اللباى واالسبببببتعانة واألدعية

تنورة األرنببباؤو يبببة، المحتشببببببم التقليبببدي كبببالقمبببباز الحلبي أو ال

صببببببدرية مقفولة  ، أو معية والعقالفالكوووالجوارب المزركشببببببة 

 .بنطال عادي يشبه السروال من لون الجاكيتو

ة الطويلة راويبل األنبدلسبببببببيلسبببببببأمبا النسببببببباء فكن يرتبدين ا

ر , مع زنانييحرير أندلسي  ويلة، وعليها )جاكيت( لفضبفا ا

 .عصائب حرير نرؤوسه ىملّونة, وعل

                                                           

 200ة ــ الصفحالمرجع السابق  ــ. 
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 لمحة عن تدوين رقصات السماح ووصالتها

إلى خطوات رقص السببببببماح على حركات متنوعة، منها قوم ي

وكلها على  ،وقوف سكناتخلف مع ال وأألمام اليمين أو الشمال أو ا

برأى القببدم أو األرض نقر نقرات إيقبباعيببة مع حركبببات أخرى ك

أو نهز الجسببببببم كله لفوق  ،الكاحل مع بسبببببب  القدم لألمام أو رفعها

ربع دورة أو أو دوران الجسم  ،والنزول به ثم السبكون في المو ع

االنسببيابية.  ليديناإ ببافة إلى حركات نصببف دورة أو دورة كاملة، 

مز خبباص في التببدوين للببداللببة ولكببل حركببة من هببذه الحركببات ر

عليها، فقد أ ار الفنان عدنان منيني في كتاباته ومدوناته إلى عشرة 

 :رموز مستخدمة، وعلى سبيل المثال ال الحصر

 على األرض. ىالدم:  رب  القدم اليمن ●

 التك:  رب القدم اليسرى على األرض. ●

جانبها  لىالبصمة: أن تتقدم بالقدم اليمنى إلى األمام ثم تضع إ ●

 القدم اليسرى.

 مختصببببروهكذا. أما الشببببيخ صببببالح الجذبة فقد أكد في كتابه )

أن األصبببول والمصبببطلحات المسبببتخدمة في تدوين  سبببفينة الحقيقة(

سببماح من  لك بكثير. ومن أ ببهر رقصببات الأوسببع رقص السببماح 

 الشهيرة والمدونة نذكر:

 دور هندي ●
8
 .اني )مو ح يا عربياً(ألبي خليل القب 7

 رافات  ●
8

 .لعمر البطش )مو ح والذي والك يا قلبي( 13

أكرك  ●
8
مو ح العيون  ـبببـبببنقى  مو ح يا غصنَ )لبهجت حسان  6

 (.الكواسر

 مدور مصري ●
4

 (.مو ح قمر يجلو)عدنان منيني ل 12
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مصمودي  ●
4
 يا  ادي األلحان(.) يلعدنان منين 8

سماعي ثقيل  ●
8

 .مو ح يا غصين البان()لعدنان منيني  10

نوخت  ●
4
 .مو ح يا هالالً()لعمر العقاد  7

جورجنة  ●
16
 (.مو ح هللي للنور)لكمال كركوتلي  10

 أ هر الوصالت الكاملة والمدونة لرقص السماح فنذكر:أما 

لطالبات معهد دوحة  عمر البطشعلمها التي ة الحجاز وصبببل ●

 .1936األدب بدمشق عام 

لطالب المعهببد  البطشعمر  التي علّمهبباة الراسبببببببت صببببببلببو ●

 .1948بدمشق عام الموسيقي الشرقي 

مدرسببببببة عبدنبان منيني لطالب علمهبا البيبات التي وصببببببلبة  ●

 .اتيتجهيز الثانية في الستينال

الحجاز كار كرد التي صببممها عمر العقاد لفرقة أمية وصببلة  ●

 .1967للفنون الشعبية عام 

بهجت حسبببببان لطالبات دار أعطاها الراسبببببت التي وصبببببلة  ●

 اتيالمعلمات في حلب في الستين

وصببببلة النهاوند التي أعطاها بهجت حسببببان لفرقة المسببببرح  ●

 .1982العسكري بدمشق عام 

من  بببيبة  لفرقةوصببلة الراسببت التي أعطاها حسببن بصببال  ●

 .1983حلب عام 

وصببببببلبة الراسببببببت التي أعطباها كمال كركوتلي لفرقة أمية  ●

 .1980دمشق عام  ةثم لشبيب، ومن 1981للفنون الشعبية عام 
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وصببببلة السببببيكاه التي أعطتها سببببحر نصببببار ورجاء قسببببيس  ●

 .1989حمص عام شبيبيات من مدينة لل

الختبام فبتننا ندعو الجهات الرسببببببمية المعنية إلى االهتمام وفي 

بهبذا الرقص التراثي الراقي المحتشببببببم والرزين، بهدف تنشببببببيطه 

وإعادة إحيائه ومنع ركوده، وخاصة في عصر األغنية الهابطة وما 

تبثه القنوات الفضبببائية من )كليبات( هابطة وموسبببيقا صببباخبة فاقدة 

 للهوية واألصالة العربية.

 

 مراجعال

الجزآن الثالث  ـببـببـببـبب مجدي العقيلي ـببـبب السماع عند العرب  1

 .1972 ــدمشق  ــالطبعة األولى  ــوالخامس 

ـبـب رقص السماح والدبكة تاريخ وتدوين ـبـ عدنان بن  ريل  2

 .1996وزارة الثقافة  ــ

 ــببصميم الشريف  ـببـببـببـبب الموسيقا في سورية أعالم وتاريخ  3

 .1991 ــدمشق  ــمنشورات وزارة الثقافة 

 ــدار  الى  ـبـبالموسيقا في سورية  ـبـبـبـب عدنان بن  ريل  4

 .1969 ــالطبعة الثانية 

مطبعة صوت  ـبببـبببأعالم األدب والفن  ـبببـبببـبببـببب أدهم الجندي  0

 .1904 ــدمشق  ــسورية 

قواعد تدوين الرقص الشعبي ــ عدنان منيني ــ دمشق ــ ـبـب  6

1961. 
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 ميشيل هللا ويردي 

  فيلسوف الموسيقا العربية

 

 

 د بوبسـأحم

 

ميشبيل هللا ويردي موسبيقي سوري كبير. وهو من الموسيقيين 

القالئل الذين خا ببوا في فلسببفة الموسببيقا. وخصببها بكتاب قي م. ولم 

يخض غمار األنشببطة الموسببيقية األخرى إال قليالً. وكان إلى جانب 

 يقا أديباً و اعراً ومفكراً.تعمقه في الموس

 * الوالدة والنشأة 

، 1924ولبد ميشببببببيل هللا ويردي في حي القيمرية بدمشببببببق عام 

ونشببببببأ في أسببببببرة جمعبت بين العلم واألدب والوجباهة والثراء. وكان 

والده خليل ميخائيل هللا ويردي  ببببببليعاً باللغة العربية والريا ببببببيات 

ى ة ويلم بالروسببببية، فأ ببببرف علوعلوم الدين، ويجيد التركية واليوناني

تثقيف ابنه وتربيته. درى ميشببببيل هللا االبتدائية والثانوية في المدرسببببة 

اآلسببية بدمشببق التي كان والده مديراً لها، إ ببافة إلى تلقيه العلوم على 

أيدي أسبببببباتذة مختصببببببين. ثم درى في معهد الحقوق بدمشببببببق )كلية 

المحاكم. كما عمل في  الحقوق حباليباً(. وبعبد تخرجبه عمبل خبيراً لبدى

التجبارة مع  ببببببقيقبه سببببببمعان. وكان متعدد الهوايات مثل التصببببببوير 

 الضوئي وجمع الطوابع.
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أما الموسبيقا فقد  هر ولعه بها منذ صبغره. ولم يصل إلى سن 

الخامسة عشرة من عمره حتى أتقن النوتة والعزف على العود، بعد 

مون. وقام أن تعلم الموسببببيقا على أيدي يوسببببف عمران وسببببيد رح

وهو في تلببك السببببببن بتببدوين الكثير من المو ببببببحببات لحفظهببا من 

الضبياع. كما تعلم الترتيل في الكنيسة المريمية بدمشق، مما أ اف 

 إلى معارفه الموسيقية الشيء الكثير.

 * نشا اته الموسيقية

كان لميشببيل هللا ويردي دور مهم في النهضببة الموسببيقية التي 

ول من القرن العشرين. فقد ساهم في  بهدتها دمشبق في النصبف األ

إنشببببباء العديد من األندية الموسبببببيقية التي حملت على عاتقها مهمة 

النهوض بالحركة الموسبيقية. فقد سباهم في تأسيس أول ناد  موسيقي 

، وفي 1922في دمشببببق، وهو )النادي الموسببببيقي السببببوري( عام 

فيه دور  ، وكان له1922نفس العام سبباهم في تأسببيس النادي األدبي

فعال. ومن األندية التي  بارك في تأسبيسها وكان له إسهامات فعالة 

، إ ببببافة إلى العديد من األندية 1932فيها الرابطة الموسببببيقية عام 

 األدبية والثقافية التي لم تكن تهتم بالشأن الموسيقي.

كما كان له مشببباركات موسبببيقية محلية وعربية مهمة. ففي عام 

مة في مبنى اليونسببببببكو ببيروت وعنوانها ألقى محا بببببرة ها 1948

)الموسبببببيقا في بناء السبببببالم(. وعقب على المحا بببببرة المدير العام 

لمنظمة اليونسببكو )جوليان هكسببلي( مبيناً قيمتها و بباكراً المحا ببر 

 ببارك في المؤتمر الدولي للموسببيقا العربية،  1964عليها. وفي عام 

  سببببببيقا(، عرض فيه نتائوقبدم فيه بحثاً بعنوان )جولة في علوم المو

الموسبببببيقا العربية.  (44)أبحاثه في السبببببلم الموسبببببيقي العربي وهرمنة

                                                           

ي معّرب. ويعني كتابة األصوات ـببببببـبببببب الهرمنة: مصطلح موسيق

المرافقببة لأللحببان الموسببببببيقيببة بتطبيق قواعببد علم االنسببببببجببام 

 )المحرر( الموسيقي )الهارموني(.
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ونظراً ألهميبة هبذا البحبث قبامبت إدارة المؤتمر بطباعته في كراى، 

 ووزع على المشاركين في المؤتمر.

وبناء على تكليف من المجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب، 

في مؤتمر الموسبببيقا العربية  1969 بببارك ميشبببيل هللا ويردي عام 

المنعقد بمدينة فاى المغربية، وألقى محا ببببرة بعنوان ) ببببيء عن 

الموسبببيقا العربية(. وعقب هذه المحا بببرة دعته منظمة اليونسبببكو 

لتولي إدارة مؤسببببسببببة )الموسببببيقا المقارنة( في برلين، فاعتذر ألنه 

 عاليسببببتطيع االبتعاد عن بلده بشببببكل مسببببتمر، واقترح تأسببببيس فر

للمؤسبسببة في دمشببق، لكنهم لم يسببتجيبوا. وتذكر بعض المراجع أنه 

 ببببببارك في مؤتمر الموسببببببيقبا العربيبة البذي انعقد في القاهرة عام 

، لكنني عنببد العودة إلى الكتبباب الصبببببببادر عن المؤتمر بعببد 1932

انتهائه، لم أجد اسبم ميشيل هللا ويردي  من أعضاء الوفد السوري 

مؤتمر. وهذا يعني أنه لم يشببببارك في المشببببارك وال  ببببمن لجان ال

 المؤتمر، إال إ ا  هب بصفة  خصية.

 * أبحاثه الموسيقية

و ببببببع ميشببببببيل هللا ويردي العديد من الدراسببببببات واألبحاث 

الموسبببيقية الهامة التي يصبببب معظمها في مو بببوع بنية الموسبببيقا 

العربية وفلسبفتها. ورأى في دراسباته تلك  رورة اعتماد الموسيقا 

، ألنه أكثر قدرة على (45)ة على السببببببلم الموسببببببيقي الطبيعيالعربي

التعبير عن األصبببوات الطبيعية، واسبببتنكر االسبببتعا بببة عن السبببلم 

                                                           

  ـبـ السلم الموسيقي الطبيعي: هو السلم  الموسيقي الذي ينقسم إلى

كل واحد منه يدعى )كوما(. وهناك تباين في المسافات  اً جزء 03

 لمحرر()ا الصوتية بين درجاته.
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الببذي ابتببدعببه األوربيون  (46)الطبيعي بببالسببببببلم الموسببببببيقي المعببدل

واسببببببتخدموه في موسببببببيقاهم. ولم يعتمد ميشببببببيل هللا ويردي على 

اعتمبد على الحسببببببابات الممباحكبات الكالميبة في دعم رأيبه، وإنمبا 

الريا بببية الدقيقة. ومن هذه األبحاث دراسبببة بعنوان )الريا بببيات 

الحديثة في النسببببة المتواصبببلة الموسبببيقية( و)التجذير على أسببباى 

السببببلم الموسببببيقي(، واقتصببببرت دراسببببته على السببببلم الموسببببيقي 

الطبيعي. ومن دراسبببببباته األخرى )السببببببالسببببببل الفيزيائية لألنغام 

و بببع نحو مئتي لوحة ميزو كولوجية تشبببكل متحفاً  الطبيعية(. كما

هو األول من نوعبه في الموسببببببيقبا. وتهبدف إلى توحيبد الموسببببببيقا 

 عالمياً.

 فلسفة الموسيقا الشرقية

ومن أهم األبحاث الموسببيقية لميشببيل هللا ويردي كتابه )فلسببفة 

الموسبببيقا الشبببرقية( الذي صبببدرت النسبببخة األولى منه في السبببابع 

. وتضمقن الكتاب في بداياته كلمة تقريظية 1948م عشبر من آب عا

لوزير المعارف آنذاك منير العجالني، وكلمة أخرى لوجيه بيضون 

صبببباحب مجلتي )اإلنسببببانية( و)كل جديد(. ويقع الكتاب في سببببتمئة 

وسببت صببفحات من القطع الوسبب ، ويتألف من سبببعة أقسببام تناولت 

، وأوزانها وإيقاعاتها كل جوانب الموسببببيقا وسبببباللمها قديماً وحديثاً 

وعالمات التحويل فيها وأ ببببببكال الكتابة الموسببببببيقية. ونال الكتاب 

إعجاب المسببتشببرق البريطاني هنري جورج فارمر صبباحب كتاب 

)تبباريخ الموسببببببيقببا العربيببة(، إ  وصببببببف فببارمر الكتبباب بببأنببه آيببة 

 المؤلفات العربية من نوعه بال منازع.

وقبل البدء بكتابة فصببببببول كتابه هذا، قام ميشببببببيل هللا ويردي 

بجولة  ببملت العديد من دول آسببيا لال الع على الموسببيقا الشببرقية 

                                                           

 يــ السلم الموسيقي المعّدل: هو السلم الذي تنقسم أجزاؤه إلى اثن 

متسباوياً، وال يوجد أي تباين في المسبافات الصوتية  اً عشبر جزء

 )المحرر( في درجاته.
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لشببببعوب هذه الدول ومعرفة خصببببائصببببها وسبببباللمها الموسببببيقية 

 وإيقاعاتها وأوزانها. حرصاً منه على أن يكون كتابه  امالً كامالً.

الدفاع عن السبببلم الموسبببيقي وتركز معظم أبحاث الكتاب على 

الطبيعي ومهاجمة السببببببلم الموسببببببيقي األوربي المعدل. فهو يهاجم 

السبببلم المعدل، ومما يقوله عنه في الكتاب )لعل تشبببريح هذا السبببلم 

وإيضباح ماانطوى عليه من تحريف المراكز الصوتية وهدم النسب 

ث االموسببببيقية التي بنيت عليها سبببباللم األمم الغابرة من أحب األبح

إلى عشباق الموسيقا العربية( إلى أن يقول )فمن الضروري إ ن أن 

 نبين لهم كيف جاء، وأي تشويه أصابه(.

وفي دفاعه عن السببببببلم الطبيعي يرى ميشببببببيل هللا ويردي أن 

هنبباك الكثير من االختالفببات بين موسببببببيقببانببا العربيببة والموسببببببيقببا 

عشبببر  اثنيالغربية. فالسبببلم الموسبببيقي المعدل قسبببمه الغربيون إلى 

جزءاً متسببباوياً لتسبببهيل تأليف الموسبببيقا أو لتسبببهيل صبببنع اآلالت 

، ويرى أن تقسبببيم السبببلم الموسبببيقي إلى اثنتي (47)الموسبببيقية الثابتة

 عشرة درجة متساوية  هب برونق الموسيقا الغربية.

بينما يرى أن السببلم الموسببيقي العربي مؤلف من سبببعة عشببر 

ة. كما كان له آراُء معار ببببببةٌ جزءاً. وهبذه األجزاء غير متسبببببباوي

إلقحببام العلوم الموسببببببيقيببة الغربيببة كببالهببارموني والبوليفوني في 

الموسببببببيقببا العربيببة بغيببة تجببديببدهببا، ولببه رؤيببة أخرى في تجببديببد 

موسببيقانا. هذه اآلراء جمعها في مقالة بعنوان )التجديد في الموسببيقا 

الصادر  97العربية(، نشبرها في مجلة اإل اعة السورية، العدد رقم 

. وتتكرر هذه اآلراء في أكثر من 1907بتباريخ السببببببابع من أيلول 

 موقع في الكتاب.

                                                           

  ـبببـببب اآلالت الموسيقية الثابتة: هي اآلالت التي تؤدي فق  األبعاد
لى درجاتها ع وأنصبباف األبعاد، وتعتمد المسببافات الصببوتية بين

 السلم الموسيقي المعدل. )المحرر(
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وسبببببواء في كتابه )فلسبببببفة الموسبببببيقا الشبببببرقية( أم في أبحاثه 

األخرى، يرى ميشببببببيبل هللا ويردي أن الموسببببببيقا العربية تمتاز عن 

. ةالموسببببببيقبا الغربيبة بتيقاعيتها، بينما الموسببببببيقا الغربية غير إيقاعي

وهذا مانع أسباسي من الخل  بينهما. ويرى أن الموسيقا العربية دائمة 

التجببديببد من داخلهببا، فقببد كببان الغنبباء في القببديم قببائمبباً على الليببالي 

والمو ببببح والقصببببيدة، وفي العصببببر الحديث جاء الدور والمونولوغ 

والطقطوقة. وفي الموسببيقا اآللية كان البشببرف والسببماعي واللونغا، 

نببا من األتراك، وفي العصببببببر الحببديببث جبباء المببار  وهببذه جبباءت

 والرقص والموسيقا الخفيفة.

لكنه من جهة أخرى اليرى مانعاً من إدخال القوالب الموسيقية 

الغربية كاألوبرا والسوناتا والسيمفونية إلى الموسيقا العربية،  ر  

أن تكون ألحبانهبا مصببببببوغبة ببأنغبام  بيعية غير معدلة. كذلك يرى 

 ويردي أن التجببديببد في الموسببببببيقببا العربيببة يكون في ميشببببببيببل هللا

موا ببببببيعها و ريقة عرض هذه الموا ببببببيع.وهذا مرتب  بموهبة 

الموسببيقي المبدع ومقدرته ومعرفته باألنغام والموازين ومدلوالتها، 

وإحببا تببه بطبيعببة اآلالت ورنينهببا ومسبببببباحببات صببببببوتهببا ومعبباني 

 الموسيقا. تدرجاتها بين الحدة والغلظة وغير  لك من أسرار

وفيمبببا يتعلق بحببباجبببة الموسببببببيقبببا العربيبببة إلى آالت كثيرة 

لتطويرهبببا، يقول ويردي إن الكتبببب القبببديمبببة تروي أن العرب 

اخترعوا آالت موسببيقية كثيرة لم تعد مسببتخدمة. ويدعو إلى إحيائها 

بدل إقحام آالت غربية إلى موسببببببيقانا، وإن كان البد من اسببببببتخدام 

 ن قادرة على أداء األصوات الطبيعية.آالت جديدة، فيجب أن تكو

أما العالقة التي يمكن أن تقوم بين الموسبببيقا العربية والغربية، 

فيراها ميشبيل هللا ويردي محصورة في حدود االقتباى، فكما يجوز 

اقتبباى أية قصببببببة أو قصببببببيدة من اللغات األجنبية وتعريبها،كذلك 

سببببببيقا الغربية يجوز اقتباى جمل أو قطع موسببببببيقية كاملة من المو

 ببببببر  تعريبهببا، أي نقببل األنغببام المعببدلببة إلى الطبيعيببة، ولكن مع 

 اإل ارة إلى مصدرها.
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هذه أهم النواحي التي يمكن تجديد وتطوير الموسببببيقا العربية من 

خاللهبا، كمبا يراها ميشببببببيل هللا ويردي. وهي نقا  جديرة بالدراسببببببة 

أمور أخرى. واالهتمبام. وقد نكون معه في بعض األمور و ببببببده في 

ولكننبا يجبب أن ننظر بباحترام إلى هبذه اآلراء الصببببببادرة بالتأكيد عن 

 فهم علمي لطبيعة الموسيقا العربية وجوهرها.

 * أ ــــــــــــــــارة

البد في الختام من اإل بببببارة إلى أن اسبببببم الباحث ويردي ورد 

في المراجع بشببببكلين )ميشببببيل هللا ويردي( و)ميخائيل هللا ويردي(. 

 . 1981سمان لشخص واحد، وأنه توفي عام واال

 

 مراجع مساعدة

ــ موسوعة )أعالم األدب والفن( ــ أدهم آل الجندي ــ دمشق 1

1904. 

ـبببـببب فلسفة الموسيقا الشرقية ـبببـببب ميشيل هللا ويردي ـبببـببب دمشق 2

1948. 

  .8/9/1907ــ تاريخ  97ــ مجلة اإل اعة السورية ــ عدد  3

          

 

 

 سلسلة النظريّات الموسيقيّة

 الرابع(الجزء )

 الموسيقيّة المفاتيح
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 (48)د. وائل النابلسي

 

 تمهيد

من المتعارف عليه بين جمهور الموسببيقيّين ودارسببي الموسببيقا 

، (Staff)أّن العالمبات الموسببببببيقيّبة تُبدّون على المدّرج الموسببببببيقي 

ينها أربعة فراغات. إالّ أن هذا المؤلّف من خمسببة خطو  تحصببر بو

المدّرج ال يتّسع إالّ إلى تدوين تسع عالمات موسيقيّة فق . ولكن عدد 

ة المسببببببتعملببة أكبر بكثير من  لببك، وال يمكن  العالمببات الموسببببببيقيببّ

للمدّرج الموسبببيقي البسبببي  أن يتّسبببع لها جميعاً. فعلى سببببيل المثال، 

)العالمات الموسبببيقيّة غير  يبل  عدد العالمات الموسبببيقيّة األسببباسبببيّة

المرفوعة أو المخفو بببة( اثنتان وخمسبببون عالمة يمكن أداؤها على 

(؛ على اعتبار أّن هذه 1لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسبببببيقيّة )الشبببببكل 

اآللة هي أكبر آلة موسبببيقيّة من حيث المسببباحة الصبببوتيّة الموسبببيقيّة. 

ه واء جميع هذفكيف يبا ترى يمكن للمبدّرج الموسببببببيقي البسببببببي  احت

العالمات الموسببيقيّةو وهنا، يكون الرّد السببريع على هذا السببؤال هو 

 )استخدام السطور والفراغات الوهميّة العلويّة والسفليّة(.

 

 

 ( لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيّة1الشكل )

ت إ ببببببببافببة  السببببببطور ولكن دعونببا نالحظ مببا يلي، لو تمببّ

لسببفليّة باسببتمرار من أجل تدوين هذه والفراغات الوهميّة العلويّة وا

                                                           

  باحث و مؤلّف ، أستا  العلوم الموسيقيّة في جامعة دمشقــ

 .موسيقي
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العالمات الموسبيقيّة األساسيّة االثنتين والخمسين، فتننا سنحتاج إلى 

تسبعة سبطور وهميّة علويّة واثنا عشبر سبطراً وهميّاً سببفليّاً، إ افة 

إلى السبطور الخمسبة للمدّرج الموسيقي. وبالمحّصلة، سوف نحتاج 

لتي تحصببببرها من أجل إلى سببببتّة وعشببببرين سببببطراً مع الفراغات ا

تدوين جميع هذه العالمات الموسببببببيقيّة. وهذا ممكن فق  من الناحية 

النظريّة للتدوين الموسببببيقي، إ  ندعو مجموع هذه السببببطور السببببتّة 

والعشرين مع الفراغات التي تحصرها بـبببب )المدّرج الموسيقي العام 

General Staff.) 

خدام مدّرج يحتوي إالّ أنّه، من الناحية العمليّة، يسبببببتحيل اسبببببت

هذا الكم الهائل من السببببطور والفراغات. فعيون الموسببببيقيّين الذين 

سبببببيقومون بقراءة التدوين الموسبببببيقي ال يمكنها إبصبببببار العالمات 

الموسيقيّة وإدراكها وتمييزها بسرعة وبسهولة وبشكل ال يسبّب لهم 

 اإلرباك إالّ إ ا دّونت على مدّرج موسبيقي يتألّف من خمسببة سطور

سطران  ـببـببسطران جانبيّان علوي وسفلي  ـببـبب)سطر واحد متوّس  

طين علوي وسبببفلي(. فلو زاد عدد السبببطور في  داخليّان غير متوسبببّ

المدّرج الموسببيقي على خمسببة، ألصبباب الموسببيقيّين إرباك  ببديد، 

ولو قّل عدد السبببطور في المدّرج الموسبببيقي عن خمسبببة، لخسبببرنا 

وسببببيقيّة على المدّرج الموسببببيقي. إمكانيّة تدوين بعض العالمات الم

ولبذلبك، وجبب البحبث عن حبّل عملي يمكننبا من خاللبه تدوين أكبر 

عدد من العالمات الموسببببببيقيّة على مدّرج موسببببببيقي )غير المدّرج 

الموسببببببيقي البسببببببي ( يحتوي على عبببدد منطقي من السببببببطور 

 والفراغات. وكان هذا الحل هو )المدّرج الموسيقي الكبير(.

 وسيقي الكبيرالمدّرج الم

( 2الشكل) (Grand Staff)إّن فكرة المدّرج الموسيقي الكبير 
هي فكرة بسببببببيطة جّداً. وبما أّن العدد المنطقي لسببببببطور أّي مدّرج 

موسبيقي هو خمسبة، فتنّه بتمكاننا و بع مدّرجين موسيقيّين أحدهما 

فوق اآلخر بحيث يكون هناك فاصببببببل بينهما. وفي هذا الفاصببببببل، 
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ر موسبببيقي وهمي )ال يدّون إالّ بشبببكل جزئي عند يمكن تدوين سبببط

الحاجة( بحيث يكون سبطراً وهميّاً أسفل المدّرج الموسيقي العلوي، 

ويكون بنفس الوقت سببطراً وهميّاً أعلى المدّرج الموسببيقي السببفلي، 

وتُدّون عليه العالمة الموسبببببيقيّة )دو الوسبببببطى(. وعلى هذا، يكون 

ير هو أحد عشبر سبطراً )خمسبة عدد سبطور المدّرج الموسبيقي الكب

سطر واحد وهمي متوّس  ــ خمسة سطور سفليّة(.  ــسطور علويّة 

ويمكن، بناًء على  لك، إ ببببافة تسببببعة سببببطور وهميّة علويّة فوق 

المدّرج الموسبيقي األعلى، وستّة سطور وهميّة سفليّة أسفل المدّرج 

شكل  طاً بالموسيقي األسفل. على الرغم من أّن هذا التدوين ليس بسي

، إالّ أن اسبببببتخدام المدّرج الموسبببببيقي الكبير أبسببببب  بكثير من  كاف 

 استخدام المدّرج الموسيقي العام.

 

 

 ( المدّرج الموسيقي الكبير2الشكل )

وبالنتيجة، يمكن تدوين العالمات الموسببيقيّة األسبباسببيّة االثنتين 

 لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسببيقيّة، علىوالخمسببين، والتي تحتويها 

 (.3الشكلالمدّرج الموسيقي الكبير حسب الشكل التالي )

 

 

 

( تدوين العالمات الموسيقيّة في آلة البيانو على المدّرج 3الشكل )

 الموسيقي الكبير

إّن ما تّم عر به في الشبكل السبابق ال يصلح فق  للتدوين آللة 

أيضببببباً للتدوين لآلالت الموسبببببيقيّة  البيانو فحسبببببب، وإنّما يصبببببلح

المشبابهة آللة البيانو من ناحية المساحة الصوتيّة، مثل آلتي الهارب 
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 واألرغن وغيرها.

من جهة أخرى، ال يحتاج التدوين الموسببببيقي إلى باقي اآلالت 

الموسببيقيّة ولألصببوات الغنائيّة إلى كامل سببطور وفراغات المدّرج 

، المثال، إ ا أردنا التدوين آللة الكمانالموسببيقي الكبير. فعلى سبببيل 

والتي تُصببببببدر أصببببببواتاً موسببببببيقيّة حاّدة، نحتاج حينئذ  السببببببتخدام 

المسببباحة العليا من المدّرج الموسبببيقي الكبير، إ ا أردنا التدوين آللة 

طة، نحتاج حينئذ   الفيوال، والتي تُصببببدر أصببببواتاً موسببببيقيّة متوسببببّ

ج الموسببببيقي الكبير، إ ا أردنا السببببتخدام المسبببباحة العليا من المدرّ 

التدوين آللة التشببيلّو، التي تُصببدر أصببواتاً موسببيقيّة غليظة، نحتاج 

حينئذ  الستخدام المساحة الدنيا من المدّرج الموسيقي الكبير، وهكذا. 

