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 وـــل اللـــد. نبي 

 أستاذ في جامعة دمشق

 

قد تكون أكثر األسئئئئئلة إلحاحاط للطرح في الموسئئئئيقا العربية 

 ، هي تلك األسئئئئئئلة التي تمرجر ممارسئئئئئة الموسئئئئئيقا عزفاط وغناءط

تي نية. فالنظرة الوتقبلها عند العامة، إلى اعتباراٍت اجتماعية ودي

تناقلها الرواة عن اإلسئئئالم حيال الموسئئئيقا غير وافئئئئحة، وفيها 

غلو وشئئئئئطف في فهم ما قد يكون مقصئئئئئوراط على حدٍث بعينه في 
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سئئئئئياق بعينه دون أن تنسئئئئئحب النظرة والفكرة على الغناء ككل. 

أول مؤذن في اإلسئئالم رفر األذان في أول مسئئجد بناه المسئئلمون 

ل الحبشئئئئئئئي، اختاره الرسئئئئئئئول الكريم )ص(، في المدينة هو بال

لحالوة صئئوته وطالوته، ولو أن اعتبار سئئواد بشئئرته، وأنه كان 

رقيقاط أعتقه أبو بكر الصئئديق رفئئي ه عنه من حرل ماله ليجنبه 

عذاب سئيلده ألنه اعتنق اإلسالم، ال يمكن فصل داللة رمزيته في 

 . لكن صئئئئوت اإلسئئئئالم، الذي سئئئئاوي بين غني وفقير وعبد وحرل

بالل رفئئئئئئي ه عنه الجميل هو الذي أهله لشئئئئئئرف رفر األذان 

األول في اإلسئئئئئئئالم في أول مسئئئئئئئاجئده. وما يعنينا هنا ونريد أن 

 نؤكده هو جمال الصوت وحسنه.

والقصئئئة الثانية التي نريد تأكيدها في سئئئياقنا هذا هو اسئئئتقبال 

من مكة  أهل المدينة النبي الكريم محمد )ص( عندما جاءها مهاجراط 

هرباط من بطش أهلها وكيدهم له، إذ اسئئئئتقبله أهل المدينة يضئئئئربون 

بالدفوف وهم ينشدون لمقدمه:)طـئـلر  البدرم علينا(. وقد أصبح إنشاد 

هذه األبيات في المناسئئبات الدينية أمراط مألوفاط جداط يذكلر بهذا الحدث 

حد من يذكر أالجليل الذي اعتممد بدايةط لتأريخ التقويم اإلسالمي. ولم 

المؤرخين أن الرسئئئول قد اسئئئتهجن هذا أو أنه ألمح لشئئئيء من هذا 

وإنما كان االسئئئئتقبال الحاشئئئئد الحافل الذي لقيه النبي برداط وسئئئئالماط 

 على قلب محزون.

واألمر الثالث الذي نريد سئئوقه هنا خدمة لسئئياق حديثنا هو أن 

ومعنئئئاه عنئئئد الكتئئئاب الكريم كئئئان يمتلى منُغمئئئاط يمظهر حالوة مبنئئئاه 

المتلقي المؤمن، ومازال عندنا كذلك. وتشئئئئئهد التسئئئئئجيالت الكثيرة 

صئة تفضيل بع  النا  بع  القراء على بعضهم  المتداولة المرخل

اآلخر، معيئارهم كلهم فيئه حالوة الصئئئئئئوت واألداء وحئده. من هذا 

الباب اشئتهرت قراءة الشئيخ عبد الباسئف عبد الصئمد والشيخ محمد 

مئئة المقرئين المجيئئدين الئئذين أتوا بعئئدهمئئا طويلئئة رفعئئت قبلئئه. وقئئائ
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تنافسئئئوا جميعهم في جماليات تجويد القرآن. ولن نطيل هنا أكثر من 

ذلك فهذا موفئئئئئوح يسئئئئئتحق البحث المفصئئئئئل، ولكننا أوردنا هذه 

األمثلة الثالثة لندلل على أهمية جمال الصئئئئوت واإلنشئئئئاد في الدين 

فهذا أمٌر لم يختص اإلسالم به الحنيف. أما النفور من الغناء الماجن 

ه ويرفضئئه كل دين وكل ذوق سئئليم، وال داعي ألن  وحده وإنما يمجل

 نجعل من نظرة اإلسالم إليه رأياط ينسحب على الغناء في حياتنا.

لعئل السئئئئئئيئاق الئذي نتكلم عنئه يجعلنا نمرجر كثيراط مما قيل في 

 الغنئاء إلى أسئئئئئئباب اجتماعية عناصئئئئئئرها أهل الصئئئئئئنعة ومادتهم

والمكئئان الئئذي كئئانوا يمظهرون فيئئه بضئئئئئئئاعتهم على جمهورهم من 

النا . ظهر اإلسئئئئالم في مطلر القرن السئئئئابر في بيئة صئئئئحراوية 

قبليئئة عشئئئئئئئائريئئة تعتمئئد على التجئئارة والرعي والترحئئال، طئئابعهئئا 

المئديني فئئئئئئعيف قيئاسئئئئئئاط إلى طئابعهئا البدوي. وقتئٍذ لم يكن هنا  

إذ إن العمران باسئئئتقرار بناه  عمران بالمعنى الخلدوني للمصئئئطلح،

ج  التحتية واالجتماعية واالقتصئئئئادية هو الذي يبعث على الفن ويرول

لئئه ويرعئئاه. لم تكن الحيئئاة التي كئئان يعيشئئئئئئهئئا العرب مطلر القرن 

السئئئابر على شئئئيء من هذا العمران الذي ذكر تفاصئئئيله ابن خلدون 

التجاري في مقدمته الشئئئئئئهيرة، وما خال مكة، لعلو شئئئئئئأنها الديني و

عند العرب،لم يكن لهم حافئئئرات وإنما مضئئئارب ومراٍح مرهونة 

بكلئها ومائها. كان الغناء لصئئيقاط بأماكن اللهو ومصئئحوباط بالشئئراب 

والرقص وصئئئئناعة القينات المغنيات الراقصئئئئات، ولم يكن الطقس 

إذاط طقسئئئاط فنياط بقدر ما كان طقسئئئاط ترفيهياط ماجناط فال عجب أن ينظر 

 له بمجمله نظرةط دونية.إلى هذا ك

بعد ما أسئلفنا هل يمكننا القول بأن واقر الغناء والموسيقا عندنا 

 منوط باعتبارات اجتماعية ودينية؟

إن ممئارسئئئئئئة فعئل الغنئاء تئاريخيئاط عنئد العرب كئان في غالبه 

األعم، خصئئئوصئئئاط في الفترة األولى التي أرل  فيها األصئئئفهاني في 

ماعي ماجن حيث اقترن الغناء بالقيان ، مرتبطاط بسئئئلوٍ  اجتاألغاني

وبئأمئاكن اللهو. هئذا من النئاحية االجتماعية، أما من الناحية الدينية، 
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وكي ال ندخل في تفاصئيل جدٍل قد ال يكون هنا مكانه، نظر اإلسالم 

إلى الغنئاء، على األقئل في بئداية انتشئئئئئئاره، على أنه يلهي عن ذكر 

ل تثبيت دعائم رسئئئئئالته. ه، في وقت كان شئئئئئغل اإلسئئئئئالم الشئئئئئاغ

وموقف النبي محمئئد )ص( في الغنئئاء غير جئئازم، إذ ال تحريم لئئه 

صئريح مادام ال يخرج في مضمون شعره عما يخالف أخالق الدين 

الجديد. هذا على األقل رأي فيه التبسئئئئيف الكثير إذ ال يحتمل سئئئئياق 

مئئا نحن بصئئئئئئئدده أكثر من ذلئئك. ولو عئئدنئئا إلى أمثلئئة في عجئئالئئة 

نا رأياط آخر مخالفاط للرأي القائل بتحريم الغناء والموسئئيقا أو السئئتنبط

على األقئل باالبتعاد عنهما، ليس تحريماط وإنما اعتبارهما مكروهي ن 

،واألمثلة التي سئئقناها هي اختيار بالل الحبشئئي (1)للسئئبب الذي أبناه

ليرفر األذان لجمال صئئوته، وتالوة القرآن وتجويده بصئئوٍت حسئئن 

ذان سئئئئئئليم مخئئئارج الحروف منلغمئئئاط تنغيمئئئاط مؤثراط، الوقر في اآل

اط رافياط.  واستقبال النبي المهاجر إلى المدينة غناء أهلها لمقدمه باشل

ورأينئئا الشئئئئئئخصئئئئئئي فيمئئا تقئئدم أن فكرة التحريم فيهئئا مبئئالغئئة 

وشطف، وأن للجانب االجتماعي فيها نصيب أكبر من جانبها الديني 

جب أن ينظر إليها منها. وال شئئئك الذي ظل في إطار سئئئياقاته التي ي

عنئئئدنئئئا أن العنعنئئئة فعلئئئت فعئئئل كرة الثلو، وأن غيئئئاب الحوار 

                                                           

  دوفو أورد المؤلف الفرنسيــ C. de Vaux  الصادر عام  مفكرو اإلسالمفي كتابه

، في الفصئئئئل الثامن منه وعنوانه والموسئئئئيقاو، وتحديداط في الصئئئئفحات 1923

نه: ومن استمر إلى قوالط للنبي محمد )ص( نورد هنا مضمو 361، 362، 349

ومن طرب لها  ،الموسئئئئئيقا فقد خالف الشئئئئئرح، ومن صئئئئئنعها فقد خالف الدين

واسئئئئتمتر بها فقد خرج عن اإليمان وكفرو. لم يورد دو فو مرجعه الذي اقتبس 

منه قول النبي هذا، لكن الغريب في األمر أن الباحث الموسيقي التونسي صالح 

الصئادر في باريس عن دار نشر  عربقةالموسيقاا الالمهدي قبس عنه في كتابه 

 ، إذ نجد في الصئئئفحتين الخامسئئئة والسئئئادسئئئة منه ما أورده1912لودو  عام 

سئئيمون جارغي قد فعل  السئئويسئئريأعاله. وكان قبله الباحث الموسئئيقي  دوفو

فئمن سئلسئلة  1911الصئادر في باريس عام  الموسيقاا العربقةفعله في كتابه 

منه. وما أردنا قوله هنا أن  22و 19الصفحتين منشئورات فرنسئا الجامعية في 

هذا التحريم، إن صئحل سئئنده، يجب أن يؤخذ في سئئياقه التاريخي حصئئراط ويذكر 

 .معلومةط  ذا أسلم رأياط وأدقهالواقعة التي ذكر فيها هذا القول ف
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االجتمئئاعي المفتوح لردٍح طويئئل من الزمن أدخئئل الموفئئئئئئوح في 

 دائرة المحرمات والبدح فأخرجه بذلك من النقاش.

ليس في الكتاب الكريم ما يشئئئئئئير صئئئئئئراحةط إلى تحريم الغناء 

لتحفظئات عليهمئا في نهاية القرن األول والموسئئئئئئيقئا. وقئد ظهرت ا

الهجري، أي بعد وفاة الرسئول بزمن طويل نسئئبياط. وأغلب الظن أن 

ا للغناء والموسئئئيقا قد فعلوا من باب ما كان سئئئائداط عند  الذين تصئئئُدول

الشئعوب السئاميلة عموماط من مناهضة ثالوث الخمر والمرأة والغناء 

اجتماعياط أخالقياط ال عالقة  مفتئاح الشئئئئئئر أو مفئاتيحئه، والوازح كان

للئدين فيئه. فضئئئئئئالط عن أن النا  عموماط في شئئئئئئرقنا العربي كانوا 

يربطون الغناء بالقصئئئئئئف واللهو وما يتبعهما عادة من شئئئئئئطف في 

السئئلو ، خصئئوصئئاط إذا ما صئئاحبه خمٌر ونسئئاء. وال تزال المالهي 

نفسه  ءفي بالدنا قائمةط على هذا الثالوث وبالتضئمين األخالقي السي  

ر تأثيراط سئئلبياط على الغناء والموسئئيقا عندنا عموماط.  الذي طالما أثـئئئئئئئل

صئئئئحيح أن ظهور المعاهد الموسئئئئيقية الرسئئئئمية والخاصئئئئة قد قللل 

كثيراط من غلو هذه النظرة وشئئئئئططها تجاه الغناء والموسئئئئئيقا، على 

األقئل عند من كانوا يرفضئئئئئئونهما من باب األخالق االجتماعية، إذ 

عاهد الموسئئئيقا والغناء شئئئكالط أكاديمياط علمياط ثقافياط أصئئئبح أعطت الم

قيمئةط اجتمئاعيئة مضئئئئئئافةط للبنت قبل الشئئئئئئاب في بع  األوسئئئئئئاط 

 االجتماعية المنفتحة.

ومن  عنئدمئا دخل النا  في دين ه أفواجاط من عرب وأعاجم،

دخل الدين الجديد من اليهود والنصئاري، خشي الغياري على الدين 

الجئديئد من أن يمدخل اليهود والمسئئئئئئيحيون غناءهم الديني في الدين 

ين  الجديد، وكان لهم فيه شأن غير قليل، فقطعوا عليهم الطريق معتد 

د وحده هو سئئمة هذا الدين ونهجه. وراح  بأن كالم ه المرتل المجول

ة المتشئئئئئددون الذين ناهضئئئئئوا الموسئئئئئيقا والغناء وأندادهم من الغال
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الذين ناصئئئروهم يبحثون في السئئئيرة النبوية وفي الحديث الشئئئريف 

 .(2)عن كلمة أو قصة تدعم رأيهم

إن ظاهرة التصئئوف في اإلسئئالم، وهي ظاهرة وافدة عليه من 

 : بالد الفر  والتر ، اسئئتطاعت أن تجعل من ثالوث الشئئر السئئاميل

والنسئئئئئئاء والغنئاء ثالوثاط تعبدياط بامتياز ويكفي أن نقرأ روائر  الخمر

عمر بن الفارض ومحيي الدين بن عربي في الخمر والحب والغناء 

 لندر  ذلك. فقد جعلها المتصوفة أدوات الوجد في محبة الخالق.

عزف المسئئئئلمون المتشئئئئددون عن صئئئئنعة الغناء والموسئئئئيقا 

وا الطرف عن ممارسئئئئتها، وكان  لليهود والنصئئئئاري فيهما وغضئئئئا

شئئئأن وباح. صئئئحيح أن ممارسئئئتهما اجتماعياط كانت أكثر وفئئئوحاط 

عند غير المسئئئلمين مما كانت عليه عند المسئئئلمين، إالل أن الخاصئئئة 

يعة ولم  للص السئئئمل في مجالسئئئهم وعلى أرفر مسئئئتوياتهم كانوا من خم

يقتصئر دور بعضئهم على رعاية المغني والموسئيقي فحسئئب، وإنما 

الصئئئئئئنعئة وأجاد فيها كبراؤهم. ونذكر هنا مثاالط إبراهيم بن  تعئاطى

شئئئئئئقيق الخليفة هارون الرشئئئئئئيد الذي كان يعزف ويغني  (3)المهدي

 ويوقلر األلحان.

كان عرب الجاهلية ينشئدون الشعر موقعاط بضرب العصا على 

األرض أو بمصئئئئئئئئاحبئئة الئئئدف. وأغلئئئب الظن أن منئئاحي الغنئئئاء 

عرب مر من كان يؤم مكة من األقوام واسئئئئئئتخئدام اآللئة جئاء بالد ال

                                                           

 باريس، غوتنر، المجلد الرابر، الموسييقاا العربقةرودولف ديرالنجيه،  ـئئئئئئئـئئئئئئئ ،

من  414ـئئئئئئئـئئئئئئئ413، والصئئفحتان 214من الصئئفحة  22قم ، حاشئئية ر1939

 المرجر نفسه.

  للهجرة وتوفي سنة  162هو إسحاق إبراهيم بن الخليفة المهدي، ولد سنة ـئئئئئئـئئئئئئ

م(. أشهر أوالد الخلفاء ذكراط في الغناء، رعاه الرشيد وأدبه 139ــ  119) 224

للهجرة،  223وهو صئئئغير وكان أسئئئود البشئئئرة. بموير له بالخالفة ببغداد سئئئنة 

نه  وخلعه المأمون في السئئئئئئنة نفسئئئئئئها. كان يغني أول أمره مسئئئئئئتخفياط، فلما أمل

المئأمون صئئئئئئار يجالس الخليفة مر المغنين. كان عالماط بالنغم واإليقاح وأحدث 

 مذهباط عمرف به في الغناء خالف مذهب إسحاق الموصلي فيه.
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المجئئاورة لالتجئئار أو العبئئادة أو لكليهمئئا معئئاط. وبالد العرب كئئان 

يتنئازعهئا تئأثيران حضئئئئئئاريئان مهمئان جداط وقتئٍذ: تأثير الفر  في 

الشئئئرق وتأثير بيزنطة في الشئئئمال، وكانتا حضئئئارتين عريقتين في 

 لو شأن وصنعةكل مناحي حياتهما، عرف الغناء والموسيقا فيهما ع

ف العرب الئئئذين كئئئانوا  وانتقئئئل تئئئأثيرهمئئئا إلى بالد العرب، وتعرل

 يتاجرون مر فار  وبيزنطة كثيراط من مناحيهما.

قد أرجر افتتان العرب  Volneyوكان الرحالة الفرنسئئئئئئي فولني 

بالغناء وتفضئئئيلهم له على الموسئئئيقا بسئئئئبب سئئئطوة الكلمة وسئئئئحرها 

هنا: ودراسئئئة العربية عند المسئئئلمين عليهم، وله في هذا تفسئئئير نورده 

ليس لها من هدف سئئئوي عالئقها مر الدين: وهي عالئق وثيقة ماداموا 

يعدون القرآن  كالم  ه. وقد اقتضئى هذا أن يعنى المسلمون بحسن لف  

 .(4)ونطق وفهم ما جاءهم به القرآن والنبيو

ورغم كل ما يقال عن تحريم الغناء والموسئئئيقا أو كرههما من 

بئاب النظرة االجتمئاعيئة والئدينيئة يبدو األمر للناظرين أنه مسئئئئئئألة 

اجتمئئاعيئئة في غئئالبهئئا األعم اختلطئئت بئئالئئدين إليجئئاد دعم قوي لهئئا، 

سئئئببها شئئئطف في سئئئلو  من امتهن الصئئئنعة في وقت من األوقات، 

عين  ونحن نؤكد في هذا السئئئئئئياق حصئئئئئئراط على فعل وامتهنو ممرج 

ى: بمعنى إذالل النفس للحصول على أصئله إلى مفهوم المهانة األول

لقمئئة العيش. قئئد يبئئدو التفسئئئئئئير غريبئئاط ومبئئالغئئاط فيئئه لكن التمعن 

بمضئئئئئئمونه والنظر فيه في سئئئئئئياقه اللسئئئئئئاني التاريخي االجتماعي 

االقتصئئئئئادي يجعلنا ندر  أركانه، والمسئئئئئألة هنا واسئئئئئعة جداط من 

نا، رادالنئاحيئة التئاريخيئة االجتمئاعيئة العربية وتتجاوز قصئئئئئئدنا وم

 سقناها للتفكر مادام السياق قد أفرزها.

                                                           

  ترجمنا 394ص ، الفصل الثامن عشر، رحلة إلى مصر وسورية، فولنيـئئئئئـئئئئئ .

المقطر بشئيء من التصئرف استخلصنا منه المعنى الذي أراده المؤلف وأردناه 

 في سياق بحثنا.
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أسئئئئئئلفنئئا أنئئه رغم التحريم الظئئاهر والبئئاطن لم يؤثر هئئذا على 

انتشئئار الغناء والموسئئيقا وولر النا  بهما وتهافتهم على مضئئمونهما 

وأهلهمئا، ومؤخراط على امتهئانهمئا خلف جدران المعاهد والجامعات، 

تمثيل والرقص والتشئئئئئئكيل، واعتبئارهمئا، إلى جانب فنوٍن أخري كال

عالمئةط اجتمئاعيئةط فئارقئة. ولم نسئئئئئئمر فيها تحريماط صئئئئئئريحاط قاطعاط. 

ويقتصئئئئئر األمر على نظرة بع  فئات المجتمر ال تمنر نفسئئئئئها من 

اسئئئئئئتهال  ومتئابعئئة مئئا يمنتو غنئئاءط وتمثيالط اليوم ومئئا أكثره. إن نظرةط 

رات متفحصئئئةط لما يصئئئاحب رمضئئئان اليوم، شئئئهر التعبد، من تظاه

فنية دسئئئئمة دسئئئئم موائده، تدلل على أن الفن أصئئئئبح الزمةط له، وتكاد 

الحركة اإلنتاجية الفنية تتوقف طيلة العام بانتظار نتاجات رمضئئئئئئان 

التي تتهئئئافئئئت عليهئئئا محطئئئات التلفزيون وأفواج النئئئا ، ليصئئئئئئبح 

رمضئان شئهر المسئلسئالت الدرامية والحفالت، تصوم بعده شركات 

يئة معهئا، وتقتئات الفضئئئئئئائيات اليوم طيلة العام اإلنتئاج والحركئة الفن

على فتات موائد رمضان الفنية بانتظار رمضان آخر. واالستعدادات 

لإلنتاج الفني الرمضئئاني يبدأ بعد انقضئئاء شئئهر على شئئهر رمضئئان. 

ونكاد ال نعرف أمةط على وجه األرض يصئئاحب طقس عبادٍة لديها ما 

ُب معترٍض يقول:  يصئاحبه شئهر رمضان عندنا من طقو  فنية. ورم

ومئئاذا تقول في مئئا يصئئئئئئاحئئب عيئئد الميالد في الغرب؟ هي تظئئاهرة 

تجئاريئة اجتمئاعيئة ليس للفن فيهئا عالقة، اللهم إال ما تتفتق فيه أذهان 

الصئئئئئناعيين والتجار عن طريق طرحهم أسئئئئئطوانات وأفالم كسئئئئئلرٍ 

تجئئاريئئة تصئئئئئئلح للتهئئادي في عيئئد الميالد، أمئئا اإلنتئئاج التلفزيوني 
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يقتصئئئر على بع  البرامو االحتفالية الخاصئئئة بألوان وبهرجة عيد ف

 الميالد.
 

 

 

 

 العين و  الليل

 

 في الشعر واألسطورة واألغاني 

 

 

 

 

 حـالــر المــاسـي

 

الليئئل يعقئئب النهئئار المضئئئئئئيء، فيكون ظالم، وتظهر النجوم، 

ويهئل الهالل، ويكتمئل فيكون البئدر. وتعود الشئئئئئئمس لتشئئئئئئرق من 

 جديد.

هي دورة طبيعيئئة منئئذ أن كئئان الخلق. وقئئد أطلق على النهئئار 

بين اسئئئئئئم )الجديدان(. وهذا حق فهما يتجددان في كل والليل المتعاق

يوم. والليل هو ليل العاشقين أو المهمومين يوحي، فيتيح للشاعر أن 

يبدح شئئئئئعراط، وللملحن أن يلحن أغنية، وللكاتب أن يكتب قصئئئئئة أو 

مسئئئئئئرحيئة. والغنئاء في المسئئئئئئارح اليكون إال في الليل حيث يحلو 

 السمر.

 ليل العاشقين:قال أبو فرا  الحمداني في 

 دومم ــه تـات  ــت أوقـيالي    ترٌ ـقين ســل للعاشـاللي

 حتى إذا غارت  النجومم     نديمي النجمم طول  ليلي
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ني الصبح للباليـأس  ديمم ـٌب وال نــال حبيـف    اـلم 

 وقال النابغة الذبياني في ليل الهموم:

 واكب  ـيء  الكيه بطـٍل أقاســولي   اصب  ــةم نــمٍّ يا أميمـكليني له

وليس  الذي يرعى النجوم     تطاول  حتى قلتم ليس  بمنق ٍ 

 بآيب  

والليل والعين عاشئئئئئئقان يتغنى بهما المغنون قبل الموال، وفي 

كثير من األغئئاني. ويري بع  البئئاحثين أن التغني بئئالليئئل والعين 

أصئئئئله سئئئئرياني. والكلمة السئئئئريانية التي تشئئئئير إلى ذلك )هاليل( 

أو أنشئئئئئئدوا، وبعضئئئئئئهم يري أنه مقتبس عن )ليلي(  بمعنى أنشئئئئئئد

القبطية، بمعنى افرحي. وبعضئئئئئئهم يري أنه معدل عن الفارسئئئئئئية، 

فكلمئئة )الل( بئئالفئئارسئئئئئئيئئة تعني حبيبئئة، وهي مئئايتردد في بع  

الموشئئئئئئحئئات حين يغني المغني )أمئئان يئئااللي أمئئان( أي سئئئئئئالم 

رعونية، لفياحبيبتي. ومنهم من يرد أصل الليل والعين إلى المرحلة ا

فكلمتا )لي وعيني( تعنيان الطريق الطويل، ينسئئئئبها إلى العبرية في 

كلمئئة )هللويئئه( بمعنى سئئئئئئبحوا ه. أو إلى اآلشئئئئئئوريئئة في كلمئئة 

 )هالولي( بمعنى رسولي.

ولعبئا  محمود العقاد تعليل طريف للتغني بالليل والعين، فهو 

ي تغن يري أن )ليل( اسئئئم رجل، فئئئرب جاريته على عينها، فكانت

 له )ياليل عيني(!

ويأبى اإلحسئئئا  الشئئئعبي المصئئئري إال أن يصئئئو  أسئئئطورة 

شئئئئعبية عن ليل وعين فيها دراما وأحداث ورقص وطرب. فمن هو 

)ليل( ومن هي )عين( في هذه األسئئطورة؟ )ليل( صئئياد شئئاب، لزم 

شئئاطا النيل معظم ليله وبع  نهاره يصئئيد السئئمك، ليكسئئب قوت 

ما فيه من جمال وخيرات؛ فكافأه النيل بأن يومئه، وقد أخلص للنيل ل

أهداه حوريلة جميلة اسئئئئئئمها )عين(، كان نصئئئئئئفها امرأة ونصئئئئئئفها 

 سمكة.
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كئئان )ليئئل( يعيش مر والئئده وابنئئة عمئئه )خضئئئئئئرة( قريبئئاط من 

القاهرة. و)خضئئئرة( هذه مات عنها والدها وهي طفلة، فكفلها عمها 

اهئا، واعتنى بهئا، وكئان يريئدها ح ين تكبر أن تكون )أبو ليئل(، وربئل

زوجئة البنه )ليل(. وعلى هذا فقد نشئئئئئئأت بين )ليل( و )خضئئئئئئرة( 

ة، وأمل بمستقبل مشتر  سعيد.  عالقة مودل

والحظئت )خضئئئئئئرة( تغيراط في سئئئئئئلو  ليئل نحوهئا منذ علق 

الحوريئئة )عين( دون علمهئئا. فحئئُدثئئت عمهئئا )أبئئا ليئئل( عمئئا يقلقهئئا 

لغيئئاب. فتفهُم )أبو وخوفهئا أن تفقئئد ابن عمهئا بعئد أن صئئئئئئار كثير ا

ليئئل( مئئايجري في خئئاطرهئئا، وانتقئئل مر ابنئئه )ليئئل( و)خضئئئئئئرة( 

وأسئئئئئئرته إلى دمياط بعيداط عن القاهرة. وعاد )ليل( إلى التعايش مر 

)خضئئرة( في جوٍّ ودلي  كما كانا سئئابقاط. فاطمأنت )خضئئرة( إلى أن 

)ليل( قد أصئئئئئئبح لها وحدها. عندئذ اقترحت العودة إلى القاهرة في 

سئئم احتفاالت شئئعبية، واقترح عمها )أبو ليل( أن يتم زواجها من مو

 )ليل( خالل هذه االحتفاالت.

وسافرت األسرة إلى القاهرة، وأقيم العر ، ولبست )خضرة( 

ثوب العرو  وسئئار موكب العر  على شئئاطا النيل و)ليل( يتأبف 

ذراح )خضئئئئرة(. فسئئئئمر )ليل( صئئئئوت )عين( الحورية تناديه من 

ل(، فخفق قلبه، وتر  عروسئئئئئئه، وجري نحو مصئئئئئئدر النهر )يئالي

الصوت ينادي: )ياعين(، فلما لمح حوريته في الماء،ألقى بنفسه في 

النهر سئئئابحاط نحو حبيبته )عين(، فلما التقيا تعانقا، وغاصئئئا في قاح 
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النيئئل فكئئان موكئئب العرو  ينئئادي: )يئئاليئئل( تئئارةط و)يئئاعين( تئئارةط 

 )ياليلي ... عيني(.أخري و)خضرة( تبكي بحرقة، وتغني 

هذه األسئئطورة تحولت إلى مسئئرحية غنائية أدتها فرقة الفنون 

 الشعبية في القاهرة في أواخر القرن العشرين.

وإذا انتقلنئئا من جول األسئئئئئئطورة إلى جو األغئئاني لنبحئئث عن 

ق ين الليل والعين فال بد لنا أن نسئئير في شئئارح طويل تضئئيئه  العاشئئ 

أكوا  قرميدية أشئئئبه بالقوالب الموسئئئيقية، القناديل، وعلى الجانبين 

على كئئل مئئدخئئل منهئئا عنوان يئئدل على محتوي الكو ، وعرفئئت أن 

هئذه األكوا  تحتوي أغئاني الليل والعين في كل قالب غنائي، ولنبدأ 

 بقالب الموال.

ال  الليل والعين في المول

ال في العئئدد  مقئئالئئة  2226العئئام  39سئئئئئئبق أن كتبئئتم عن المول

لة، فيه ا كل مايتصئئئئئئل بالموال منذ نشئئئئئئأته حتى يومنا هذا، مفصئئئئئئل

وعرفئئئئئت ألنواعه جميعاط من الرباعي إلى السئئئئئباعي، وما أسئئئئئب  

عليه من تجديد. والموال في أحواله جميعاط غناء شئئئئئعبي يسئئئئئبق في 

 كثير من األحوال بالليالي والعيون.