وبمعنى آخر، إنّنا لسبببنا بحاجة إلى اسبببتخدام جميع سبببطور المدّرج 

 ين لهذه اآلالت، ونكتفيالموسببيقي الكبير األحد عشببر من أجل التدو

باسبتخدام مدّرج موسيقي بسي  مكّون من خمسة سطور مقتبسة من 

منطقبة صببببببوتيّبة مبا من المنبا ق الصببببببوتيّبة التي يحتويها المدّرج 

الموسببببببيقي الكبير. والسببببببؤال المطروح اآلن هو: "إ ا اسببببببتخدمنا 

مدّرجاً موسبيقياً بسبيطاً يحوي خمسبة سطور، فمن أّي  بقة صوتيّة 

بقبات المبدّرج الموسببببببيقي الكبير اقتبسببببببنبا سببببببطور المدّرج من  

الموسبببيقي هذاو". إّن الجواب على هذا السببببؤال يبدو بسببببيطاً، وهو 

استخدام ما ندعوه ب )المفاتيح الموسيقيّة( لمعرفة المنطقة الصوتيّة 

التي تعبّر عنها خطو  المدّرج الموسببيقي الخمسببة. ولكن مو ببوع 

بسبببيطاً إلى هذا الحّد، كما سبببنرى خالل  )المفاتيح الموسبببيقيّة( ليس

عر بنا لهذا المو بوع. ولذلك، سنحاول في الفقرات التالية تسلي  

 الضوء على مو وع )المفاتيح الموسيقيّة( بشيء من التفصيل.

 المبدأ العام للمفاتيح الموسيقيّة

( مرتبطة ارتبا اً عضبببويّاً Clefإّن فكرة )المفتاح الموسبببيقي 

الموسببيقيّة على المدّرج الموسببيقي الكبير. وبما أّن  بتدوين العالمات

عدد السبببطور في المدّرج الموسبببيقي الكبير هو أحد عشبببر سبببطراً 

)خمسبة سبطور علويّة وخمسبة سبطور سفليّة وسطر واحد وهمي(، 
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يمكننا اعتبار السبببببطر الوهمي الذي يقسبببببم المدّرجين الموسبببببيقيّين 

 قي بسببببي  يمكن تدوينالعلوي والسببببفلي منطلقاً لبناء مدّرج موسببببي

طة عليه. وتبنى سببببطوره  العالمات الموسببببيقيّة  ات الطبقة المتوسببببّ

 على الشكل التالي:

 رسم السطر الوهمي واعتباره مركز هذا المدّرج الموسيقي. ــ1
 اقتباى سطرين من المدّرج الموسيقي العلوي. ــ2
 اقتباى سطرين من المدّرج الموسيقي السفلي. ــ3

يقي يحوي خمسببببة سببببطور، وهكذا، نحصببببل على مدّرج موسبببب

ة التي تنتمي إلى الطبقببة  ويمكن أن نببدّون عليببه العالمببات الموسببببببيقيببّ

طة. وبما أّن مركز هذا المدّرج هو السبببطر الثالث  الصبببوتيّة المتوسبببّ

)األوسبببب ( الذي تدّون عليه العالمة الموسببببيقيّة )دو(، فتنّنا نسببببتخدم 

ة على الطبقببة رمزاً يببدّون في بببدايببة المببدّرج الموسببببببيقي هببذا للببداللبب

الصببوتيّة هذه، ويسببّمى هذا الرمز ب )مفتاح دو(،  ويُرمز له بالرمز 

(. ويدّون رمز )مفتاح دو( على المدّرج الموسببببيقي على   التالي )

( بحيث يكون مركزه السببببببطر الثالث من 4الشببببببكل الشببببببكل التالي )

 سطور المدّرج الموسيقي.

 

 الموسيقي( تدوين )مفتاح دو( على المدّرج 4الشكل )

وبالنسبببة للطبقة الصببوتيّة الحاّدة، يُبنى مدّرج موسببيقي بسببي  

 على الشكل التالي:

اقتباى جميع السبطور الموجودة في المدّرج الموسيقي العلوي  ــ1

 للمدّرج الموسيقي الكبير.
اعتبار السببببببطر الثاني مركزاً لهذا المدّرج، و لك ألنه مطابق  ــ2

ّرج الموسببيقي المدّون للسببطر الخامس )الحد العلوي( في المد

 عليه )مفتاح دو(.
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وهكذا، نحصبببل على مدّرج موسبببيقي يحوي خمسبببة سبببطور، 

ة التي تنتمي للطبقببة  ويمكن أن نببدّون عليببه العالمببات الموسببببببيقيببّ

الصببببببوتيّبة الحباّدة. وبمبا أّن مركز هذا المدّرج هو السببببببطر الثاني 

زاً م رموالذي تدّون عليه العالمة الموسبببيقيّة )صبببول(، فتنّنا نسبببتخد

يدّون في بداية المدّرج الموسبببيقي هذا للداللة على الطبقة الصبببوتيّة 

هذه، ويسّمى هذا الرمز ب )مفتاح صول(، ويُرمز له بالرمز التالي 

(. ويبدّون رمز )مفتاح صببببببول( على المدّرج الموسببببببيقي على )

( بحيث يكون مركزه السبببببطر الثاني من 5الشبببببكل الشبببببكل التالي )

 موسيقي.سطور المدّرج ال

 

 

 ( تدوين )مفتاح صول( على المدّرج الموسيقي5الشكل )

وبالنسببة للطبقة الصبوتيّة الغليظة، يبنى مدّرج موسببيقي بسي  

 على الشكل التالي:

اقتباى جميع السبطور الموجودة في المدّرج الموسبيقي السفلي  ــ1

 للمدّرج الموسيقي الكبير.
و لك ألنه مطابق اعتبار السببببببطر الرابع مركزاً لهذا المدّرج،  ــ2

للسببببطر األّول )الحد السببببفلي( في المدّرج الموسببببيقي المدّون 

 عليه )مفتاح دو(.
وهكذا، نحصببببل على مدّرج موسببببيقي يحوي خمسببببة سببببطور، 

ة التي تنتمي إلى الطبقببة  ويمكن أن نببدّون عليببه العالمببات الموسببببببيقيببّ

 لذيالصببوتيّة الغليظة. وبما أّن مركز هذا المدّرج هو السببطر الرابع ا

تدّون عليه العالمة الموسبيقيّة )فا(، فتنّنا نستخدم رمزاً يدّون في بداية 

المدّرج الموسبيقي هذا للداللة على الطبقة الصبوتيّة هذه، ويسّمى هذا 

(. ويببدّون رمز الرمز ب )مفتبباح فببا(، ويُرمز لببه بببالرمز التببالي )
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( 6الشببببكل )مفتاح فا( على المدّرج الموسببببيقي على الشببببكل التالي )
 بحيث يكون مركزه السطر الرابع من سطور المدّرج الموسيقي.

 

 ( تدوين )مفتاح فا( على المدّرج الموسيقي6الشكل )

ح كيفيّة بناء المدّرجات 7الشببببببكل والشببببببكل التالي ) ( يو ببببببّ

الموسببيقيّة البسببيطة الثالثة التي تكلّمنا عنها فيما سبببق، إ ببافة إلى 

تسبببمية المفاتيح الموسبببيقيّة تو بببيح مراكز هذه المدّرجات وسببببب 

فا( بهذه التسميات اعتماداً على مراكز  ـببببـببببصول  ـببببـببببالثالثة )دو 

 المدّرجات الموسيقيّة.

 

 

 

( بناء المدّرجات والمفاتيح الموسيقيّة اعتماداً على 7الشكل )

 المدّرج الموسيقي الكبير

 وبالتدقيق، نالحظ في الشكل السابق األمور التالية:

ّرج الموسببببببيقي الذي يدّون عليه )مفتاح دو( هو إّن مركز المد ــ1

عبارة عن سببببطر وهمي لكال المدّرجين الموسببببيقيّين اآلخرين 

)العلوي والسبفلي(. فهذا السطر هو سطر وهمي سفلي بالنسبة 

إلى المدّرج الموسببببيقي العلوي، وهو في الوقت نفسببببه سببببطر 

 وهمي علوي بالنسبة للمدّرج الموسيقي السفلي.
الموسببببببيقي الببذي يببدّون عليببه )مفتبباح دو( يحوي إّن المببدّرج  ــ2

جميع مراكز المدّرجات الموسبببببيقيّة األخرى. فسبببببطره الثالث 

)المتوسببببببّ ( هو مركز لببه، وسببببببطره الخببامس )العلوي( هو 

مركز للمدّرج الموسببببببيقي الذي يدّون عليه )مفتاح صببببببول(،  
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وسببببطره األّول )السببببفلي( هو مركز للمدّرج الموسببببيقي الذي 

 )مفتاح فا(. يدّون عليه
إّن المدّرج الموسبببببيقي الذي يدّون عليه )مفتاح دو( هو صبببببلة  ــ3

الوصبل بين المدّرج الموسيقي الذي يدّون عليه )مفتاح صول( 

 والمدّرج الموسيقي الذي يدّون عليه )مفتاح فا(.
إّن أ راف المدّرج الموسيقي الذي يدّون عليه )مفتاح دو( هي  ــ4

ة األخرى، التي يدّون عليها مراكز لباقي المدّرجات الموسببببيقيّ 

 المفتاحان الموسيقيان )صول( و)فا(.

 رموز المفاتيح الموسيقيّة وتطّورها

فا(  ــصول  ـبـبإّن أ كال رموز المفاتيح الموسيقيّة الثالثة )دو 

ـبببـ  ـببـبب   لم تأتا عن عبث، أ ف أّن رموزها المعروفة اليوم )

ة، بل تطّورت أ كال ( لم تظهر في بداية األمر على هذه الشاكل 

 رموزها على مدى التاريخ.

(، قببد فبببالنسبببببببببة إلى مفتبباح )دو(، فببتّن رمزه، وهو اليوم )

، وهبببذا الحرف يبببدّل على (C)اقتبس في ببببادئ األمر من الحرف 

عالمة )دو( الموسببيقيّة بحسببب األنظمة الجرمانيّة لتسببمية العالمات 

ل علماء . ثّم، تطّور  ببكله على مّر الزم(49)الموسببيقيّة ن حتّى توصببّ

الموسبيقا إلى الشبكل الحالي لهذا المفتاح الموسبيقي. ويوّ ح الشكل 

ل إلى  ببكله 8الشببكل التالي ) ( تطّور  ببكل مفتاح )دو( قبل التوصببّ

  المعروف اليوم.
 

                                                           
لّة مج ــالسابق )أنظمة تسمية العالمات الموسيقيّة(  راجع مقالنا ـبـب

 (.2111)خريف عام  61العدد  ــالحياة الموسيقيّة 



 

 112 

 

 

 ( تطّور أ كال مفتاح )دو(8الشكل )

(، قد وبالنسببببة إلى مفتاح )صبببول(، فتّن رمزه، وهو اليوم )

، وهببذا الحرف هو الحرف (S)بببادئ األمر من الحرف  اقتبس في

األّول لعالمة )صببول( الموسببيقيّة بحسببب األنظمة الالتينيّة لتسببمية 

. ثّم، تطّور  ببببببكلببه على مّر الزمن حتّى (50)العالمبات الموسببببببيقيّبة

ل علماء الموسببيقا إلى الشببكل الحالي لهذا المفتاح الموسببيقي.  توصببّ

ح الشببكل التالي ) ( تطّور  ببكل مفتاح )صببول( قبل 9الشببكل ويو ببّ

  التوّصل إلى  كله المعروف اليوم.
 

 

 ( تطّور أ كال مفتاح )صول(9الشكل )

(،   (، فتّن رمزه، وهو اليوم ) فا وأخيراً، بالنسبببة لمفتاح )

، وهذا الحرف يدّل على ( F )قد اقتبس في بادئ األمر من الحرف 

مانيّة لتسببمية العالمات عالمة )فا( الموسببيقيّة بحسببب األنظمة الجر

ل علماء (51)الموسببيقيّة . ثّم، تطّور  ببكله على مّر الزمن حتّى توصببّ

الموسبيقا إلى الشبكل الحالي لهذا المفتاح الموسبيقي. ويوّ ح الشكل 

ل إلى  ببكله 11الشببكل التالي ) ( تطّور  ببكل مفتاح )فا( قبل التوصببّ

 المعروف اليوم.
                                                           

 ـبببببـالعالمات الموسيقيّة(  تسميةراجع مقالنا السابق )أنظمة  ـبببببـببببب 
 (.2211)خريف عام  61العدد  ــمجلّة الحياة الموسيقيّة 

جلّة م ــت الموسيقيّة( ـبـ راجع مقالنا السابق )أنظمة تسمية العالما 2
 (.2111)خريف عام  61العدد  ــالحياة الموسيقيّة 
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 (( تطّور أ كال مفتاح )فا11الشكل )

ولم تظهر أيّة تطّورات جديدة على رموز المفاتيح الموسبببببيقيّة 

منبذ مبّدة  ويلبة. ولكن ما تطّور فيها هو تطّور  رق اسببببببتخدامها، 

وتغيّر موا بببببع مراكزها، إ بببببافة إلى  هور المفاتيح الموسبببببيقيّة 

  المرّكبة والحديثة.

 منظومة المفاتيح الموسيقيّة واستخداماتها

إّن المفاتيح الموسبيقيّة الثالثة التي استعر ناها في هذا البحث ال 

. الغليظة( ـبببـبببالمتوّسطة  ـبببـبببتعبّر إالّ عن ثالث  بقات صوتيّة )الحاّدة 

وهبذه الطبقبات الصببببببوتيّبة ليسببببببت دومباً متناسبببببببة مع بعض اآلالت 

الموسببيقيّة واألصببوات الغنائيّة األخرى. ومن أجل حل هذه اإل ببكاليّة، 

 طوير تقنيّة موسيقيّة تسّمى )تقنيّة إزاحة المركز(.تّم ت

ة إزاحببة المركز( على مبببدأ بسببببببي ، وهو تغيّر رقم  تقوم )تقنيببّ

السببببببطر البذي هو مركز لمفتباح موسببببببيقي ما. وبمعنى آخر، إ ا كان 

السببطر الرابع في المدّرج الموسببيقي هو المركز الذي سبببندّون )مفتاح 

قيّة التي سببوف تُدّون على السببطر دو( عليه، فسببتكون العالمة الموسببي

الرابع من هذا المدّرج الموسبيقي هي عالمة )دو( الموسيقيّة. وبالتالي، 

تغيّر مو بببع هذه العالمة بتغيّر مركز المفتاح الموسبببيقي. أ بببف إلى 

أّن السببببطر العلوي حذف من المدّرج الموسببببيقي، وتعويضببببه بسببببطر 

سببببيقيّة بتغيّر مراكز سببببفلي. وهذا ما يغيّر من موا ببببع العالمات المو

 المفاتيح الموسيقيّة.

وبتطبيق )تقنيّة إزاحة المركز( على جميع المفاتيح الموسيقيّة، 

وبما أّن عدد العالمات الموسبيقيّة األسباسبيّة هو سببعة، فسبوف ينت  

مفاتيح موسبببببيقيّة، كّل منها يعبّر عن  بقة من الطبقات  ةلدينا سببببببع

 الصوتيّة السبع.

لي، الطبقات الصببوتيّة السبببع )من األكثر سببنسببتعرض، فيما ي
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حّدة إلى األكثر غلظة(، إ ببافة إلى المفاتيح الموسببيقيّة المسببتخدمة 

 معها و رق تدوينها.

 ـــ مفتاح  بقة )سوبرانينو(1

( هي الطبقبة الصببببببوتيّة Sopraninoإّن  بقبة )سببببببوبرانينو 

 هاألكثر حّدة من بين  بقات األصببوات الموسببيقيّة. ويسببتخدم مع هذ

(، الذي يكون مركزه السبببببطر الطبقة الصبببببوتيّة )مفتاح صبببببول 

(. وبالنتيجة، تُدّون عالمة  )دو الوسببببطى( على 11الشببببكل الثاني )

 السطر الوهمي السفلي باستخدام هذا المفتاح.

 

( مفتاح  بقة )سوبرانينو( أو )مفتاح صول( على 11الشكل )

 السطر الثاني

 ــ مفتاح  بقة )سوبرانو(2

( هي  بقة الصوتيّة أكثر غلظة Sopranoبقة )سوبرانو إّن  

من  بقبة )سببببببوبرانينو( وأكثر حبّدة من  بقة )ميتزو سببببببوبرانو(. 

(، الذي يكون ويسببببببتخبدم مع هبذه الطبقبة الصببببببوتيّبة )مفتاح دو 

(. وبالنتيجة، تُدّون عالمة )دو 12الشببببببكل مركزه السببببببطر األّول )

 المفتاح. الوسطى( على السطر األّول باستخدام هذا

 

( مفتاح  بقة )سوبرانو( أو )مفتاح دو( على السطر 12الشكل )

 األّول

 ــ مفتاح  بقة )ميتزو سوبرانو(3

( هي  بقبببة Mezzo-Sopranoإّن  بقبببة )ميتزو سببببببوبرانو 

صببببوتيّة أكثر غلظة من  بقة )سببببوبرانو( وأكثر حّدة من  بقة )آلتو(. 
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(، الذي يكون مركزه  مفتاح دو  ويسبتخدم مع هذه الطبقة الصوتيّة )

(. وبالنتيجة، تُدّون عالمة )دو الوسبببببطى( 13الشبببببكلالسبببببطر الثاني )

 على السطر الثاني باستخدام هذا المفتاح.

 

( مفتاح  بقة )ميتزو سوبرانو( أو )مفتاح دو( على 13الشكل )

 السطر الثاني

)ــ مفتاح  بقة )آلتو 

ظة من  بقة ( هي  بقة صبببببوتيّة أكثر غلAltoإّن  بقة )آلتو 

)ميتزو سبببوبرانو( وأكثر حّدة من  بقة )تينور(. ويسببببتخدم مع هذه 

(، الذي يكون مركزه السببطر الثالث  الطبقة الصببوتيّة )مفتاح دو 

(. وبالنتيجة، تُدّون عالمة )دو الوسبببطى( على السبببطر 14الشبببكل )

 الثالث باستخدام هذا المفتاح.

 

 ح دو( على السطر الثالث( مفتاح  بقة )ألتو( أو )مفتا14الشكل )

)ــ مفتاح  بقة )تينور 

( هي  بقة صببوتيّة أكثر غلظة من  بقة Tenorإّن  بقة )تينور 

)آلتو( وأكثر حببّدة من  بقببة )ببباريتون(. ويسببببببتخببدم مع هببذه الطبقببة 

ة )  (، الببذي يكون مركزه السببببببطر الرابع )  مفتبباح دو  الصببببببوتيببّ

لوسبطى( على السطر الرابع (. وبالنتيجة، تُدّون عالمة )دو ا15الشبكل

 باستخدام هذا المفتاح.

 

( مفتاح  بقة )تينور( أو )مفتاح دو( على السطر 15الشكل )

 الرابع
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)ــ مفتاح  بقة )باريتون 

( هي  بقة صوتيّة أكثر غلظة  Baritoneباريتون  إّن  بقة )

من  بقبة )تينور( وأكثر حّدة من  بقة )باص(. ويسببببببتخدم مع هذه 

(، الذي يكون مركزه السطر الخامس وتيّة )مفتاح دو الطبقة الصب

(. وبالنتيجة، تُدّون عالمة )دو الوسبببطى( على السبببطر 16الشبببكل)

 الخامس باستخدام هذا المفتاح.

 

( مفتاح  بقة )باريتون( أو )مفتاح دو( على السطر 16الشكل )

 الخامس

م دولكن، ألسببببباب تدوينيّة وجماليّة، لم يعد هذا المفتاح يُسبببببتخ

(، لهذه الطبقة الصببوتيّة اليوم. وعو بباً عنه، يُسببتخدم )مفتاح فا 

(. وبالنتيجة، تُدّون 17الشبببببكل الذي يكون مركزه السبببببطر الثالث )

عالمة )دو الوسببطى( على السببطر الخامس باسببتخدام هذا المفتاح، 

 تماماً كما هو الحال عند استخدام )مفتاح دو( على السطر الخامس.

 

فتاح  بقة )باريتون( أو )مفتاح فا( على السطر ( م17الشكل )

 الثالث

)ــ مفتاح  بقة )باص 

من  ةظغل ( هي الطبقة الصبببوتيّة األكثرBassإّن  بقة )باص 

بين  بقات األصبوات الموسبيقيّة. ويستخدم مع هذه الطبقة الصوتيّة 

(. 18الشببببببكل (، الذي يكون مركزه السببببببطر الرابع ))مفتاح فا 

ّون عالمة )دو الوسببطى( على السببطر الوهمي العلوي وبالنتيجة، تُد

 باستخدام هذا المفتاح.
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 ( مفتاح  بقة )باص( أو )مفتاح فا( على السطر الرابع18الشكل )

وبعد اسبببتعراض المفاتيح المسبببتخدمة مع الطبقات الموسبببيقيّة 

( 19السببببببع السبببببابقة الذكر، سبببببنقوم في الشبببببكل التالي )الشبببببكل 

يح السببببعة مرتّبة حسبببب  بقات األصبببوات باسبببتعراض هذه المفات

 الموسيقيّة.

 ( ترتيب المفاتيح الموسيقيّة حسب الطبقات الصوتيّة19الشكل )

 المفاتيح الموسيقيّة المرّكبة

تياد السابقة الذكر واالع ةإّن اسبتخدام المفاتيح الموسبيقيّة السبع

يحتبباج إلى تببدريببب وتمرين جيبّبدين لببدى  على التبببديببل بينهببا هو أمر

جمهور الموسببيقيّين، فال يسببتطيع تبديل أسببماء العالمات الموسببيقيّة 

ة المختلفببة بسببببببرعببة كبيرة عبر تغيّر المفبباتيح  و بقبباتهببا الصببببببوتيببّ

الموسبببيقيّة إالّ الموسبببيقي المحترف الذي قضبببى سبببنوات  ويلة في 

ة. الموسيقيّة المتقّدمدراسبة نظريّات الموسيقا والتدّرب على القراءة 

 ولذلك، فهذه النقطة هي نقطة  عف عاّمة بين الموسيقيّين.

من جهبة أخرى، ال يمكن تبدوين العالمبات الموسببببببيقيّة الحاّدة 

جّداً أو العالمات الموسببببببيقيّة الغليظة جّداً دون اسببببببتخدام سببببببطور 

السابقة  ةوفراغات وهميّة كثيرة باسبتخدام المفاتيح الموسبيقيّة السببع

البذكر، و لبك آلّن تبدوين هذه العالمات يتجاوز في األصببببببل حدود 

 سطور وفراغات المدّرج الموسيقي الكبير.

ال 
بقات 
الغل
 يظة

 
ال 

بقات 
الحادّ 
 ة
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ومن أجل حّل قضببيّة سببرعة القراءة الموسببيقيّة لدى الكثير من 

الموسببيقيّين، وتسببهيالً لعمليّة تدوين العالمات الموسببيقيّة الحاّدة جّداً 

دون اسبتخدام سطور وفراغات  أو العالمات الموسبيقيّة الغليظة جّداً 

ة  ة كثيرة، يتّم اسببببببتخببدام مببا نببدعوه ب )المفبباتيح الموسببببببيقيببّ وهميببّ

المرّكبة(. وهذه المفاتيح هي عبارة عن مفاتيح موسببببيقيّة عاديّة )دو 

فا( يُكتب فوقها أو تحتها أرقام تدّل على رفع الطبقة  ـبببـبببصول  ـبببـببب

أو أكثر.  (Octave)الصببببوتيّة أو خفضببببها بمقدار ديوان موسببببيقي 

ولكن ال يتّم اسببتخدام جميع المفاتيح الموسببيقيّة السبببع السببابقة الذكر 

كمفاتيح موسبببيقيّة مرّكبة، بل بعضبببها فق  يصبببلح لهذا االسبببتخدام. 

 وفيما يلي أهم المفاتيح الموسيقيّة المرّكبة و رق استخدامها.

ــ مفتاح )سوبرانينو( المرفوع 

و عبارة عن مفتاح )صببول( إّن مفتاح )سببوبرانينو( المرفوع ه

(. ويؤّدي 21( )الشببببببكل 8على السببببببطر الثاني مدّون أعاله الرقم )

اسببتخدام هذا المفتاح الموسببيقي إلى رفع جميع العالمات الموسببيقيّة 

المدّونة على المدّرج الموسببيقي الذي يفتتحه بمقدار ديوان موسببيقي 

 (.21واحد )الشكل 

 

 رفوع( مفتاح )سوبرانينو( الم21الشكل )

 

 

 

 ( استخدام مفتاح )سوبرانينو( المرفوع21الشكل )

ــ مفتاح )سوبرانينو( مزدوج الرفع 

إّن مفتبباح )سببببببوبرانينو( مزدوج الرفع هو عبببارة عن مفتبباح 
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(. 22( )الشببكل 15)صببول( على السببطر الثاني مدّون أعاله الرقم )

ويؤّدي اسببببببتخدام هذا المفتاح الموسببببببيقي إلى رفع جميع العالمات 

الموسببببببيقيّبة المبدّونبة على المدّرج الموسببببببيقي الذي يفتتحه بمقدار 

 (.23ديوانين موسيقيّين )الشكل 

 

 ( مفتاح )سوبرانينو( مزدوج الرفع22الشكل )

 

 

 ( استخدام مفتاح )سوبرانينو( مزدوج الرفع23الشكل )

ــ مفتاح )سوبرانينو( المخفوض 

مفتببباح  إّن مفتببباح )سببببببوبرانينو( المخفوض هو عببببارة عن

(. 24( )الشببكل 8)صببول( على السببطر الثاني مدّون أسببفله الرقم )

ويؤّدي اسبببتخدام هذا المفتاح الموسبببيقي إلى خفض جميع العالمات 

الموسيقيّة المدّونة على المدّرج الموسيقي الذي يفتتحه بمقدار ديوان 

 (.25موسيقي واحد )الشكل 

 

 ( مفتاح )سوبرانينو( المخفوض24الشكل )

 

 

 ( استخدام مفتاح )سوبرانينو( المخفوض25شكل )ال

ــ مفتاح )سوبرانينو( المضاعف 

إّن مفتبباح )سببببببوبرانينو( المضببببببباعف هو عبببارة عن مفتبباح 

)صببببول( على السببببطر الثاني يدّون مّرتين بشببببكل مرّكب )الشببببكل 
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(. ويؤّدي اسببببببتخببدام هبذا المفتبباح الموسببببببيقي إلى خفض جميع 26

ة على المدّرج الموسبببببيقي الذي يفتتحه العالمات الموسبببببيقيّة المدّون

(، تماماً مثل استخدام مفتاح 27بمقدار ديوان موسيقي واحد )الشكل 

 )سوبرانينو( المخفوض.

 

 

 ( مفتاح )سوبرانينو( المضاعف26الشكل )

 

 

 ( استخدام مفتاح )سوبرانينو( المضاعف27الشكل )

ــ مفتاح )تينور( المخفوض 

ض هو عبببارة عن مفتبباح )دو( على إّن مفتبباح )تينور( المخفو

(. ويؤّدي استخدام 28( )الشكل 8السبطر الرابع مدّون أسفله الرقم )

هذا المفتاح الموسيقي إلى خفض جميع العالمات الموسيقيّة المدّونة 

على المدّرج الموسبببببيقي الذي يفتتحه بمقدار ديوان موسبببببيقي واحد 

 (.29)الشكل 

 

 وض( مفتاح )تينور( المخف28الشكل )

 

 

 ( استخدام مفتاح )تينور( المخفوض29الشكل )

ــ مفتاح )باص( المرفوع 
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إّن مفتبباح )ببباص( المرفوع هو عبببارة عن مفتبباح )فببا( على 

(. ويؤّدي استخدام 31( )الشكل 8السبطر الرابع مدّون أعاله الرقم )

هذا المفتاح الموسببببيقي إلى رفع جميع العالمات الموسببببيقيّة المدّونة 

ج الموسبببببيقي الذي يفتتحه بمقدار ديوان موسبببببيقي واحد على المدرّ 

 (.31)الشكل 

 

 ( مفتاح )باص( المرفوع31الشكل )

 

 

 

 ( استخدام مفتاح )باص( المرفوع31الشكل )

ــ مفتاح )باص( مزدوج الرفع 

إّن مفتبباح )ببباص( مزدوج هو عبببارة عن مفتبباح )فببا( على 

(. ويؤّدي 32 ( )الشببببببكببل15السببببببطر الرابع مببدّون أعاله الرقم )

اسببتخدام هذا المفتاح الموسببيقي إلى رفع جميع العالمات الموسببيقيّة 

المببدّونببة على المببدّرج الموسببببببيقي الببذي يفتتحببه بمقببدار ديوانين 

 (.33موسيقيّين )الشكل 

 

 

 ( مفتاح )باص( مزدوج الرفع32الشكل )
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 ( استخدام مفتاح )باص( مزدوج الرفع33الشكل )

مخفوضــ مفتاح )باص( ال 

إّن مفتبباح )ببباص( المخفوض هو عبببارة عن مفتبباح )فببا( على 

(. ويؤّدي استخدام 34( )الشكل 8السبطر الرابع مدّون أسفله الرقم )

هذا المفتاح الموسيقي إلى خفض جميع العالمات الموسيقيّة المدّونة 

على المدّرج الموسبببببيقي الذي يفتتحه بمقدار ديوان موسبببببيقي واحد 

 (.35)الشكل 

 

 ( مفتاح )باص( المخفوض34شكل )ال

 

 

 ( استخدام مفتاح )باص( المخفوض35الشكل )

 مفاتيح موسيقيّة أخرى

ة أخرى أقببّل  يوجببد في الموسببببببيقببا الحببديثببة مفبباتيح موسببببببيقيببّ

اسببتخداماً من المفاتيح الموسببيقيّة السبببعة األسبباسببيّة. ومن أبرز هذه 

ة )مفتبباح فوق سببببببوبرانينو( ومفتبباح  ت اآلالالمفبباتيح الموسببببببيقيببّ

 اإليقاعيّة.

)ــ مفتاح )فوق سوبرانينو 

إّن مفتاح )فوق سوبرانينو( هو عبارة عن مفتاح )صول( على 

(. وبالنتيجة، تُدّون عالمة )دو الوسببطى( 36السببطر األّول )الشببكل 

 على السطر الوهمي الثاني السفلي باستخدام هذا المفتاح.
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ح صول( على ( مفتاح )فوق سوبرانينو( أو )مفتا36الشكل )

 السطر األّول

ــ مفتاح اآلالت اإليقاعيّة 

إّن مفتاح اآلالت اإليقاعيّة هو عبارة عن رمز موسببببببيقي على 

 كل خطّين قصيرين متوازيين. ويدّون هذا الرمز في بداية المدّرج 

الموسيقي، و لك للداللة على العالمات الموسيقيّة التي ينبغي أداؤها 

(. وال يدّل هذا المفتاح 37إليقاعيّة )الشببكل على اآلالت الموسببيقيّة ا

 الموسيقي على أيّة  بقات صوتيّة معيّنة.