ومن طريف مئئاحئئدث لمحمئئد عبئئد الوهئئاب حين غنى موال 

استمر إليه، فلم يرض  عن  (5)النُحا  باشا )مسئكين وحالي عدم( أن

معاني الكلمات. وصارح عبد الوهاب بذلك. وموال )مسكين وحالي 

 عدم( خماسي، يتألف من خمسة أشطار هي التالية:

دمل من كمتر ه جران كل   مسكين وحالي عل

 يا اللي تركت الوطنل واألهل على شان كل 

ُد  قولل لي على حالكل   قولل لي على ورد خ 
                                                           


( سياسي مصري من حزب الوفد، وزعيمه 1964ــ1116ـــ مصطفى النحا  باشا ) 

لول. تولى رئاسة الوزارة غير مرة. وكان صديقاط حميماط ألحمد شوقي ومن سعد زغ

 المعجبين بعبد الوهاب.
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نل فؤادي يافيا عيني  اسمحل وط م 

لليني على بالكل   وجودل بقمرب كل وخ 

اعترض النحا  باشئئئئئئا على الشئئئئئئطر الثاني: )يا اللي تركت 

الوطن واألهل على شئئئئئانك(، فتر م الوطن واألهل اليكون بسئئئئئبب 

معشئئئوقة أو حالة حب. وتوسئئئف أحمد شئئئوقي في األمر وحزن عبد 

 طوانات، والسبيل إلى إلغائه.الوهاب، لكن الموال مسجل على أس

، واللحن من 1932كئاتئب الكلمئات هو أحمئد عبد ه في العام 

ء أدا وفيمقئام نهئاونئد بئدءاط من الليئالي الممهئدة لئه بمرافقة القانون. 

الموال يظهر مقام راسئئئئئئت وحجاز، ثم يحف على مقام نهاوند الذي 

 بدأ به.

ال دون تفصئئئئئئيل، بعئد أن أشئئئئئئرنئا إلى الليئل والعين في قالب المو

لم بين العاشئئئقين الليل والعين، ونذكر ماقيل في الليل في القوالب  سئئئنفصئئئ 

الئغئنئئئائيئئئة األخري منفرداط، ومئئئاقيئئئل في العين منفردة، ثم نجمر بين 

 العاشقين في النهاية في أغنية واحدة. 

 الليل في القصيدة الغنائية

يق في الشئئئئئئعر المغنى ذمكر الليئئل وحئئده أحيئئانئئاط، والليئئل رف

الشئئئعراء، فيه يبدعون. واسئئئتعراض أغاني الليل كلها وتحليلها أمر 

خئئئارج عن حئئئدود المقئئئالئئئة. والبئئئد من ذكر نموذج واحئئئد يؤدي 

الغرض، فاخترنا قصئئيدة )سئئكن الليل( كلمات الشئئاعر جبران خليل 

 جبران ولحن عبد الوهاب وغناء فيروز، وتوزير األخوين رحباني:

 النص

 ت ختبي األ حالمل      كونل ــالسكن  الليلم وفي ثوب  ـس

 امل ـــدم األيل ـترصم      ونل ــــدرم وللبدر  عيـعى البـــوس

 اقل ــة  العشــك رم     ل  نزورل ـة  الحقــال يل يا ابنــفتع

رق     يرل ــا   العصــي بذيل ـا نمطفــعلُن  واقل ـة  األشـحم

قولل ـــاس  انل كبم األلحـي س     معي البلبل  مابين  الحم
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تم فيــفي فض  انل ـمة  الريحـنس     ولل ــه التالـاٍء ن فخ 

 ارل ــمم األ خبــم تكت     ومل ـاتي فالنجــافي يا فتـــالتخ

بم األسرارل      رومل ــل  في تلك الكـوفبابم اللي  ي حجم

 كهف ها المسحورل      ن  فيــــرو م الج  ــافي فعــالتخ

عتل س كري وكادتل تختفي ن عيون  الحورل      ه ج   ع 

لي م   هل ــوي ي ثنيـواله     روحل ــُر يـن  إنل م  ـك الجـــو 

 هل ــذي يمضنيـبال     وحل ـٌق كيف  يبــفهو مثلي عاش  

 

 

 

 

 

 إفاءة لغوية أدبية

القصئئئئئئئيئدة مؤلفئة من سئئئئئئئتئة مقئاطر. في كئل مقطر بيتان. 

والقافية واحدة في شئئطري الصئئدر، وواحدة مختلفة في شئئطري 

 وهذا سائد في المقاطر الستة. العجز،

 والبحر العروفي للقصيدة هو الرمل. وفابطه:

لم األبحر  ترويه  الثقاتم  م  (   ر   فاعالتمنل فاعالتمنل فاعالتم )أو فاعلمنل

( مشئئئئبعة  في الشئئئئطر األول من المقطر الثاني جاءت كلمة )نزورل

( جواب فعل األمر )ت (بحرف المد الواو، والصواب أن تكون )نزرل . عاليل

 ويجوز للشاعر ما اليجوز لغيره.
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وفي الشئئئئئئطر األول من البيت الثاني في المقطر الثاني وردت 

يلا(  ر اسئئئم اإلشئئئارة )ذا( فصئئئار )ذ  غ  كلمة )بذيلا ( أي بذا . وقد صئئئم

ه لت الهمزة في كلمة )نطفي( فاألصئئئل نطفا، وهذا  شئئئذوذاط. كما سئئئم

 جائز.

اق لمزين بالنجوم يلف العشئئالليل في القصئيدة هو الثوب األسئئود ا

بسئئئئئئكونئه، والبئدر يراقب مايجري. في هذا الجو الحالم تسئئئئئئمر أحياناط 

ألحان البالبل، فتضئئئئئئفي على الجول متعة النغم. وما يحدث للبشئئئئئئر في 

، فالحبا حالة شئئئئائعة في عالم البشئئئئر وعالم  سئئئئكون الليل يحدث للجنل

 الجن الغائب عن الرؤية.

 إفاءة فنية

ليئل( هي نموذج مثئاليل للتعاون الفني بين قصئئئئئئيئدة )سئئئئئئكن ال

وهو شئئاعر لبناني  (6)جبران خليلمصئئر ولبنان. فالقصئئيدة لجبران 

مهاجر. واللحن لمحمد عبد الوهاب وهو قمة الملحنين في مصئئئئئئر، 

 والتوزير لألخوين رحباني واألداء لفيروز وهم من لبنان.

ذا به اللحن من مقئام حجاز كار كرد، لكن عبد الوهاب اليكتفي

المقئئئام، بئئئل يللون اللحن في المقئئئاطر فيكون منئئئه العجم والبيئئئاتي 

 والراست، ثم العودة إلى الكرد.

ما يلفت السئئئئئمر هو الموسئئئئئيقا الملونة في اللوازم المرافقة أو 

االنتقئاليئة. وأداء معنى الكلمة باللحن واألداء. مثل كلمة )سئئئئئئكري( 

ك .في المقطر الخامس، فاألداء فيه دموار السا  رل

ماسئئاعد على التلحين الجيد كلمات القصئئيدة، فهي موسئئيقا قبل 

أن تلُحن. والمالح  أن حروف المدل األلف والواو والياء سئئئاكنة في 

 القوافي وأكثر الكلمات.

                                                           


ي في لبنان، وتوفي في نيويور ، 1931ـئئئـئئئ 1113جبران خليل جبران )ـئئئئـئئئئ  ( ولد في بشرل

وكان رئيس الرابطة القلمية في نيويور . كان شئئئئئئاعراط وأديباط ورسئئئئئئاماط. أشئئئئئئهر مؤلفاته 

   تمردة( و)األجنحة المتكسرة(.)األرواح الم
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وتأتي النهاية في كلمة )يضئئئئنيه( وكأنها سئئئئيمفونية! وملخص 

دة سئبقت عصرها، وحققت التكا ل ممايقال في هذه األغنية أنها متفرل

 النغمي في الفن العربي.

 العين في القصيدة الغنائية

هنالك قصيدة غنائية لم يسمعها إال القليل في مصر وسورية 

ولبنئئان والعراق، لكنهئئا كئئانئئت منتشئئئئئئئرة في الخليو العربي، وال 

سئئئئئئئيمئا في البحرين حيئث ولئدت. القصئئئئئئئيئدة كتبهئا نزار قبئاني، 

وهو مواطن فاسئئئئئئتأذنه المغني والملحن الشئئئئئئاب خالد الشئئئئئئيخ، 

بحريني، في أن يلحنها ويغنيها مر أوركسئئئئئترا مصئئئئئرية كبيرة، 

فوافق نزار بعئئد أن بلغئئه بئئأن خئئالئئد الشئئئئئئئيخ ملحن جيئئد متطور. 

، وكئئانئئت ظئئاهرة جئئديئئدة في 1993وظهرت األغنيئئة في العئئام 

. وسئئئئئئنورد  اللحن الخليجي. وكلمات القصئئئئئئيدة تبدأ بكلمة عينا  

 لى العين.المقطر األول من القصيدة شاهداط ع

 النص

ين (ـــع  ن هريل أ حزان   ا   )ك 

دم ف وق همماـــرم األســــالدم  و 

 ان  ــام  بيــاق فم أنغـــــي تس

ين كحـــع  ت بغي و   وليـا   و 

 انيــرم أ عمـوالكا م العاش

أ ن  د ممحتر قٌ ـــا في المقع  ـــو 

 يرانيــأكلم نـــيراني تــن

 ك ياق م ري؟ـــول أحباــأأق

 كانيـــــان  بإمــو كــل آهٍ 

 اـــكم في الدنيـا ال أملــفأن
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يني  زانيـــــك  وأحـــإال ع 

*  *  * 

 إفاءة لغوية وأدبية

القصئئئئئيدة من )ديوان حبيبتي( لنزار قباني الصئئئئئادر في العام 

، وعنوانها )نهر األحزان(، والشئطر األول في األصل يشير 1961

تشئئئئئئبيئئئه )كنهريل أحزان( إلى هئئئذا العنوان. لكن الملحن حئئئذف ال

(، فأدي ذلك إلى انكسئئئئئئار البيت بسئئئئئئبب هذا  واكتفى بكلمة )عينا  

الحذف. والقصئئئئئئيدة من بحر المتدار ، ويسئئئئئئمى أيضئئئئئئاط المحدث، 

 وفابطه

لم     حركاتم الممحد ث تنتقلم  لنم ف ع  لنل ف ع  لنل ف ع   ف ع 

وهو البحر السئئاد  عشئئر الذي اسئئتدركه األخفش على بحور 

 الخمسة عشر.الفراهيدي 

واختار الملحن من القصئئئئئئيدة بع  األبيات واألشئئئئئئطار دون 

إخالل، وهذا حقه، وأبدل كلمة )الكا ( في الشئئئئئطر الخامس بكلمة 

)القئئدح(، )والبئئاء في النحو تئئدخئئل على المترو  بعئئد فعئئل أبئئدل 

 واستبدل(. وكلمة )بيان( في الشطر الثالث تعريب كلمة )بيانو(. 

نيئئة ذكر العين. وعينئئا حبيبئئة الشئئئئئئئاعر مئئا يهمنئئا في هئئذه األغ

حزينتان، ينسئئكب منهما دمر أسئئود يغطي المقلتين. ويتخيل الشئئاعر 

سئئئئواد الدمر وبياض المقلة أصئئئئابر )بيانو( تعزف موسئئئئيقا جميلة. 

ويربف الشئئاعر بين عيني الحبيبة والتدخين والسئئكر في صئئيغة تدل 

ار التي على مئا يتخيئل. وهو شئئئئئئريئك بئالحزن الئذي ينئال منئئه كئالنئ

تحرقه. فال يقوي على أن يقول لحبيبته كلمة )أحبك(. وكل ما يملكه 

في دنياه العينان السئئئئئوداوان الحزينتان وأحزانه المشئئئئئاركة أحزان 

 حبيبته.

نسئئئوق هذه اإلفئئئاءة على المعاني ألن معظم من يسئئئتمر إلى 

األغئئئاني يهمئئئه النغم أكثر ممئئئا يهمئئئه المعنى،وقلمئئئا يغوص في 

 المشاعر.

 ة فنيةإفاء
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األغنية من مقام حجاز كرد وحجاز ونهاوند فيما غنى المغني، 

والخروج أو التئئداخئئل بين هئئذه المقئئامئئات الثالثئئة وارد، وكئئانئئت 

 الصيغة تتميز بالهدوء والرومانتيكية، والتعبير بالعود كان متميزاط.

في المقئدمة الموسئئئئئئيقية القصئئئئئئيرة اسئئئئئئتخدم الملحن الجيتار 

، وبدا الناي ليفتح الدهليز لألوركسئئئئئئترا المتماوج صئئئئئئعوداط ونزوالط 

سئئئئاته البارعة مر انسئئئئياب األوركسئئئئترا  المتكاملة، ثم أدي العود ل م 

 كخلفية موسيقية.

وظهر التوزير الموسئئيقي كهارموني بين األداء واألوركسئئترا 

 في الشطرين األخيرين.

شعر نزار يغنى دون تلحين، وقد عبر نزار عن الحزن بالنون 

المكسئئئورة في القافية، فاالنكسئئئار حزن، والسئئئيما إذا كان متصئئئالط 

بئئاليئئاء حرف المئئد. ويبئئدو أن هئئذا التئئأثير غئئاص في عمق الملحن، 

ياط كل من يستمر إليه.  فكان الحزن في اللحن واألداء معد 

 الليل في المونولوج

الغنئئاء الفردي،والكلمئئة اليونئئانيئئة، تتئئألف من المونولوج هو 

)مونو( بمعنى واحئئئد و)لوج( بمعنى أداء. والموسئئئئئئيقئئئار محمئئئد 

القصئئئئئئبجي هو أول من صئئئئئئاغئه لحنئاط في الغنئاء العربي في العام 

1921. 

والمونولوج خال من المذهب الذي يتكرر أداؤه من المجموعة 

عه القصئئئبجي بين أغصئئئان األغنية أو مقاطعها. وأول مونولوج أبد

 كان في أغنية )إن كنت أسامح( كلمات أحمد رامي وغناء أم كلثوم.

ل علي( كلمئئات  ولمحمئئد عبئئد الوهئئاب مونولوج )الليئئل يطول

وهو النموذج األفضل  .1921أمين عزت الهجين، غناه في العام 

 لما نذكره عن الليل في األغاني.

 النص
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ليُ ــــلل يطـــاللي ل ع  ي س هران ب ناج    و 

 شمجوني

هد كُحلل ــوالس    لل عينيُ ـر ب لُ ـــــوالدم

فوني  جم

ي    ل تري يا حبيبيــياه   الكل ـــإيمتى خ 

 يجيني

 يرةـــتق طُر الغ    أ غيرل عليكل واللي غايرل 

 هـــــقلبم 

بمرت والق رارل ـي بلمـــراف    رل ـلب حايـصم

لبم   هــــغم

ه ب س  ــيارب  إي    اليـه  الليــجار ت علي

نب    هـــذ 

يابل  ن  لكل وانت  ــواح      أشتاق إليك في الغ 

نبي  ج 

تــواتمنلى ي ش    ابــوم  الع  ان ــــانل يبــع 

خبيل   الم 

ك  ـــو عليــل مل     داللل ـتر الــك وكم ــتيه  

 وبل ـــالقل

قـواحت ل ألنهي ـــح  مي    الل ــار فؤاد ل و 

بي  بل ـح 

 رأـو كنت  تقـل    ه الدليلل ـوأنا قلبي في

 وبـــالقل

 إفاءة أدبية

تبدأ األغنية بالليل،والليل عند المغني العاشق طويل، وسبب 

اإلحسا  بطوله األحزان التي يعانيها العاشق من غياب الحبيب. 