 

 ( مفتاح اآلالت اإليقاعيّة37الشكل )

 المفاتيح الموسيقيّة األكثر استخداماً 

ال يتّم اسبببتخدام جميع المفاتيح الموسبببيقيّة )األسببباسبببيّة السببببعة 

بصببببببورة متكّررة على  والمرّكببة( التي تحبّدثنا عنها في هذا البحث

قدم المسباواة، بل إّن بعضبها نادر االسبتخدام، وبعضبها اآلخر  ائع 

االسببببتخدام. وهنا تبرز سببببتة مفاتيح موسببببيقيّة أكثر اسببببتخداماً من 

غيرها. وينبغي على جمهور الموسبيقيّين ودارسي الموسيقا التدّرب 

ة. وهببذه  والتمّرن عليهببا أكثر من غيرهببا من المفبباتيح الموسببببببيقيببّ

 المفاتيح الستة هي:

 (.11مفتاح )صول( على السطر الثاني )سوبرانينو( )الشكل  ــ1

 (.18مفتاح )فا( على السطر الرابع )باص( )الشكل  ــ2

 (.14مفتاح )دو( على السطر الثالث )آلتو( )الشكل  ــ3
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 (.15مفتاح )دو( على السطر الرابع )تينور( )الشكل  ــ4

 انينومفتاح )صبببببول( المخفوض على السبببببطر الثاني )سبببببوبر ــ5

 (.24المخفوض( )الشكل 

مفتبباح )فببا( المخفوض على السببببببطر الرابع )ببباص المخفوض(  ــ6

 (.34)الشكل 

أما باقي المفاتيح الموسببيقيّة فتسببتخدم بصببورة أقل تكراراً من هذه 

 المفاتيح الستة.

 

***** 

 

 

 

 

 لــــــــدلي

 إلى األعمال األوركسترالية الهامة

 

 

 

 

 سيڠموند سبيث
 ترجمة : محمد حنانا

 
 ڤولڤڠانڠ أماديوس موتسارت
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 6576ـ 6571

ف  « للطفللم ز وبس لل »ظللم تسارللللللللج ا زليتس   ز  ل  

زلتسرلللللللف للجف و و سيلو ساس ف  زل ز هلل  ت  وت  ف ظ   يتللج  

اجش زلتشلللللافلف  ف    م زلبت س  ساس ف  زلرلللللجورللللل   ساج    و

زلتسرللف ج  او سفجاو ساس ف  زلمجترلل  سزلن.نف ف مج  ت   زي س ف  

وتل  ف  زلشللللاس  زلتهفشللللف   سوجش طسزم  فجاو ف  ف    سوف  

ف  ق   ملج   جلتهس ف ف مجيا  سباو مسيرلللللللاجي ز ةف   ز ي  و  

 زلتالو ز لتجي  مج م تج فج فس  ةف  ف

    م ز س  ز  ت  يوتجم ف الم تسارلللللللج ا ت ا ل  وجلف  ف 

زليللللج  »س«  سز  فلفاللللج س»س« وس  بلفلسةللللجيل »تلنللللم يس ل ز 

لميو سصلم  لو  زا زلت ا   ف  زلتسرلف ج زلرلفتفسيف   «ف زلرل   

ستسرلللف ج زل ب إ   لو بجيأ افلففو  وتجم ميرلللف  وظفت  س ه  

  لم«ف تهتج ف  زليف »ز  لجي  زلفلجايل ف ملج  ز مف   ف  وظتلج  

  يمن  ت  تب و ت ج إ ا يف      ش ا   وس  زلفا إ تسرف ج  ااضت

 زل ستجيافمف  زلا  ياا  هو ف

 السيمفونيات
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 82رلللللللفتفسيفلللل    لو بللللجيللللأ  14ملاللللأ تسارللللللللللج ا 

(53)  سرللللف فيجوزا(52)وفڨف افتياس
 14ف سي س  (54)سمجرللللفشللللفيجا 

مسيشلللل اس ت  بتف  ز يسزع  سوووزي ت  زلتج شللللجا سزلت طسوجا 

وتجم تصلليف  ف  زلمجاجلسل زل   سضللهو  زل زقصلل ففف  ل ف ا   ز 

 Ludwig رللللللأ زلارلللللللرللللللم زل تي   زلوماس  لسوةف  مسمم )

Koechel وللجل  زلي للجا سزلتهللجو  زللل   م   زلمنف  ت  سقاللو  )

ستجلو لو زرللللل  تسرلللللف ج تسارلللللج ا  سييب  ط ه  مجتل   تالفجاو 

يشللل اج   زفامسو ساج امف سوجوإ فرللل م ي قج  يوتجم تسارلللج ا 

 ج إ  لو اصيفو مسممف ش  K  و

 سا  ُما ا رلللللفتفسيفجا تسارلللللج ا زلت م إ ف  ليو  ساجل 

ت وسوإ  ن.ث   مجاف سقو  وي تسارج ا  اضتف  زلـ تفيسفا ف  

ف  ةففيج  سمجيا تهجلباو ل    زل قصلللللل   4141رلللللفتفسيفجاو وج  

 زلا لفوف  تا وت  بوزيف

ي   سمجيا زلرف فيجوزا  ف  زلسزق   ابج أ ف  زلشمم زلرفتف

سز شللل    في ج ا  الل زلا  اووو رلللف فيجو اجفي   ف     تجبس  

                                                           
   ـللللـللللل وفڨف افتياسـللللـللللل ت طسو  تسرف ف  ففلأ ولف ج طج   زلمف

سزلت ح  سا  ت  ووإ   مجا  س جل جي تج اماأ لف ق  صفف إف 
 زلتا ب ف

   ـلللـللل رف فيجو ـلللـللل تسرف ج لفلف   يس ولو ز صل  تسرف ج لفلف  ف
سا  ت طسو  تسرللللف ف   لف  اشلللل و زلوفڨف افتياس  زل سز  زلطلم 

   مجاف زلتا ب فساامس  ت  ووإ 
     ـللـلل مجرفشف  ـللـلل يتط ت  زلافلفو زلتسرف   زفل  شجع ف  زل

زلنجت  وشلللل  فشلللل و ت  زليج ف  ز رلللللس ف  زلوفڨف افتياس  سمج  
  جل جي تجف و  ف  زل سز  زلطلمف زلتا ب ف
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(K. 250ف)    سقو ُما ا  تيجرلللللف   سز   لف ز فث )يس  فلف ( اجفي

ز ي   فاتسيو اجفي  ت جفظ رللللجل  س ل    بم فووو رلللل جفث وج  

ف ايجل نتجيف    مجا ف  ا   زلرللللللف فيجو  ن.ث تي ج   تج 4111

لـللللللل تسارج اف زف  ُفه و تي ج   سبو  يُم ا ت  مسيش اس متج 

 وج   ن.ث   مجاف ز سلو ر فه  سااضت  ا   زلنفت :

 

  يفا زل  م  زل طفئ   ولو ي س  ئفر   ولو ا ز زلل  :

 

 

 يمف زي  سيوس  ت  ا ز زلل   مهيص  يرجر :

 

 

 

م لل ماأ تسارج ا تج شجي  تيجر    سز  اجفي  ـللـلل ر جفثف 

فتفسيف  ل زا زلهجئل ف ا ز زلهتم يفضللجي رللا رلليسزا يلو رللس هو 

(   ما و ف  ةففيج ف  يقم ت  يرلل سوف   K .385) ف     تجبس 

مج  ف  ز صلللللم رلللللف فيجو ت  تج ش ف 4128م.م صللللللفو وج  

س قصللللا  تفيسفاف لم   ففتج  هو  يرلللل طا ا   زل  مجاف سفه و 

  ز  وج   88قو  زلهتم ف  «ف رللفتفسيف  اجفي »زلهتم زلفس   ـلللللللـللللللل 

 ف  ةففيج    ضس  زإلت  زطس     فجوإ تسارج اف 4121
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رللللللل فه  ف     « رلللللللفتفسيفل  الجفي »زل  مل  ز سلو ت  

تجبس   ااضلت  نفت  سز وإ  ت  قر  اطسف  قصف   س  فهجو فف ج 

 قر  زله   ز سمف ا     زلنفت :

 

 

 ايجل   م   طفئ  ف  صسم تجبس :

 

 

 

   زلنفتللل    مللل  زلتفيسفلللا ف     تلللجبس   سااضلللللللت  اللل

 ز فااج ف :

 

 

زلماج   سيوس رللللل ف   يفضلللللجي ف     تجبس   ت  ا ز زلل   

 زل ئفر :

 

 

 

صيو ف  زلرف فيجوزا يفضجي   .K) «تسرف ج لفلف  صفف إ»اـللُ

(  سقو ما ا للسا فجاف س  مجا ج ز     ف  صلللسم تجبس   525
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 ستللجي ز ف  وستللجبس  ) طفئلل (  تفيسفللا ف  صلللللللسم تللجبس  ت  

    تجبس   سزلماج   سيوس ر ف  ف  صسم تجبس فا فس ف  

ماأ تسارللج ا وشلل ف  رللفتفسيف  ف  رللجل  س ل  زنياج  

(  بجوإ سمئف   K.183تي ج  ج  اج   سز وإ ف  صسم تفيس  )

ي تللج  سا   زئللوإ لا فلل   زئهلل  الللا ففتللج  هللو ف   زا  يسوللج

(  سا  ولو زلي ف  K.201زلتفاجحف سز م ى ف    تجبس  )

ي رلللللللفتفسيف  ف  وس تجبس   تهل  س رلللللللجطهل ف سايجل يفضلللللللج

(K.338  ـللـلل ماأ تسارج ا ولو ز قم نتجي  رفتفسيفجا ف )

  سا  4124 أ وللج  82الل ز زلتفاللجحف زلتللوسيلل  تا ملل  ف  

ااضلللللللت  ن.ث   ملجا ف ط    م  رللللللل فه     م   طفئ   

 سزل  م  زلماجتف   سيوس ر ف ف

   ج ف  ( ما ا فK.297ايجل رلللللفتفسيف  ف     تجبس  )

  ساه و   سبو وج    جرللللل  الل زلتوفي ف 4112ف    ف ز  وج  

سا  يفضللجي   ااضللت  تفيسفاف زل  م  ز سلو رلل فه  ا وي  مس و 

صلللللللجملأ  الفو زلنفت  ز سلو ا وت ج   ا زلمتج ف زل  م  زل طفئ  

ف  صلللسم تجبس  ااضلللت  مطجي ل يفجي ترلللات زي فاضلللت  نفت  ت  

 ماجتف  ر فه  ف  قجلأ زلرسيجاجفن.ن  يصسزاف زل  م  زل

  «رلللفتفسيف    زل»زلرلللفتفسيف  ز من  ياتف  ا  زلا  اووو 

( ما ا ف  مجيس  ز سم وج  K.504سا  يفضلللجي ف     تجبس  )

 4121  سقلوتلا يسم ت إ ف    زل ف  ملجيس  زلنلجي  وج  4121

  فجوإ تسارلللللللج اف سقو شلللللللملا ي ل  يسوف   ت  ز وتجم زلت م إ 
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سا  زلرفتفسيفجا ف   4122 لو زلن.نف  زلهت.ق  لهج   سزل صلف إ

ت   فتسم تللجبس   سصلللللللسم تفيس   سوس تللجبس  )رلللللللفتفسيفلل  

  «تبيسي  ـلللـللل ففاج س»بس فا (ف مجيا توفي    زل ف  ا ز زلسقا 

سا سلا شه ف  يس  ز تسارج ا ـلللـللل  سز  ففاج س ـلللـللل  لو ةجلرجا 

ا س قصلللللللجا شللللللله ف  لا ضللللللل   تجرللللللل  زلبت س ف سقو ي   

تنم  لل زليبجح زل   يسبأ ولو تسارللللج ا « رللللفتفسيف    زل»

ي  ف ابلم ولو زل فلجيس توإ يصلللللللو رلللللللجو ف ست   لل ل  ف و لو 

زلبت س  ي  ففللجو  زلترللللللل ح  س ف  يُطل للا صلللللللف للجا ايللجو  

  وجو تسارلللللللج ا سز ابم ايسفهجا ولو ل   «ففالج س  ففاج س»

فئ   سا ز يجو  ت وت   ط« رفتفسيف    زل»ي يف  ت  ز س  زف لـلللـللل 

 ويو تسارج ا: 

 

 

 زلنفت  زل ئفرف  لل  م  ز سلو ر فه :

 

 

 ااطس  زل  م  زل طفئ  ت  ا   زلتجوإ زلنفتف :
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 يمف زي ففا  زل سيوس زلتمس  ت  نفتاف   ا     ز سلو:

 

 

 الثـــالروائع الث

ماأ تسارللج ا ن. ث رللفتفسيفجا تاتف إ ف   ضللس  رللا  

ف ز سلو ف  ت   فتسم تجبس   4122  يرلللللللج ف  ت  صلللللللفو وج

سزلنجيف  ف  صسم تفيس   سزلنجلن  ف  وس تجبس  )اه و  رفتفسيف  

بس فا (ف الللل   زل سزئ  زلن.ث ا  ز من  شللللللله فلللل  ف  ز وأ 

زلرفتفسي  ملو  سا   جل جي تج او   ف    زتج زل ف.ا زلتسرف ف ف 

 لتسرللللف جساتنم ا   زلرللللفتفسيفجا   سإ قو إ تسارللللج ا مت وع ل

 زلص ف ف

(  ت لوت  K.543افاال زلرلللللللفتفسيفل  ف  ت   فتسم تلجبس  )

 تف س   ا وي ام ز: 82 طفئ  ت  

 

4زلنفت  ز سلو  تف ز  
 سف  ت   فتسم تجبس : 3

 

 

زل  مللل  زل طفئللل  ف     فتسم تلللجبس   سا لللوي   للل ز زلل   

 زلفيجئ :
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 شمم زلرسيجاج: ايجل نفت  نجيف  اهط  زل  م 

   

 

زل  مل  زلنجلن  ف  ت   فتسم تجبس   ا  سز وإ ت  يشللللللل   

تفيسفاجا تسارلج ا  ت  يشجط يجو زي تجيبو  ف  شمم ا   زل قص  

 زلا لفوف ف زلل   زل ئفر  ته سو بفوزي:

 

 

 

 ايجل ا فس ف  ا   زل  م   فتم  ي  فرامو  ل يو مڨجل :

 

 

   تيوفه :زل  م  ز مف إ ر فه  ا وي  نفت

 

 

( ا   زئه  K.550) 14زلرلللفتفسيف  ف  صلللسم تفيس   ق  

تسارللللللج ا زل  ف ف   سقو سصللللللفا يي ج سز وإ ت  ز وتجم زل لفل  

زل جلف   و زلمتجم ف  زلف ف  ي ج يتس   للشللللمم زلفي    ضللللجف   لو 

يي لج طلجف ل   جلبتجلفجا زفرللللللل إ  ستيفا   ولو افسف.ا تمالف ف 
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و زتف  بجي جي يظ زي  اتفا ج زلتسرلللللللف ف  س  تلج سضلللللللهلا قفت ج زل

 زلص ف ف

 ا وي زلرفتفسيف  فس زي  نفتا ج ز فااج ف   زا زلا مفأ زل زئ :

 

 

زلنفتل  زلنلجيفل  تمسيل  ت  يرلللللللم م ستلجافم   ساا جف  ت  زلل   

 ز فااج  :

 

 

ايلللجل  ه  زلاطسف  ولو زلنفتللل  ز سلوف سفاهلللجتلللم قرللللللل  

ن  اهسو   جرلللل   ت  زلنفت  ز سلوفزلاطسف  زل  ف    ولو ي س يرلللل

زلنفتجا زلن.ث للظ س  ف  قرللللل  زإلوجوإ تاتت  شلللللمم زلرلللللسيجاجف 

 ساي   زل  م  زلر فه  ا   ن.ن  مس وزا صجم  ف

 زل  م  زلنجيف   طفئ  ف  ت   فتسم تجبس :

 

 

 

 سزلنفت  زلنجيف  تشا   ت  ز سلو:
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ط ت  ا لوي   م  زلتفيسفا  سا  ف  صلللللللسم تفيس    يشلللللللج

 ريم   )ت  رفيمسأ( سزض  :

 

 

 

 زلا فس ف  ا   زلتفيسفا ف  صسم تجبس   ت   ف جع  زق :

 

 

زل  مل  ز مف إ رللللللل فهل  بلوزيف ايلج فلوع تسارلللللللج ا زل ق  

سز ل ج  زفر إ بجي جيف م لل ا م يج ا   زل  م     م  زلرمف  س 

 :ف  زلرفتفسيف  زلمجتر  لـ  فا سة  زلا  ما ا  هو ووإ ريسزا

 

 

 

ت إ نجيف  فافرلللل  شللللمم زلرللللسيجاج ت  زلنفت  زلنجيف  ف  رلللل  

  فتسم تجبس    زا زلبتجم زلفجا ف
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فاهلجتم قرللللللل  زلافجوم ت  زليفتجا زلرللللللل   ز سلو ت  زلنفت  

ز فاالج فل  ل    زل  م   ت   سز   زئ   ف  زلسا فجا س  ا زليف  

 زلمش ف ف سفهسو زلل يج  ف  قر  زإلوجوإف

تفسيف  زلنجلن  ف  ا   زلن.نف  زلهظفت  ف  وس تجبس   ق  زلرللف

14 (K.551  ساه و  رلللللللفتفسيفلل )« لمي للج لفرلللللللا «ف بس فا

يسلت ف  ولو صللهفو زلت ز    م اهم    ب   يرللجيف   مم تج ا تم 

 زلملت  ت  تهيوف

  : إو.  قس  ف  تفاجح وس تجبس« بس فا »افاال رفتفسيف  

 

 

 

   زلنفتل   زلا  رللللللل وج  تج اهجو اه لأ ز س مرلللللللا ز ولو ال

 يهست   آ ا زليف  زلمشللل ف  تضلللفف  ل يجي تضلللجوزيف سا سو مس وزا 

 وجصف   لو زلنفت  زلنجيف :

 

 

فسف  تسافڤ ت لل ز  زلتللجوإ ت  يبللم قرللللللل  زلاطسف   زللل   

فاهجتم يفضجي ت  زلنفت  ز سلوف سُفهفو زله   زلتهجو ا ز زلل   ف  

زلنجيف  زلا  اه   ف  وس  تجبس   تفالج لو ز صلللللللل   ت  زلنفتل 
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يفضلللللللجي   زئو ا مف   جلت ط  زلت  ز ف اب   زلرللللللل.ل  سزلمس وزا 

 لي جف  ت يه ف

 افاال زل  م  زل طفئ  زلفيجئف   نفت   زئه :

 

 

 زلنفت  زلنجيف   زا ط فه  تطتئي :

 

 

فيب  زلاطسف  س وجوإ زله   ضلت  شمم زلرسيجاج ت   ه  

فاللجح  لو فللج تللجبس  ت  يبللم زلل   زلنللجي ف زلا ففيللجا ساففف  زلت

 ساماا  زل  م    رجط  سيهست ف

ا وي   م  زلتفيسفا  جرلللللللا بجع سزضلللللللل لافنف زا زلرلللللللل  

 14زلم ستجافم  للنفت  زلنجيف  ف  رلللللللفتفسيف  صلللللللسم تفيس   ق  

 )زل  م  ز سلو(ف لم  زلافنف  تمالو اتجتجي:

 

 

وإ  مصلللللسصلللللجي يي ج زلتسزو زلنفتف  ف  زل  م  زلماجتف  ت وس

 ت يف  ولو ا   زلنفت  زل صف إ:
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  ا لغ زل  ملل    سا للج  او اللفا  زلمسوز زلتمسيلل  ت  فسل 

ت  مترل  يصلسزاف سايا   زلرلفتفسيف   مس وزا تياص إ  تواش

 ف  تفاجح وس تجبس ف 

 كونشرتوات موتسارت

يس يمن   زلا  ما  ج تسارللللج ا ت  زلمسيشلللل اسزا ز   هف   

لآل ا زإلف زوفلل  سز س مرلللللللا ز  ايللجل  ولو ز قللم  مترلللللللل  

سوشللل س  مسيشللل اس فل  زل فجيس  ف ام زلهوفو تي ج تمجي  اجت  ف  

قلجئتاو ز س مرلللللللا زلف ف زلمسيشللللللل اسزا ز   ه  ز سم ما ا ف  

)مج  ف  زل جوف  وش إ ت  وت  (   4111رلجل  س ل م.م وج  

شلل اسزا زلرللا  زلا  الا ما ا يفضللجي ف  رللجل  س ل تج ف  سزلمسي

ف يتج زلمسيشلل اسزا زلمترلل  وشلل  ز مف إ 4111س 4111وجت  

 لو  4124ف و ما ا ف  ةففيج ف   ضللللللس  وشلللللل  رلللللليسزا ت  

( K. 242ف سايجل يفضللللجي مسيشلللل اس لن.ث   ا م.ةف  )4124

( K.365  سسز للو فلا  م.ةف  )4111فهسو اللج فم للج  لو وللج  

 ف4124فهسو  لو وج  

ل و ن ا تسارلللللج ا ف  زلسزق   شلللللمم زلمسيشللللل اس زل وفث  

سيمضللهو لاففف   رللفطف مجيا زلمسيشلل اسزا ق م تسارللج ا اماأ 

ولو يتط زلمسيشللللل اس ، سرلللللس  ساس مسيشللللل اس لتبتسو    ا 

 ف زوف  ت  ز س مرللللا زف سقو اهجتم زلتالفس  ت  زف ا زإلف زوف  

ا زلفيجئ  زل ج    ف  تبتسو  ز صللسزاف متج فاهجتلس  ت  زلصللس

فبج  تسارلللللج ا سيوطو زلهج و زلتيف و ياتف  سزضللللل     ل   
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و ياتف  زلت زف   ز س مرلللا زلف   س   ز  فف ج  سف  زلسقا يفرلللو يتأ

   م اسز يجي  ف  زفل  زلتيف وإ سز س مرا زف

زل  م  ز سلو ف  مسيشللل اس تسارلللج ا ا  وزئتجي ف  شلللمم 

نفت  ه   ففو زلـلللللللُ لمي ج ا وي وزئتجي  ت ط  يس مرا زل  ا زلرلسيجاجف

زل ئفرلللللللفل   س سبو وج  زلنفت  زلنجيف ف ن  ا وي زفل  زلتيف وإ  ه و 

زلل   زل ئفرلل   س لمي ج ا وي وجوإ  ت ط  زرللا .ل   ت ف ن  ام   

زفل  زلتيف وإ سز س مرا ز م. زلنفتاف ف سف سو ت ط  يس مرا زل  

ف   ا للوا    سبللو وللج   زفللل  زلتيف وإف ن  اهفللو  لو قرللللللل  زلاطس

ز س مرلللا ز زلتجوإ زلل يف  زل جت  ف   وجوإ زله     جلايجسأ ت إ 

 نجيف  ت  زفل  زلتيف وإف سيمف زي اماا  ز س مرا ز زل  م ف

ملجيا زلمسيشللللللل اسزا ز قو  اه    وزئتجي  مجوفي ز زلهج و 

ا   تسارللللللللج ا الللل زلتيف و ق أ ي للجفلل  زل  ملل  ز سلو  سقللو ز

مللجوفي ز(  12زل للجوللوإ  سزضلللللللهللجي يم   وللوو ت  زلمللجوفي زا )ي س 

لمسيشللللللل اسزاللوف مللجيللا زلمللجوفي ز  ا لفللوفللجي  اا ل للهللج و زلتيف و 

 لف ابل ج  ستسارج ا يفرو وتو  لو ز  ابجم  ف  مج  فه وف

زل  م  زلنجيف  ف  مسيشلللل اس تسارللللج ا زليتس ب  ا  وزئتجي 

ل   سز للو ترلللللللفط ف سف   ه  ز  فللج   ف   ف للجع  ط    ت 

ااضللت  ايسفهجا ولو ا   زلنفت ف سا ف  زفل  زلتيف وإ زلتسضللسع 

زل ئفرللللل   فرللللللسأ  م ف ف سي فجيجي ااضلللللت  مجوفي ز ق أ ماج  

 زل  م   لمي ج يقص  ت  مجوفي ز زل  م  ز سلوف
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زل  م  زلماجتف  ا   ولو ز  لأ  ف  شمم زل سيوس  سوزئتجي 

 اففف زا  ف لجوفل  ت  ف   ت  يبم زلمجوفي زا )ي فجيجي تلج ا لجط  

يمن  ت  سز وإ(ف ست   ف   لو  م  فظ   شمم زلايسف  سزلفسزصم 

 زل طفئ  يس  او يتط زلتفيسفا ولو ي س  ف  تاسق ف

نت  ن.ن   مسيشللل اسزا فل  زل فجيس ما  ج تسارلللج ا ف  ةففيج 

 ف4121س 4122 ف  وجت  

 88ف  ت   فتسم تلللجبس   ق  زلمسيشللللللل اس ز سم  في لللج 

(K.482 ف سقو سصللللللفا وج ف  زل فجيس ةجيوز  يوسةرللللللمجفج زفااجح)

هو تشف إ  لو طج « تفه   جل سإ ستف ح»زل  م  زلرل فه  ففو  فيو 

 زلرفتفسي ف ا     زلنفت  ز سلوف

 

 

اهللو زل  ملل  زل طفئلل  سز للوإ ت  ي سع تللج ما للو تسارلللللللج اف 

 ف جطه ج فجصللم ففو شللمسى اه فو نفتا ج زل ئفرللف    في  ستان إف

   ا زليف  زلمش ف :

 

 

زل  ملل  زلماللجتفلل  تف  لل   س شلللللللف لل  س تهلل ف ف للوس ل ي للج 

 زل ئفر  ام زف
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زلمسيشلل اس زلنجي   ف  ا   زلمسيشلل اسزا زلن.ن  ف   تجبس  

(ف  يلللو تنلللجم ولو متلللجم زلشلللللللملللمف اه   K.488) 81 ق  

م  ز سلوف ف وس زلل   ز س مرللللللا ز  ف  ت ط  طسفم  نفتا  زل  

 ز فااج   ام ز:

 

 

 زلنفت  زلنجيف  ف   زا زلتفاجح )زلاسيفل  ( سا ز  ف  تفلسو:

 

 

 

ففم  زل فجيس اجاف  زلنفتاف    تج س و  يس  ت زف   ز س مرا ز  

ن  ففوس يجرللبجي لاصللجتف  تسرللف ف  ف  يرللفج ز وز  زلتس وف فرللات  

 ا ز زلا فف  م.م ت ط  زلاطسف ف

اا ل  زلتجوإ زلنفتف  ف   وجوإ زله    ن  ايا   زلمجوفي ز  ــ 

 ف سو  لو زلمسوز زلا  اه ف ج ز س مرا ز س واجف« Trill»ا فم 

زل  ملل  زل طفئلل  ف  ةللجوفف  تفيس   سنفتا للج ت  يمن  زلنفتللجا 

 بتج ي سافنف زي ف  مم زلتسرف ج:
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يش اس ح زلمسزل  م  زلنجلن  رل فه  بوزيف ارت  نفتا ج ف  تفاج

 ز رجر    تجبس :

 

 

زلمسيشل اس زلنجلث  ف  ا   زلمسيش اسزا زلن.ن  ف  وس تفيس  

ف سي مِّ  4121  ز   81(ف يي ج  تسارللج ا ف  K.491) 81 ق  

 ف  ا   زلمسيش اسزا زلن.ن  ما  ج تسارج ا ف  زلسقا زل   مج  

    زلاسقو   هضلللجي ت  تسرلللف ج«ف  سز  ففاج س»فالو ففو يس  ز  

اطفل  جلرلللللللهجوإف    ي  زلمسيشللللللل اس ف  وس تفيس  تل    جل    

سزلهلجطفل  زلتالتل ف سف لجم     فا سف  افن     ز زلمسيشللللللل اس ولو 

 ي س وتفمف ا     نفتاو زلش ف إ زل.ته :

 

 

ضلت  مسيش اسزا تسارج ا زلت م إ ايجل مسيش اس  م  ف  

لو صهفو زلاصتف  (  زل   فهو مجت.ي وK.414) 48  تجبس   ق  

 42ستلفئجي  فاي  يضللللل إف سايجل سز و ف  رلللللل   فتسم تجبس   ق  

(K.450 فس    تسرللف ج اجفو  ف    ماو ز سلو  سفاي ف  تسرللف ج )

شلللللللستللج  ف    ماللو ز مف إ  لم  ت  تبتسولل  ت  زلايسفهللجا ف  

 زلسرط زلا  اهم  تسارج ا زليتس ب ف

جبس  ف  زرللللللامو  تسارللللللج ا يفضللللللجي تفاجح رلللللل   فتسم ت

مجيس  زلنجي   2( يي ج  ف  ةففيج ف  K.595) 81زلمسيشلللل اس  ق  
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  ساس زلهج  زل   اسف  ففو تسارللج ا  سزل   يلو ففو 4124وج  

ف  ا ز زلسقا مج  تسارللج ا ت فضللجي  «ف زليج  زلرلل   »يس  ز 

لميو ماأ زلمنف  ت  زلتسرلللللف ج زلم يڨجلف  ت  يبم ةففيج رلللللهفجي  لو 

 مرأ زلتجمف

ا ز زلمسيشلللل اس ز مف  ف  رلللل   فتسم تجبس   ق   فاضللللت 

81 (K.595     يصللللللوز  ت  يوتجم تسارللللللج ا زلت م إف ا )

 نفتاو ز سلو:

 

 زل  م  زلنجيف  ف  ت   فتسم تجبس  ا وي    ز زلل  :

 

زل  ملل  ز مف إ  سيللوس ف للوياللج زل فللجيس زلتيف وف اس  ز زلل   

 زل ئفر ف

 

 