وهذا الشئئئئئعور سئئئئئائد عند معظم العاشئئئئئقين الذين يشئئئئئكون لليل 
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ا. وحئئئدتهم وأشئئئئئئئواقهم وغيرتهم على الحبيبئئئة ممن يعجبون بهئئئ

 ومناجاة الليل هي السبيل للحوار مر النفس.

وقئد ذكر الليئل في األغنيئة في البداية، وذكرت الليالي الظالمة 

 المعذبة في المقطعين الثاني والثالث.

والمونولوج مؤلف من أربعئئئة مقئئئاطر، كئئئل مقطر في ثالثئئئة 

أبيات موحدة القافية. والقافية موحدة أيضئاط في صدر البيتين األولين 

 كل مقطر.من 

ويصئئئئئئنف هئذا المونولوج في قئائمئة المئدرسئئئئئئة الرومانتيكية 

 العربية التي سادت في النصف األول من القرن العشرين.

 

 إفاءة فنية

تكاد هذه األغنية تكون األولى في اسئئئئئئتعارة األداء األوبرالي، 

وهو ما اسئئئئئئتفاد منه محمد عبد الوهاب من موسئئئئئئيقا الغرب، وأداه 

 رسه في قلوب المستمعين ويسكنه آذانهم.باألسلوب العربي ليغ

وكان أداؤه مرسئئالط، يرافقه إيقاح موسئئيقي فئئعيف حتى يبرز 

 .1921صوته الجميل وهو في عمر الشباب في العام 

وماسئئئئئئاعده على هذا األداء الكلمات الموسئئئئئئيقية التي تحتوي 

حروف المد، والغناء األوبرالي في األصئئل يعتمد على حروف المد 

 في األداء.

وأكثر مئئا يثير اإلعجئئاب أن معئئاني الكلمئئات تترجم إلى نبرات 

في األداء، ال يتقنهئا إال عبئد الوهئئاب، وال سئئئئئئيمئا في المقطر الثئالئئث 

 )أشتاق إليك في الغياب(.

وقد لحن عبد الوهاب مونولوجين آخرين وأداهما أداء أوبرالياط 

 .1932و)في الليل لما خلي(  1921وهما: )أهون عليك( 
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 في المونولوج العين

المونولوج، كما عُرفناه، غناء فردي، وهو مناجاة نفسئئئئية، يرتاح 

إليهئا المؤدي. فهي سئئئئئئبيئل إلى التخفف ممئا يشئئئئئئغئل البئال. وقد يكون 

 خطاباط لحبيب غائب.

والكلمات هي التي توحي باللحن المناسئئئئب، وبحثت عن العين 

مراد.  لىفي المونولوج المغنى فوجئئدتهئئا في تئئانجو جميئئل، تؤديئئه لي

واألغنية من كلمات أبو السئئئعود اإلبياري ولحن الموسئئئيقار محمود 

 شريف. والكلمات من الزجل المصري.

 النص

 دا ل ــلبي وعينُي ف  ــق     نيُ ـــــبل عيــــــاطل

 ا ل ــلى منهمل رفـوأغ     ليُ ــــاليين ع  ـــــــغ

 اطلبل عينيل 

يتني من أحالمي حل  اسيرمتني من كــوح     ص 

 اسيـا لكل إحسـغنلاه     اميـــل األلم أنغـــس  

 اةــــــُورة للحيــــمن     وعيــار في فلــــوالن

 اةـبرل النجـدليت لــع     وعيـــر دمـــوف ب ح

بُك ف لي جري مهما  ار  وأحبلكـأحبل ن     حم

 الكالم يفهمش ما معنى     الغرام نخللتني أفهم م

 اطلب عينيُ 

 أخلصت  لك في غرامي     اميــكل أيل ـــلت ـوهب

بللت مع حيتل على أوهامي     ا  أحالميـد   وصل

 يا ما بنيت في الخيالل      انيـــي أمــتل لـوب ني

 الل ـخاللني أعيش الممح     انيــــدعني زمـــوخ

بُ ـواح     هـــكل ب حباــلكن عذاب لبمهــب  حم  كل وغم

 الكالم يفهمش ما معنى     الغرام نخللتني أفهم م
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 اطلمبل عينيُ 

 

 إفاءة أدبية

األغنيئئة مؤلفئئة من مطلر ومقطعين )كوبليئئه( ينتهي كئئل منهمئئا 

يل  (. والمطلر موحئد القئافية في كل من صئئئئئئدر  بجملئة )اطلئب عينيل

الئبئيتين وعجزيهمئئئا. أمئئئا المقطعئئئان )الكوبليئئئه( فيتكرر االلتزام 

االختالف،  تين التاليين مربموفئئئئر القوافي في البيتين األولين والبي

وفي البيت الخامس، تكون القافية موحدة في الصدر والعجز وكذلك 

األمر في البيت السئئئاد . والنظام نفسئئئه متبر في المقطر الثاني مر 

 اختالف القوافي.

والبيت السئئئاد  في المقطر األول هو نفسئئئه في المقطر الثاني 

 قافية ونغماط.

عر والزجل، ولها ما يشئئئئئبهها في هذه التركيبة واردة في الشئئئئئ

قصئئئيدة )سئئئكن الليل( لجبران. بع  الباحثين يري أن هذه التركيبة 

تشئئبه ما يجري في قالب الطقطوقة حين يتكرر غناء البيت السئئاد  

.)  في نهاية كل مقطر، مر تكرار جملة )اطلب عينيل

والشئئئئئئائر أن الطقطوقة تتألف من مذهب )مطلر( وأغصئئئئئئان 

ذهب ينشئئئئده الكور  بين األغصئئئئان. وقد ينشئئئئده )كوبليهات(. والم

المغني أحيئانئاط. وعلى هئذا فئالشئئئئئئبئه بين هذا المونولوج والطقطوقة 

 غير وارد.

 إفاءة فنية

محمود الشئئئريف موسئئئيقار مصئئئري سئئئبق أن لحن ألم كلثوم 

وتزوجها لفترة قصئئئئئيرة. وهو ملحن مطُلر على العلوم الموسئئئئئيقية 

اختئئار أن يلحن كلمئئات اإلبيئئاري  الغربيئئة والمقئئامئئات العربيئئة. وقئئد

على إيقئاح التانجو. والتانجو رقصئئئئئئة أرجنتينية ظهرت في بوينس 
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أير  ثم انتقلئئت إلى أوربئئا  والواليئئات المتحئئدة األمريكيئئة. وآلئئة 

 األكورديون في التانجو أساسية.

وقد اسئئئتخدم الملحن محمود الشئئئريف البيانو األوركسئئئترا في 

بلحن من مقئام نهاوند )دومينور(، المقئدمئة الموسئئئئئئيقيئة القصئئئئئئيرة 

وكئئذلئئك كئئان مقئئام المطلر الئئذي أدتئئه ليلى مراد بصئئئئئئوتهئئا األنثوي 

 الرقيق المعبلر.

وبعئئد نهئئايئئة المطلر تؤدي األوركسئئئئئئترا المئئدخئئل إلى المقطر 

 األول من مقام )جهار كاه(. 

وفي المئدخئل إلى المقطر الثاني يبرز الكمان مر األوكورديون 

 تكرر لحن المقطر األول بكل مافيه.ثم األوركسترا، وي

وتئنئتئهئي األغئنئيئئئة بئئئالئالزمئئئة الئمئكئررة للمطللر مر ظهور 

 األكورديون ثانية، وأداء المطلر بصوت ليلى مراد، ويكون الختام.

والحئديئث عن موسئئئئئئيقا الكلمات صئئئئئئار مألوفاط فيما قدمنا من 

إفئئئئاءات فنية حول أغاني أخري، وال بدل من اإلشئئئئارة إلى أن هذا 

ن من األغئاني صئئئئئئار في خبر كان. وإن من يسئئئئئئتمر إلى هذه اللو

ه السئئئليم أن هذا العمل المتقن قد تُم  األغنية في عصئئئرنا يدر  بحسئئئل

بتعئئاون فريق عمئئل متمرل  متكئئامئئل، بئئذل الكثير من الجهئئد، ليعلن 

للشئئئئرق والغرب أن الموسئئئئيقا العربية يمكن أن تتألق في كل مكان 

جئئالئئه، لتطوير الموسئئئئئئيقئئا العربيئئة إذا تعئئاون المبئئدعون، كئئل في م

 واألغاني العربية لتالئم العصر الذي نعيش فيه.

 الليل والعين في الختام

بئدأنئا المقئالئة بئالحديث عن الليل والعين متعانقين قبيل الموال. 

ثم فصئئلنا بينهما، فذكرنا الليل في قصئئيدة، وذكرنا العين في قصئئيدة 

ج فئئانفرد كئئل منهمئئا أخري، وكئئذلئئك فصئئئئئئلنئئا بينهمئئا في المونولو

 بمونولوج.
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وفي الختئام نود أن نجمر بينهمئا ثئانية بعد فراق لم يدم طويالط، 

وقئد رأينئا أن هئذا الجمر يتحقق في أغنيئة محمد عبد الوهاب )ليالي 

عاشئئق الروح(، وهي األغنية المتفردة في تطوير األوركسئئترا، فقد 

ومبيئئئت ظهر فيهئئئا البئئئانجو والمئئئانئئئدولينئئئات وآالت النفخ كئئئالتر

والكالرينيت، وآالت األوركسترا الكبيرة من كمانات وفيولونسيالت 

وآالت إيقاح وكورال من الجنسئئئئئئين. والعجب كل العجب أن يظهر 

عبئد الوهاب يحتضئئئئئئن البانجو، ويؤدي الكلمات الملحنة أداءط رائعاط 

. 1949في المشئئئئئئهد األخير من فيلم )غزل البنات( المنتو في العام 

غنئئائي المتكئئامئئل وكئئان أبطئئالئئه نجيئئب الريحئئاني وليلى وهو الفيلم ال

 مراد وأنور وجدي وسليمان نجيب ويوسف وهبي وآخرون.

وسئئنكتفي بإيراد القسئئم األول من كلمات هذه األغنية، لنري ما 

 يكون من لقاء الليل والعين.

 النص 

 الل ــــي سـينل دمعــــه ياعــــلي     الل ـــلي طــينل ليــــه ياعـــلي

 ليه يناموا وانت  ت صحي ياعيوني     ياعيوني حبايبي ليه هجروني

 هــــــــــه ليـــــــــــلي

 لل ـــهادي ياليـــول سم ــن طـــم     تكتل ــــــني اشــلي عيـــيالي

 لل ــــني ياليـــر  عيــــن دمـــم     تل ـدي اتلملــي إيـــا ل فـوالك

يتـــــن فجـــوكم م  وديــــلى عهــــــاني عــوصحل      هـــر صحل

 ي خدوديـوعها فــــبتصحا دم     اـي غفلتهــين فـــــوحتى الع

 وديـــن حطب عــغلني عـــش     اغلــــا شـــبلح في الفضــــتس

 وديــت  لوجــــوعمري ما عش     انهـودي على شـــت وجــوهب

 داهـفحيت ه ناي  ف  ن ــ ــأداء بال لح

 لـهد عليه ياليــا شئي ــ كورال نسا

 وح عيش على ذكراهن ــ ــأداء بال لح
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 لـــهد عليه ياليـاشكورال نسائي ــ 

 اهــلى دنيــايم عــهني ــ ـــــــــــــــالمغ

 لــزي  الضحى واللي

 ياليلي ياليل ياعيني

 الــليه ياعين ليلي طكورال ذكوري ــ 

 الـــــــي طلـــــــليني ــ ــــــــــــــــــالمغ

 ليه ياعين دمعي سالكورال ذكوري ــ 

 الـــــي ســـــــدمعني ــ ــــــــــــــــــالمغ

 كورال ذكوري ــ

 ليه يناموا وانت  تصحي ياعيوني     ياعيوني حبايبي ليه هجروني

 هــــــــــه ليـــــــــــلي

 إفاءة أدبية

 من أغانيكلمات األغنية لحسئئئئين السئئئئيد،وهو من كتب الكثير 

عبئد الوهئاب. الليل والعين هنا في مطلر األغنية؛ الليل طال والدمر 

سئال والسئهر مسئتمر، والعين تشئكو من السهاد الق ل ق وتبكي بدموح 

 غزيرة.

والليل شئاهد على تضحيات العاشق فداء لمحبوبه، وهو يذكره 

 ليل نهار ويعيش على ذكراه.

ية بكلمات تعبر هئذه المعئاني مطروقة. يصئئئئئئوغها كتاب األغن

عن الحئالة العاطفية بسئئئئئئبب الهجر أو التواصئئئئئئل. لكن الحرمان و 

 األرق أقرب إلى التأثير النفسي في المستمر.

 إفاءة فنية

تبئدأ األغنية آالت الترومبيت بلحن األغنية األسئئئئئئاسئئئئئئي دون 

إيقاح. تمهيداط ألداء موقُر للحن نفسه من آالت الماندولين. يعقب ذلك 
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الئئذكوري للحن على شئئئئئئكئئل آهئئات، ثم يبئئدأ المغني  أداء الكورال

 غناءه. ويأتي دور الكالرينيت في الفواصل الموسيقية بلحن جديد.

ما يلفت السئئئئئئمر في هذه األغنية بسئئئئئئاطة اللحن والبراعة في 

 التوزير سواء بين اآلالت أو بين المغني والكورال من الجنسين.

لوهاب لهما وهو ويصئئئئئل الليل والعين إلى القمة في أداء عبد ا

 يغني:

 لــــزي الضحى واللي     اهــــايم على دنيـه

 ياليلي ياليل ياعيني

ال، وأجمل ما  فأداؤه لليل والعين هنا يشبه أداء الليالي قبل المول

 فيه التصرف بالليالي والحف على )ياعيني(.

يعقئب هئذا المحف ترديئد الكورال للمطلر،مر تئدخل المغني في 

 ل( و)دمعي سال(.ترديد )ليلي طا

 واللحن من مقام نهاوند في المقطر الذي اخترناه.

 وداح الليل والعين

هئئذا مئئا اسئئئئئئتطعنئئا تقئئديمئئه عن الليئئل والعين في حئئدود مقئئالئئة 

موسئئئئئئيقيئة. غير أن األغئاني العربيئة حئافلئة بئالليل والعين شئئئئئئعراط 

 وزجالط.

وأنئئا أري أن الليئئل مظلئئة جميلئئة، سئئئئئئكونئئه حنئئان للشئئئئئئئاكي 

ة في فيلم )المافي المجهول(.والحيران،   كما غنت ليلى مراد مرل

أما العين فهي السئئئبب في الحب كما غنت سئئئعاد محمد مرة )القلب 

 والل العين(.

وهكذا نري أن أغانينا أصئئئبحت مصئئئئدر معرفة وثقافة. لماذا  

 ال نغني؟
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 اـقـيــس وـمـال

 

 ربيـــرب العـــالمغفي  

 

 

 

 صميم الشريف

 

عرف الشمال اإلفريقي/تونس ـئـ الجزائر ــ المغرب/ الموسيقا 

وكانت موسئئئئيقاهم تحمل منذ القدم  ،منذ اسئئئئتوطن البربر تلك البالد

ليمن امالمح من الموسئئئئئئيقئئا العربيئئة التي انتقلئئت إليهم من عرب 

ليمنيين الئئئذين االت التجئئئاريئئئة والمهئئئاجرين والخليو عبر المبئئئاد

 اسئئئتوطنوا فيها، ويسئئئتدل على ذلك من السئئئلم الخماسئئئي الباناتوني

panatonique  في وسئئئو و بالمغرب وفي  الذي مازال مسئئئتعمالط

وقرقنئئئة وجربئئئةو بتونس، وعنئئئد والطوارقو في واحئئئة  يل رت  يجز

 .يةئروغدامسو الواقعة في الصحراء قرب الحدود التونسية والجزا

ا في الحقبة نفسئئئه وقد أثبتت الدراسئئات أن هذا السئئئلم كان مسئئتعمالط 

على أن الهجرات التي توالت على  .ليمن والسئئئئودان والحبشئئئئةافي 

ينيقيين/ /الف الشئئئئمال اإلفريقي بعد ذلك، والسئئئئيما من قبل الكنعانيين

قية معارفها الموسئئي اط أيضئئمنذ القرن الثاني عشئئر قبل الميالد، نقلت 

ثرة بالموسئيقا اآلشورية واألخري الفرعونية للموسيقا البربرية المتأ

 146وهذه تطورت إلى األفضل بعد استقرار الرومان فيها من عام 

 691حتى عئام  443ام ذ عئب.م، والبيزنطيين منئ 432لغئايئة م  ق.

ب.م حيث أسئئئئسئئئئوا فيها المدار  الموسئئئئيقية في وشئئئئرشئئئئالو في 

إلى مراكز السئئئئئئمئئاح  الجزائر، ووقرطئئاجو في تونس، إفئئئئئئئئافئئة

تاح للموسئئئئيقا البربرية اسئئئئتعمال أاألمر الذي  Odeonالموسئئئئيقي 

، فسيطر على موسيقا شمال  Diatoniqueالسئلم السباعي الطبيعي

لم الخماسئئئئئئي. ويذهب بع  البالد دون جنوبهئا الذي احتف  بالسئئئئئئا 
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أن السئئئئئئلم السئئئئئئباعي جاء إلى الشئئئئئئمال اإلفريقي من إلى الباحثين 

من ازدهئئار الحضئئئئئئئارة الحوريئئة ) الحوريون ( قبئئل العراق في ز

ن جيرانهم الكنعئئانيين نقلوه إلى الشئئئئئئمئئال أسئئئئئئنئئة للميالد، و 1422

ن البربر هم بئئالئئذات الئئذين نقلوه من غرب سئئئئئئوريئئة أو أاإلفريقي، 

ن االكتشئئئئافات اآلثارية دلت على أن أأثناء تجارتهم معها، السئئئئيما 

سئئنة قبل الميالد. وفي  1422 أقدم أغنية بالسئئلم الدياتوني ترجر إلى

كل األحوال فإن الموسئئئيقا الرومانية والبيزنطية لم تسئئئتطيعا التأثير 

على الموسئئئيقا البربرية،ألن المسئئئيحية في قرونها األولى، حظرت 

ية، ليد الموسئئئئيقا البربراالموسئئئئيقا الدنيوية التي هي األسئئئئا  في تق

سئئيما لبربرية والوحصئئرتها في الموسئئيقا الدينية، وكانت الموسئئيقا ا

ري ن األمير البربإحتى  .بعيداط  في تونس قد بلغت من الرقي  شئئئئأواط 

عن الموسئئئئئئيقا والتشئئئئئئخيص )  وبويا الثانيو هو أول من ألف كتاباط 

ال إرية ليد الموسئئئئئئيقا البرباالتمثيئل ( عند البربر، ولم يتم اختراق تق

ية سئئئئئئالمي الئذي حمئل راية الرسئئئئئئالة المحمدبعئد الفتح العربي اإل

 ورسالة العرب الحضارية.

أخذ البربر في عهود اإلسئئئئالم األولى ترتيل القرآن الكريم، ثم 

، فمزجوه بأنغام بربرية، وإن كان غنائياط  ه نموذجئاط عئدلواألذان الئذي 

أداؤهم لئه أقرب إلى اإللقئاء منئه إلى التنغيم، كئذلئك أغرموا بالحداء 

 حال.روالتُ  ل  في الح  بعد أن وجدوه يتطابق ونمف حياتهم االجتماعية 

تآخى العرب والبربر باإلسئئئئالم، وفرفئئئئت لغة القرآن الكريم 

فئئأقبلوا  عليهئئا ينهلون منهئئا علوم  ،القرشئئئئئئيئئة التعريئئب دون إرغئئام

ة وابتنى العرب مدين .مئاغيلر حياتهم ،الئدين والفقئه واآلداب والفنون

سئبتة في المغرب، والقيروان في تونس وهذه جعلوها عاصئمة لهم، 

عمار البالد حتى صئئئئئئارت القيروان من إوأسئئئئئئهموا مر البربر في 

أعظم المدن العربية اإلسئئئالمية و تضئئئاهي دمشئئئق وبغداد، ويؤمها 

الكتاب والشئعراء والمغنون والموسئيقيون من كل مكان لإلقامة فيها 
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والتمتر بكرمهئئئا، أو لالنطالق منهئئئا إلى األنئئئدلس. ومن المغنين 

ن والوافدين من المشئئرق واألندلس أخذ والموسئئيقيين العرب المقيمي

اعات يقالبربر معارف العرب الموسيقية في األلحان والمقامات واإل

آلالت الموسئئئيقية، واسئئئتعانوا بها في ى الإوالعزف والغناء إفئئئافة 

في لغة  كامالط  موسئئئئئيقاهم وأغانيهم، فاندمجت الموسئئئئئيقتان اندماجاط 

ة للصئئئئئئحراء في عئئدا بع  المنئئاطق المتئئاخمئئ ،موسئئئئئئيقيئئة متفردة

الجزائر والمغرب التي حافظت إلى حد ما على أصئئئئئالة الموسئئئئئيقا 

 البربرية.

يزخر المغرب العربي )تونس والجزائر والمغرب( بئئئألوان 

منها ومن الموسيقا والغناء المتعددة األنواح واألشكال، منها التراثي 

 نالمعاصر. والتراثي هو الموسيقا األندلسية التي جاء بها المهاجرو

 ،والمعروفة في تونس بـئئئئئئ والمألوفو ،العرب والبربر من األندلس

وقد عمل أهل  .ووالغرناطيو وفي المغرب بـواآللة وفي الجزائر بـئ

قطئئار الثالثئئة على تهئئذيبئئه وتئئدوينئئه للحفئئاظ عليئئه، ثم الفن في األ

وهو يقوم على نوعين أو  ليف فيئئئه حتى اسئئئئئئتقئئئام لهم األمر.أالتئئئ

 و والثاني الموسيقا األندلسية.نمطين، األول والملحون

 ونـــــالملح

يختلف والملحونو المعمول بئئه في أقطئئار المغرب العربي  

على الرغم من اعتماده عليها في  ،الثالثة عن الموسئئئيقا األندلسئئئية

ليبه التلحينية على الشعر المغنى وأوزانه العروفية في فبف اأسئ

ى العاملون فيه علاللحن والغناء وإفئئفاء التطريب، قبل أن يخرج 

د وق .يقاعات واألوزاناألوزان األندلسئئئئئية وابتكارهم لكثير من اإل

تعدي الملحون الشئئئئئعر إلى األزجال، وتجاوز في انتشئئئئئاره الحياة 

الئدنيويئة إلى الحيئاة الدينية في االحتفال بالمولد النبوي الشئئئئئئئريف 
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والسئئئيما في العشئئر األخير من شئئئعبان وليلة  ،والمناسئئبات الدينية

هئئب الصئئئئئئئوفيئئة في حلقئئات اكئئذلئئك اعتمئئدتئئه المئئذ .القئئدر واألعيئئاد

وكرسئئئئئته لتمجيد الذات االلهية ومديح الرسئئئئئول الكريم  كارهم،أذ

)ص(. وقد عمل في هذا الفن جمير المهتمين في مجال الموسئئئئئئيقا 

ال إوالغنئئاء. واليختلف القئئالئئب الفني للملحون بين األقطئئار الثالثئئة 

ن المغربي الذي هو صئئنو التونسئئي في التسئئميات، ويتألف الملحو

 والجزائري من العناصر التإلية:

ـئئئـئئئ وهي عبارة عن مقدمة موسيقية تؤدي بطرق  السرابهـئئئـئئئ  1

 مختلفة تتراوح بين سرعة الوزن وبطئه.

ــ وهو غير الموال المشرقي ــ ويتألف من بيتين من  الموالـئـ  2

دون أن  ، يرتجئئل المغني عليهمئئا ألحئئانئئاط النظم المعرب غئئالبئئاط 

 يخرج عن المقام األصلي.

ـئئئئئـئئئئئ وهي المذهب الغنائي في القصيدة التي تلي  الحربةـئئئئئـئئئئئ  3

 الموال، وتردده الجوقة بين أغصان القصيدة ) المقاطر (.

ـئئـئئ أي األغصان ـئئـئئ وكل جزء له مقدمة تتكون من  األجزاءـئئـئئ  4

 قسمين يعرفان بالعروبي والناعورة.

اء ـئئئـئئئ وفيها يجنح المنشدون إلى ـئئئـئئئ أي قفل الغن الدرديكةـئئئـئئئ  4

 ر.ـــداء السرير الموقاأل

 الموسيقا األندلسية

( فتقوم ةأما الموسئئئئئيقا األندلسئئئئئية )المألوف والغرناطي واآلل

لي والغنئئائي لمقتطفئئات من القصئئئئئئئائئئد على اآلداء الموسئئئئئئئيقي اآل

والموشئئئئئحات واألزجال التي تؤدي كافة وفق ترتيب مخصئئئئئوص 

وأول من أمر بتنظيمهئئا وترتيبهئئا .  و يطلق عليئئه اسئئئئئئئم والنوبئئة



 

 36 

ـئئئئئئئـ  1112) شئئرف عليها بنفسئئه الملك محمد الرشئئيد باي تونسأو

 .ومليا( ثالث ملو  األسرة الحسينية، وهي المعمول بها حتى 1149

وعلى الرغم من أن النوبئئة تسئئئئئئتقي مئئادتهئئا اللحنيئئة والغنئئائيئئة من 

ة ا بينها العالقفيم يسئئئيراط  ال أن هنا  اختالفاط إالموروث األندلسئئئي، 

لوب أخذت تونس باألس .له بترتيب النوبة، وإنما باألسلوب األندلسي

سلوب الجزائر باألأخذت و .شبيليةإشبيلي األصيل ـئئئئـئئئئ نسبة إلى اإل

المغرب بمزيو من أخذ و .الغرناطي البسيف ـئئئئـئئئئ نسبة إلى غرناطة

سلوب غرناطة، منذ حكم أو ـئئـئئ سلوب بالنسيا ـئئـئئ نسبة إلى بالنسياأ

 لمرينيون المغرب. ا

عن الغرناطي واآللة نتيجة  لياط اويختلف المئألوف التونسئئئئئئي ح

تأثره بالمشئرق العربي بمالمح لحنية ومقامية تسيطر عليها القوالب 

وسادت  ،تونسى لإالموسئيقية الشرقية التي جاء بها الحكم العثماني 

م ل في القرن السئئابر عشئئر. مر ذلك فإن ترتيب والنوبةو فشئئيئاط  شئئيئاط 

 ،قطئئار الثالثئئة، وإن ظئئل فن اآللئئة المغربي هو األنقىيتغير في األ

 مؤثراط  فئئئئئئعف من أن تكون عامالط أألن التئأثيرات الخارجية كانت 

فيه، وتتألف النوبة من أقسام أو أجزاء، أولها مايعرف بـ والبغية و، 

يقاح، وظيفتها توفئئئئئئيح وتحديد نوح إلية حرة بدون آوهي معزوفة 

تليهئئا مبئئاشئئئئئئرة، وتوشئئئئئئيئئة النوبئئة األولى و، وهي  .بر(المقئئام )الط

وهي  .مقطوعة موسئئيقية تسئئبق الثانية المعروفة وبتوشئئية الميزانو

مقطوعئئة موسئئئئئئيقيئئة تعزف قبئئل البئئدء وبئئالميزانو وتتبعئئه  أيضئئئئئئئاط 

ـئئئـئئئ مقطوعة موسيقية تسبق الغناء ـئئئـ  باإليقاح، ثم وتوشية الصنعةو

على لحن يتكون من ووالصئئنعةو وجمعها صئئنائر، مصئئطلح يطلق 

القالب الموسيقي ـئئئئـ  جملتين موسيقيتين، ومن مجموعها يتكون ـئئئئـئئئئ

وعلى هئئئذا وفتوشئئئئئئيئئئة  .ومن مجموح الموازين تتكون والنوبئئئةو

و ثم باقي ةالصئئئفةو تعني الدخول بغناء البيت األول ثم تليه والتوشئئئي

 أبيات الصنعة. 