شلل اس زلااسفج  سقو يي ج  ايجل مسيشلل اس ُفه و  ـللللللللـلللللللل مسي

  سا  زلرللي  زلا  ماأ فف ج 4122شلل جط وج   81تسارللج ا ف  

ف ساس ف     تجبس   ق  14-14-12ن.ث رللللفتفسيفجا وظفت  

81 (K.537 ف سقو زمارللللللأ ويسزيو)«مسيشلللللل اس زلااسفج »   

اشللللل ف   41تسارلللللج ا و فو  تيجرللللل   ااسفج لفس سلو زلنجي  ف  

و يسم ت إ لبت س  زل .ط ف  و رو  ف سقو ُو 4124ز سم وج  

ف سمرلللللأ تسارلللللج ا ل ج  ا ز زلا وف  4122يفرلللللج  وج  41ف  
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وسمللجف لميللو  ا  زلفضلللللللفللجا زلا    س اللو لللل اللجأ  لو  444

 ف زيمفس ا ت  يبم ير سع زلااسفجف

( ييب  ف  K.466) 84مسيشلل اس زل فجيس ف     تفيس   ق  

زفاال  و رلرل   ف ست  زلت بل ي  تسارج ا4122ش جط وج   44

رلللما ز وسز  ف   ت  زل ف.ا ف  تف لا سأ  ةففيج  س جلمجو يـلللللللللُ

زلسقلا زلت لوو ت  يبلم زل فلل   سُو و زل سيوس زلماجت  ت  وس  

 او فأف ساس ف وي ام ز:

 

ماأ تسارللللج ا مسيشلللل اس فلا   فجيس ف  ت   فتسم تجبس  

(K.365  ف  وج )رللللللجل  س لف ا ز زلمسيشلللللل اس تج زم  4124 

رلت   ف   ف  س م ف سايجل يفضجي مسيش اس لن.ن   فجيسزا ف  فج ف

ت  يبم ن.ث  4111( سضلللهو تسارلللج ا وج  K.242تجبس  )

 مسيافرجاف 

مج  تسارلللللج ا وج فجي  تهجي فل  زلمتج   ولو زل    ت  ييو 

مج  ففضلللم ف  رللليسزاو زلتافم إ ي  فه و  ل  زلڨفس  ف  اشلللمفل  

ف نو  جرلللللللات ز  ولو ز  افجظ  ا يفاو  سا ف ف سمج  سزلو    جوف 

زلا  سصم  لف ج ف  زله و ولو  ل  زلمتج ف سقو سض  تسارج ا  

 ف  مج  ف  زلاجرلله  وشللل إ ت  وت    مترلل  مسيشللل اسزا فل  

زلمتلج ف ف   للل زلسقا مج  فهتم ف   .ط رلللللللجل  س لف س تج ي  

ت  سزب جاو ي  فه و زلمتج  ت  ز س مرلللللللا ز  ف و سضللللللل  ا   

لمسيشللللللل اسزا لم  فه ف للج ف   ف.ا زل .طف سقللو يظ  ا الل   ز
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زلمسيشللللل اسزا ا وتجي ترللللللات زي ولو صللللللهفو زلا يف  سزلتضللللللتس  

 زلتسرف  ف

زلمسيش اس زلنجلث ف  صسم  ز شل    ف  ا   زلمسيشل اسزا :

(  K.218(  زلمسيشلل اس زل ز   ف     تجبس  )K.216تجبس  )

 (فK.219زلمسيش اس زلمجت  ف    تجبس )

 افتتاحيات موتسارت

   وظتلل  تسارللللللللج ا ف  تبللجم زلاللفلفو ز س  زل  تي للا 

ياتفلل   فااللج فللجاللو ز س  زلفلل ف سف للو   هضللللللل للج ولو ي س وزئ  ف  

زل ف.ا زلتسرلللللللف فل ف سز من  شللللللل  إ  في لج ا : زفااللج فل  يس  ز 

 «فزليج  زلر   »س« وس  بفسةجي »س«  سز  ففاج س»

 للف  لل  زل فللجو « ففاللج س سز  »اس   تسرلللللللف للج زفااللج فلل  

سف  لوف ا لوي ز فااج ف   ت ط  رللللللل ف  بوزي ف     تجبس  اه فو 

زلسا فلجا س لاج  جصلللللللس ف سف سو ا ز زلت ط   لو ل   اه فو   ا 

 زليف  زلمش ف :

 

 

ساضلللللللفو ز س مرلللللللا ز  لو ا   زلتجوإ ت طهجي تلفئجي  جلف حف 

 نجي  ف   س هلو زإلولجوإ سنفت  نجيسف  فظ   زلتسضلللللللسع زلل ي  زل

 تجبس  اه فو   ا زلمتج  ت   ل   جصس  ن   ل  فلسا:
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لف  نت  قرلللللل  اطسف    ف     م ايجل مسوز طسفل  يمن  ت  

 زلتهاجوف

زف فس زي   سإ ز س  « وس  بفسةجي »ا ا   تسرللللف ج زفااج ف  

فللجلمس وزا زلن فللل  اهل  زل للوس  زلت ف  للاتنللجم ف  زلتسوللو زللل   

تف  اهم  زإلوزي  زلتف و  ـأ لـةجي ف سزلت جط  زلرُ ض  و لو وس  بفس

 ) وزي  بفسةجي (  ف وس ل   ز فااج ف  زل ج   ولو ا ز زلي س:

 

 

ايجل نفت  رلل فه  ت  زلت بل يي ج اصللس   فجإ زل طم )وس  

بفسةجي (  سصللل م  يس مرلللا زلف  ا  ف ف  ا سو  لو  بج   وج ن   

 تاتشف  ت إ نجيف  ت  ت ز  زل طمف

 زئه  مف  ش   ف  ز س  ز « زليج  زلر   »اج ف  يس  ز زفا

يفرللللللل لجف سا  الم   يبجح بساجف ايجل يوز زا سقس إ ت   لا  

ا ست س  اس    ط س  زلمجا  ز ولو رلللج زرلللا س ـللللللللل ف   ف  

 41فط ح ل   فس،   فس  بسزي يمو اه فلللو زلمتلللجيلللجا ف  

 تف س ف ف سو  لل  لو يشمجم ت  زلاهجق جا زلتسرف ف :
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 رؤى موسيقية 

 «لثثاالقسم ال»

  

 

 د. صادق فرعون

 

IV 

في الصبببببببباح المبكر ليوم األحبد الثباني من تشببببببرين الثباني عام 

 إلى فيينببا غببادرت ألول مرة في حيبباتي مببدينتي وو ني متجهبباً  1908

 ت أربعببة محركببات. كببان مطببار دمشببببببقعلى متن  ببائرة هولنببديببة  ا

 ،حقيبببة مالبسببببببي وأتببأب  كمبباني في المزة. كنببت أحمببل معي ذاكحينبب

دراسببببببتي عمر وزهير اللذين أتيا لتوديعي.  يْ عنبدمبا التقيبت بصببببببديقَ 

اسببببتغرقت الرحلة إلى فيينا قرابة ثماني سبببباعات. وصببببلت إلى مطار 

فيينا )ويدعى مطار  بببببفيخات( بعد مغيب الشبببببمس.  بببببعرت ببعض 

فأنا ما كنت قد تعلّمت خالل أسبببببوعين قبل سببببفري إال  ،اال ببببطراب

عشببببر كلمات باللغة األلمانية. سببببألني  بببباب  الجمرك ما ا أحمل في 

من كلماته وإن فهمت فحواها. حاولت أن أجيبه  حقيبتي. لم أفهم  ببببببيئاً 

آت  وعرف أنني ،بببالكلمبببات القليلبببة األلمبببانيبببة التي تعلمتهبببا فلم أفلح

و هبت دون أن يفتش حقيبتي. وصلت إلى  ،مرحباً  للدراسبة فأ ار إليق 

شبببببركة في قلب العاصبببببمة النمسبببببوية واتصبببببلت بزميل لي، مكتب ال

، كان يتابع اختصاصه هناك فأتى على عجل الشبريف الدكتور صبالح

 دقاً وأ كر أننا وجدنا فن .ثم  هبنبا نفتش عن فنبدق أنزل فيه ،ورحبب بي

في  ببارع قريب من مشببفى الجامعة وكان فوق بابه الرئيسببي رؤوى 

انيببة " فنببدق الوعول الثالثببة ". وعول ثالثببة  وقببد كتببب تحتهببا ببباأللمبب
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إلى غرفتي وما كان من مسبببتخدمة الجناح إال أن  لبت  وصبببلت متعباً 

مني أن أترك حبذائي خبارج بباب غرفتي. فهمبت  لك بت بببببباراتها ولم 

أفهم سبببببببب  لك الطلب وتركت حذائي كما أ ببببببارت. وفي الصببببببباح 

البباكر فتحبت باب غرفتي أل مئن على سببببببالمة حذائي ودهشببببببت إ  

يتبه يلتمع أكثر من أي وقبت مضببببببى. فهمبت عنبد  لبك سبببببببب  لك رأ

وصببببرت أترك حذائي كل مسبببباء خارج الباب ألجده  ،الطلب الغريب

وعرفت أنه تقليد متعارف عليه في النمسا أن  ،في الصبباح المعاً  نظيفاً 

يترك النزالء أحببذيتهم خببارج أبواب غرفهم لتقوم بتنظيفهببا وتلميعهببا 

 جناح. العاملة المسؤولة عن كل

ق. من الفند وسببببارعت إلى أول مكتبة وجدتها قريباً  أفقت مبكراً 

 إنها مكتبة كبيرة للنا ببببر الطبي الشببببهير "ماودريخ". سببببألت مو فاً 

ينا فأجاب باإليجاب يهل عنده خريطة لمدينة ف :كبان ببالبداخل مسببببببنباً 

وأراني أكثر من واحدة، اخترت واحدة على  ببكل كتيب سببهل الحمل 

ليه ويحوي خريطة لكل من الحافالت )  بببتراسببببن وسبببهل الرجوع إ

بان ( والمترو )  بتات بان ( والباصات. ساعدني المكتبّي الطيب في 

 63ثم الخ   E 2 التعرف على الخطين اللذين عليق أن أسبببتقلهما: ال

ألصببل إلى مشببفى الينتس حيث سببأعمل. ثم سببألته هل عنده صببورة 

فأخرج لي علبة فيها لألسببببببتبا  هيرمان كناوى الذي سببببببأعمل عنده 

ما و ،صبور للعديد من مشباهير أ باء النمسبا ومن نطاسييها وهم ُكثُرٌ 

أسبببببرع ما وجد لي صبببببورة لكناوى  باأل بببببعار القليلة المتبقية على 

 رأسه الكبير وبنظرته الثابتة الثاقبة.

ركببت في الحافلة األولى ثم انتقلت إلى الخ  الثاني ومضببببببى 

نزلت  .قا ع التذاكر أن قد وصبببببلتقرابة سببببباعة عندما أ بببببار لي 

ا دخلت فت  .وتطلعبت إلى لوحبة كبيرة كتبب عليهبا عنوان المشببببببفى

حدائق غناء تفصببببل ما بين أبنية كبيرة مرصببببوفة بانتظام وكل بناء 

وكبان البنباء الثبالث على الطرف  .مخصببببببص الختصبببببباص معين
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وعلى واحدة من ثالث لوحات  .األيسر هو المخصص الختصاصي

ر البروفسبببو :الرئيس .قسبببم التوليد وأمراض النسببباء :رخامية كتب

إنهببا  .صببببببعببدت الببدرج بثبببات وبعزم .هيرمببان هوبرت كنبباوى

دخلبت فببت ا  .اللحظبات األولى من مرحلبة جببديبدة في حيبباتي المهنيبة

كانت في نهايته جمهرة من الرجال والنسبببببباء  بهٌو واسببببببٌع و ويبلٌ 

 .وممر ببباته هم ال  بببك أ باء القسبببم ،يرتدون كلهم الثياب البيض

اقتربت بخطوات وئيدة حتى صببرت على مرمى نظر إنسببان مهيب 

نظر إلّي نظرته  اتها التي  .نه األسبببتا  كناوىأالطلعة عرفت لتّوي 

كان  .لم ينطق بكلمة .سبببببببق أن رأيتهبا في الصببببببورة قببل سبببببباعة

جمعبت كل ما أملك من  ببببببجاعة وربا ة جأ   .ينتظرني أن أتكلم

القليلبة التي حفظتهبا عن  هر قلب والتي  وقلبت بباأللمبانيبة الكلمبات

 :أعدتها في سبري وفي علني عشرات المرات  وال الليلة الما ية

 وقفتتوهنا  ."أنا الدكتور فرعون من جامعة دمشببببق قسببببم التوليد"

 فتابعت ،نظر إلّي متسببببببائالً  .فهبذا كبان كبل مبا تعلمتبه من األلمبانيبة

ذا كل ما أعرفه سببببببيدي ه" :بباللغبة اإلنكليزيبة وبعد تردد قصببببببير

ت ولكنك سبببتتعلم األلمانية بأقصبببر وق :فابتسبببم لي قائالً  ،"باأللمانية

 ،وهكذا بدأت أول يوم من عملي الطبي .فبالجميع هنبا يتكلم األلمانية

ولن أخوض في أيبة دقبائق منبه إال ببالقدر الضببببببروري الذي يتعلق 

 .بتجربتي الموسيقية في تلك المدينة الرائعة

ر سبببباعدني مو ف في القسببببم كي أجد غرفة بعد يومين أو أكث

إنهبا السببببببيبدة آنا  .من المشببببببفى عنبد عبائلبة نمسببببببويبة تقطن قريبباً 
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ا كانت ولكنه ،غوال ببيفسببكي التي كانت في العقد السببابع من الحياة

نت كا .ال تفارق وجهها ابتسبببامة حلوة  يبة ،دائبة النشبببا  والحركة

قد و يكبرها بعتعيش مع زوجها " الهر ليوبولد غوال ببيفسببكي " وه

 ،ورغم عقوده الثمانية فقد كان  ببببببديد انتصبببببباب القامة .من الزمن

تسبببببمع وقع خطواته  .يمشبببببي كأنه عصبببببا قويمة التهتز وال تتمايل

يشبببببببد انتببباهببك منببذ اللحظببة األولى  بببببببارببباه المعقوفببان  .القويببة

عندما يصببافحك تشببعر بطقطقة  .والمفتوالن لكأنه مار ببال بروسببي

من  من المضببببببض يفرض عليك نوعاً  ضبببببباً وتحّس بع ،عظام يدك

بل  ،الرهبة و االحتراز أمام هذا اإلنسببان القوي العظام والعضببالت

عرفت  .عسبببكرياً  ،ما يوماً  ،وال تجد أية صبببعوبة في إدراك أنه كان

 ،في جيش اإلمبرا ور فرانز يوزيف الثاني فيمبا بعبد أنه كان جندياً 

 .و أصببببببول بولونيةوأنه   ،إمبرا ور المملكبة النمسببببببوية المجرية

ولكنببه عنببدمببا التحق بببالجيش اإلمبرا وري وحببلق بببه المطبباف في 

نا عاصببببمة اإلمبرا ورية تزوج من تلك السببببيدة الرائعة وأنجب يفي

وهكذا صببببار  .وهو اآلن جد للعديد من األحفاد ،وبناتاً  منها صبببببياناً 

ان أنه ك ولكنه لم ينس أبداً  ،وربما نسببببي جذوره البولونية ،نمسببببويا

 مببازال جنببدي اإلمبرا ور فرانز يوزيف الثبباني الببذي بقي حيبباً و

وعنبدما كان  ،كبان قليبل الكالم .في حيباتبه وفي تصببببببرفباتبه ومباثالً 

ومع  لك نشببببببأت بيننا صببببببداقة  ،من كلماته يكلمني لم أكن أفهم أياً 

أن يذهب معي إلى السبببوق ليسببباعدني  كان يحبّ  .صبببامتة وخاصبببة



 

 102 

الجميع في تلك المنطقة يكنون وقد الحظت أن  .في  ببببراء حاجياتي

 .ببعض الحذر والرهبة مشوباً  خاصاً  له احتراماً 

ينببا ودعببت فنببدقي يحو أربعببة أيببام من وصبببببببولي إلى فنبعببد 

ووعوله الثالثة الصبببببامتة إلى غرفتي المرتبة والدافئة في منزل " 

فراو آنببا ". منببذ اللحظببات األولى أخببذْت تعتني بي بتببأمين راحتي 

لها. كان علّي أن أتعلم األلمانية بأسببببرع ما  ت ابناً ودفئي كما لو كن

ي أيمكن، فببالكببل يتكلم األلمببانيببة والكببل ال يحببب أن يتكلم غيرهببا 

حتى لو عرف غيرهبا ما عدا واحٌد:  بيٌب  ويل نحيل اإلنكليزيبة 

أزرق العينين أ ببببقر الشببببعر اسببببمه الدكتور كارل بروخ. التحقت 

ينا وهي مخصبببببببصبببببببة يعة فبمبدرسبببببببة لتعليم األلمانية تابعة لجام

لألجانب الذين يدرسبببببون في الجامعة.كانت معلمتنا في الخمسبببببين 

من عمرها، سبببيدة على غاية النشبببا  والحيوية واأللفة.  لبت من 

ف نفسبببببببه وبلببده بمببا يعرف من اللغببة  كببل  ببالببب و ببالبببة أن يعر 

لقليل إال ا ونعرفيفاألكثرية ال  ،للضببحك األلمانية وكان  لك مثاراً 

اللغة البليغة. كنت أجلس إلى جانب  البة صبببببية بيضبببباء  من تلك

البشبببرة زرقاء العينين  بببقراء الشبببعر تضبببع نظارات نحيلة على 

. عّرفت نفسبببببببها أنها آتية من مدينة وبريقاً  عينيهبا فتزيبدهما لمعاناً 

صببغيرة قرب عاصببمة السببويد وأنها تدرى البيانو والموسببيقا في 

ي إلى ننإوعن بلدي وقلت ينا. وجاء دوري فأفصبحت عن نفسي يف

جانب الطب قد حملت معي كماني ألتابع عزفي عندما يسبببببببنح لي 

ولما  والوقت. وهكذا تعارفنا وسببألتني هل أعزف الموسببيقا التركية
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أخبرتها كيف تحولت من موسيقا بلدي الشرقية إلى موسيقا الغرب 

 لخ. عجبت وتسباءلت كيفإوأنني سبمعت وعزفت لباخ ولبيتهوفن 

وهكذا وبعد أيام قالت لي إن  ويعزف عربٌي موسيقا الغربيا ترى 

ينا كانت تقيم في السببببويد في أثناء الحرب يلها عائلة صببببديقة في ف

من األبناء يعزف على الكمان وأنها  وأن واحبداً  ،العبالميبة األخيرة

سبببببببيسبببببببعببدهببا أن تببدعوني إلى أمسبببببببيببة نتنبباوب فيهببا العزف، 

وأنا، بمرافقتها على يوهانّس،وهو  اسبببببم  لك الشببببباب النمسبببببوي 

 هل سبببببببيكون  لك الشببببببباب عازفاً  البيانو. قبلت الدعوة وكنت قلقاً 

 فال أمثّل بذلك بلدي على أفضل وجه. متميزاً 

ا بلغتن ىجباء الموعبد وتعّرفبت على يوهبانس أي يوحنبا أو يحي

بببدأت ميريببام  .خوتببهإوكببذلببك تعّرفببت على أبيببه وأمببه و ،العربيببة

 ،مقطوعة منفردة على البيانو لشوبانبعزف  ،وهو اسمها ،إليزابيت

ترددت  .هذا دورك اآلن ـبببـبببثم التفتت إلّي قائلة:  وكان أداؤها حسناً 

و لم ينتظر لما ا اليعزف يوهانس أوالً  ـبببببببـببببببب :ثم رددت عليها قليالً 

يوهانس جوابها بل سببببببارع إلخراح كمانه من بيتها واسببببببتعّد وبدأ 

منذ  .ب معها عليهانبه كبان قد تدرأيعزف معهبا مقطوعبة كبان يببدو 

لم يكن يعطي  .إنبه عازف رديء  النو بة األولى ببدا لي وا ببببببحباً 

 يقاسحقها وكانت بعض النو ات النا زة تمّزق جمال المو سيقاالمو

الأ كر بالضببببب  ما ا  . ببببعرت باال مئنان والهدوء .ما بين آن وآن

عزف وما ا عزفت بعده واألغلب أنني عزفت حركة من صبببببوناته 

 لم نكن قببد تببدربنببا عليهببا .بيببانو لهنببدل من مقببام ره الكبيرللكمببان وال

وكنت أُكثاُر من  .ومع  لك فقد كان أداؤها حسببببببناً  ،ميريام وأنا ،أببداً 

التلوين الموسيقي للمقا ع فالقوي قوي والخافت خافت و)الفيبراتو( 

في البدء لم يكن أداؤنا متزامنا بشببببببكل جيد  .ومتوتراً  كان سببببببريعاً 

دون أي تردد ومبا لبثبْت أن تابعتني مع كل النزوات ولكنني تبابعبت 
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ما  .والتموجات في العزف سببواء من حيث اإليقاع أو حجم الصببوت

ن انتهينا من أداء تلك الحركة حتى سببباد صبببمت لبرهة قصبببيرة ثم إ

لم  .وكانت تبدو عليهم عالمات الدهشبة واالستغراب ،صبفق الجميع

 سببببيقان الشببببرق مونسببببان آت مإينتظروا أن يعزف يتصبببوروا ولم 

 .هندل بمثل تلك الروح

علمببت فيمببا بعببد من ميريببام أن عببائلببة "غالزر" هي عببائلببة 

يهودية هربت من اإلرهاب النازي قبيل الحرب ولجأت إلى السببويد 

وكانت تعيش مع عائلتها حتى و ببعت الحرب أوزارها فعادت إلى 

ما م ،بدا لي .مو نهبا ثبانيبة وأنهبا أي ميريام على صببببببلة وثيقة بهم

أنهببا قببد سببببببممببت عقلهببا بكببل  ،حببدثتني بببه ميريببام عن تلببك العببائلببة

 .اإلفتراءات الصببببببهيونيبة التي كانت تشببببببيعها في كل أرجاء العالم

إن اليهود كانوا ومازالوا يعيشببببببون في بالدنا وهم  :إليها قائالً  التفتع 

 في أي بلد آخر علىلهم يتمتعون بكل حرية وسبببببالم وأمن ال يتوفر 

أما الصهيونية الغازية واالستعمارية فهي أمر  .ر بيةهذه الكرة األ

ين عن النببازي نهم في الحقيقببة ال يختلفون إ القبباً إآخر جببد مختلف و

وأننبا نحن العرب ال عالقة لنا بهذا  .البذين ا ببببببطهبدوهم أيبام هتلر

وأنه إن كان هناك مسبببببؤول فهي أوربا  ،اال بببببطهاد الذي حصبببببل

على أوروبا أن تصلح ما أفسده  وأن ،بأكملها التي تتحمل هذا الوزر

نظرت إليهبا وببدا لي من تبأمبل وجههبا أنها لم تقتنع  .هتلر والنبازيبة

 ،لسبباعات معاً ونعزف  معاً صببرنا بعد تلك األمسببية نجتمع  .بكالمي

تطيع يس  رقياً  من أن إنساناً  وقد زالت دهشبتها واسبتغرابها تدريجياً 

من  اً عازف نمسبببببوي المولد يظن نفسبببببه أن يعزف أفضبببببل من آخرَ 

 .الطراز األول

وفي  .بعبد  لبك اللقاء األول بعائلة غالزر لم تعد تتكرر لقاءاتنا

مدعوان إلى سهرة في  ،هي وأنا ،نناإيوم من األيام قالت لي ميريام 

قد و ،كان مع يوهانس  ببببباب وصبببببايا .ينا للشبببببابيإحدى مقاهي ف

 ة،يورتبادلنا الحديث وأبدوا رغبتهم في معرفة  ببببيء عن بلدي سبببب

 ،االجتماعية والعلمية والثقافية والموسيقية ،فوصبفت لهم الحياة فيها
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وكانوا ال يترددون في إ هار اسببببببتغرابهم ودهشببببببتهم لما سببببببمعوا 

وا يغنون  بببببرعوقد  بببببربوا وأفر وا في الشبببببراب و .ويسبببببمعون

تت إلى والتف .باأللمانية ويتضببباحكون وبقيت الوحيد الصببباحي بينهم

آن األوان أن أوصبببلك  :ي العزف وقلت لهازميلتي في الدراسبببة وف

إنه هو الذي  اعترض واحد منهم قائالً  .إلى منزلبك فقبد تأخر الوقت

وأنا  ،لك أن تختاري :نظرُت إلى ميريام وقلت بحزم .سبببببيوصبببببلها

ألتأكد من سببببببالمة وصببببببولك في تلك  معاً ونعود  معاً أرى أننا أتينا 

تى صببامتين ح معاً هبنا نهضببْت و  ،بعد تردد .الليلة الشببتوية الباردة

هرت نظرْت إلّي وقد   .وصبببلنا إلى باب بيتها فتمنيت لها ليلة  يبة

مسببببببحببة من حزن على وجههببا وقببالببت لي: أتعرف مببا ا همس لي 

ال أعرف الكلمات بحروفها ولكنني  ـبببببـبببببأجبتها:  وأحدهم قبل  هابنا

 صبببمتتْ  .ففيه السبببوء والشبببر والتجني ،متأكد من فحواها ومحتواها

تصّور أن واحدهم  ـبببببـبببببوبعد هنيهة قالت لي:  ،ة على ما قلتُ موافق

وإ ا كنببت  ،منببه قببال لي: "هببذا واحببد من أكلببة لحوم البشببببببر فببتيبباكا 

الليل معه فكلنا على اسببببببتعداد لذلك ".  نبحاجة إلى  بببببباب تقضببببببي

وعدُت أدراجي  ،سببألتها: ومن هو برأيك آكل لحوم البشببرو لم تُجبْ 

وأ كر أنه كان علّي أن  .المبدينةأللحق بب خر حبافلبة تغبادر أوسبببببب  

ف فبعد منتصببب ،حو كيلومتريننأسبببير على قدمي وبأقصبببى سبببرعة 

 .الليل ال تكمل الحافلة رحلتها حتى المشفى

تو ّدت عالقتنا مع األيام و َعَرْت بالطمأنينة لمرافقتي لها من 

ن بعد الظهر م ،وكنا نمضببببببي فترتين .بيتهبا إلى الجبامعة وبالعكس

 .ب على العديد من المقطوعات للعديد من المؤلفينكل أسبببببوع نتدر

كنبت مبا بين الوقبت واآلخر أحبدثهبا عن أهلي وأقاربي وعن  بيعة 

وكنت أحدثها عن فلسببببببطين وكيف  ،الحيباة في بالدنبا وعن عباداتنا

عانى الفلسببببببطينيون القتل والتشببببببريد وكل أنواع اإلرهاب على يد  

 ازية وهم يفعلون أسوأ بكثيرعون أنهم   حايا النالصهاينة الذين يدق 

أنها لم تسببببببتطع أن تتخلص من عقدة  كان يبدو لي وا ببببببحاً  .منهبا

الذنب التي زرعتها الصببببهيونية الظالمة في نفسببببها وفي نفوى كل 
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 ببببعوب أوربا وأمريكا حتى تجّذرت في قلوبهم فكرة أن المسببببيحية 

وأن عليهم  ،مسببؤولة عن كل ما حدث لليهود من ا ببطهاد ومجازر

روا عن أخطببائهم بتببأمين و ن آمن لهم كمببا وعببدهم ربهم كف  أن ي

أن أقنعهببا أنهببا إن  هبببت إلى بالدي ورأت  مراراً  حبباولببتُ  ."يهوه"

كيف يعيش الفلسببطينيون في البلدان المحيطة بفلسببطين فسببتدرك أية 

 .كارثة سببتها أوربا المتصهينة لنا ولإلنسانية جمعاء

نظرنببا فقببد ازددنببا  ورغم هببذا االختالف الوحيببد في وجهتي

وبعبد مبدة من الزمن اتفقنبا على الزواج وأن  .لفببةأتقبارببا وتفبباهمبا و

دْت  أ هب في عيد الميالد لتتم  قوى الزفاف في الكنيسببببببة التي ُعم 

وفي أمسببية من تلك األمسببيات  ،وهكذا اقترب الموعد ،فيها صببغيرةً 

هم نعادت تحدثني عن يوهانس وعصبته الذميمة الحاقدة الشريرة وأ

أعببادوا تحببذيرهببا من مغبببة الببذهبباب إلى تلببك األقوام التي تفتقر إلى 

 وعلى غير عادتي انفجرت غا ببببببباً  .المدنية والحضببببببارة واألمان

 ،فلعنت أولئك الناى األفاعي الذين سبببمموا فكرها وفكر قومها كلهم

 ،وأكبدت لها أن أمتي أنتجت واحدة من أعظم الحضببببببارات وأهمها

العالم أن تعيش وتشبببارك في بناء صبببرح  وأنها أتاحت لكل  بببعوب

 . لك الما بي المجيد الذي  باركت فيه كل األمم والناَحل والشعوب

 هبي ا :في وجهها وقفْت مشببدوهة فأنهيت سببورة غضبببي صببارخاً 

اب بيتها ب صببببفقتُ  .همنتناسبببببي وأنتا  ونكا ناسبببببيإلى تلك الحثالة فهم 

لى ا رأتني ععندم .إلى غرفتي عند السبيدة غوال بيفسكي وأسبرعتُ 

وبعد إلحاح أخبرتها أنني  ،غير مبا عهدتني حاولت معرفة السبببببببب

حببباولبببت أن تثنيني عن عزمي  .ريببباميأنهيبببت عالقتي وخطبتي لم

في صبببببببباح اليوم  .وأفهمتهبا أن ال عودة عن  لبك مهمبا كلفني  لبك

يدة لي ورجت السإالتالي أتت ميريام إلى غرفتي ورجتني وتوسبلت 

صببببببببارت تبكي  .اري ولكن دون أي جببدوىآنببا أن تثنيني عن قر

وتصبببرخ بشببببكل جنوني ولكن أفهمتها أن ال فائدة من أية محاوالت 

أخرى فأنا ال أسببببمح لنفسببببي أن أعيش مع من تكّن الحب لمن قتلوا 

أهلي وعشبببيرتي وسبببلخوا جلودهم وصبببلبوهم باسبببم العدل وإحقاق 
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ه عباد عن و لماً  الحقوق الخرافية التي وعدهم بها رب ال يقّل  ببراً 

 في اليوم التالي اتصلت ميريام بي .الذين يّدعون أنهم  بعبه المختار

ورجتني أن آتي ألودعهبا وهي آيببة إلى أهلهبا وأنهبا ال تريببد  هباتفيباً 

بعد  هر اليوم التالي  هبت إلى محطة  .أن تشمت بها عائلة غالزر

القطببار الغربيببة )الفيسبببببببت بببانهوف( ورأيببت ميريببام آلخر مرة في 

رجتني هامسببببببة أن أغيّر رأيي وأن ألحق بها حيث ينتظرنا  .حياتي

ت بقيبب .الكبباهن ليعلن عقببد زفببافنببا أمببام أهببل بلببدتهببا وبمببباركببة الرب

وتحرك القطار ورأى ميريام الصببببببغير يبرز من  ،جامداً  صببببببامتاً 

نببافبببذة المقطورة ودموعهبببا تترقرق من مببب قيهبببا حتى غبببابببت عن 

 .العيون

كببل بمني تحببدق  قريببباً كببانببت عببائلببة غالزر المجرمببة تقف 

وهو دأبهم منبببذ أزل التببباريخ يملؤون  ،وكبببأنني مجرم عيونهبببا فيق 

العبالم جرائم وآثبامباً ثم يسببببببارعون صببببببائحين إنهم  ببببببحايا  لم 

لما ا يا رب خلقَت مثل هذا النوع من البشببببببر الذين  ."األغيار" لهم

يتميزون عن كل من سبببببواهم بتأصبببببل الحقد والشبببببر والسبببببوء في 

 ،فاللهم ا بببهد أن قلبي ما عرف الحقد على أي إنسبببان أال .نفوسبببهم

كنت  ولكن كيف أنسبى من حرموني سعادة وآماالً  ،كان أم ال يهودياً 

وهبببل كبببان ببببتمكببباني أن أخون قومي  وأبنيهبببا وأتوق إلى تحقيقهبببا

وعشيرتي وأهلي وأتناسى م سيهم وأحزانهم وبؤسهم في سبيل حب 

رن أ عر بالحزن نصبف ق زيد علىبعد مضبي ما ي و بخصبي زائل

زية  حايا تلك الفئة النا بعضالعميق ألنني أؤمن أنني وميريام كنا 

المتعصببببببببة التي تحلّل لنفسببببببها ما ال تحلله لكل  ببببببعوب األرض 

هي والعنصببببببريببةُ النببازيببة  ،األخرى متكئببة على خرافببة  ببببببريرة 

 .ولعل األخيرة كانت أرحم وأقل  راً  ،المجنونة صنوان

نهببا وسببببببردت لي حزن أبيهببا "آكي" كتبببْت لي ميريببام من و 

 .وأمهبا "أُوالّ" وأختهبا الوحيدة "كريسببببببتينا" وكلبها المدلل "ناللي"

بين عوا في كفرد وبين مشبباعر الواجب  ،لعدة أ ببهر ،بقيُت ممزقاً 

بعد  .وااللتزام بعشبيرتي وبمعاناتها وبمصيرها فلم أتردد ولم أنكص
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خت لمشبباعر مضببي كل تلك السببنوات أدرك أنني لو تخا لت ور بب

قلبي لكنت أمضيت عمري وأنا أ عر بأنني خنت و ني ولو لم يْدرا 

و اسببببيقلعل البعض اآلن يتسبببباءل ما عالقة كل  لك بالمو .بذلك أحد

 ومنفصلة عن كل دقائق حياتنا ومصيرنا سيقاولكن متى كانت المو

عملي وقد مألته ب ،في نفسببي كبيراً  لقد ترك سببفر ميريام فراغاً 

 سببيقاوبالذهاب مسبباًء إلى واحد من صببروح المو اراً في المشببفى نه

(  دار األوبرا أو قصببر ) الموزيك فيراين :ينايالثالثة الرئيسببية في ف

وهو موئل الفرقة الفيلهارمونية أو قصببببببر ) الكونسببببببرت هاوى ( 

من الضبببببروري أن أ كر أن في  .ينا السبببببيمفونيةيوهو معقل فرقة ف

 ،برا الببدولببة )  ببببببتبباتس أوبر(األولى هي أو :ينببا داران لألوبرايف

األولى هي واحدة من  .والثانية هي أوبرا الشببببببعب ) فولكس أوبر (

في العالم )  أ هر دور أوبرا العالم إن لم تكن أ هرها وأعالها  أواً 

م أ بببهر األوبرات في التراث الموسبببيقي ،كما أعتقد( لها و .وهي تقد 

األول من  بببهر تقليد معروف فهي تبدأ موسبببمها السبببنوي في اليوم 

ى عادة وهي تكر ،بأوبرا لموتسبببارت أيلول )سببببتمبر( تفتتحه غالباً 

 هناك أسبوع لموتسارت فمثالً  ،لمؤلف موسيقي  هير كامالً  أسبوعاً 

ع يسبببتطي… وأسببببوع لفاغنر وأسببببوع لريتشبببارد  بببتراوى وهكذا 

اإلنسبان الراغب في الدخول إلى هذا الصبرح الموسيقي المتميز أن 

ولكن عدد  .اقة دخول من كوات مخصببببصببببة للبيعيحصببببل على بط

 بعد فتح الكوى صببببببباحاً  ويختفي غبالباً  هبذه البطباقبات محبدود جبداً 

 ،نوياً س والسببب أن معظم البطاقات تباع للمشبتركين ا بتراكاً  ،بقليل

ويخّول هذا اال ببتراك صبباحبه أن يحصببل على أرومة تحوي عشببر 

بداية أيلول حتى واحدة لكل  ببهر من األ ببهر العشببرة من  ،بطاقات

إ  تغلق دار األوبرا  بببهرين من كل سبببنة هما تموز  ،نهاية حزيران

وعلينا أن نتساءل كيف يحصل اإلنسان على أرومة اال تراك  .وآب

فباألرومبات قبد بيعت منذ افتتاح تلك الدار في  ليس هبذا ممكنباً  وتلبك

، وكل من حصببببببل على أرومة يحق له أن يوّرثها إلى 1869العبام 

ن أفراد أسبببرته ممن يرى فيه سبببمات موسبببيقية وفنية تؤهله واحد م



 

 107 

إ ن كببل من يحمببل تلببك األرومببة  .أن يحظى بتلببك الهببديببة الفريببدة

السببحرية التي تخّوله أن يحضببر عشببر أوبرات في السببنة ال يحددها 

ما عليه قبل بداية الموسببببببم إال أن  ،هو بل حظه هو الذي يحددها له

قّدَم له أرومة العام الجديد الحاوية يبرز أرومة العام المنصرم حتى تُ 

 وعنبدمبا يبل  ببه العمر عتياً  .على بطباقبة دخول واحبدة لكبل  ببببببهر

ب األمر في سببببببرّ  ه وفي علنببه حتى يصبببببببل إلى القرار يكون قببد قلببّ

التببباريخي في أن يمنح هبببذا الحق المتوارث إلى واحبببد من أفراد 

ديببد وهكببذا فلتلببك األرومببة عمر مبب ،األسببببببرة أو ربمببا من خببارجهببا

ومببا دامببت  .سببببببيقببانببا الخببالببدة و ن المويومتجببدد يببدوم مببادامببت في

 .األرض تدور والحياة تتجدد

 ولما ا كل هذا الكالم عن بطاقات الدخول إلى دار أوبرا الدولة

أيام قليلة نا بيبعد وصببولي واسببتقراري في في :السبببب بسببي  ووجيه

 لمشببببببفى هببت إلى تلبك البدار بعبد الظهر أي بعد انتهاء عملي في ا

وقبد الحظت أمام كل كوة لوحة صببببببغيرة  ،و لببت بطباقبة للبدخول

ولم أفهم معناها بل   ausverkauftكتبت عليها كلمة ألمانية واحدة 

نظرت إلى المو ف المحبوى داخل  .ولم أعطها أية أهمية خاصببببة

ا كان فم ،الكوة الزجاجية وكلمته باإلنكليزية أنني أود  ببببببراء بطاقة

لم يكلّف نفسه أي جهد للكالم  .لى الكلمة المذكورةمنه إال أن أ بار إ

صبببعه المعروقة نحو إوقد أعدت  لبي له وأعاد توجيه  .أو الشببرح

شببببت وفت حزيناً  عدت أول مسبببباء خائباً  .تلك الكلمة األلمانية الغريبة

في القاموى عن معنى تلك الكلمة التي تسببببببد األبواب فت ا بها تعني 

   عرت باإلحبا .ها ولم يبق منها أثرأن البطاقات قد بيعت عن آخر

وكررت البذهاب إلى دار األوبرا آمال أن تكون الكوى ال تحمل تلك 

 .ودون رحمة  بببببزراً  فت ا بها أي اللوحات تنظر إليق  ،الكلمة المقيتة

ووجدت كوة ال تسبدها تلك الكلمة فسارعت إلى المو ف الذي نظر 

اسببببببة فأ ببببببار أن سببببببعر من  الب الدر  الباً  وعرف فيق  ملياً  إليّ 

صبدمت لسببماع الرقم فلو أنني  .مئة  بلن نمسببوي لىالبطاقة يزيد ع

ا ببببتريت بطاقة واحدة كل  ببببهر لكان علّي أن أبقى  وال  ببببهري 
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وقد  .رجعت أحمل خفي حنين .دون أي  عام أو  ببببببراب صببببببائماً 

 .وخلببدتببه األمثببال العربيببة بحنين هببذا الببذي  هببب مثالً  فكرت فعالً 

بد أنه أصببيب بالكثير من الخيبات  وال حياته حتى رثيت لحاله فال 

 .ثُب َت اسمه في سجل الخائبين

بعد مضببببببي  ببببببهر أو يزيد من مثل تلك المحاوالت المتكررة 

السبرابية رجعت إلى المشبفى ألمضي بعض الوقت مع زمالئي وال 

ا بي ألقى فت  ،في غرفتي أجتر  كريات خيبتي المتكررة أبقى وحيداً 

 ر إليًّ نظ .كان كعادته يقرأ في غرفة المناوبة .بروخ زميلي الدكتور

وأدرك حزني ولم يسبألني عن أمري بل أنا من سبارعت وقصصت 

ه قصببببببتي مع دار األوبرا بأكملها ومع تلك الكلمة التي سببببببببت يلع

 أن تذهب إلى هل تريد حقاً  :ابتسبببم وسببببألني بهدوء .حزني المتكرر

الزهو والتفاخر بأنك كنت  أم لمجرد سببببيقااألوبرا لالسببببتمتاع بالمو

وليس لذلك الزهو عندي  سيقاوأكدت له أنني أحب المو وفي األوبرا

إ ن ما عليك إال أن تلقاني بعد الظهر أمام دار األوبرا  – .من مكبان

عجبت لنبرة  .معاً وسبببببوف ندخل إلى األوبرا  السببببباعة الثالثة تماماً 

 أحلم أنني في ومع  لك ودعته وأنا ،التأكيد واال مئنان في صببببببوته

 .الغد سأدخل إلى األوبرا

بعد انتهاء عملي في اليوم التالي سببارعت ألسببتقّل حافلة الترام 

وصبببببرت أمضبببببي  ،( التي كانت تقف أمام باب المشبببببفى62رقم )

 .الوقت بالنظر يمنة ويسبببرة على حافتي الطرق التي تقطعها الحافلة

ل قرابببة وكببانببت رحلتهببا إلى قلببب المببدينببة حيببث دار األوبرا تطو

أمببام  ،وهو االسببببببم األول للبدكتور بروخ ،التقيبت كببارل .السبببببباعبة

وهنا وجدنا  ،إلى الرواق الواقع أيمن المدخل معاً ومشببببببينا  ،المدخل

جمهرة من الشببباب والشببابات يتحادثون بصببوت خافت أو يقرؤون 

يرة صببببببغ على بعض الدفاتر جالسببببببين على كراى  أو يكتبون  كتباً 

ارل بدأ ك .ووقفنا انتحينا جانباً  .ب الحاجةيمكن  يها أو فتحها حسببببب

هؤالء كلهم يدخلون إلى األوبرا "على الواقف"  ـبببببببـببببببب :يشببرح لي
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 مثلهم مثل أولئك الذين يدفعون مئات الشلنات سيقاويسبتمتعون بالمو

ثمن بطبباقببة واحببدة في الصببببببفوف األولى من " الببباركيببت " وهي 

ها عن ل مييزاً الفسببببببحبة الكبيرة السببببببفليبة التي تمتلئ ببالكراسببببببي ت

رابة أمضببببببينا ق ."الغاليري" في األعلى و "البلكونات" في الجانبين

سببببباعتين ننتظر حتى تفتح كوة " الوقّافين". تعبت سببببباقاي وقدماي 

قد و ،كنا نتمشببببببى بين الوقت واآلخر في  لك الرواق .من االنتظار

ومن  ،حبدثني كببارل أن معظم رواد الوقوف هم من  الب الجببامعبة

وم والريببا ببببببيببات منهم أكثر ممن يببدرسببببببون اآلداب يببدرى العل

هؤالء لهم  ـببببـبببب سيقاوقلت له وما ا عمن يدرسون المو .لخإوالفلسفة 

امتيازات خاصببببببة ويدخلون من رواق خاص بهم وتخصببببببص لهم 

مقبباعببد جببانبيببة مجهزة بببأ ببببببواء صببببببغيرة تمكنهم من أن يتببابعوا 

ير كب النو ببات الموسببببببيقيببة لألوبرا "البببارتيتور" دون أن يعيروا

فين معظم الوقا :ثم تابع قائالً  .اهتمبام لمتبابعبة أحداث األوبرا بالنظر

أو أكثر بحسببببببب  يحضببببببرون األوبرا كل مسبببببباء أو ينقطعون يوماً 

 ويتبادلون وهم لذا يعرفون بعضببهم بعضبباً  ،مشبباغل الدراسببة عندهم

السبالم أو االبتسام ويسألون بعضهم لما ا تغيّب فالن مدة أ ول من 

من عادتهم أن يحمل كل واحد منهم كرسببببببيه القابل للطي و .المعتاد

خبئ كل كذلك ي ،وكتباببه أو كتببه التي يطبالع فيهبا في فترة االنتظبار

أو  طيرة يقتات بها في تلك  من الشبوكوال صبغيراً  واحد منهم لوحاً 

 .الفترة وقبل دخول القاعة

وهكذا مضبببببى الوقت وبدأ مرتادو األوبرا الوقّافون يسبببببيرون 

ومتى وصببببببل الواحد منهم  ،تلو اآلخر بهدوء ودون أي تدافع واحداً 

وكببان  ،ببباركيببت أو غبباليري :إلى مو ف الكوة نطق بببأحببد كلمتين

المو ف يعطيه بطاقة ليبدأ صببببعود درج جانبي يوصببببله إلى واحد 

ارل تقدمني ك .من هذين المكانين لتجمع جمهرة المسببتمعين الوقّافين

 .نين نمسببببببويين لقاء كل بطاقةوقال له "بطاقتا غاليري" ودفع  ببببببل

أننا  اهدنا وسمعنا أوبرا " الناي السحري  ،إن لم أكن مخطئاً  ،أ كر

نها كانت أمسبببية موسبببيقية سببباحرة إومن نافلة القول  ." لموتسبببارت
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 بارت بي إلى أجواء موسببببببيقية و بببببباعرية وفنية يصببببببعب على 

تهت ان .موتسببارت آالم سبباقي سببيقالقد أنسببتني مو .الكلمات وصببفها

ون وتقدم المغن ،و ويالً  عالياً  األوبرا وصبببفق لها الجمهور تصبببفيقاً 

ثم  هروا  سببببيقابعد واحد لالنحناء أمام الجمهور المحب للمو واحداً 

 ،أنببا وكببارل ،خرجنببا من الببدار .مجتمعين يتوسببببببطهم قببائببد الفرقببة

تلك األمسبية ونضّن بها أن تتال ى مع أي  سبيقانعيش مو ،صبامتين

( واسببتغرقت بحلم لذيذ 62ل وركبت الحافلة رقم )عُت كارودق  .كالم

مال ي  بببه الوحيد كل  أعادني إلى تلك الدار التي صببارت تدريجياً 

ولم أ بببببعر بالناى المحيطين بي وال بضبببببجة  .ينءمسببببباء أو مسبببببا

الحافلة الكهربائية وبصببببوت مكابحها  ات الصببببرير المعدني الحاد 

 أتجه نحو غرفتي عاً فنزلت مسر ،إال عندما وقفت أمام باب المشبفى

بل بيتي الذي  بببعرت فيه بالدفء والحنان والهدوء مع تلك السبببيدة 

 ينوية العظيمة "فراو غوال يفسكي".يالف

كانت كالعادة تنتظر عودتي وسببببرعان ما تقوم بتحضببببير  عام 

المسببباء لي بل وتطل علّي مرة بعد مرة لتتأكد إن كنت أحببت الطعام 

م ال. كببانببت لي أمبباً حقيقيببة ترعبباني أم ال وإن كنببت أكملببت  عببامي أ

كطفل مدلل صبببببغير. في تلك الليلة التهمت  عامي على عجل ونمت 

حلم بألحان موتسبببببارت السبببببماوية وبمنا ر األوبرا أوأنا  عميقاً  نوماً 

 غيراً ص الخيالية. لقد تعلمت الطريق إلى دار األوبرا. ا بتريت كرسياً 

أو  ي راحة  وال سبباعتينيُطوى فيسببهل حمله أو تأبطه ويُفتح فيمنحن

افين. وصببببببرت أحمببل معي  أكثر ننتظر فيهببا افتتبباح كوة الرواد الوقببّ

أزجي ببه الوقبت  وال رحلببة الحببافلبة الكهرببائيببة و وال فترة  كتباببباً 

ا كنبت ال أسببببببتطيع قراءة الكتبب ببباأللمبانيبة فقبد بببدأت  االنتظبار. ولمبّ

ا تريته  ل كتابأو وأ كر جيداً  .باإلنكليزية أو بالفرنسبية أ بتري كتباً 

للروائي    Germinalينبببا فقبببد كبببان روايبببة " جيرمينبببال " يفي ف

الشهير "إميل زوال ". ما تزال صور الحياة في تلك المناجم  الفرنسي

التي يعيش فيها بؤساء العالم ويتالقحون وهم ينتظرون الموت القادم. 
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وصببار من عادتي  ببراء قطعة من  ببوكوال " سببو ببار " المحشببوة 

 لعبيد.بفستق ا

صببببببرت أ هببب كببل مسبببببباء إلى دار األوبرا فهي والمشببببببفى 

ثم بدأت محاوالتي للدخول إلى ثاني  .وغرفتي كانت مجالي الحيوي

ة جمعيبب ،إنببه بنبباء "الموزيبك فيراين" :نببايصببببببرح موسببببببيقي في في

ون والفن سببيقاأال ليت كل جمعيات أصببدقاء المو سببيقا.أصببدقاء المو

ية إنها مو ن " فيلهارمون .لرائعةتمتلبك مثل ما تمتلك تلك الجمعية ا

أعظم أوركسببببببترا في العببالم وإ ا  ن البعض  أن في  لببك  ،ينببا "يف

مبالغة فألقل إنها واحدة من أعظم فرق العالم إلى جانب فيلهارمونية 

لم أفاجأ … برلين والكونسببببببيرت غيبباو في آمسببببببتردام  وغيرهما

حبباوالتي ولكن ثببابرت في م ،نببه ال توجببد بطبباقبباتإعنببدمببا قيببل لي 

وصببرت أقابل بعض مو في تلك المؤسببسببة وأ ببرح لهم أن إقامتي 

ينا محدودة وأن عليهم أن يساعدوني ألستمع إلى الفيلهارمونية يفي ف

وهكذا صببببببرت أحصببببببل على بطاقة  .أكبر عدد ممكن من المرات

للحفلة الشببهرية التي تقدمها الفيلهارمونية إن لم تكن  رخيصببة نسبببياً 

على بطاقة  كنت  أحصبببببل أحياناً  .رج البالدفي رحلة موسبببببيقية خا

على الواقف أو على كرسبببي في أعلى وآخر الغاليري أو إلى جانب 

األرغن كمببا حببدث في إحببدى الحفالت الخببالببدة التي كببان يقودهببا  

كببان من عببادة  .الموسببببببيقببار الخببالببد الببذكر هيربرت فون كبباريببان

عبببام " األولى تبببدعى " تمرين  :الفيلهبببارمونيبببة أن تقبببدم حفلتين

General Probe وفي ،في السبببباعة الثالثة بعد  هر يوم السبببببت 

م يكن ول .الحادية عشرة من صباح األحد التالي تُقّدم الحفلة الرسمية
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هناك أي فرق بين الحفلتين بل كانت الغاية هي إفساح المجال ألكبر 

 .عدد ممكن من المسببببتمعين لحضببببور حفلة الفيلهارمونية الشببببهرية

ديببث عن هببذه الحفالت وعن حفالت األوبرا مع سببببببوف أعود للحبب

 .بعض التفصيل

الصببرح الثالث الموسببيقي هو " الكونسببيرت هاوى " أو بيت 

وهو مو ن  فرقة  .ه السببببببابقمن ند   الحفالت وهو بنباء أكبر حجمباً 

فرقة هي أن هذه ال فيينامن المتعارف عليه في  .نا السبببيمفونية "ي"في

لنمسببببببا ولكنها تأتي الثانية في من أفضببببببل الفرق الموسببببببيقية في ا

م أعداد تقوم السببيمفونية بتقدي .المقامات الموسببيقية بعد الفيلهارمونية

كبيرة من الحفالت الموسبببببيقية في معقلها "الكونسبببببرت هاوى" أو 

في "الموزيك فيراين". نسبببيت أن أ كر أن في كال هذين الحصبببنين 

تليها  ،يرةعة الكبالقا :في الفيراين .ثالث قاعات سيقاالحصينين للمو

الحجرة". أما في  سببببببيقاقاعة "براهمز" واألصببببببغر هي قاعة "مو

ما أ ،الهاوى فهناك القاعة الكبيرة ثم قاعة موتسارت وهي الوسطى

قد ال يرى بعض القراء  ببببرورة  .الصببببغرى فهي قاعة  ببببوبرت

 الذي أمضى ما يزيد سيقاولكن محّب المو ،لذكر مثل هذه التفاصبيل

في تلببك األمبباكن الحبيبببة إلى القلببب اليخبو في قلبببه عببام بقليببل  لىع

 لبك الحبب والوجبد والشببببببوق لتلبك المعبالم التي تركت في نفسببببببه 

والتي ترك هو في أرجبببائهبببا  ،ال يزول إال ببببالموت وروحبببه أثراً 

من قلبه وروحه لكأنها محجة إنسببببببان مؤمن غارق  وزواياها جزءاً 

ل ل عنها وال تنفصبببفي تلك المشببباعر اإلنسبببانية السبببامية  ال ينفصببب

 .عنه

أال سبببببببقى هللا تلبببك األيبببام وتلبببك الرؤى التي تمنح المحبببب 

المخلص أروع سبببعادة حتى بعد مّر كل تلك السبببنين وتواسبببيه في 

كل م سببببيه وأحزانه وآالمه وهموم حياته. من لم يشببببعر بمثل  لك 

الحب وبتلك الرواب   األزلية ال يسببببببتطيع أن يدرك ما تحمله مثل 

حو نصبببببف قرن وعلى أنغام نمن دالالت علوية. بعد تلك الكلمات 
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 Paul موسيقا مؤلف موسيقي نمسوي معاصر هو "باول أنغيرر"

Angerer   يقف كاتب هذه األسبببببطر عن الكتابة ويقف معه الزمن

في عالمنا  عن الحركبة ويحبدث حبدث ال يمكن أن نجبد لبه تفسببببببيراً 

ح وتصبببعد الروتنعدم الجا بية وتزول أثقال الجسبببم  :المادي البائس

ل الخُ   اطبحرة  ليقبة إلى تلبك المزارات والصببببببروح الروحيبة وتُنقب 

بصبببببمت وهدوء وخشبببببوع لتدخل تلك األماكن الحبيبة فتسبببببلّم على 

الشببخوص السبباكنين الصببامتين في أروقة الرواد الوقّافين ثم تصببعد 

الببدرج الرخببامي وتطير في أرجبباء القبباعببة الكبيرة لألوبرا وترمي 

زاوية وحجر وكل كرسبببي وكل فسبببحة تجّمع فيها السبببالم على كل 

يسمعها  ال سيقارواد واقفون بخشوع وتشفاف روحي يستمتعون بمو

ثم تتتببابع تلببك الزيببارة األثيريببة لترمي  ،إال المحبون المخلصببببببون

السببببببالم على األوابد هنا وهناك وهي ال تنسببببببى أن ترين ببصببببببر 

من  قريببباً  فهببذا هو تمثببال براهمز ،رؤيبباهببا إلى نصبببببببب  الخببالببدين

على عر ه الخالد وهناك في  وهذا بيتهوفن جالسباً  ،"كنيسبة كارل"

تلبك الحبديقبة األخا ة ما يزال التمثال النصببببببفي الصببببببغير ألنطون 

 .بتأمالت سماوية النهاية لها وغارقاً  بروكنر منتصباً 

ها إن .أنغيرر ماتزال تصببدر ثّرةً بالمشبباعر والعوا ف سببيقامو

ررت من كل أثقال الجسبببم لتسببببح في آفاق توقظ تلك النفس التي تح

الروح تعود إلى األرض التي تمور  يهي   ها .عالم آخر سبببببباحر

 .بالظلم والحقد والدماء البريئة التي تهُدر باسم الحق اإللهي الخرافي

في نفس تلك اللحظات لم يعد للكالم  .أنغيرر سببببيقاكم هي حزينة مو

لى وقببت آخر تعود فيببه مكببان وال قببدرة على التعبير فلنترك  لببك إ

النفس إلى هدوئها والروح إلى إيمانها القوي بأن الخير البد منتصر 

وأنه  ،في النهاية على كل أ ببكال الظلم والقسببوة التي تسببم اإلنسببان

البببد أن يببأتي يوم يعّم فيببه السببببببالم الحقيقي لكببل النبباى وتَُردع فيببه 

ن بول أنغيرر  قد ال يكو .الكرامة لكل مخلوقات هذه األرض المعذبة

ولكن موسبببيقاه تعبر أصبببدق تعبير  ،عالمي الشبببهرة موسبببيقياً  مؤلفاً 

هل هي مجرد مصادفة أم أنها التخا ب  .عن مشباعر هذه اللحظات
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 الروحي البذي يزيبل األبعباد واألزمنبة ويجعبل كل مسببببببتحيل ممكناً 

متفببائلببة فبباعلببة مقببدامببة ال تُقّر أي  سببببببيقبباتتعببالى اآلن مو وومحققبباً 

للترومبون   Luctus et  Gaudiumإنها  .و تخا لاسبببببتسبببببالم أ

   .واألوتار

كنت أود أن أسبرد بالتفصيل كل الحفالت التي حضرتها خالل 

يال ك ينا ولكنني لم أفعل. أوالً يعام و هر هي المدة التي عشتها في ف

ألنني ما كنت أ ببببتري برنام  كل حفلة  وثانياً  ،للقارئ أسبببببب ملالً 

عندما  .تمكن من حضببببور أكبر عدد منهاللمال أل أحضببببرها توفيراً 

من برام  تلببك الحفالت كمببا  رجعببت إلى أوراقي وجببدت بعضببببببباً 

لها دون  لذا أ كر مجمالً  .وجدت بطاقات الدخول لبعضببببببها ال لكلها

في األوبرا حضببببرت مايقرب من مئتي أمسببببية  .ترتيب زمني دقيق

 رفي العببديببد من أيببام األحببد كنببت أحضببببببر حفلتين في دا .أوبراليببة

األوبرا األولى بعد الظهر مخصبببصبببة للشببببيبة الموسبببيقية ثم الحفلة 

حضببببرت  .حضببببرت أوبرا فيدليو أكثر من مرة .المسببببائية المعتادة

أوبرات موتسببارت أكثر من مرة ما عدا "االختطاف من السببراي". 

حضبببرت كل أوبرات فاغنر وريتشبببارد  بببتراوى مرات عديدة ما 

 كر على سببببيل المثال أنني أ .عدا "ريينزي"و "السبببيدة بدون  ل"

حضببببرت أوبرا "بارسببببيفال" مسبببباء يوم األحد األول من تشببببرين 

 .Fبقيادة   Wuerttembergأدتهبا فرقبة دار أوبرا  1909الثباني 

Leitner،  ًأنني عببدت إلى غرفتي بعببد وقوف دام مببا  وأ كر جيببدا

خمس سبببباعات ماعدا سبببباعات االنتظار للحصببببول على  لىيزيد ع

وكبان من  ببببببدة تبأثري بهبذه األوبرا أن عدت في  .بطباقبة الوقبافين

 .اليوم التالي وحضرتها للمرة الثانية تؤديها تلك المجموعة الضيفة

أمببا مغنو أوبرات فبباغنر في تلببك الحقبببة فقببد كببانببت أبرزهم 

 Lisa Dellaوليزا ديلال كازا  Birgit Nilssonبيرجيت نيلسببببن 

Casa  ولودفي  سببببببوتهاوى Ludwig Suthaus ب فريك وغوتلو

Gottlob Frick وفولفغان  فيندغاسين Wolfgang Windgassen 

أمببا أعظم قواد  وغيرهم عببديببدون. Martha Moedlومببارتببا مودل 
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 .H أوركسبببببترا األوبرا فكان خالد الذكر هربرت فون كارايان

von Karajan. يتنقببل مببا بين  متوجبباً  ينببا ملكبباً يكببان كببارايببان في ف

 .اسببيقولة وقاعة جمعية أصببدقاء الموأوبرا الد :الصببرحين الخالدين

حفالت موسبببيقية مع الفيلهارمونية وفي دار وقد حضبببرت له عدة 

وهو قائد أوركسببترا  Karl Boehm األوبرا. يأتي بعده كارل بوم

عبالمي الشببببببهرة والقبدرة وقد حضببببببرت له حفلة مع الفيلهارمونية 

 رتحض مثالً تعزف إحدى سبيمفونيات موتسارت والثانية لبراهمز. 