يها لع في المقدمة وخوفاط  وكانت توشئئئئية الصئئئئنعة تندرج قديماط 

من الضئئياح حشئئرت داخل الصئئنائر، وقد أعاد إليها الفنان المغربي 
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تيب أما تر .أحمئد الوكيلي االعتبئار ، بترتيبهئا من جئديئد في المقدمة

ر وفئئئئئئ .النوبات فهو الترتيب الذي يتوافق مر شئئئئئئجرة والطبوحو

المقامات وكناش الحايكو في عهد المولى عبد الرحمن، على أسا  

األندلسئئئية وفق اآلتي: رمل الماية )الحسئئئيني  منح تسئئئلسئئئل النوبات

عشئئئئئئيران(، العشئئئئئئاق، األصئئئئئئبهان )السئئئئئئيكاه(، غريبة الحسئئئئئئين 

)الحسيني( الرصد ـئئـئئ وهو مقام موسيقي خماسي يستقر على درجة 

الدوكاه )ره( ويخلو من الصئئئئئئوت الثالث )فا( ويتكون من )ره، فا، 

ق لمشرصئول، ال، سي( وهو غير الراست السباعي المستعمل في ا

،راسئئت الذيل )الراسئئت التركي(، الحجاز المشئئرقي، ـئئئئئئـئئئئئئالعربي 

عراق عجم، االسئئتهالل، الحجاز الكبير، الماية )الراسئئت الممزوج 

 بالسيكاه( 

 موسيقا المغرب المعاصرة 

قطئار المغرب الثالثئة منذ مسئئئئئئتهل القرن العشئئئئئئرين أأخئذت 

إلى جنب مر موسئئئئيقاها  وسئئئئارت بها جنباط  ،بالموسئئئئيقا المشئئئئرقية

التراثية، وإن سئئئئئبقتها إلى ذلك تونس، وهذا يرجر إلى ملو  تونس 

الئذين دأبوا منئذ وفئاة محمئد الرشئئئئئئيئد بئاي، على تأسئئئئئئيس مدار  

 اط سئئبوعيأموسئئيقية خاصئئة في قصئئورهم يتفقدون شئئؤونها وأعمالها 

وقئد ظلئت هذه العادة متبعة حتى زمن الملك أحمد باي  .يوم الثالثئاء

هئئذه المئئدار  عئئدد وفير من في ، وقئئد تخرج 1942ني عئئام الثئئا

منهم عازف البيانو والقانون محمد القادري والمطربة  ،الموسئئئئيقيين

ير األول شئئوفي القرن التاسئئر عشئئر أسئئس الم .وعروسئئية بروطةو

 .وأحمد باشئاو المدرسئة الموسئيقية العسئكرية لفرق اآلالت النحاسية

والهالل والناصئئئئئئرية فرق الحسئئئئئئينية  تسئئئئئئسئئئئئئوعلى غرارهئا أم 

واإلسئئئئئئالميئة، وهئذه المدرسئئئئئئة قامت بتدوين المحفوظ من التراث 

الموسئئئئئئيقي، وفئئئئئئبف قواعد العزف لعدد من اآلالت الموسئئئئئئيقية، 

وحئئددت قواعئئد المقئئامئئات بئئالترقيم الموسئئئئئئيقي في مخطوط مئئازال 

 .في مكتبة المعهد الرشيدي محفوظاط 
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افظت كذلك أسئئس أصئئحاب الطرق الصئئوفية مدار  للغناء ح

ومن الفنانين الذي اشتهروا في القرنين التاسر  .على التراث وإحيائه

عشئئر والعشئئرين، الشئئيخ محمد بن الحسئئين الضئئرير الذي اختص 

ودر  على يديه المطرب وعزوز السئئمسئئارو والنقرزان  ،بالتراث

ن عنه المعهد الرشئئئئئيدي في مسئئئئئتهل الصئئئئئادق الفرجاني الذي دوُ 

ثم الشئئئئئئيخ وسئئئئئئالمئئة  .كثيرة عمئئاالط أربعينيئئات القرن العشئئئئئئرين أ

رئيس منشئدي الطريقة الشاذلية الذي كانت له مساهمات  الدومانيو

الذي تر   ةوالشئئئئئيخ صئئئئئادق بن عرف .فعاله في الغناء المسئئئئئرحي

والشئئئئيخ محمد غانم الذي ترأ   .ثروة قومية دا تسئئئئجيالت غنائية تع

ألول ا الفرقة الموسئئئيقية التي شئئئاركت في مؤتمر الموسئئئيقا العربية

وعئازف الكالرينيئت عزيزي عبد الرازق  .1932في القئاهرة عئام 

ية المقامات العربية مر تصئئئئئئويرها بالئذي طبق على هذه اآللة الغر

وأحمد الوافي ـئئئئـئئئئ وهو  .نصافها وأرباعهاأعلى مختلف الدرجات و

من عائلة أندلسية ـئـ وقد أثري بمؤلفاته الموسيقا التونسية، واستعان 

ير النجيو كمرجر في الموسئئئئئئيقا العربية، وهو أول بئه البارون ود

 .من طبق الهنك والرنك في األدوار المصئئئئرية في الغناء التونسئئئئي

ويعتبر موشئئحه وقافئئي العشئئقو خير مثال على عمله هذا، كما أن 

يقاح إلي قومي فئئئئئئيعونيو على اموشئئئئئئحئاتئه األخري من مثئل وي

وكان  .مالهعأهم أو وبدري بداو على وزن السئئئئماعي من  ،النوخت

 يةا بالموسئيقتين المصرية والسورمن أوائل الموسئيقيين الذين تأثرو

. 

في تطور الموسئئئئيقا  هاماط  كذلك برز موسئئئئيقي آخر لعب دوراط 

( الذي برح في 1964ـئئئئئـئئئئئ  1194التونسية هو وخميس الترنانو )

وتفوق في العزف بالعود على معاصئئئئريه محمد المغيري  ،المألوف

سئس فرقة خاصة به كانت أو .بن عبد السئالمواللوبالشئشئي ومحمد 

سئئئئبوعية بمقهى الرباط الذي يؤمه األدباء والمثقفون تقيم حفالتها األ
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والفنانون، ودأب على حضئئئور درو  الموسئئئيقي السئئئوري الشئئئيخ 

 .علي الدرويش، فتعلم منه التدوين والمقامات والموشحات المشرقية

الذي سمي باسم  سئاهم في تأسيس المعهد الرشيدي 1934وفي عام 

له الهتمامه بالموسئئئئئيقا والغناء وتحقيقه  باي محمد الرشئئئئئيد تكريماط 

لخميس الترنئئان ومئئا قئئدمئئه في مجئئال  وتقئئديراط  .للنوبئئة األنئئدلسئئئئئئيئئة

اسمه  دم كل سنتين مهرجان باسمه، كما خل  نظُ له يم  الموسيقا وتكريماط 

ر هعلى أهم شئئارعين في تونس وفي بنزرت التي ولد فيها.  من أشئئ

المطربين والملحنين والمطربات  التونسئئئيين شئئئبيلة الراشئئئد وحبيبة 

مسئئئئئئيكئة وعليئة وزين الحئداد وصئئئئئئوفية صئئئئئئادق ولطيفة ولطفي 

 بوشناق.

هل الفن فئياح موسيقاهم في أأما في الجزائر التي خشئي فيها 

وا بإحياء موسئئئئئيقاهم بغناء القصئئئئئائد ؤالقرن السئئئئئابر عشئئئئئر فقد بد

و أين على ألحان من الغناء األندلسئئي الخاصئئة  بمديح سئئيد المرسئئل

وكانت قصئئائد الشئئيخ شئئرف الدين  .تلحينها على غرار تلك األلحان

البوصئئئئئئيري، وابن عربي، وأبو مئئدين الشئئئئئئئافعي وعبئئد الرحمن 

 الثعالبي أولى تلك المحاوالت التي تكللت بالنجاح.

وفي القرن التاسئئئئئئر عشئئئئئئر اشئئئئئئتهر عازف الكويترا ومحمد 

كئئأبرح مغن  حئئاف  على الغنئئاء  1921م سئئئئئئفنجئئةو المتوفى عئئا

بالفن المشئئئئئرقي، وكانت  يسئئئئئيراط  خذاط أوأخذ  ،األندلسئئئئئي الغرناطي

حفالتئئه التي يقيمهئئا في مقئئاهي بو شئئئئئئعشئئئئئئوه و العرايش والبوزة 

برز أسئئئئئهم المفتي محمد بوقندورة. أر ىيحضئئئئئرها كبار القوم وعل

 يعمئئل قئئام بئئه مر تلميئئذه ويئئا فيئئل بن مخلوفو والبئئاحئئث الفرنسئئئئئئ

 قامت ،من التراث األندلسئئئئي وروانيو ترقيم سئئئئتة وسئئئئبعين عمالط 

بنشئئئئئئرهئئا دار ولودو و في بئئاريس. وبعئئد وفئئاتئئه تئئابر تلميئئذه وبن 

مخلوفو مر الفنانين وموزينوو ووسئئعديو جمر خمسئئمئة مقطوعة 
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ونشئئئئر  .مذيلة بتوقيعه في جمعية المؤلفين والملحنين جميعاط سئئئئجلها 

ا الجزائرية، يعتبر المرجر الوحيد إلى م بالعربية عن الموسيقا كتاباط 

 بعد االستقالل. 

وائل القرن العشئئئئئئرين اشئئئئئئتهرت في الجزائر مطربات أوفي 

منهن خيرة جئئابوتي وخيرة شئئئئئئوشئئئئئئانئئه وحليمئئة البغري  ،قئئديرات

وحنيفة بن عمارة وعائشئئئة الخلوية، عرفن باسئئئم والمسئئئمعاتو أو 

ى غرار فرقة والمداحاتو كن يشئئئئئاركن في الحفالت النسئئئئئائية، عل

المداحين في قسنطينة التي ظلت تقدم حفالتها بمناسبة المولد النبوي 

الشئئريف حتى عشئئرينيات القرن العشئئرين في قسئئنطينة والجزائر. 

أبرز مطربئئة ظهرت في تلئئك الفترة، يمنيئئة بنئئت الحئئاج مهئئدي التي 

قنت العزف بالكويترا و الكمانجة ) كمان أتدرسئئئئت األدب العربي و

يت وتوف ،حترفت الغناء وذاح صئئيتها في تونس والمغربوا ،شئئاه (

سئئئئئئطوانة من روائر الغناء أتئاركئة وراءها خمسئئئئئئمئة  1933عئام 

ومن الفنانين المعاصئئئئرين الذين حافظوا على  التراثي والمعاصئئئئر.

الئدين بئاش تئارزيو الئذي كئان له  يالتراث الجزائري الفنئان ومحي

في تلمسئئئئان الشئئئئيخ باح طويل في المسئئئئرح الغنائي، كذلك اشئئئئتهر 

أبرح عئئازف بئئالكويترا، والشئئئئئئيخ عربي بن وهو وعمر البختيو 

صئئئئئاري بالرباط الذي رأ  فرقة الجزائر الموسئئئئئيقية في المؤتمر 

، والحاج وحسئئئئونة 1932األول للموسئئئئيقا العربية في القاهرة عام 

خوجةو الذي شئئئئئئار  في عدد من المهرجانات واللقاءات الفنية في 

تابر رسئئالته من بعده تلميذه ف 1961وفاه ه عام الجزائر وتونس وت

 الطاهر الفرقاني.

وفي المغرب التي ازدهئئت عصئئئئئئورهئئا المختلفئئة التي تعئئاقئئب 

عليهئا المرابطون والموحئدون والمرينيون والسئئئئئئعديون والعلويون 

عنئدمئا وفد إليها النازحون  ،والسئئئئئئيمئا في عهئد المرينيين ،بئالفنون

ة ثم غرناطة حاملين معهم فنون شئئئئئئبيليإاألندلسئئئئئئيون بعد سئئئئئئقوط 
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وفي ذا  العصر ظهر العالم الصوفي محمد بن  .األندلس الموسيقية

عيسئئئئئئى صئئئئئئاحئب الطريقئة العيسئئئئئئاويئة التي حافظت على الغناء 

ثم برز في عهئئد السئئئئئئعئئديين وعالل البطلئئةو مبتئئدح مقئئام  .التقليئئدي

االسئئتهالل )الراسئئت( بمدينة فا  إثر اتصئئاله بفنانين من المشئئرق 

لعربي. وفي العهئئئد العلوي برز كم وفير من الفنئئئانين نهضئئئئئئوا ا

منهم عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسئئئي الذي  ،بالموسئئئيقا المغربية

من نوبة وراسئئئئئئت الذيلو والشئئئئئئيخ محمد بن قاسئئئئئئم بن  لحن قطعاط 

سس مدرسة موسيقية مر عدد أزاكور، والشيخ حدو بن جلون الذي 

براهيم إشئئئئئئهرهم وأالفنانين من عالم من أمن زمالئئه، تخرج منهئا 

التادلي الرباطيو ووعبد السئئالم البريهيو. كذلك شئئهد هذا العصئئر 

الباحث الموسئئئئئيقي محمد بن الحسئئئئئن الحايك كنشئئئئئه الذي فئئئئئبف 

وصئنفها في إحدي عشئرة نوبة  المقامات في خمسئة وعشئرين مقاماط 

 . 1111هي المستعملة إليوم، وكان ذلك في عام 

ار  المغرب في المؤتمر الموسئئئئيقي وفي القرن العشئئئرين شئئئ

كان على رأسئئئئئئه  ،بوفئد هئام 1932العربي األول في القئاهرة عئام 

الموسئئئئئئيقي وعمر الجعديو الذي كان يقيم في قصئئئئئئر الملك محمد 

جمعية هواة الموسئئئئئيقا  ئتنشئئئئئأ 1931في عام  الخامس وبرعايته.

األندلسئئئئية بعناية الحاج إدريس بن جلون التي اسئئئئتطاعت تسئئئئجيل 

كذلك اشئتهر الشيخ  اإلحدي عشئرة.النوبات ي نوبات من أصئل ثمان

الئئذي ترأ  فرقئئة فئئا   1912عبئئد الكريم الرايس المولود عئئام 

ة حمد بن محمد الوكيلي الذي تسلم رئاسأوالشيخ  ،للموسئيقا التقليدية

فرقة اإلذاعة المغربية، والفنان القدير محمد العربي التلمسئئئئاني قائد 

ب هؤالء اشئئئئئئتهر عئئئدد من البئئئاحثين وإلى جئئئانئئئ .فرقئئئة تطوان

 والمؤرخين منهم محمد بنونه والعربي الوزاني.
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كمئئا تئئألق في النصئئئئئئف الثئئاني من القرن العشئئئئئئرين عئئدد من 

بئئد الوهئئاب آجومي وعبئئد الهئئادي بو ع المطربين والمطربئئات منهم:

لي ومحمد الحياني وسئئئميرة بن سئئئئعيد االخياط، وعبد الوهاب الدوك

السئئئئالم عامر الذي فاز لحنه لقصئئئئيدة والقمر والملحن الراحل عبد 

ن حقق مبيعئئات زادت على أسئئئئئئطوانئئة البالتينيئئة بعئئد األحمرو بئئاأل

سئئئئطوانة. وكانت مدرسئئئئة االسئئئئتشئئئئراق من أهم المدار  أالمليون 

حمئئئد أوكئئئان العواد الملحن  ،الئفئنئيئئئة الئتئي ظئهرت في المغرب

 نب  وجوهها.أالبيضاوي الذي يفتخر المغرب به من 

 المراجر

مئئدخئئل إلى تئئاريخ الموسئئئئئئيقئئا ،عبئئد العزيز بن عبئئد الجليئئل*  

 .1913مايو )أيار(  (عالم المعرفة)سلسة ،المغربية

الدار التونسئئئئية للنشئئئئر ،األغاني التونسئئئئية ،الصئئئئادق الرزقي* 

1961. 

مطبوعات أكاديمية المملكة ،بغيات وتواشئئئئئئي،عز الدين بناني* 

 .1994ية بالمغر

الدار ،أدبهاوعربية ـئئئئئئئـئئئئئئئ تاريخها الموسئئيقا ال،صئئالح المهدي* 

 .1919التونسية للنشر 

وزارة الثقافة السئئئئئئورية ،األغنية العربية،صئئئئئئميم الشئئئئئئريف* 

1911. 

 

 المصطلحات

 . Panatonique السلم الخماسي الباناتونيك 

 . Diotonique             السلم السباعي الطبيعي
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 إيقئئاح فئئارسئئئئئئي أخئئذه العرب في                النوخت 

 زمن ابن سينا.