بقيادة أوجين أورماندي  1909أيار  12الفيلهارمونية مسببببباء السببببببت 

تؤدي السببيمفونية الخامسببة لشببوسببتاكوفيتش وكونشببرتو األوركسببترا 

وأ كر أنني  لبببت منببه أن يوقع لي على برنببام  الحفلببة  .لبيال بببارتوك

وكببان على غببايببة اللطف  ،وعلى كتيببب )بببارتيتور( الخببامسبببببببة ففعببل

هل  ـببببببـببببببت له بارتيتور  ببوسببتاكوفيتش سببألني: واإليناى. عندما قّدم

ارتكبت أية أخطاء في أداء  بببببوسبببببتاكوفيتشو فابتسبببببمت وقلت: فق  

 بعض األخطاء، فضحك بكل رحابة صدر.

نيسببببان  19أنني حضببببرت الفيلهارمونية يوم األحد ى لن أنسبببب

 Pierreوكببان يقودهببا المببايسببببببترو الشببببببهير بيير مونتو  1909

Monteux   ّالسببببببيمفونية الخيالية )فانتاسببببببتيك(  ت بقيادتهوقبد أد

جلس في تلك الحفلة كنت أ .لبرليوز ودافني وكلويي لموريس رافيبل

على كرسببببببي منفرد وراء األوركسببببببترا وبالتحديد وراء األجراى 

ها وكانت تجلجل بصببببببوت ،المعدنية الكبيرة التي اسببببببتعملها برليوز

. مع  Dominantوالمسبببببببيطرة  Tonicالمرنببان نو تي القرار 

ومع واحد من أ بببببهر قّواد األوركسبببببترا هو  لفيلهارمونية أيضببببباً ا

وقبببد عزفبببت  ،Dimitri Mitropoulos ديميتري ميتروبولوى

الفرقبببة معبببه الفوغ الكبير لبيتهوفن والسببببببيمفونيبببة الكونسببببببرتيبببة 

العببازفين وكببان يعزف دور الكمببان المنفرد رئيس  .لموتسببببببببارت

 ن بوسكوفسكي. كاWilli Boskovskyالشبهير فيللي بوسكوفسكي 

 عجميهذا  بخصية موسيقية محبوبة من جمهرة المستمعين بل ومن 

وبمناسبببة مرور عشببرة أعوام  مع ميتروبولوى أيضبباً  .نايسببكان في
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 22و  19على وفاة ريتشببارد  ببتراوى عزفت الفيلهارمونية يومي 

 من "دون كويكسوت" و "هكذا تكلم زراد ت". كالً  1909أيلول 

األوركسببببترا المشبببباهير الذين اسببببتمعت هناك العديد من قواد 

الذي قاد الفرقة    Lorin Maazelإليهم من أمثال لورين ماتسببببيل 

دور  وكانت تغني ،السببببببيمفونية في أداء "القداى الحافل" لبيتهوفن

 Irmgardالسببببببوببرانو المغنيبببة الشببببببهيرة إيرمغبببارد زيفريبببد 

Seefried،  وكببذلببك ميلتيببادى كبباريببديسMiltiades Caridis 

ينا" وقد عزفت إللغار يسببببير ملكوم سببببارجنت مع "سببببيمفونية فوال

 .مفونية الثانية لسبببيبليوى وكونشبببرتو الكمان لتشبببايكوفسبببكييوالسببب

وأدى دور الكمببان المنفرد العببازف الشببببببهير كريسببببببتيببان فيّراى 

Christian Ferras.  أما قائدا الفرقة السببببببيمفونية في تلك الحقبة

 Wolfgang Sawallsich ليشمن  فولفغان  سببببببافا فقد كانا كالً 

وعببلببى  كببر  .Heinrich Hollreiserوهبببايببنببريببخ هببولببلببرايببزر 

هوللرايزر هذا لن أنسببى ماحييت أن آخر حفلة موسبببيقية حضبببرتها 

 ،"قبباسببببببيينببا الحبيبببة كببانببت بقيببادتببه في مقر "أصبببببببدقبباء المويفي ف

ر " عازف البيانو الشببهير ألكسببندر يننفييناويشبباركه مع "سببيمفونية 

Alexander Jenner.  كبببانبببت الحفلبببة في  كرى والدة بيتهوفن

 .1909تشرين الثاني  19يوم الخميس  189ال

 هبت إلى محطة القطار الجنوبية )سببببببودبانهوف( مع حقائبي 

إلى مسق  رأسي وأنا في أتعس  ألسبتقل قطار الشبرق السريع عائداً 

مببا كنببت أريببد أن أغببادر هببذا الو ن الجببديببد الببذي تعلّقببت بببه  .حببال

ه الموسبببببيقية الرائعة وكان من السبببببهل علّي أن أجد لنفسبببببي وبحيات

ولكن مثل  لك السببلوك ما كان  ،في نفس المشببفى أو في غيره عمالً 

لير ي نفسي ولكنت  عرت بأنني خنت المبادئ التي تربيت عليها 

لخ.  هبببت إلى المحطببة وأريببت أحببد المو فين بطبباقتي فضببببببحببك إ

تى سبع ساعات ح لىا يزيد عأنت لم تنتبه إلى الوقت فهناك م :وقال

تركببت حقببائبي في األمببانببات وعببدت  وإقالع القطببار ! مببا ا أفعببل

ي من قلب كبيراً  إلى "الموزيك فيراين" حيث تركت جزءاً  مسببببببرعباً 
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هل  ـبـب .حفلة لصالح المصابين في الحرب :سألت فقيل لي .وروحي

الكبل يجيب: ال وال.  وهنباك بطباقبة أدخبل بهبا هبذه الحفلبة الوداعيبة 

اقترببت من واحبد من مو في البدار بثيبابببه الحمر وأزراره البذهبيببة 

قلت له بصببببببوت  .وكبان يعرف وجهي من كثرة تردادي على الدار

بعد سبببباعات وليس عندي بطاقة وال أريد أن  فييناسببببأترك  :خفيض

نظر إلي  .دون أن أسببببببتمع إلى  ببببببيء منها سببببببيقاأترك و ن المو

أعرف  ريقي إلى  .لبعطف وحنان ومودة وأ ببببببار بيده أن تفضببببببّ 

ون لالسببببببتماع  وقفت .فسببببببحة "الباركيت" حيث الوقّافون يتراصببببببّ

تسبببببباءلت: هل هم يا ترى  .واحداً  نظرُت في وجوههم واحداً  .معهم

يعرفون أنني أنتزع نفسببببببي وروحي من تلببك األمكنببة الغبباليببة على 

كان من عادة الوقافين أن يتبادلوا  وقد ال أعود إليها أبداً  نيالقلب وأن

ه بحضبورهم  ببعضباً لنظرات واالبتسبامات فهم يعرفون بعضبهم ا

 .الدائم دون أن يتعارفوا باألسماء

مفونية الخامسببببببة لبيتهوفن ثم كونشببببببرتو يعزفت الفرقة السبببببب

في نهببايببة الحفلببة اتجهببت نحو  .البيببانو الخببامس لبيتهوفن أيضببببببباً 

من هوللرايزر ويننّر أن يوقعا على  مقصبببورة الفنانين ورجوت كالً 

دت عبب .دون تبببادل أيببة كلمببة رنببام  تلببك الحفلببة التبباريخيببة ففعالً ب

ياب الث ارأيت في  ريقي خارج الدار  لك اإلنسان النبيل   .أدراجي

م فابتسبببببب ،الخمريبة واألزرار البذهبيبة فلوحبت له بيدي بب ء وحزن

البببد أنببه أدرك عظيم أثر  .ولّوح لي وقببد انفرجببت أسبببببببارير وجهببه

يجول في دمببه وفي كببل خاليببا  سببببببيقببالموالبببد أن حبب ا .فعلتبه تلببك

وإالّ فلما ا فعل ما فعلو كم هي الحياة جميلة بوجود  ،جسبده وروحه

كم هي  .أنبباى من مثلببه يكنّون الحببب والمودة والفهم لكببل النبباى

حافلة ركبت ال .كم الناى  يبون وصبببببدوقون فيينا.الحياة جميلة في 

وتببببا بببأت  تزايبببد حزني .دي بي إلى المحطبببة الجنوبيبببةؤالتي ت

خطواتي ولكن المصببببير قادم ال محالة و هأنذا أجلس على مقعد في 

إحدى العربات ال أرى من حولي وال أسببمع أية أصببوات ماعدا تلك 
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 .وال هزيمببة الهببادرة لبيتهوفن التي ال تعرف نكوصببببببباً  سببببببيقبباالمو

 . عرت ببعض الراحة وبدأ القطار رحلته الشديدة الب ء

ال إى قواد األوركسببببببترا. ليس باإلمكان إلى الوراء إل لنعبد قليالً 

أن أ كر أمسبببببية موسبببببيقية رائعة حضبببببرتها في "الموزيك فيراين" 

 Paulبقيبادة المؤلف الموسببببببيقي األلمباني الشببببببهير بباول هيندميت 

Hindemith السببببببيمفونية مع ثالثة من مشبببببباهير  قاد الفرقة الذي

يزهر  المغنين والجوقبة ألداء قّداسببببببه الجنائزي المسببببببمى " عندما

وهو  ،الليلك في الحديقة" من أ عار الشاعر األمريكي والت ويتمان

كببذلببك قبباد المزمور رقم  .ُمهببدى تحببت عنوان " إلى الببذين نحبهم"

هيندميت قصبير القامة  ممتلئ الجسبم يغطي  .ألنطون بروكنر 102

لة تحدثت معه بعد الحف .قليل الكالم ،رأسببببببه بقبعبة تكاد تغطي أ نيه

 .لفه الذي يهديه إلى  بحايا الحرب العالمية الثانيةو بكرته على مؤ

وقد سألني عن مو ني فأجبته فتساءل هل وصلت موسيقاه إلى  لك 

 من كتاب له وأنني قرأت بعضببباً  ،فأكدت له أنها وصبببلت حقاً  ،البعد

 بعنوان "عالم مؤل ف موسيقي".

من قواد  قببببد يبكبون مبن نبكبران البجبمبيببببل أال أ كر عببببدداً 

الذين حضبببببرت لهم أمسبببببيات موسبببببيقية  تميزيناألوركسبببببترا الم

وبرونو   Rafael Kubelikرافببائيببل كوبيليببك  :أوركسببببببتراليببة

  Paul Sacherوبببباول زاخر   Bruno Maderna  مببباديرنبببا

وكببارل هبباينتز   Hans Swarowskyوهببانز سببببببفبباروفسببببببكي 

الذي قاد مقطوعة له   Karlheinz Stockhausen   ببتوكهاوزن

 كان هو يقود الوسطى ،الثة قواد أوركستراكسترات مع ثرلثالثة أو

 Pierreوالثالثة يقودها بيير بوليز  ،والثبانيبة يقودهبا مباديرنا ،منهبا

Boulez . أما إ ا نسيت غيرهم فليعذرني القارئ فقد مضى ما يزيد

 .عقود على تلك األحداث المثيرة  ات البريق السببحري على خمسببة

 :ان الذين اسبببببتمعت إليهموعلى  كر هؤالء فأل كر أهم عازفي الكم

ويهودي مببانوهين  Zino Francescattiزينو فرانشببببببيسببببببكبباتي 

Yehudi Menuhin  ، وأ كر أنه عزف كونشببببرتو الكمان الثاني
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وفولفغان  فون   Nathan Milsteinلبيال بارتوك وناتان ميلشتاين 

الذي أّدى العشببر  Wolfgang von Schneiderhahn   ببنايدرهان

ان يرافقه وك .البيانو لبيتهوفن في ثالث أمسببياتللكمان و صببوناتات

من  .Carl Seemannعلى البيانو العازف الشببببببهير كارل زيمان 

هذا كان من أ هر أساتذة الكمان الضبروري أن أ كر أن  نايدرهان 

تا ومن بين تالمذته كانت السبببيدة مار ،في أكاديمية الموسبببيقا في فيينا

 رابة ثالث سنوات.آيتلر التي تعلمت على يديها لمدة ق

ال ك أنني نسيت  كر العديد من عازفي الكمان الذين استمعت 

صببغاء عازفي البيانو الذين اسببتمتعت باإلإ ا انتقلت إلى تذّكر  .إليهم

يورغ  :في تلببك الفترة كببانوا أقول إن أهمهم وأكثرهم عزفبباً  .إليهم

 Paul    كوداـببـببـببـببادورا سـببـبباول بـببـببوب  Joerg Demusديموى 

Badura-Skoda    دلـبببببـبببببد برينـبببببـبببببوألفري Alfred Brendel 

ولكنني لن أنسببببببى  .وغيرهم كثيرون Erik Werbaوإيريك فيربا 

أمسبببببية موسبببببيقية رائعة في الكونسبببببرت هاوى عزف فيها فيلهلم 

الكونشبببببرتو الخامسبببببة للبيانو   Wilhelm Backhausباكهاوى 

الذي  انفييفي  سببببببيقالبيتهوفن في المهرجبان العبالمي التباسببببببع للمو

وقد حضببببرت معظم  ،1909حزيران  21ى إلأيار  31اسببببتمر من 

بالحيوية والعنفوان رغم  ومليئاً  بباكهاوى رائعاً  كبان عزفُ  .حفالتبه

 اً صفق له الجمهور تصفيق .أنه كان في الخامسة والسبعين من العمر

 فيينا.ومديدا قّل أن حازه أي فنان آخر في  حاداً 

سببببببيات التي التنسببببببى ما دامت وما دمنا في الحديث عن األم

الحياة، فأل كر أنني استمعت إلى مغني الباريتون العالمي ديتريش 

مسببباء يوم األحد  Dietrich Fischer Dieskau فيشبببر ديسبببكاو

في القاعة الكبيرة للكونسببببببرت  1909الثاني والعشببببببرين من آ ار 

 Dieغنّى فيهببا مجموعببة أغبباني "الطحببانببة الجميلببة "  ،هبباوى

schöne Müllerin  لشببببببوبيرت وكببان يرافقبه على البيبانو يورغ

تتألف هذه المجموعة السبباحرة من عشببرين  .ديموى السببالف الذكر

 وقد لّحنها عندليب ،قصببببيدة للشبببباعراأللماني الشببببهير فيلهلم موللر
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رجا و ،امتألت القاعة الكبيرة بالجمهور .فرانز  بببوبيرت سبببيقاالمو

وهكذا ابتدأت  .األغاني المغني العظيم الجمهور أال يصببببببفق ما بين

 ما كانت تُسبببمع .أمسبببية موسبببيقية ال مثيل لها ال من قبل وال من بعد

لم يُسبببمع أي  .حتى أنفاى ألف أو ما يقرب من  لك من المسبببتمعين

ه  .سببببعال حتى لو كلف األمر أن يخنق أي مسببببتمع سببببعاله أو نفَسببببَ

كانت ألحان  ببببوبيرت الرائعة وصببببوت فيشببببر ديسببببكاو المخملي 

يانو ديموى تشببكل كلها كوكبة من تراتيل سببماوية حلّقت وصببوت ب

ر إنه سببببح .بالمسببببتمعين إلى أجواء كونية لم يدركها إنسببببان قْبُل ق 

 ،اسبتمرت األمسبية دون أية استراحة أو فواصل .العظيمة سبيقاالمو

 ،الى الكلمات واألصبببببوات واألنغام في تسبببببلسبببببل إلهي سبببببماويتتق 

ال إنه سحر  ،ى رأسه الطيروالجمهور هادئ سباكن صبامت كأّن عل

التي تَقببدار أن تحرر اإلنسبببببببان من كببل أثقببالببه وأوزانببه  سببببببيقبباالمو

من لم يتمتع بمثل تلك األمسية  .وهمومه وقيوده مع هذا العالم الزائل

ال يسبتطيع أن يدرك أن حقيقتها ليست سوى جزء يسير من كل هذه 

عة التي لو أنني أترجم أ ببببببعبار هبذه المجمو وددت كثيراً  .الكلمبات

تُقط ر كل عوا ف اإلنسبببببان النبيلة بكلمات جّد بسبببببيطة ولكنها تنبع 

أال سببببببقى هللا تلك األيام التي ال تنسببببببى وأولئك الفنانين  .من القلبب

دق هذا  .المحلّقين في سببماء هذا الفن السببماوي  ما عليهفومن ال يصببّ

 إال أن يسبببتمع إلى تسبببجيل  لهذه المجموعة الخالدة من الغناء والتي

اآلن  .تختصبببر أعظم مشببباعر الحب بأبسببب  كلمات وأعذب نو ات

وأنا  أ ير ،على تلك التجربة الفريدة نصببف قرن  وأكثروقد مضببى 

أكتب هذه الكلمات إلى  لك المقام العظيم وأسببتعيد تلك السببعادة التي 

ال مثيل لها وأرى بعين روحي المسببببببتمعين الغارقين في حلم عظيم 

 .أزلي

هبببا إلى  كريببباتي التي لم تمحُ  ىد الهوينأعو رويبببداً  رويبببداً 

بل ال يذ وعلى  كر األمسببببيات المتميزة والتي تركت أثراً  .السببببنون

 1909مسببباء األربعاء السبببادى من أيار  :وال يخبو وال يبهت أقول
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السبباعة السببابعة والنصببف مسبباء وفي القاعة الوسببطى من الموزيك 

لتشببببببيلو عزف عازف ا ،وهي الموسببببببومبة بقباعة براهمز ،فيراين

صببببببونباتة  Pierre Fournierاالفرنسببببببي العبالمي بيير فورنييبه 

ي وكان أداؤه ف ،التشيلو الثامنة من مقام مي الصغير ليوحنا براهمز

وقد عادت بي هذه الصوناتة إلى … غاية الروعة والتعبير اإلنساني

صببببببلحي  ،الوراء مبا يقرب من عقد من الزمن عندما كنا نمضببببببي

أرجو المعذرة فهي لم تكن  ويلة  .ويلةأمسببببببيات موسببببببيقية  ،وأنا

عنبدمبا كبانبت تببدأ كان  .ولكنهبا كبانبت فق  حرة من أيبة قيود زمنيبة

 بعفويبة تبامة حتى ترتوي النفوى سببببببيقباالزمن يتوقف وتتبدفق المو

كانت تلك األمسبببيات تتم في دمشبببق وبالتحديد  .الظامئة من األلحان

ت حيث كانفي غرفة صبببغيرة في الشبببركة الخماسبببية قبيل حرسبببتا 

وكانت واحدة  .في الشببببركة تقطن عائلة ألمانية يعمل ربها مهندسبببباً 

عزف وكانت ت ،من العبائلبة تعزف التشببببببيلو بعبا فبة حقيقيبة متبدفقة

المقطوعة  .نفس تلك الصببببوناته ترافقها السببببيدة سببببينثيا على البيانو

وناتة كانت الصبببببب .وبليغاً  عا فياً  الثبانيبة التي عزفهبا فورنييبه عزفاً 

لف لكأن  لك المؤ .لزولتان أو سلطان كوداي للتشيلو المنفرد 8رقم 

لغة و سبببيقاالموسبببيقي الهنغاري الفذ كان يريد أن يوجز كل لغة المو

 ال ووهل في  لك أي عجب .آلة التشبببببيلو في هذه المقطوعة الوحيدة

من أسمى الفنون التي حاول فيها اإلنسان أن يعبر عما ال  سبيقافالمو

إنها الفن الذي ال  .بالكالم أو الرسبببببم أو اإل بببببارة يمكن التعبير عنه

بل وكّل  كم أتمنى أن أكون قد اسبببتطعت أن أجذب بعضببباً  .حدود له
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من سبببيقرأ كلماتي هذه إلى  لك العالم السبببحري السبببماوي األثيري 

المتحرر من كبل األوزان والثقباالت والجا بيات نحو األرض ونحو 

 إن .مصبباف ما فوق اإلنسببانالتراب إلى عالم يسببمو باإلنسببان إلى 

بالنسببببة للكثير من الناى مجرد  سبببيقاأن تكون المو من المحزن حقاً 

إيقاعات  مكرورة راقصبببببة وُمَرق صبببببة تقود إلى متعة سبببببريعة في 

األمل كبير أن يأتي يوم يدرك فيه كل إنسبببان ال  .بدايتها وفي زوالها

 بل ،جاهيرى في الحياة مجرد  عام و ببراب ولذائذ مبتسببرة ومال  و

ن هناك مجاالت وسببيعة فسببيحة تحلّق باإلنسببان إلى عوالم سببامية إ

مثل الشعر واألدب والرسم والنحت فيها الغث  سيقان الموإو ، فافة

 .وفيها السمين الثمين

سبترسل في تعداد المغنين والمغنيات الذين استمعت أوددت لو 

إليهم وإلى المجموعبببات الموسببببببيقيبببة الصببببببغيرة مثبببل الثالثيبببات 

الوتري  Veghومن األخيرة أكتفي ببذكر رباعي في   ،والربباعيبات

ي ثالث ف ةالهنغاري الذي عزف رباعيات بيال بارتوك الوترية الست

أما بالنسبة للفرق الموسيقية غير النمساوية فأكتفي  .أمسيات خالدات

بببذكر فرقببة حجرة متميزة غببايببة التميّز والكمببال وهي فرقببة حجرة 

 ،كونشببببببرتوات براندنبورغ لباخ العظيم  ببببببتوتغبارت التي عزفت

لعل أفضببل ختام لهذا السببرد  .وكان أداؤها في غاية السببمو والبالغة

والتعببداد لببذكريببات عزيزة وحلوة هو  كر بعض  من أبيببات كتبهببا 

وهو من أقرب   F.von Schoberالشبببببباعر فرانز فون  ببببببوبير 

أصببببببدقباء  ببببببوبيرت البذي لحنهبا في أغنيبة على غاية من الجمال 

"أنَت أيها الفن العظيم  :" سيقاعنوانها " إلى المو .البسا ة األخا ةو

عنببدمببا اعتصببببببرْت روحي في  ،وفي أ لم لحظببات الحيبباة ،العزيز

كم أ بببرمَت في قلبي حباً دافئاً حملني إلى عالم  ، بببباكها الضبببارية

من يسببتمع إلى لحن هذه األغنية السبباحرة يدرك ويوقن أن  .أفضببل"
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يمتلك النفس ويسببببمو بها إلى عوالم سبببباحرة  سببببحراً  سببببيقافي المو

والهدوء يلفع الكوَن والسببببالُم  ،ها قد جاوز الليل نصببببفه .وفا ببببلة

 اً عاأيفو ّن هناك  ببباباً أيرين على النفس لدرجة يكاد اإلنسبباُن ينسببى 

يُقتلون ويُذبحون ويُبترون ويُجدعون ويُجذمون في األرض المقدسة 

لبشبببر فال ترّف عين وال يخفق أمام مرأى عيون مليارات سبببتة من ا

أال ما أقسبببببى قلب  .قلب وال يشبببببعر إنسبببببان بالَحَزن واألسبببببى لهم

 (13/12/2222)األربعاء   .اإلنسان

ال يتّم هذا السبرد والتعداد للنشبا ات الموسبيقية التي اسبتمتعت 

 ،بكل حنين و ببببببوق ،بهبا خالل عبام مّر كلمح البرق دون أن أتذكر

يفانز سبببببطفان )  بببببتأكاتدرائية القديس  الحفالت التي كانت تقام في

أ كر  .بل هي إحدى رموزها ،فيينافي  كنيسبببةوهي أ بببخم  ،دوم (

أن العبادة كبانبت أن يعزف عبازف أرغن هبذه الكباتدرائية بعد  هر 

أل ببببببهر المؤلفين الموسببببببيقيين  موسببببببيقياً  كبل يوم أربعاء برنامجاً 

 م   لكوكان برنا .من أمثال باخ وفوكس وغيرهما ،الكالسببببببيكيين

يدخل من يرغب فيجلس بصببببمت  .في مدخل الكنيسببببة يعلق العزف

وهدوء وخشببوع ليصببغي إلى تلك األنغام السببماوية التي تطلقها تلك 

 .اآللة العمالقة المعلقة في أعلى جدار الكنيسبببة وفوق مدخلها الكبير

 ،راً كنت أفكر كثي .فيق  كانت تلك السبببببباعات من أكثر األوقات تأثيراً 

 ات الصبببببببغة الدينية أن تتجاوز  سببببببيقباف يمكن للموكي ،ومبازلبت

بغض النظر عن انتمائه  ،لكل إنسببببببان الحبدود وتغبدو غبذاء روحيباً 

وهو مببا حببدث ويحببدث في كببل مجبباالت اإلبببداع الفني من  .الببديني

يظهر في مجتمع ما ثم يتخطى كل  ،وأدب و ببعر ومسبببرح سببيقامو

بل وإلى األجيال حدود اللغة و اإلقليم والمو ببببببع  إلى العالم أجمع 

 والمتعاقبة

هبل هي أمنيبة كبيرة أن يتمنى اإلنسببببببان أن يكون لبلده وقومه 

ون وأن يك ،مثل هذا التراث الفني والثقافي في كل حقوله ومدارسببببه

على مسبببببتوى رفيع يمنحه القدرة على أن يتجاوز الحدود الضبببببيقة 

ا نبألم يفعبل أجبدادنبا مثبل  لبك في أيبام ازدهبار وإلى العبالم الفسببببببيح
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لَم ال نعيش الحا ببببر كما يعيشببببه اإلنسببببان المعاصببببر  والما ببببية

ونتفاعل مع منجزات العصببببر التقنية منها واإلنسببببانية وندلي بدلونا 

كمبا فعل أسببببببالفنا من أيام زهير بن أبي سببببببلمى وعمرو بن كلثوم 

دينية الجوهر  سببببببيقالَم ال تكون لنا مو ووهكذا حتى وقتنا الحا بببببر

أما آن لحداء اإلبل ونقرات  وغة واألسلوبرفيعة المبنى عصبرية الل

حركة الحياة هي ال والدفوف الرتيبة أن تتخلص من رتابتها الوسبنانة

والموت هو الوقوف في المكان وهو توقف كل  ،البدائمبة الالمنقطعة

االنبتباَر عن  و ال يعني هبذا مطلقباً  ،حركبة في الجسببببببد أو في الفكر

 جديد والتحديث واالكتشافبل االسبتمرار في الت ،الما بي والتراث

 .الدائب لكل ما هو جميل يأتلف مع الحياة بكل متغيراتها ومتبدالتها

سببطفان هي الكنيسببة الوحيدة التي تقّدم مثل أوليسببت كاتدرائية 

مبرا ورية إلى جانب ، بل هناك الكنيسببببة اإلالرائعة سببببيقاهذه المو

يام ض أمبرا وري ) هوفبورغ ( التي كانت تقّدم في بعالقصبببببر اإل

اآلحبباد قببداسبببببببات لكبببار المؤلفين الموسببببببيقيين يغني فيهببا األدوار 

  يدخلها من يشاء على أن يتبرع بمبل ،الرئيسبية كبار مغنيي األوبرا

أ كر أنني حضببببببرت فيها  .ت المغنين قليبل من المبال لتغطيبة مكباف

ذا ه .أكثر من قبداى ولكنني لم أعثر على األعمبال التي قبدمبت فيها

عشبرات القاعات والمسارح التي  فيينان في إالقول  ومن اإلنصباف

اول بل لم أح ،تقدم نشببا ات موسببيقية  بببه يومية لم أ كر عنها  ببيئاً 

الذهاب إليها فقد كنت أجهد أال تضيع أمسياتي إال في واحدة من تلك 

 .الصروح العظيمة الثالثة

على سببببيل المثال هناك فرق سبببيمفونية لأل باء وللمهندسبببين 

هذه  ومن .تقّدم الحفالت الموسببببيقية ما بين الفينة واألخرىوغيرهم 

 الصببببروح دار أوبرا الشببببعب ) فولكس أوبر ( التي ال تقلع نشببببا اً 

ولكنهبببا تقبببّدم على العموم أوبريتبببات  ،وفعببباليبببة عن أوبرا البببدولبببة

 ببببببتراوى ) ملبك الفبالس ( وليهار وغيرهما من مؤلفي األوبيريت 

ومع  لك  .األوبرات الجادةومتعة عن  الشببببببعبيبة التي ال تقّل جماالً 

فلم أحضبببر سبببوى مرتين في تلك الدار الثانية وفي كلتا األمسببببيتين 
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ففي المرة  .االسببببببتمبباع إليهببا في كببانببت تقببّدم أوبرات جبباّدة رغبببتُ 

وأوبرا "جيبباني  ،الواحببدة حضببببببرت أوبرا "القمر" لكببارل أورف

لبوتشبببيني وفي الثانية حضبببرت "  "Gianni Schicchi يكيسبببك

ت علّي أيببة مرة  ،فيبباتببا " لفيردياالتر ألنني مببا كنببت أحببب أن أفو 

اآلن وبعد مضببببببي كل تلك السببببببنين  .تقبّدم فيها هذه األوبرا الرائعة

أدركت أن متعة االسببببببتماع إلى األوبريتات الشببببببعبية لشببببببتراوى 

 ،وصبببحبه ال تقّل متعة عن متعة االسبببتماع إلى أعظم أوبرات العالم

 من .لنوعين مكان في قلب اإلنسان وروحهوأن لكل نوع من هذين ا

يبدري فبت ا مّكنتني فسببببببحبة الوقت وعدُت في زيارة إلى تلك الديار 

لك م سببببببيقاالحبيبة فلن أفّوت الفرصببببببة في أن أسببببببتمتع بطالوة مو

  .الفالس

 

V 

عدت إلى و ني بقطار الشبرق السريع، وكانت رحلة أ به     

. فالقطار يسببببير الهوينى ما تكون برحلة على الجمال منها بالقطار..

ويتوقف كل آن  وآن حسبببببما يشبببباء سببببائقه.. بل وينتظر حتى ينزل 

راكبوه فيشبببتروا ما يشببباؤون من أ عمة وفواكه ثم يعاود السبببير... 

وصببببببلنبا إلى حلبب، وال أ كر كيف وصببببببلت بعدها إلى دمشببببببق، 

واألغلب بالسيارة أو بالباص. عدت إلى دمشق وسررت بلقاء أهلي 

وأمضبيت قرابة ثالثة أ بهر فيها..  اركت في أمسية  وأصبدقائي...