 

 

 

 

 . . .  أحمد األوبري

 

 الموسيقي المنسي 

 

 
 
 

 

 أحمد بوبس

 

أحمد األوبري موسئئئئئئيقي سئئئئئئوري عالم. أخذ الموسئئئئئئيقا على 

أصئئئولها العلمية. وتعمق بالموسئئئيقا الكالسئئئيكية األوربية وعلومها، 

واسئئتخدمها في ألحانه العربية. فجدد فيها دون تشئئويه أوتغريب. بل 

بد الوهاب في ذلك. وأحمد األوبري لم هو سئئبق الموسئئيقار محمد ع

ينل الشئئهرة والمكانة التي يسئئئتحقها بين الموسئئئيقيين العرب الكبار، 

ألنئه جعل من الموسئئئئئئيقا هواية له وليس حرفة. فجعلها في المرتبة 

الثانية بعد عمله، على الرغم من النشئاطات الموسيقية الواسعة التي 

 .  قام بها، واأللحان الكثيرة التي أبدعها

 الوالدة والنشأة 
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في أسئئئئئئرة  1114وأحمئد األوبري موسئئئئئئيقي حلبي. ولد عام 

محبة للموسئئيقا. وكان منزل األسئئرة مزار الموسئئيقيين والمطربين، 

يقيمون فيئه السئئئئئئهرات الغنئائيئة بمشئئئئئئاركئة الوالئد، فنما عنده حب 

الموسئيقا. وتلقى دراسئته االبتدائية في المدرسة الشيبانية التي كانت 

ضئئاط بمدرسئئـئئئئئئئة األرض المقد سئئة. وتعلم العزف على آلة تعرف أي

الكالرينيت والنوتة وقواعد الموسئئئئئيقا والعلوم الموسئئئئئيقية الغربية، 

مئثئئئل الئهئئئارمئونئي والبوليفوني والكونتربوان على يئئئد الرهبئئئان 

االيطاليين. وانضئئئم إلى الفرقة الموسئئئيقية للمدرسئئئة عازفاط على آلة 

الموسئئيقي الحلبي خاصئئة والعربي  الكالرينيت. واطُلر على التراث

عامة. لكنه لم يقر أسئئئيراط لهذا التراث. بل انطلق بموسئئئيقاه إلى آفاق 

تعبيرية حديثة . مسئئتفيداط من العلوم الموسئئيقية الغربية التي درسئئها. 

لكن موسئئيقاه نطقت بلغة موسئئيقية عربية أصئئيلة، وبروح تجاوزت 

لعزف على آالت العصئئئئئئر الئئذي كئئان يعيش فيئئه األوبري. وتعلم ا

 عديدة منها إفافة إلى الكالرينيت النشأة كار والعود. 

ورغم المسئئئئئئتوي الرفير الئذي وصئئئئئئل إليئه أحمد األبري في 

ل أن  الموسئئئيقا، عازفاط وملحناط ومؤلفاط وباحثاط موسئئئيقياط، إال أنه فضئئئل

تبقى الموسئئئئيقا في حياته فئئئئمن نطاق الهواية. لذلك تابر دراسئئئئته 

ادة الثئئانويئئة، لينخرط بعئئدهئئا في العمئئل حتى حصئئئئئئئل على الشئئئئئئهئئ

 الوظيفي. 

واألوبري لم يتفر  للموسئئئئئئيقئئا لسئئئئئئببين، أولهمئئا: الوسئئئئئئف 

االجتمئاعي المحئاف  الذي نشئئئئئئأ فيه، والذي اليسئئئئئئمح له باحتراف 

الموسئئئئيقا. وثاني السئئئئببين: أنه كان يدر  أن العمل الموسئئئئيقي في 

لكريمئئة التي بلئئدنئئا اليمكن أن يوفر للموسئئئئئئيقي الحيئئاة المئئاديئئة ا

 يحتاجها. ناهيك بازدراء المجتمر واحتقاره لممتهني الفن. 

 نشاطات موسيقية

ورغم عدم احتراف أحمد األوبري الموسئئئئئئيقا، فقد مار   

الكثير من النشئئئئئئئاطئات الموسئئئئئئئيقيئة. فبعئد نيله الثانوية عمل في 
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تدريس الموسئيقا لسئت سئنوات في مدرسئة التجهيز، سافر بعدها 

ولى مهئئام مئئدير المئئدرسئئئئئئئة األهليئئة وأسئئئئئئئتئئاذ إلى حمئئاة، حيئئث ت

الموسئئيقا فيها خالل العهد الفيصئئلي. وبعد ثالث سئئنوات قضئئاها 

في عمله هذا، عاد إلى حلب ليعمل موظفاط  في مصئئلحة األشئئغال 

العامة، فشئغل منصئب رئيس ديوان المصئلحة. واستمر في عمله 

 هذا حتى رحيله. 

لوطني، وكان من في تأسيس نادي التمثيل ا 1921وساهم عام 

أعضئائه البارزين. وعندما قامت السئلطات الفرنسية باغالق النادي 

بسئبب نشئاطاته المعادية لالسئتعمار، سئاهم األوبري في تأسئيس ناد 

آخر هو نادي الصئئئئئئنائر النفيسئئئئئئة. وقام بتلحين عدد من األناشئئئئئئيد 

المعادية للمسئئتعمر، فقامت سئئلطات االحتالل بإغالق النادي أيضئئاط. 

شئئئئئئار  في حفئئل تئئأبين الموسئئئئئئيقي الكبير كميئئل  1934عئئام وفي 

شئامبيرالذي أقيم في السابر من كانون األول من ذا  العام في نادي 

الشئئئبيبة الكاثوليكية بمناسئئئبة مرور عام على رحيله. وفي الحفل قاد 

الفرقة الموسئئئئيقية، ولحن ثالثة أعمال غنائية في رثاء شئئئئامبير هي 

( وغناء المجموعة،و)ياعروسئئئاط( شئئئعر )ياشئئئهاباط( نظم )أ.الصئئئبا 

عمر أبي ريشئئئئئئة وغناء المطربة طوباليان، و)عفة البرد( نظم أبي 

ريشئة أيضاط وغناء عبد الرحيم األوبري. وكان قد رثا كميل شامبير 

عند وفاته بنشئئئيد)دمعة على الفن(. وفي نفس العام شئئئار  في حفل 

تشرين األول  11تكريم الشاعر األخطل الصغير الذي أقيم بتاريخ )

(، وألقى األوبري كلمئة في الحفئل، وقئاد الفرقئة الموسئئئئئئيقية 1934

كان أحمد األوبري فئئئمن  1941فيه. وعند افتتاح إذاعة حلب عام 
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اللجنة الموسيقية فيها. كما تولى اإلشراف الفني على الحفلة الغنائية 

في سئئينما روكسئئي  1939التي أقيمت في الثالثين من كانون األول 

 ب، وشار  فيها فنانون سوريون وعرب كبار. بحل

لكن أهم نشئئئئئئاطاته كانت مشئئئئئئاركته في مؤتمر الموسئئئئئئيقا  

في القئئاهرة فئئئئئئمن الوفئئد  1932العربيئئة الئئذي انعقئئد أواخر آذار 

السئئوري الرسئئمي. وشئئار  في جلسئئات المؤتمر بفعالية، وقدم آراء 

 هامة. 

 أبحاثه الموسيقية

موسئئئئئئيقيين المتعمقين. ولئئه يعئئد أحمئئد األوبري من البئئاحثين ال

دراسئئئئات عديدة تدل على فهمه العميق لبنية الموسئئئئيقا العربية. وله 

 تصور تقدمي في عالقة الموسيقا العربية بالموسيقا الغربية. 

ومن الدراسئئات الهامة التي وفئئعها دراسئئة بعنوان )الموسئئيقا 

ن. ريفي ثالثينيات القرن العش «الحديث»التركية( التي نشئرتها مجلة 

ووقعت الدراسئئة في سئئت صئئفحات من المجلة. وتناول فيها التجربة 

التركيئة في المزج بين الموسئئئئئئيقا التركية والموسئئئئئئيقا الكالسئئئئئئيكية 

األوربيئئة. وتوقف عنئئد المنئئاهو التعليميئئة في المعئئاهئئد الموسئئئئئئيقيئئة 

التركية، وخصئئوصئئاط معهد أنقرة الذي تتضئئمن مناهجه تعليم الطالب 

غئربيئئئة، مثئئئل الهئئئارموني والكونتربوان الئعئلئوم الئمئوسئئئئئئيئقئيئئئة الئ

والترانسئئئئئئبوزيسئئئئئئيون. والطالب ملزمون بتعلم العزف على إحئئدي 

اآلالت الموسئئئئيقية التي تتكون منها الفرقة السئئئئيمفونية. كما تتضئئئئمن 

منئئاهو المعهئئد: المعلومئئات الوطنيئئة والقوميئئة، وشئئئئئئيئئئاط من التئئاريخ 

 اب اللغتينوالجغرافيئئا والطبيعيئئئات والريئئافئئئئئئيئئئات والكيميئئئاء وآد

التركية والفرنسئئئئئية  والرسئئئئئم. ويري األوبري في دراسئئئئئته هذه أن 

الموسئئئيقا الشئئئرقية ليس لها ماض وافئئئح يمكن الرجوح إليه لتثبيت 

شئئئئئئكلهئا الحئالي. لذلك نراه يميل إلى تأييد التجربة التركية في إدخال 

 علوم الموسيقا الغربية إلى الموسيقا الشرقية. 
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)حفالت أم كلثوم(،  راسئئئئئئة بعنوانومن دراسئئئئئئاتئه الهئامئة  د

، 1931نشئئئئئئرت في مجلئة )الحديث( في عدد تشئئئئئئرين األول عام 

تناول فيها صئئئئئئوت أم كلثوم وأداءها بالتحليل، بعد الحفالت الثالث 

وتحئئئدث األوبري عن التي أحيتهئئئا في حلئئئب في العئئئام نفسئئئئئئئئه. 

االنتقئاالت المقئاميئة التي قامت بها أم كلثوم، وعن الموافئئئئئئر التي 

أبئدعئت فيهئا، كما عرض بع  الهنات التي ظهرت في صئئئئئئوتها. 

ودراسئئة أحمد األوبري هذه عن صئئوت أم كلثوم دراسئئة قيمة، يندر 

 أن تظهر مثلها هذه األيام. 

)اسئئئئئئق  وألحمد األوبري دراسئئئئئئة تاريخية هامة عن فاصئئئئئئل  

في حلب. واحتوي الكتاب  1921العطاش( تضمنها كتيب صدر عام 

إفئئئئئافة إلى الدراسئئئئئة فاصئئئئئل )اسئئئئئق العطاش( كامالط بموشئئئئئحاته 

وفئئئئئروبه وأوزانه . وقام بجمعه وفئئئئئبف ألفاظه فتح ه قسئئئئئطون. 

ووقعت دراسئئة أحمد األوبري في ثماني صئئفحات من الكتيب، تناول 

عن أصئئئئئل هذا الفاصئئئئئل وجذوره فيها بالشئئئئئرح الروايات المتعددة 

 التاريخية، وعن رقص السماح الذي ارتبف بالفاصل ارتباطاط وثيقاط. 

 بداعاته الموسيقيةإ

في الجانب اإلبداعي وفئئئئر أحمد األوبري الكثير من األلحان 

والمقطوعات الموسئيقية زاد عددها المئة. لم يصئلنا منها مسجالط إال 

يم(، وأغنيئئة )أريو الزهر القليئئل، مثئئل نشئئئئئئيئئد )يئئاظالم السئئئئئئجن خ

ياليلى( بصئئوت المطربة سئئحر. وسئئبب عدم وصئئولها، أن معظمها 

قدمت فئئمن مسئئرحيات وأوبريتات، وقسئئم آخر منها أناشئئيد وطنية 

فئئد المسئئتعمر الفرنسئئي  وأغنيات اجتماعية . وهذه ال تلقى رواجاط 

عادة عند شئئركات األسئئطوانات . وهي وسئئيلة التسئئجيل الوحيدة في 
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يام. إنما وصئئئئئئلتنا نوتات الكثير من أعماله، لكن لم يسئئئئئئجل تلك األ

 منها إال القليل في مهرجان األغنية السورية. 

كما لُحن أحمد األوبري العديد من المسئئئئئرحيات واألوبريتات. 

ومن أشئئئئئئهر أعماله في هذا المجال األوبريت التاريخية: )ذي قار( 

سئئئئئرح اللونا التي نظمها الشئئئئئاعر عمر أبو ريشئئئئئة، وقدلمت على م

 . 1933بار  بحلب عام 

الغنئاء الوطني كئان المجئال األرحب ألحمد األوبري. لحن فيه 

الكثير من األناشئئئئئيد التي هاجم في بعضئئئئئها المسئئئئئتعمر الفرنسئئئئئي 

وطالبه بالرحيل عن بالدنا. ومن أشهر هذه األناشيد )ياظالم السجن 

عندما ، 1922خيم(. والنشئئئئيد من نظم نجيب الريس الذي كتبه عام 

كئئان معتقالط في سئئئئئئجن )سئئئئئئيلول( بقلعئئة أرواد مر مجموعئئة من 

الوطنيين الرافضئين لوجود االستعمار الفرنسي على أرض وطنهم. 

ونجيب الريس منافئئئئل عنيد سئئئئئخر قلمه وكلمته الصئئئئحفية فئئئئئد  

المسئتعمر ووجوده على أرض سئورية. فدخل السجن مرات عديدة. 

 ومطلر النشيد:

 اــا نهوي الظالمــإنُن      مل جن  خيل ـــــياظالم  الس

 امىـــٍد يتسـفجرم مج      د  الليــل  إالـــليـس  بعـ

ُق الجهادم عن الحرم(. والحرم  ومن أناشئئئئيده الوطنية نشئئئئيد )ح 

مقصئئئئئئود بئه الوطن. وعنئدمئا مئات المنئافئئئئئئل إبراهيم هنانو رثاه 

 ات  الشئاعر عمر أبو ريشة بقصيدة عنوانها )هنانو( ومطلعها )إنه م

(. وألبسئئها أحمد األوبري ثوباط لحنياط حزيناط يناسئئب المقام،  فداء  العلم 

كما رثاه بنشئئئئئئيد آخر عنوانه )احفظوا عهد هنانو(. ومن األناشئئئئئئيد 

الوطنيئئة األخري لألوبري)أوطئئانمنئئا وهي  الغوالي( شئئئئئئعر معروف 

الرصئئافي، و)دمت  ياشئئهباءم مادام  الزمن(، ونشئئيد )نحنم يوم  الروح  

ارم الوطن(، ونشئيد )العلم( شئعر سئامي الدهان، و)أنت  سورية أنصئ

رثئئاه بنشئئئئئئيئئد  1933بالدي( . وعنئئدمئئا رحئئل الملئئك فيصئئئئئئئل عئئام 

مطلعئئه)في ذمئئة  األوطئئان  والمجئئد  يئئافيصئئئئئئئل(.  وهو الئئذي سئئئئئئبق 

 ) األخوين فليفل بسئنوات في تلحين نشيد )في سبيل  المجد  واألوطان 
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عن لحن األخوين فليفل. كما  لعمر أبي ريشئئئئئئة. ولحنئه اليقل جماالط 

شئئئئار  في المسئئئئابقة التي أقامتها الحكومة السئئئئورية الختيار لحن 

للنشئيد العربي السئوري عند اسئتقالل سورية، لكن لحنه على جماله 

 لم يفز في المسابقة. 