في قبو فندق أمية سبببق أن  كرتها.. ثم سببافرت ثانية بعدما تزوجت 

إلى بريطانيا حيث أمضببيت أربع سببنين في المشببافي البريطانية.. لم 

تكن هنباك حفالت كثيرة كمبا في فيينبا، ولكنني اسببببببتمعبت أكثر من 

 دنبره. هذا ولم أحملالندية في مرة إلى الفرقة السبببببيمفونية اإلسبببببكت

معي كمبباني كمببا فعلببت في سببببببفرتي األولى. عببدنببا في نهببايببة عببام 

إلى سبببورية بالسبببيارة التي تنقلنا بها من مانشبببسبببتر مروراً  1963

بفرنسببببببا وألمانيا فالنمسببببببا حيث مكثنا أسبببببببوعاً للسببببببالم على األم 
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لى إغوال بببيفسبببكي، وعلى المرابع الموسبببيقية الحبيبة، ثم غادرناها 

 يوغوسالفيا فبلغاريا فتركيا وهكذا... 

بعببد عودتي من بريطببانيببا توقفببت نشببببببببا بباتي الموسببببببيقيببة 

واقتصبببرت على حضبببور األمسبببيات الموسبببيقية وعلى تشبببجيع كل 

أوالدنا على دراسببة الموسببيقا في معهد الموسببيقا العربي.. ثم عدت 

إلى عبادة الكتباببة عن الموسببببببيقبا والحفالت الموسببببببيقيبة التي كنت 

ارسببببها منذ العديد من السببببنين... يصببببعب أن يكون اإلنسببببان في أم

بالدنا ناقداً موسبببيقياً بمعنى الكلمة و لك لصبببعوبة تحمل البشبببر في 

بالدنبا لفكرة النقبد مهمبا كبان هذا النقد مو ببببببوعياً ومعتدالً. ورغم 

 لببك فقببد  ببببببعرت أنني إ ا كتبببت بعض المقبباالت والتعليقببات عن 

ة كون أساعد بذلك في تشجيع األجيال الشابنشبا اتنا الموسيقية فقد أ

في جهودهم للتقبدم ولتقديم أفضببببببل ما عندهم من نتاج موسببببببيقي.. 

وأرجو أن أكون قبد نجحبت ولو نسبببببببياً في  لك. ال ببببببك أن الحياة 

الموسببببيقية في سببببورية تسببببير نحو األمام، ولكن أي محب  مخلص  

 ببّد عزماً. للموسببيقا يتمنى أن تكون هذه الخطوات أسببرَع وأثبَت وأ

كل من يحب الموسبببيقا يأمل ويتمنى أن تبل  الموسبببيقا الجادة  بببأواً 

عظيماً وأن تبل  فرقنا الموسيقية الجادة مستويات  تقارب إن لم تساوا 

أ ببهر سببيمفونيات وفيلهارمونيات العالم، فالموسببيقا ليسببت ترفاً في 

الحياة بل هي عامل أسبباسبببي وهاٌم في صبببحة المجتمعات واألفراد، 

وهي بذلك تشببببارك في توجيه اإلنسببببانية نحو مسببببتقبل أفضببببل فيه 

سببببببمباٌت إنسببببببانيبة، مع تراجع كل مظاهر الطغيان ونزوة العدوان 

والظلم والتعدي على اآلخر... إن مسببيرة الموسببيقا هي مسببيرة نحو 

عالم أفضبببل من كل النواحي... وأملنا أن تشبببارك سبببورية والو ن 

 لحقيقية. آمين.العربي في هذه المسيرة الحضارية ا
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هل آن لي أن أقول وداعاً يا فيينا يا مو ن الموسببببيقا العظيمة، 

ويبا أجمبل بقعبة على هبذه األرض... يبا من تركُت في حناياك قطعة 

من قلبي والكثيَر الكثير من أجمببل  كريببات الموسببببببيقي في حيبباتي 

كلهببا... هببل سببببببيقببّدر لي أن أزورك ثببانيببة زيببارة وداع أم الوو من 

لكن ال كبير فرق  في  لببك، ألن كببل تلببك اللحظببات الرائعببة  يببدريو

والسبببببباحرة التي أمضببببببيتها في مرابعك وقاعاتك باقية في أعماقي 

 حتى آخر لحظة من حياتي.

فيينببا... فيينببا... أنببتا وحببدكا أثريببت حيبباتي ومتعتاني بمببا لم     

يتمتع به إال القليل من البشبببر. سبببالٌم  وسبببالٌم خالٌص من قلب  محب  

 ومخلص. إلى اللقاء وال أقول وداعاً.

 معجـــــم

 

 

 

  

 البــاليـــه

 F رفــح
  

 إعداد : د. واهي سفريان

 

 

Fables for our time  أمثوالت لزمانناــ    

 جلفو  وفن  ت  ي  ه  يب ز  صلللللللت   قصلللللللجا ج سفوتج  ولو 

تسرلف ج ت  افلفو تفلر  قوتا ج ف ق  سفوتج  ف  تجرللجشللسرا  يسم 
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ي    يتنس ا  ف ارلللللللاتو زل جلفو تسضلللللللسو ج ت 4211ت إ ولج  

 ا لف  لبجفت  اس   ف

adeç Fa  واجهةــ 

 جلفو ت  فصللم سز و صللت   قصللجا ج يشللاس  ولو تسرللف ج ت  

س ف  مجت  فو  يسم ت إ ،الفلفو سزلا   قلوتا ج ف ق  بتهف  مجتج 

 ف4214وج  

زواتللو يشلللللللاس  ولو تسرلللللللف للج سزلا  ف  ا للوف  تبتسولل  ت  

زل ق  ززلشه    تنم  زل قصلجا ز يا جوف  سفم يتج   ترلاتوإ ت 

س  اسلمج  فسمرللا سا  ي يف  شلله ف  اجي رللسو  زإلرللماليوف    زل ز

الج زياف.ف      رلللللللجطل  تضلللللللتسي لج    لا زل لجلفلو يبلج جي م ف زي 

 فل سفل  ا وفت جفةسيوجوا مم ت  ف ق   زت  ا سف ق  

Face (en)  مواجهةــ    

اه ف  فضللللجو  لو ي  سضللللهف   زقصلللل   ساهي  ي  زل زق  

 زبو زلبت س  م.م يوزئو ل    زلسضهف ففس

 Fâcheux (Les)  المزعجونــ     

ـللللللل  جلفو مستفوف   رلفط  صلت   قصجا ج سيلو تسرف جاج  سشج  4

ولو ترلللل  ف  لتسلفف   قوتا يسم ت إ   ضللللس  لسف  زل ز   

 سفةوش  ف  

ـللللللللـلللللللل  جلفو ت  فصللم سز و صللتتا  قصللجا ج يفبفيرللمج ولو 8

تسلفف  يوو  مسماس سيلو تسضلللللسع ترلللللاس و ت  ترللللل  ف  

تسرلللللف جاج بس   يس فل سسضللللل  وفمس زا ج زلفيج  زلاشلللللمفل  

سيا  ف  توفي  ت ڤفلف،  زل  قوتا ج ف ق  زل جلفو زل سرلللللف  لوفج
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ف ل  الم زل للجلفللو ا  فللأ زلبت س  4281مللج لس يسم ت إ وللج  

 سيوجو تجرف   هو ن.ن  يوسز  اصتفت ج وس  ي  ا  م يبج جيف

ضللل ف  لرللللرلللل  ت  زلت جلأ سزل فم زلا  ا س   ففف ف   يس فف 

  للج تبتسولل  ت  زلت وبف  لل فلسللل  وس  ل للجئللو ل  ف اللو     ي  

 زل  ف ف  فلا فج  سف   ج  رهجوا تجف

 Facsimile نسخةــ   

 جلفو ت  فصللم سز و صللت   قصللجا ج  س رفي  ولو تسرللف ج ت  

ترللل ح ولو  "Ballet theatre"افلفو  ف يشلللاجف   قوتا ج ف ق  

 ف4211زل  سوسز  يسم ت إ وج  

ا للجسم زت يإ ارللللللللفلل  يفرللللللل للج ولو شللللللللجط      فملس ت  

زلترلللا تف ف فصلللم  بم  لو زلشلللجط  لفرللل ل سفا  أ ت  زلت يإ 

تاسووزي  سفظ   زيرلبج  سزضلل  ف  ز نيف ف    ي  سصسم شم  

بوفو ف وو ا ز ز يرلللبج  سفظ   ايجف   ف  زل بلف  سرللل جم للفس  

إ  ز ت  زل   فملم بسزي ترللفجي ل ج     ي  و زمجي فيشأ   لأ زلت ي

 ف  زل بلف  سااشلج ل ز فو   و زل ر وج  تج فطسم زلت يإ زلا  

ففف سفيرل أ زل ب.  سف اأ مم ف  ر فلو  ساهسو "مفو"اصل   

 زلت يإ  لو وسزت  زلتلم ولو زلشجط  زلت بس ف

Fadeyechev (Alexei)   6910)أليكسي(  ڤفادييشيــ 

  

 زق   جلفو ستم    سرللل  و   ف  ته و زل سلشلللس  ا ا 

 ف ق  4212ڤف سزلا م وج    سمسفف شلللل زو ز رللللاج  يلمرلللليو  

زل سلشلللس   ت ا    زق   ئفرللل ف زرلللافجو يلفمرللل  ت  اسبف جا 
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سزلو   سيبل ف  زلاسصللللم  لو يرلللللسأ  ق  ف  تيا و زلصللللفج  

 س ضس  تر    تان ف

زل لللجلفلللو زلتلم  " وو  لل ق  ت  ولللوإ ف م الللجتللل  تنلللم

 ليلو  سف قل  تلج فيرلللللللم  سف قلل   "زل للجلفللو زلتلم "س "زللوزيتللج م 

إل لروز إ  زلفيف  لف ق  زل سلشلللس   ف   طسمفس سف ق   سرلللط ف اف ر

س جو   لو بفس بفج لفهتم ترجووزي لتوف   8444ـلـ 4222وجت  

 زل جلفو فف جف

Fadeyechev (Nicolai)   6911)نيكوالي(  ڤفادييشيــ 

  

ق  ستو    جلفو رلللسةففا  اهل  ف  ته و زل سلشلللس  ا ا  ز

 ت ا لل   زق   4221 شللللللل زو  سوفيمس  سزلا م  ف قا للج وللج  

 ئفرلللل ف اتا   فوز   زق     ا يف  رلللل ل  س ضللللس  ترلللل    

ب زأ ست ج إ فجئ   ف  ت زف   زل زقصلللجا ف  زل قصلللجا زلنيجئف   

او تجفج    مج  لفرلللارلللمجفج يفضلللم ت  شلللج م ج زل ق ف اي م سوور

ز ا جو زلرلللسةففا  م زق  يب   زئ    ق  ف  ف يرلللج س يملا ز  

 ففا فة سرج  فيج  شهسأ ز ا جو زلرس 4211سُم ر  وج  

Fagan (Garth)  6990ارت( چن )اڠفاــ    

 زق  ستصلللت   قصلللجا ت  بجتجفمجف اهل  زل ق  زلمج ف   

 فتس  سسفلفللجت   سزيضللللللل   لو زل ل للجا  زإلف ف    للإشللللللل زو 

ستهلجاو وفا سفاف  وي  Alley زالج  س ، لج  سازرلللللللفل  لملجيفيزللو 

او ف  زل جلفو ف  بجته  يفسفس ل سصلللللللت   قصلللللللجا  زا طج   

س  4224 "  فلفسو ف ف   مللللج ف   ولو يل لللج  زلبلللج  تنللللم "

"Griot NewYork"4224 "سDrafts "8441ف 

Failli  ــ فشل 
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 لرجم  م  ف ف  م.ل ج زل زق  ف  زل سز  ت.ترللجي ز     ج

زلا  رلللللللارلللللللتو 

زلرلللللللجم ز تجتف   

فلل   للفلل  فلل لل لل  

رلللللللللجقلللو زلنلللجيفللل  

تتوسوإ  لو زلملو 

ن  فر   ج او فبفجي 

لاابللجس  زلرللللللللجم 

 ز تجتف ف

Fairy doll (The)  أو جنية الدمى( الدمية الجنيةــ( 

 جلفو  فتجئف  ت  فصللم سز و  صللت   قصللجا ج اجرللر زاف  ولو 

ت  افلفو  جف ف قوتا  جستسرف   چسم ساجرلر زفا قصل  ت  افلفو 

  سيوفو ا وفت ج ضت  4222ولو ترل ح  .ط ةففيج يسم ت إ وج  

و ضللجي  او وج   124ةففيجف سقو  لغ ووو و سضلل ج   ز   زتج يس

ف ب ا ولوإ ت لجس ا إلوجوإ اصلللللللتف  س  فج  ا   زل جلفو 4211

 ف4244  سيرم  زل سلشس  4241 لييب  ج يرم  رج   ط ر  

اوأ زل فجإ ف  تفجصم زلوتو  هو   .م  ف  تم   ل ف  زلوتو

زلتاب   سا وي زلوتو ف  يوز  زل قصلللللجا  هضللللل ج ت   ه  ا ا 

 وللجفلل  بيفلل  زلللوتو زلا  فا للو  زلبتف  لفي يسز يتللجت للج ف  ي للجفلل  

 ز  افجم ا وف زي ل وجفا ج زلم فت ف

Falco (Louis)   6991ــ 6991فالكو )لويس( ــ  

  

زلس فجا زلتا وإ  و    زق  ستصلت   قصجا ستم   ت  

  ست  ةلللجفلللوتلللج  "American Theatre"زل ق  ف  ته لللو 
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زل ق  ت  ف ق  لفتس ف يرللللل  ف قاو  4214 زاج   س وي وج  ،س

 "مجةفج "  سصلللللللت  ل لج ووإ  جلف جا تي ج 4211زلملجصللللللل  ولج  

  سصللللللت  Kares Rag" 4224"س 4212 " ل س "  4214

  سل جلفو 4211 "پسوفي" جلفو  "زلترلل ح زل زق  زل سليو "لف ق  

 4211 "وش زليرلل "  سصللت  4211 "اسا  ف سا " " زت  ا"

 لتر ح  رمج ف

Fall recovery    

  ملل  ف   للجفلل  زل فسفلل  فهم    للج زل زق    ملل  تللج  ساهللو 

 زاللج  ساتف   ،ت  يا  يرللللللل  زل ق  زل للوفللث سفم تيللجاج 

 س  ج ف

 Fall River Legend فالّ ريفر" قصةــ" 

ولو تسرللف ج  "وستفمر "سز و صللتتا  قصللجا ج   جلفو ت  فصللم

ح ولو ترللللللل  " جلفو افجا "سلو  قوتا ج ف ق  ،ت  افلفو تس اس  

 ف4212 سلفاج  يسم ت إ وج  زلتفا س

ا و  زل جلفو قص  زلفاجإ لف    س و  زلا  ا ا توفي  فجم  فڨ  

ف اها و لف     ال ج زلهيفو ل سب  4222ف  تجرلجشلسرا  وج  

سف م  ولف ج  جإلووز ف ارلاه   لف   وشف  زإلووز  ي ف ج سي ف ج  

قصللللللل   فلجا لج  طفسلا لج زلرلللللللهفوإ  تسا يت ج  قوس   سب  ي ف ج 

ستهجتلا ج زل جرلللف  زلت ل  ل ج سبهل ج مجوت  ترلللاه وإ  اا م  زل   

زلشلللجأ زل   ا و  فطلأ فواج سزلورلللجئ  سز فا ز زا زلا   جما ج 

 ففف ارلللللاه   تشللللل و  سب  ي ف ج سا سفضللللل ج لمم ف   زل سز

ت لجمتا لج س وزيا لج  سفا ز ى ل ج طفو يت ج زلتفا  زلا  ياا اوفي ج 
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لفهلا جف سف  زلتشللللل و ز مف  اصلللللهو لف   فجئرللللل  ست طت   لو 

 تيص  زإلووز ف

يوفللو ا للوف  الل   زل للجلفللو  للفوز  وللوإ ف م تي للج "وزي  افللجا " 

 ف4221 ج   سفجم  جلفو" اس" ف تفي 4221

Fancy Free نتازيا حّرةــ فا  

 جلفو ت  فصلم سز و  صلت   قصجا ج  س رفي  ولو تسرف ج ت  

ولو ترللللللل ح  " للجلفللو افللجا "اللفلفو  ف يشلللللللاللجف ف قللوتا للج ف قلل  

 للسلللفاللللج  زللتلفلال س

يسم تللللل إ ولللللج  

 ف4211

يمن  زل جلف جا 

 ابرللفوزي لف  زل جلفو

فللللل  زللللللس فلللللجا 

زلتا وإ ف  تياصللللللو زل    زلهشلللللل ف   ف    ااملو س اشللللللسر  

جا زل جلفو زلم.رفمف    م ارا ض  زليم   سزللتر  زلفيف  ت  ترللتر 

 صتف   سم يم   وشجم يلسز  زل ق  ف  توفي  يفسفس لف

فففف لفل  صللفو  ج إ ف  توفي  يفسفس ل  ن.ن    ج إ فرللهس  

س ز  زلل س ف  ي ق  زلتوفي   سف زف س  فاجاف  ا  نج  و  زلارلللللف ف 

ي    سف للوي ايللجف  فبت   ف  نتلل  تفللج قلل   شلللللللجأ  زئللو يس فاللجإ ا

زل ق  سزللفجق  زل ويف   رللللللا هجو ز ضللللللهو  سا اج  زلفاجاج  ف  

زمافج  زلفجئ ف      ي  زلم.و رللل وج  تج فا.شلللو ويو سصلللسم 

ًي سفاي  ت  زلرللللللج  اف ف م.و بوفو  فاجإ نجلن      يي ج يمن  بتج ي

   ز ي ر وج  تج فظ   ولو زلرطل سايجف  ولو ز بتم سز من   

 ت  زلفافجاف
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إ" يسم سييبل مطسزا زلتصللت  بف س   س رفي   "زلفجياج فج زل  ر

ف  ت  لاو ز سلو, وتم شلللل ج   فاطلأ لفجق  برللللوف  فجئ  ف وتم 

 فامو بوف   ساصتف  ا ز زلتصت  زلت وعف

 Fandango وڠفاندانــ   

فها و  ف  يصسل ج ت    1/1يس  2/1 جيف  ولو  ف جع  قص   ر

فالللج  زإلرللللللل لللجي  ااا  ت زف للل  زل قصللللللللل   لللجلبيس فللل ف يت فملللج زل

سزلملجرلللللللاجيففاف ست  تتف زا ج ي  زل ق  فام   تاي .ي ت   ف جع 

س يسم ت إ اتارللللللج ع  لو اسقو تفجب  ف  مم ت إف ظ   زلفجيوزي

لسلف ن  ظ  ا ف  ،ييبفسلفي  س ”ولو زلترلللللل ح ف  "وس  بسز 

  "زل  ه  زلتنلنج س" تس ز ا  سقوتا يفضجي ضت   جلفو ا" سز  فف

 زل  س " لوى فجفج  تش و  قص   سب  زلط ج ف

Fanfare  فانفارــ 

 جلفو ت  اصللتف  بف س   س رفي  ولو تسرللف ج ت  افلفو   فا  

 للجلفللو تللوفيلل  "  قللوتا للج ف قلل  "ولفللم ز  للوزث  لو ز س مرلللللللا ز"

 ف4221ف  ليو  يسم ت إ وج   "يفسفس ل

رهو  س رفم ا  ت  ايسفهجا تسرلف ف  ل  فا  ولو ل   يرلجر

لاه فو زلت الللول ولو تمالو تبتسولللجا زف ا زلتسرلللللللف فللل  

 لألس مرا ز زلرفتفسيف ف

يو ل بف س   س رفي  فم إ   فا  سابيأ اصتف   جلفو م.رفمف  

م سقرللر  ز وز   لو تشللجاو اتنم فف ج مم   زا تيظس  ضللفم   م  سر

 إ يس مم ير تبتسو  ت  زل زقصف   ف فجئ ج ز يا جئف  وس  مم ف ق 

ت  زف ا زلتسرللف ف   ت  سا فجا  لو   ا يف  مشلل ف  يس ي جرللف  

يس   ا  ف للجعف   م  س في  اللوزم.ي  ف  س للوإ زلي  زلتسرلللللللف   

 ساتجرمو  ساصتف   قصجا مم تبتسو ف
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فهلو زلفلجيفلج  ت  ييبل ت جس ا اسظفو ي  تسرلللللللف    ف  

  زق  ف  موت  ز وز  زل زق  زلرجت ف

Farandole  فاراندولــ    

اـللللُ ق  ف  زلرج جا سو    1/2 قص   ففف  ف يرف  ولو  ف جع 

زلشلللسز ع  شلللمم رللللرلللل  طسفل  ت   زقصلللف  س زقصلللجا ف  سلس  

تترللمف   هضللل    ففو   ه ف قوتا ولو ترللل ح زل جلفو ف  "زلبتجم 

 زليجئ " س"شهل   ج ف "ف

Farber (Viola)  6911ــ 6916فاربر )ڤيوال( ــ  

  

صلللتت   قصلللجا ت  زلس فجا زلتا وإف و رلللا  زقصللل  ست

ف قاو وج    ج   سزيضلللللللتا  لواا ا  شللللللل زو م زرلللللللمو سمجيفي

ف يرلرلا ف قا ج زلمجص  س ويا اصتف  زل قصجا  سقجتا 4221

 بسل  سزرله  شتلا زلس فجا زلتا وإ سيس  ج  سقجتا  4212وج  

 إوز إ زلت م  زلسطي  لل ق  4221ـللللللللللـلللللللللل  4224 ف  وجت  

  ساي لا  ف  تمالو وسزصلللللل  زل جلفو ف  Angerزلتهجصلللللل  ف  

يس  ج سزلس فجا زلتا وإ او ِّ  ساصلت  زل قصجا  سارلتا  وز إ 

 ف4222تو ر  رج   لس زي  وج  

Farmanyantz (Georgi)  )ــــــــــــــــ فارمانيانتز  )جيورجي

6916 

 زق   جلفو رلسةففا  ام ر  ت  ته و زل سلشس   سزيض   لو 

ف  ق  ز وسز  4214   ئفر  وج  ف قا ج  سز ا و لت ا    زق

 جماشلللللفرلللللج ز " س"مرلللللج إ زل يوم" س"وس   عزل ئفرلللللف  ف "في س
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مفمسا" س"شهل   ج ف "ف اتا  فج تجيفجيا    و زا ا يف  ساه ف ف  

 اجت  سوور ت  يا  زل زقصف  ف  اج ف  زل سلشس ف

Farrell (Suzanne)  6991فاّريلّ )سوزان( ــ  

  

 The School ofرا ف  تو ر  " زقصل   جلفو يت فمف  و 

American ballet  لو ف قلل  " للجلفللو  4214"  سزيضلللللللتللا وللج 

 زقصلل  طسفل  زل جت   زا  ضللس  تلم   اتاها  توفي  يفسفس ل"ف

    تسرلللللللف   ف  تيا و زلشلللللللجو ف  سا ما  اج    و زا ج زلا يف  

زل زقصللللللل   ساتميلا وستلجي ت  ز يلوفلجع  لو  لوسو قو ا وس مط إ 

 ستا س إف

 زقصلللللللل  يسلو ف  زلف قلل  سزل للجلف فيللج  4212زماف ا وللج  

زلتفضللل   وتجم  ج يشللف        وا ف  ا وف  يوتجلو  سصللت  ل ج 

  4211سز س مرا ز"  فجيس  ج يشف  ووإ  جلف جا تنم "  مجا لل

  4211 "بسزا "  4211  "ايسفهلللجا" 4212"وس  مفمسا" 

إ يس  يوزئ ج لفاجإ ف  لفا ف  ز مف 4212"رفجح زلشج ع زلهجش " 

ف ف  س  مجا  زقصلللل   لفا يقصللللو  تسا ا ج زلاه   پ افزلرلللا ف

  وسو قو زا ج زلبروف ف

"ف قل   لجلفلو تلوفيل  يفسفس ل" سزلا  ا  4214 لجو ا ولج  

ل فبج   سرللجاتا ف  زله   ز سم  " جلفو زل    زلهشلل ف " ف ق  

  4214  س "يفبفيرلللم  ت  ر  زل أ" Sonate "4214لـللللللللل "

ف وللجوا لل ق  ت  ف قلل  " للجلفللو تللوفيلل  I Trionfi "4211س"

  سشلللللللج ملا ف  ا وف  زله   ز سم لهوإ 4212يفسفس ل" ولج  

  "فسيفس  4212" ل س في   فجيس لجلف جا اجت  تنم "مسيشللللللل اس زل

  ساي لا ف  4211  "ةجلرلللللللجا ةففيج" ل ج يشلللللللف  4211بلجل" 
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  4222  ز وسز  زليبستفل   ف  ولوإ ف م الجتل   او زوا زل ج وج

 4222وتلا ف  تبجم زلاو ف  س م ز  زل جلف جا سيرللرللا وج  

 ف قا ج زلمجص  ف  "ت م  مفيو "  سزشيط ف

Farron (Julia)  6911فاّرون  )جوليا( ــ    

 زقصلل   جلفو ستو رلل   ق   يملف ف   اهلتا ف  ته و مس  

 سشج ما   ف ق   جلفو زلرجول   سفل  4214 تج  ن  زلا  ا وج  لف

سو" ، للج"يتف  زلا للوف  زله س  ز سلو لهللوإ  للجلف للجا يات للج ف  

ت  زلف قللل  ساف  لللا للاهلف   4214  سزيرللللللل  لللا ولللج  4221

سزإلوز إ ف  "ز مجوفتف  زلتلمف  لل جلفو"ف  زقصللللللل  وفيجتفمف  سييف   

  زا تسا   و زتف  يجو إ زلتصجوف ف

Farruca فاّروكاــ    

 لف  زل زق   ست  قصلل  اه ف ف   ب ف  ييولرللف  ا     بس

يبتم ز تنل   قص  زلط ج  ف  زل  ه  زلن.نف  زل  س  لـللـلل و  فجفج 

ف ف  ستجرر

Farruquito  6911فاّروكويتو ــ    

 جي  رلللللفم وجئل   ب ف  و ف   ف  تبجم  ق   زق   رلللل

اهل  زل ق  ف  ت فطلو زلهجئل   س وي زل ق  زلف.تفيمس زلفب  ف 

ر ح زل  سوسز   ستنم ف  ففل  ساس ف  زلمجتر  ت  زلهت  ولو ت

"ف.تفيمس" لمج لس  رلللللس ز  ساس ف  زلمجترللللل  وشللللل إف اتف  

 ق  فج سمسفاس  بتجلو ست سياو سر واو  سفهو ت  يا   زقص  

 "فPuro flamencoزلــ "

Fateyev (Yuri)  6919فاتييڤ )يوري( ــ   



 

 188 

 زق   للجلفللو ستللو   ستم    لجلف للجا  سرللللللل   و   ف  

 ف قلل   4228سزلا م وللج    تف  زل ق جيسةللج لاصللللللل،للته للو ةللج

مف سڤ )تج فيرلللللللم (  س ق  ز وسز  زل ئفرلللللللف  ف  زل جلف جا 

زلم.رللفمف   سوور يفضللم ت   ق  وس  زلت    ف  "  ف إ زلا "ف 

تو  جي لل ق  ف  ف ق  مف سڤ  سوو  لاو فأ  8441زواتو وج  

ل  اف م اجت  تنم زل سلشس  سزلـلللللـللللل "زل جلفو زلتلمف  زلرسفوف "ف زر

 وز إ ترللللللل ح مف سڤ س وي ف  ا وفث   زتج زلف ق   8442وج  

 سووسإ تصتت   قصجا زل جلفو زل وفن ف

Faust ballets  باليهات "فاوست"ــ   

ب  ا رللف إ زلشللمصللف  زلمفجلف  "فجسرللا" زلهوفو ت  تالف  

صللللللتتا  جلف جا   زا سزل جلف جا ستصللللللتت  زل قصللللللجاف ز س

و فجسرلللا  تففرلللاسففلف  س   ارلللاس   قصلللا ج ت  و.ق  زلوماس 

  فا(، فاش  )تج ال

قو  بس   فاش زل جلفو زإلفتجئف  "قصلل  زلوماس  فجسرللا" وج  

ولو تر ح "لفيمسلي    ر ففلو " ف  ليو   ت  تطل  زل     4181

 زلاجر  وش  ا زفو ووو  جلف جا فجسرا تنم:

ج  و فجسرا  س يسيڨفمر  قوتا ج ف ق  زل جلفو زلتلمف  زلوزيتج مف ـلللـلللل 

 ف4218

 ف4211ــ فجسرا وف ز   ولو تسرف ج ت  افلفو  و  ليو  

ز تف.يسفولو تسرف ج ت  افلفو   س ف ر ــ  فجسرا    جيف ر

 ف4228" اجلفسي   قوت ج ف    لف  Satanellaــ "

 ف4221 ل   اجت س ا"  زفرفيMephistopheliaــ "

 ف4222ــ فجسرا  ي ر  ليو  

 ف4281إل   زــ فجسرا  فتفر.ةرم   
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 ف4212تفسيف     ج السف Abraxasــ 

 ف4222" لتس ف   فبج     سمرم Notre Faustــ "

Kaleria)) Fedicheva   ـــــــ 6911فيديشيڤا )كاليريا( ــــــــــــ

6999   

 زو وج  ا زقصللللللل   لجلفلو رلللللللسةففافل  ام بلا ت  ته و لفيفي

  سزلا  للا  ف قلل  مف سڤف زشلللللللا  ا ف   ق  ز وسز  4222

 زو" ايف جا زل وفن  زلرسةففاف  تنم "رفتفسيف  لفيفزل ئفرف  ف  زل جل

  س"يتف  4214  س"اللجتلللا" 4211  س"زلمسمللأ زل هفللو" 4214

 ف4212سو" ، جزل

Fedorova (Sophia)  )ــ فيدوروڤا )سوفيا ـــ ـــ 6189ـ ـ

6911  

 زقصلللل   جلفو  سرللللف  و رللللا ف  ته و ترلللل ح تسرللللمس   

  ف  قصللللللا ز وسز4222سزيضللللللتا  لو ف ق  زل سلشللللللس  وج  

سوسم" ،  س"ز يلل  4244زل ئفرلللللللفلل  ف   للجلف للجا "وس  مفمسا" 

ف سشلللللللج مللا ف  وللوإ تسزرللللللل  ت  و س  ف قلل  زل للجلفللو 4248

فلفڤف ظ  ا لوف ج  سزو  زلاشلللللسش زليفرللللل  وج  ،زل سرلللللف  لوفج

 هو يوزئ ج لوس  بف فم ف سزرللا هوا ت  ترلل ح زل سلشللس   4241

ف اي لا 4288  سرجف ا لال   زله.  ف   ج ف  وج  4241وج  

 هو اه ضلل ج  4214فلفڤ  سزوا لا وج  ،ةلسةج سوفج ج ف  ف قا  

 ي فج  يفر ف  زقص   جلفو  زا قو زا اتنفلف  زرانيجئف  افل ا ف  

 ز وسز  زلم.رفمف ف

Feld (Eliot)  6991فيلد )إليوت( ــ  

 زق  ستصلت   قصجا ستم    جلفو ت  زلس فجا زلتا وإ  

" ست   فاشلللج و American Balletاهل  زل ق  ف  تو رللل  "
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استج   س وي زل ق  ضللت  زرللاه زضللجا زل  سوسز ف شللج ل ف  

ف صلللللللت   للللجلفللللو 4222" وللللج  West side storyا للللوف  "

"Harbinger  ن  "4211" وج  Middow lark  4212" وج ,

 American Ballet"  سوتم ت  4214"ي لجي   لجم إ" ولج  

Theatre"   ف قاو زلمجصلل   4211ف يرلل  وج  4218 او وج

 سصت  ل ج ووإ  جلف جاف

تصلللللللت   للجلفللو  س  ياللج    ف   اتف   للفرللللللللسأ فبت   ف  

زلم.رللفمف  سزل وزن    سل  ف مض ضللت   وسو زلتسرللف ج  زا زلطج   

 Reichزلم.رللللفم ف  م ابجس  تصللللتتجي ولو تسرللللف ج ت  افلفو 

ف Kore" 4228"  سGrand  Canyon" 4222"تنلم  لجلفو 

ف    "تو ر  زل جلفو زل وفن "ييشلط  زل جلفو تاررجي رلجا  ف  افهفم 

  سشلللللج ل ف  افرلللللف  ترللللل ح بسف  وج  4212يفسفس ل وج  

 ف4228

Felix  6996ــ 6191فيليكس ــ  

فلفڤ لفرلللجوو تجرللف  ف  اصلللتف  ، جي  زماج   وفج زق   رلل

ف يصفأ  مف   يتم توت إ 4242وج   "زل  ه  زلتنلن  زل  س " جلفو 

 ت  يوز  وس  زلط ج  ف  زل جلفو زلت مس إف ف  زرا هو 

Femina  (55)فيميناــ 

تشجاو  صت   قصجا ج سيلو قصا ج يلف فوس    جلفو ت  مترل

 سةجلڨف و ف قُوتا ولو ترللل ح  مس ا  ولو تسرللف ج ت  افلفو  في

"Alhambra"   ف4214ف  ليو  يسم ت إ وج 

ا جاصلللللللس  زل لجلفلو ي برلللللللفل  ففتفيج سييجيفا ج سام  اج سا ل 

م ت   للوف لل  مفللجلفلل  رللللللل  فلل   لو زلهصللللللل   ت زب للج  ف   ااي للأ

                                                           
نثى.ـ باللغة الالتينية: األ 
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و ماجت  يش  ستش وجيفج  زل ب    ن   لو ته و  شلس    ن   لو  ر

 ه   ز  فج  زليرلللللللجئف  ا س    ج  زقصلللللللجا ز اوف  نفج جي م.   

سفيظ    إوبجأ  لو يرللفج ويم سا ااسرللطو فجاي  اافتم زيهمج  

 صس ا ج ف  ت  إ ت م ف ف

Femme et son ombre (La)  المرأة وظلهاــ  

ز ولو تسرللف ج يف اشللف ف ت    يف  سقصلل  جلفو ت  اصللتف  شللج ر

 سم ملسوفم  قوتا ولو ترللللللل ح تج في    ج ف  ت  يوز  الفلفو 

 ف4212يسم ت إ وج   " جلفو  ج ف "ف ق  

فشلللجاو فج   رلللجتس ز  ظم زت يإ  لم  زلظم فا.شلللو ملتج 

  تج     لرلللللفوإ شلللللج   فارلللللم  ت  ويج تيو زلفج  ف ف س  زلفج 

ر زباو ساظ   لو قو زا ج ولو  ر جط ظل ج سا  فمو سفم   مجا 

برلللواجف ف جسم زلرلللجتس ز  فصلللم زلظم و  صلللج  او سفضللل أ 

 ظل ج  رففو فار ط زلت يإ تفا ف

Femme muette (La)  المرأة الخرساءــ  

 جلفو ت  لس   سز وإ  صلللتتا  قصلللجا ج يياسيفج مس س  ولو 

جيفي  )يوجو اس فه ج  ففا (  سقص  ت  افلفو ، جج  ت  افلفو يل 

 ل ف  يفسفس " يا يجشلللللللسيجم  جلفو")ييلجاسم ف زي (  قلوتا لج ف ق  

 ف4211يسم ت إ وج  

ا ضل  رلفوإ م رلج  ف   جف  زللطو يسقجاجي رهفوإ ست    ت  

 سب ج  سفمط    جم ز مف  زرللاشللج إ ط فأ زماصللجصلل  ورللو 

ايبل زلت جسل  سف ام زل س  سفصللجأ  مف   ُفطلم لرللج   سباوفف 

يتم م ف إ  ف  فماشللللو ي   سباو ن نج إ   امور و  زلصلللل ز ف 

ف  سف  ل ظ  فف  فلبف  لو زلط فأ ف بس  ي  فبهم تيو  ب.ي يص ر



 

 192 

لبف  ففا   رللاموز    ا زلمجرللاجيففا ل رلل  صللس إ صللساف  

 لتج فنف   صسا زلت يإ زلن نج إ ت  صمأ س  وج ف

Femmes de bonne humeur (Les)   

 ــ السيدات الحسنات المزاج

ف  ولو تسرف ج ت    جلفو ت  فصلم سز و  صلت   قصلجا ج تجرر

الفلفو رلللللللملج  ا  )يولجو اس فه لج استج في (  سقصللللللل  لـللللللللللللللـ 

Goldoni سي فج  ت  اصلللتف  لفس   جمرلللاف قوتا ج ف ق  زل جلفو  

وج   فلفڤ ولو ترللل ح مسرلللاجي     ستج يسم ت إ،زل سرلللف  لوفج

 ف4241

ففف توفي  زل يوقف  ف  زل    زلنجت  وشلل ف ا س   جشللف  زلت مف  

س فيجلوس سمسراجي ز سيفمسلس  ارلف  زلت مف إ زلتري  س سب ج  ف  

زليرللج  زلت مف  لسمجف يامجا  ت جلأ  تفجت زا  شللهس إ اتا   ف  

 ترلرم ت  زلمستفوفج زلت   ف

Fenley (Molissa)  6919( فينلي )موليّساــ  

 زقصلللللل   جلفو ستصللللللتت   قصللللللجا ت  زلس فجا زلتا وإ  

و رلللللللا ف  ته لو تفل  ف  ملجلففس يفج   ويا  فجا ج زلفيف  وج  

 ج  ا ق  ساصت  زل قصجا  سقوتا اف  راسوفس مجيفي 4212

ف مللج  يرللللللللس  للج ف  ز وز  زل زق  ف   للجفلل  "مسزمللأ" للجلفللو 

  يجئف  فزلرللل و  سزل فسف   سرلللجووا ج قو زا ج زلبرلللوف  ز رلللان

 State of"  سEureka" 4228" يوزئ ج ل قصلللجا ف وف  تنم

darkness" 4222  سصلللللللتتلا وووزي ت  ز وتجم زل زقصللللللل  

 Desert"  سHemispheres" 4221"لف قا ج زلمجصللللل  تنم 

sea" 8442ف 
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Fenster (Boris)  6910ــ 6961فينستر )بوريس( ــ  

 زق   جلفو ستو   ستصلللللت   قصلللللجا  سرللللل   و   ف  

  سزيضلللللل   لو 4211 زو سام ر  فف ج وج  ا رلللللل  زل جلفو  لفيفيتو

 اصللللللتف  زل قصللللللجا  4221س 4212ف ق  تجل ف قج   ف  وجت  

 لو ترللللللل ح مف سڤ سصلللللللت   4212ل لل   زلف قلل   سزيا للم وللج  

اج ز  "  4212 "شللللللل جأ"  4211 "زله ف  زلت فو" جلف جا 

 ف4214 "ايمر "  4222 " سل ج

إ  وي  يبجح اطسف  يرلللللللس و م.م رلللللليسزا تتج رللللللاو ز مف 

سز يفاجح  تو رل  زلاصتف  زل سرف  ي س ز رجلفأ زل وفن  لاصتف  

 زل قصجاف

Fermé  مغلقــ  

و ج إ اضللللجو  لو ي  سضللللهف  لاوم ولو ي  رللللجقض   زل زق  

 تا.تراج  )سلفراج تيف باف (ف

Ferraris (Amalia)  6909ـ 6110فيّراريس )أماليا( ــ  

لف   و رللا زل ق  ا ا  شلل زو  . ف ف  زقصلل   جلفو  فطج

 لويا زل ق  سا  ف  زل ز هل  وشللللللل إ ت  زلهت  ولو ترللللللل ح 

اس فيس  ن  زيا للا  لو  رلللللللملج ف اي للا  ف  ليلو  سةففيج س ج ف  

  ز  للج ف  ف  يس 4221ت   لل  يبللج للجي م ف زيف زرلللللللا  ا وللج  

 جلف جا زلهصللل   تنم زلـلللللللللـ س قصلللا ولو ترللل   ج يا  يوسز  

"Elfes" فيج"س "ز ي  زلل "س  ف"رجمسياج "س "يبت  ترر

زشلللا  ا فف ز ف    و ا ج سا يفا ج زلتا وت  ف  زل ق  ولو  

  سإ زل لوتف   لو بلجيلأ قف زا لج زلت    ستظ  اج زلي فم سز يفم 

 سقو ا ج ولو زلاه ف  زلتر   ف
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Ferri (Alessandra)  6911فيّري )أليّسا ندرا( ــ  

ا ت  ته و  جلفو  رلللللللمج  وج   زقصللللللل   لجلفو  فطجلف  ام ب

 ليللو    "زلتلمفلل ته للو زل للجلفللو "  ساللج هللا و زرلللللللا للج ف  4212

  سز ا ا لت ا    زقص  4224سزلا  ا  ف ق  زل جلفو زلتلمف  وج  

 ف4221 ئفرف  وج  

 زقصلللل   زا قسز  ت   تاسرللللط  زل جت  ااتف   ف ف إ و زتف  

 ج تجمتف.   صلللللللتت  جلف جاف  تيا و زلهفسفل ف الفل لا ف  يوسز  

  4221 "  زلمطللللجفللللج زلرللللللل هلللل "4221 "سزو  زلظ.م"تنللللم 

"Different drummer" 4221  ت   "  ف إ زلا "ف اللفل لا ف

ف زيضتا  لو ف ق   جلفو 4222  ف   رمج  وج  ـللر  م ز   ففف فل

"American ballet theatre"   س  فللا ا ق  4222وللج  

 ف8441ت  زلف ق   او زوا زل ج زل ق  وج  

Ferri (Olga)  6911ا( ڠفيّري )أولــ  

 زقصلل   جلفو ستصللتت   قصللجا ستم ب  ي بيافيف   و رللا 

ن  اللج هللا ف   للج ف  ا للا  شللللللل زو  Bulnesا للا  شللللللل زو 

ف  قصللا ت  ف ق  ، ف   ج ف   "L' Etoile" سةرللم  س ةف فور

 " للجلفللو ت  بللج  ليللو "  ز تفسيف  سف قلل    ز   لف  سيسسف قلل  يس

  سفي   Colόnلفڨرلللم  سف ق  اسف ق   ف "ط ف ق   جلفو سزشلللي"س

 يف  ف

Festin de L'araigneé (Le)  وليمة العنكبوتــ  
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 جلفو ت  فصلم سز و  صلت   قصجا ج راجا  ولو تسرف ج ت  

فم سقصلل  لـلللللللل ةسز ف   قوتا يسم ت إ ولو  ترلل ح "افلفو  سرللر

 ف4241ف   ج ف  وج   "زلفيس 

و  زل  ف   زلتيرلللس  فرلللاو   زلهيم سا ف زشللل  بتفل   لو فمر

 هيجف  سوق  سففرلللل اجف س جياظج   للت فو ارلللل ط رلللل  سف  لاماتم 

سا  ِّ  يرلللل ى شلللل م   "زل .ل "سلفتاوف فاومم ووو ت   شللل زا 

 زلهيم سا  سااتم  زلر  سف  ف  زلي جف  ت  قام زلهيم ساف

Fête étrange (La)  االحتفال العجيبــ 

ولو تسرف ج ت    جلفو ت  فصلم سز و  صلت   قصلجا ج اسز و

افلفو فس فو سقصلل   سيجلو م اشللاس   قوتا ج ف ق   جلفو ليو  يسم 

 ف  ليو ف 4214ت إ وج  

ففف فيضلل  شللجأ  وس  ي  فمس  تووسزي   لو ز افجم مط   ف ج  

   اظ زلمطف  ف  قصلللللل  وبفأف س ف  الا   ييظج   ت  يظ زا 

ف إ و.ئ   للأ تا للجوم   فاتميللج  ت  م ل بتللج للو  تتللج ينللج   

زللمطفللللأ س ضللللللل للللو  ساملللل ز فميم مطف اللللو ولو ت يى ت  

 زل جض ف ف

Fête noire (La)  االحتفال األسودــ  

 جلفو ت  اصللللتف    ن  تفاشللللم ولو تشلللل و ت  ز امج    يج و 

قوتا ج   فشة فجيس لشسراجمسبسيرلس  ستسرلف ج زلمسيش اس زلنجي  لل

إ وج   سلفلس يسم ت م.م ت  بج  رللللللل "وزي  افلجا  اج ل "ف قل  

 ف4214

ف افم زل زقصللس  سزل زقصللجا ف  قجو   ق  فمت   تيجرلل   

اجت   سف وتس  ت  م.م افجيف   ف  ا وف  زل قصلجا يفضلم تش و 

 ز افجل ف
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زل جلفو  في ج يرم  رسوز   William Weaver سصو زليجقو 

 فLichine للتصت   " فل   ق  ط.أ زلملف  زل   ف "ت   جلفو 

Feuillet (Raoul- Auger)  ــــــــــ ـــــــــــ فوّييه )راوول أوجيه( ـ

 6860ــ 6110

يرلاج   جلفو ستصلت   قصجا ف ير   تما ع ط ف   اوسف  

 زففج يس ف  اوسف  ،زلمس فس"مطج زل ق   شلللل    ا ا ويسز  

 ف"زل ق   جرللاموز  ز   و سزل رللس  سزإلشللج زا زلاسضللف ف 

ف سر وج  Pécourtف  ماجأ ياوز   راج    4144يش   وج  

لتالـلللللأو  لو زللفاف  ز لتجيف  سزإليملف ف ف سيلور فسفرفو تجُا ب  ز

زلهوفو ت  زلماأ سصلللو فف ج زل قصلللجا زلشلللجئه  ف  وصللل    

 Passe-Pied ,Rigodons,"  فمس  تنمس قصجا ت  ز امج  

,La Bourgogne ,La Savoie La Forlaine" ف سقللو ن للا

رللللجا  تام زي ي  ييو فو لس ف  وضللللس ز مجوفتف  زلتلمف  لل ق  

ف  افلفو  ه  ز قرللللج ف سصللللو فسفرفو زلسضللللهفجا ز رللللجرللللف  

ص   زل زق زلم.رفمف  زلمت  لل جلفو   ضجف   لو ووو ت  زل  مجا

س      زل ف زا زلت ل  ف Entrechatsتنم زلمج  فسم  زلرللللفرللللر

ي ي  فسفرفو زقا    4141زوا   يرلاج  زل جلفو  سشج  وج   تووفج

سي  جث مج  رللللللل م ي  قج    ج  سزيا م تالفو زل ج  ت  ابج أ 

    ي  زل ت  سزل  ث زلاج فم   زل فجو  ين اج  ط.  زووجئوف

Fiametta  اـّ فياميتــ  

و ي اس رج  لفس  ول سيلو قصا ج  جلفو م زفف  صت   قصجا ج

 لتسرلللف ج ت  افلفو تفيمس   قوتا ولو ترللل ح رلللج   ط رللل  

 ف4211يسم ت إ وج  
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ات    ف  زل أ زلطجا   وو ن ساو ففف مسيلا زلاف سم زلل     ف

ف   فجإ زلل س زلا  قضلللللللجاج ت  يصلللللللوقجئو ت  زلفب   سففتم ف  

 سيوز ز ي  ز تف إ زلفيف ،ز رللاف.  ولو ن سإ م ف إ   سزبو ت   ز

تفلفلس ف    ي  ز ي  ز تف إ ا أ ضللللج طجي شللللج جي سالات  ترللللجووإ 

و   ف  لابوفف فو ـلـ  لو زل أ ــ زل   فصأ  ض و ولو زلمسيا مفس

م شهل  ته و فشجم   ولو لو فاجإ مج ق  زلبتجم اهفيو   زل أ  فف سر

 مطط زلمسيا سبت  شتم زل  ف ف ف

Figures(56) Field(57) 

 جلفو ت  فصلللم سز و صلللت   قصلللجا ج افال  ولو تسرلللف ج ت  

 " سفجم  جلفو"افلفو شلللللللاسم جس    قوتا يسم ت إ ت  يوز  ف ق  

  ج فاف  يسافي 4214وج  

يفا زل جلفو  سم فم إ اشلسفش تام   قج    ج متر   زقصف   

 ولو نيجئ  ف ق   جيربج ف

Field (John)  6996ــ 6916فيلد )جون( ــ 

  سم  زق   لللجلفلللو ستم    لللجلف لللجا  يملف   و   ف  لفڨ 

  "Liverpool ballet club" لو ف ق   4212سزيضللللللل  ولج  

 "رللللللجول   سفل زل"س جو   لو ليو  ترللللللامت.ي و زرللللللاو ف  ته و 

ف يصللللل ل ت  يشللللل    زقصللللل  زل جلفو 4212سزلا م  ف قا ج وج  

زإليملف  ف  زلفا إ تللج هللو زل  أ زلهللجلتفل  زلنلجيفلل   س زفم يشللللللل   

ف وف  توف زي لف ق  Grey   Elvin  Berisovaزل زقصلللجا تنم

  س وي ف  اصللللتف  س م ز  زل جلف جا  4221زلرللللجول   سفل  وج  

                                                           
 ."ـ يف عامل الرقص يقصد هبذه العبارة "جمموعة اخلطا اليت تتكون منها رقصة ما 
  ـField  ساحة أو حقل أو جمال ويقصد هبا يف هذه الباليه "ساحة :

 الرقص".
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.يس لفوف  ترلللللل ح  رللللللمج  توإ ي  ه   لو تف 4214سزيا م وج  

 يوسز ف

جوفتف  يم"اي م ففلو ف  تيجصلللأ  وز ف  اجت  لف م  يملف ف  تنم 

سيمف زي تيصأ توف  تيظت   " جلفو ت  بج  ليو "  "زل ق  زلتلمف 

 زل جلفو زإليملف ف ف

Fifield (Elaine)  6999ــ 6910فيفيلد )إلين( ــ  

  Scully ق  ا ا  ش زو  زقصل   جلفو يرلا زلف  اهلتا زل

 4211ن  اج ها اهلفت ج ف  تو رل  زلرجول   سفل   سزلا  ا وج  

 "Pinapple Poll" ف قا ج  س قصلللا زلوس  زل ئفرللل  ف   جلفو 

ف  قصلللللللا ت  ف ق  4221وج   "اوف  وفو زلتف.و"  4224وج  

  سف ق  زل جلفو ز را زلف  4222ــ 4221 س سةجيرم   ف  وجت  

 ف4211س 4211 ف  وجت  

Figures de dance أشكال رقص ــ  

 سضهف   ق   زا تظ   زراه زض  فاوف ج نيجئ   زق ف

Fille de marbre (La)  الفتاة الرخامية ــ 

 جلفو ت  فصللللف   صلللت   قصلللجا ج سيلو قصلللا ج ي اس رلللج  

  ز   قوتا ولو ترلللل ح يسPugniلفس  ولو تسرللللف ج ت  افلفو 

 ف4211 ج ف  يسم ت إ وج  

جا شللللللجأ تي سااو سفسزفم زلشللللللفطج  ولو   فج   فهشللللللم ي ر

زلاتنجم  شلللللل فط  ي  ا   زلفاجإ زلتي سا  ف   أ ي  مج   افشللللللم 

 زلفاجإ زلتي سا  ساهشم شج جي فاهسو تي سا   مجتف     فجإ فف جف

Fille du Danube (La) ــ ابنة الدانوب  
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 جلفو ت  فصلللف  صللت   قصللجا ج سيلو قصللا ج وف اجلفسي  

سرلللللف ج ت  افلفو  و   قوتا يسم ت إ ولو ترلللللل ح وز  ولو ت

  8441يوفللو  م ز  زل للجلفللو وللج  ف 4211  ز  للج ف  وللج  يس

   ز  ستجفسقوتا ولو تر ح وز  يس

فهشلللللللم  سوسلو  رللللللللفلم ولجئلل  ي فلل   فالجإ ا جولو زل أف 

سُفه و و  زلفاجإ يي ج ل فط  سبوا ولو ضلللللللف  ي   زلوزيسأف 

زل ج س  ةفل جلو ولو   ف   ت زف و  سفشلللللللج  زل لو  ي  ف   زمافج 

 سوسلو لامس  ش فم   فجاو  فاف و زلفاجإ صسز  ج سال    يفر ج 

ي ف  ي   زلوزيسأف فشلللللله   سوسلو        ق ز   ساتسا   قج

لو سفتضلل  يفجتو تابس ي ولو ضللفجو زلوزيسأ ورللو فظ   لو 

طفو   ف اللو زلف ف لل ف ست  ت س  زلسقللا ففل للو زلفللف  سفل   

ف  زلي   ورلللللللو ي  فل م    ف اللوف الا طللو  س فللجا   يفرللللللللو

زللوزيسأ  س هلو تهلجيلجإ طسفلل  فلا      ف او  ساواش زل س فجا 

لهظت  زل أ زل   فبت   ف  زلهشف ف  فا هن تج ي فج  لفهسوز  لو 

 ضفجو زلوزيسأف

Fille du Pharaon (La)  ابنة الفرعونــ   

ولو  ج اف  جلفو ت  ن.ن  فصللسم  صللت   قصللجا ج تج فس  

ةف يس و  رلللللج  بس   ستسرلللللف ج ت  افلفو قصللللل  ت  افلفو 

Pugni  وج   لف قوتا يسم ت إ ولو ترلللل ح رللللج   ط رللللل

 ساففوف،ف زل ص  تراس جإ ت   سزف  لــ افسففم 4218

فا ز ى للس و  يملف    ساس ا للا اللفنف  ز ففس   ي  ز تف إ 

فرو شج جي ي هث  ف  ف   ف  فامفم ـللللللُ  فرفج ازلف وسيف  زلت يط  ير

 فووو اج  س ف
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 جلفو اوس  ي س ي    رللللجوجا  فاطلأ يوزااج تشللللج م   سزل  

 يبللجح م ف  ت   8444شلللللللم ف يوفللو ا للوف  زل للجلفللو وللج   144

  م ز   مساف

Fille mal gardée (La) ــ فتاة سيئة الحماية   

 جلفو ت  فصللف  سن.ث لس جاف صلت   قصجا ج سيلو قصا ج 

ه لج ت  ولوإ ي ج ف ف يرلللللللف ف قوتا ولو ةلجم ولو يل لج  بت  وس

 ف4122ف   س وس يسم ت إ وج   "زلتر ح زلم ف "مش   

يسم  لجلفو ف يرلللللللف  ارلللللللاتو ي وزن ج ت  زل فجإ زلفستف   يج  

وجوفف   سا س  قصللللللل   أ ابت   ف  لف فار سمسلف  ساصلللللللس  

مطط تج سيفهجل تج إلفشللللجم ت جس ا ز   ا سفج ز يا ج ت  شللللجأ 

  فتللل م س  ويأ ستصلللللللي  ي ف ف افلأ زلتشلللللللجاو ي للو  ز   ن 

زإلفتجئف  زل زقصللل  ولو ووو ت  زل قصلللجا ف  ا   زل جلفو زلته  إ 

و   سح وصلللللل  تج ق م زيو ع زلنس إ زلف يرللللللف ف  ي ج يقو   جلفو 

 تج زلا و سض ج ا وأ   لو زلفس ف

Filleule des fées  الجنياتبنّية ــ   

 ف س ولو تسرللف ج  ج فصللسم  صللت   قصللجا ebem جلفو ت  

سقصلللللل  ت  افلفو و  رللللللج    ت  افلفو  و  سو  رللللللج  بسلفج 

  ز  لللج ف  يسم ت إ ولللج  سقلللوتلللا ولو ترللللللل ح وز  يس  ف ب

س ف س  س  فرلللللللتل زلب   لقصللللللل   للأ ابت   ف  اسف 4212

 ت  ابجس  ووو ت  ز ما ج زاف ل  سزب تج     ف  فاتم  اس

 Filling station محطة وقودــ 
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فصللللم سز و  صللللت   قصللللجا ج م فرللللايرلللل  ولو   جلفو ت 

تسرلف ج ت  افلفو ةف بفم استرس  سقص  ت  افلفو مف شاجف ف 

ف  مسيفمافما يسم ت إ وج   "Ballet Caravan" قوتا ج ف ق 

 ف4212

ابت  زل جلفو  ف  يف زو فلا س  و  ط فم زلتصلللجوف  ف  ت ط  

 سقسو ولو ط فم رللللللف  ف  زلس فجا زلتا وإف صللللللج أ زلت ط  

رللللجئم و زب  يج ف   رللللجئ   شللللج يجا فل م   تج شلللل ط  رللللف  

سفس م تلج لابلجس اتلج  لوسو زلرللللللل ول   ولجئلل  يت فمف   شلللللللجأ 

سصلوف او فص.   لو زلت ط  ساتج   جل  رم ف ايا   زل جلفو  ف  

ف ا   زلت طلل   بللم وصلللللللج لل  ترللللللللل فب   زلبتف  ولو  ف زإل 

ليللللج  تل للللجفلظ   سزلامل  و  بسزا ا   س ف  ف ا للللل فطلم ز

سفصلللفأ زلرلللم زي   صلللج   طففف  فففف فهسو شللل ط  زلرلللف  سفل   

 جلفو  زا طج   يت فم   !زل    ولو  بم زلهصلللللللج   ففف رلللللللاج 

   اف

Fils Prodigue (Le) االبن المبذر ــ  

 جلفو ت  ن.ث لس جا  صلت   قصلجا ج  ج يشللف  ولو تسرف ج 

ج ا ج صفلسقج  يوجو   يبفمڤ سقص  تشا   ت    سمسففت  افلفو 

إ فلفڤ ولو ترلل ح رللج ،مسميسف قوتا ج ف ق  زل جلفو زل سرللف  لوفج

 ف4282  يج    ج ف  يسم ت إ وج  

 ن.ث لس جا اصس  ولو زلاسزل : 

او تتج رف نو ت  ي فو 4 ـلللـللل تطجل   ز    زلت     ق م ز سز     صأ

 س  فلو ي س زلتب سمف

لتبس  زلا  ـلللللللـللللللل وشل او ل فجم زلرس   سا  ف   لتجلو  س فجإ ز8

 فهفش ج  سر ق  فاه   ل ج  مرأ او مم تجلو س او نفج وف
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ــ  فجإ زل م زلا  فهفش ج  هو ف و  لمم ش   ن  اس او سوسواو  لو 1

  فا ي فو  س سو  زرا  جم سزلو  سف  او  راهجوإ سلو  زلضجمف

فڤ ف   لجف  زل سو  س شلللللللمم   سمسففزلتسرلللللللف لج زلا  يلف لج 

ضللجم  هو  فل  زلتبس  زلصللجم    ستشلل و مج  زرللاف جظ ز    زل

ز واوز  ولو ز    زلضلللجم سرللل ق  تجلو ستشللل و زلهسوإ  لو  فا 

  للجلفلو تلوفيلل "ز أف    لا زل لجلفللو يبلج لجي م ف زي سوزئتللجي سزمالج ا لج 

وت.ي ت م فجي  ف  زل جلف جا زلم.رلللللفمف   زا زلاصلللللتف   "يفسفس ل

 زل وفثف

Fiocre (Eugénie)  6901ــ 6191ي( فيوكر )أوجينــ 

    ز  ج ف  زقصللللل   جلفو ف يرلللللف  يوا ز وسز  زل ئفرلللللف  ف  يس

بل  لا ز يظلج  لبتللجل لج زلملج م ستسا ا للج زلفلجئ ل  ف  ا ت  س ق  

 قصلللا وس  زلشلللجأ ف زي  ف  زله   ز سم شلللمصلللفجا زلصللل ف ف 

 ف4214 فلفج وج  ل جلفو مس

Fiorita et la reine des Elfrides   

   ريراتـــات الشــــة الحوريـكا وملـــفيوريت ــ

اجلفسي  ولو پ ف    قصلللللجا ج جلفو ت  ي  ه  تشلللللجاو صلللللت  

اجلفسي   قوتا پف  ز امج سقصلللل  ت   Pugniتسرللللف ج ت  افلفو 

 ف4212يسم ت إ ولو تر ح زلتلم   ليو  وج  

ففففف انف  اف اج  تلم  زل س فجا زلشللل ف زا  وجصلللف  لا سم 

 س فاللجف اايم  اف اللج ت اللوفلل  نفللجأوس   سز  اسيفلس ت    ف اللو فف

وزئ  ج  لو   اماطفوففس فاج سارلللللاو   زلشلللللجأ  لو ي م ق فأ ن  

زلرلللللل  ف ف سالبف  لو زلرلللللل    سزلموفه  لايرللللللفو   ف اوف    ي  

  ففس فاج ايبل ف   ي ج    ف  ج  ترجووإ زلبيف  زلطف   ييج ف

  في العدد القادم F  تتمة حرف
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