ولحن أحمئد األوبري العئئديئد من األنئاشئئئئئئيئد االجتمئاعيئة. فمن 

مال( الذي يتحدث عن كلمات باسئئئيل أيوب لحن نشئئئيد )يامعشئئئر الع

دورالعمئال الكبير في بنئاء الوطن. ويحثهم على المزيئد من العطاء. 

كمئئا لحن نشئئئئئئيئئداط للفالحين بعنوان )الفالح العربي(. ولحن للطفئئل 

 اليتيم نشيد)شكوي اليتيم( نظم شارل أيوب. 

وفي الغنئاء العئاطفي لحن األوبري العئديئد منها )حديث الهوي 

و)الورد( شئئعر بشئئارة الخوري، ولحنها  داير( كلمات شئئارل أيوب

األوبري على إيقاح الرومبا، )وبلبل غنى( وموشئئئئح )رماني بسئئئئهم 

 هواه( وأغنيات كثيرة غيرها. 

وفي الحقيقة فإن أحمد األوبري هو من مؤسئئئئئسئئئئئي المدرسئئئئئة 

الوصئئئئئفية التعبيرية في الغناء العربي، وربما يكون في ذلك سئئئئئبق 

أكيد سبق محمد عبد الوهاب. وبذلك سئيد درويش أو واكبه، لكنه بالت

يمكن القول إن هذه المدرسة بدأت في حلب، وإن مؤسسها هو أحمد 

األوبري. ويظهر االسئئلوب الوصئئفي التعبيري في الكثير من ألحان 

أحمئئد األوبري. ومن أهم ألحئئانئئه في ذلئئك العمئئل الغنئئائي )المالئكئئة 

وهذا  اليحبسئئئئئئون(. والكلمئات قصئئئئئئيئدة عمودية لم يعرف ناظمها.

العمل الغنائي أشئئبه بمشئئهد تمثيلي معبر أو لوحة تصئئويرية ناطقة. 

فقد تغلغل األوبري في المعاني التي حملتها األبيات، وألبسئها الثوب 

الموسئئئيقي المناسئئئب. والذي يسئئئتمر إلى العمل، يسئئئتطير أن يتخيل 

مشاهده من خالل الموسيقا واألداء الغنائي. وهذا ينم عن ثقافة أدبية 

يقية واسئئعة عند أحمد األوبري. وإذا كانت ألحان األوبري لم وموسئئ

 تلق الرواج والشهرة المناسبة، فألنها جاءت سابقة لعصرها. 
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وفي الواقر فإن جمير ألحان أحمد األوبري تتصئئئئئف بصئئئئئئدق 

التعبير وقوة الصئئئياغة، واتسئئئئمت بهويتها العربية رغم أن دراسئئئئة 

ة . لكنه وظف دراسئئئته األوبري الموسئئئيقية كانت في معظمها غربي

 تلك توظيفاط صحيحاط في ألحانه. 

وفي مجال التأليف الموسئئئيقي وفئئئر أحمد األوبري مجموعة 

من المقطوعات الموسئئئيقية، بعضئئئها في قلب السئئئماعي، وبعضئئئها 

اآلخر مقطوعئات منوعئة، منها تانغو )زكية( ومقطوعة )سئئئئئئلوي( 

بة زيارتها ومقطوعة )تحية موسئئئئئيقار( أهداها إلى أم كلثوم بمناسئئئئئ

 ، ومقطوعة)دموح الحنان( الخاصة بالناي. 1931إلى حلب عام 

هذا غي  من في  عطاءات أحمد األوبري الكثيرة في جمير 

المجاالت الموسئيقية التي استمرت حتى رحيله في التاسر عشر من 

 . 1942نيسان 

 

 مراجر مساعدة :

 كتاب )السماح عند العرب( ــ مجدي العقيلي. ــ  1

موسوعة )أعالم األدب والفن( ـئئئئئـئئئئئ أدهم آل الجندي ـئئئئئـ ـئئئئئـئئئئئ  2

 . 1944دمشق

مجلة )الحديث( الحلبية لصاحبها سامي الكيالي ـئئئئـئئئئ أعداد ـئئئئـئئئئ  3

  الثالثينيات من القرن العشرين . 
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 هوغو فولف

 

 1923ــ  1162

 

 

 

 : ديالى حنانا  وإعداد ترجمة

 

مؤلف نمسئئئئئئوي. كئان والئده تئئاجر جلود وعئازفئاط متمكنئاط على 

 1114البيئانو والكمئان، وقئئد لقن ابنئه العزف على اآللتين، في عئام 

انتسئب إلى كونسئرفتوار فيينا لدراسة العزف على البيانو والتأليف، 

طرد  1111أصئئبح مولعاط بموسئئيقا فاغنر. في عام وفي هذه األثناء 

من الكونسئئئئئرفتوار بسئئئئئبب سئئئئئلوكه الوعر. بعد ذلك حاول كسئئئئئب 

معيشئئئئئئته في فيينا من خالل تدريس الموسئئئئئئيقا. كان دائم التعرض 

لإلصئئئئئئابئة بنوبئات من الكئآبئة والسئئئئئئوداويئة مما يمنعه من التأليف 

عاط د لقي تشئئجيلفترات طويلة، ثم يعاوده اإللهام على نحو محموم. وق

كبيراط من بع  الموسئئئيقيين المعروفين آنئٍذ الذين دعموه مالياط طيلة 

 حياته. 

ين قئئائئئد أوركسئئئئئئترا ثئئانيئئاط في سئئئئئئئالزبور   1111في عئئام  عم

بئإشئئئئئئراف كئارل مو ،لكنه افئئئئئئطر إلى تر  هذا العمل بعد عدة 

 شهور نتيجة مزاجه السُيء  وسلوكه األخرق. 

اشتغل بكتابة النقد الموسيقي  1111حتى عام  1114ومنذ عام 

في صئحيفة )فيينر سئالوبالت(: كانت كتابته استفزازية فكُون لنفسه 

 أعداء كثراط، خاصة أنه كان متعصباط لفاغنر ومناهضاط لبراهمز. 

فترة مثمرة في حقئئل  1191و 1112كئئانئئت الفترة بين عئئامي 

تئئدهورت صئئئئئئحتئئه العقليئئة،  1191تلحين األغئئاني، ولكن في عئئام 

ح  لئئه 1191أدخئئل إلى مصئئئئئئح لألمراض العقليئة. وفي عئام فئ م  سئئئئئئم
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بمغادرة المصئئح بعد أن ظمُن أنه تماثل للشئئفاء. ولكنه أعيد ثانية إلى 

المصئئئئح حيث قضئئئئى فيه سئئئئنواته األخيرة البائسئئئئة حتى وفاته عام 

1923 . 

كان ريتشئئئارد فاغنر صئئئاحب التأثير الموسئئئيقي األعظم على 

عد قدومه األول إلى كونسئئرفتوار فيينا هوغو فولف. وفي لقاء معه ب

شئئئئئجر فاغنر المؤلف الشئئئئئاب على أن يواظب بثبات على التأليف، 

وعلى محئاولئة التطرق إلى تئأليف أعمال كبيرة، معززاط بذلك رغبة 

فولف في محئئاكئئاة مثئئالئئه الموسئئئئئئيقي. إن كراهيئئة فولف للمؤلف 

وء الفهم براهمز دعمها، جزئياط، حبه الشئئديد لفاغنر، وإلى حد ما سئئ

 والصدام الشخصي، أكثر من أي بغ  من جانب براهمز. 

تعود شئئئئهرة فولف الحقيقية إلى أغانيه، إذ إن مزاجه ومواهبه 

الطبيعية قادته إلى األشئكال األكثر خصئوصية وذاتية. وعلى الرغم 

من أنئئه اعتقئئد في البئئدايئئة بئئأن البراعئئة في التعئئامئئل مر األشئئئئئئكئئال 

ة المميزة للمؤلف العظيم، إال أن شئئكل الموسئئيقية الكبيرة هي الصئئف

األغنية األصئئئئغر أمده بأسئئئئئا  ممتاز ليطور مهارته التي سئئئئئتغدو 

 مصدر قوته األعظم. 

لقئد عمرفت أغاني فولف بأفكارها الموسئئئئئئيقية المركزة وعمق 

مشئئئئئاعرها. وقد الءمت مهارته في معالجة النصئئئئئوص الشئئئئئعرية 

ن أن فولف نفسئئه وتصئئويرها موسئئيقياط ذلك الشئئكل. وعلى الرغم م

كان مهووسئاط بالفكرة القائلة؛ أن تؤلف األشئئكال الصئئغيرة فقف يعني 

أن تكون في المرتبئة الثانية، فإن تنظيمه لسئئئئئئالسئئئئئئل شئئئئئئعرية في 

مجموعات درامية كاملة، مكتشئئفاط روابف بين نصئئوص لم يقصئئدها 

الشئاعر بوفئئوح، إفئافة إلى تصئئوراته لألغاني اإلفرادية كأعمال 

رة مصغرة، ميزه بصفته درامياط موهوباط على الرغم درامية في صو

 من أنه كتب أوبرا واحدة، أوبرا لم تكلل بالنجاح. 

في مشئئئواره المبكر اقتدي فولف بأسئئئلوب األغاني التي لحنها 

فرانز شئئئوبرت وروبرت شئئئومان، خصئئئوصئئئاط في فترة عالقته مر 
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 ةفئئاني فرانئئك، حبئئه األول. وفي الواقر كئئانئئت تلئئك األغئئاني محئئاكئئا

جيدة ألغاني شئئوبرت وشئئومان، وعمالط يتضئئمن قيمة حقيقية قام به 

 في تلك الفترة من حياته. 

نقطة انعطاف في أسلوب فولف وفي مجري  1111سجل عام 

حيئاتئه. لقئد أبعده تلحينه ألشئئئئئئعار موريكه وإيخندورف وغوته عن 

سئئلوب الشئئوبرتي )نسئئبة إلى شئئوبرت(. وإن موريكه، على وجه األ

الخصئئئئوص، هو من حرض مواهب فولف الموسئئئئيقية، إذ إن تنوح 

موفئوعاته ناسب الصياغة الموسيقية التي ألبسها فولف لكل نص، 

وإن إحسئئا  الشئئاعر القاتم بروح الدعابة  تناغم مر إحسئئا  فولف 

 تنوعاط أرحب في تقنيات وعئالمئه الئداخلي وتخيالته، وقد تطلب ذلك

التأليف لتصئئئئئوير النص موسئئئئئيقياط. لكن في أعماله المتأخرة لم يعد 

يعول كثيراط على النص إلعطائه إطاره الموسئئئئيقي، بل زاد اهتمامه 

أكثر باألفكار الموسئئئيقية المجردة. وقد عكس في األغاني اإلسئئئبانية 

 واإليطالية المتأخرة اتجاهه نحو الموسيقا المجردة. 

ان فولف شئئئئئئهيراط باسئئئئئئتخدامه للمقامية لتدعيم المعنى. وغدا ك

التركيز على مجالين مقاميين، لتصئئئئئئوير الغموض والصئئئئئئراح في 

النص، السمة المميزة ألسلوبه. وكان اختياره لنصوص حافلة باأللم 

والعجز وفقئدان األمئل، جعئل المقئاميئة عنئده تائهة، غير قادرة على 

إن القفالت المضئئئللة والكروماتيكية العودة إلى المفتاح األسئئئاسئئئي. 

والتنئئافر ودرجئئات الثالثيئئات الكرومئئاتيكيئئة يبهم الغئئايئئة الهئئارمونيئئة 

مادام التوتر السئئئئيكولوجي متواصئئئئالط. وغدا بناء الشئئئئكل لديه غير 

 مباشر بل قريب من طبيعة العمل الذي يقوم بتلحينه. 
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 أغنية ) أكثر من ثلثها لم ينشئئئئئر 322إفئئئئئافة إلى تلحين نحو 

أثناء حياته(، بذل جهداط عظيماط في تأليف الموسئئئيقا اآللية. إن رغبته 

في التعامل مر أشئكال موسيقية أكبر، وهوسه بموسيقا فاغنر، جعله 

يكئئدح لتئئأليف أوبرا. لكن األوبرا الوحيئئدة التي أكملهئئا كئئانئئت أوبرا 

Der Corregidor وقئد انتقئدت نقئداط الذعاط بسئئئئئئبب افتقارها إلى ،

 التماسك الدراميين. التواصل و

يقول ألفريئئئد آينشئئئئئئتين في كتئئئابئئئه الموسئئئئئئيقئئئا في العصئئئئئئر 

إن هوغو فولف هو الموسئئئئئئيقي الوحيئئد الئئذي لم : »(7)الرومئئانتيكي

يعرف التسئئئئئئاهئل في ذوقئه األدبي، قد اعتاد في لحظات اإلبداح أن 

يتجه إلى شئئئئاعر بعينه ويركز عليه. وفي تلحينه لقصئئئئائد عدد كبير 

مقطوعات فريدة عبرت عن أعمق المشئئئئئئاعر  من الشئئئئئئعراء أبئدح

وأشئئئدها تركيزاط، كما اتصئئئفت برقتها ولطفها وسئئئمو روح المداعبة 

فيها. وكل قصئئئيدة من هذه القصئئئائد تمثل عالماط مصئئئغراط من العمل 

الفني، فيها تناوب بين الغناء والموسئئئئئئيقا المصئئئئئئاحبة، وتنافس في 

ائق كئئافئئئة التعبير عن أعمق مئئئا احتواه النص مر توفئئئئئئيح الئئئدقئئ

 «.  وتصويرها دون إخالل بالمظهر في كليته

 :  هـــــــمن أعمال

أغاني زمن    lieder aus der jugendzeit 11ـئئئئئـئئئئئ  1111

 الشباب. 

  lieder nach verschiedenen dichtern 91ـئئئئـئئئئ  1111

 أغاني ألشعار متنوعة.

 رباعية وترية في ري مينور .  12ــ  1119

 ورف.أغاني إيخند  11 ــ 1112

 . Penthesileaالقصيدة السيمفونية   14ــ  1113

                                                           

 . ترجمة الدكتور أحمد حمدي محمود ــ 
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السيريناد اإليطالية، لرباعية وترية )كميفت ألوركسترا ـئـ  1111

 (. 1192صغيرة عام 

 ــ سوناتا آللة الكمان             

 أغنية(.  43ــ أغاني موريكه ) 1111

 أغنية(.  41ــ أغاني غوته )           

 قصيدة إسبانية(.  44إلسبانية )كتاب األغنية ا ــ 1192

 أغنية.  22ــ كتاب األغنية اإليطالية، الكتاب األول  1191

 .)رئيس البلدية( Der Corregidorــ أوبرا  1196

 أغنية.  24ــ كتاب األغنية اإليطالية، الكتاب الثاني           
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 د. صادق فرعونترجمة وإعداد: 

 

 طفولة صعبة

، 1162، ولدتم في الثالث عشر من آذار فولفو اسمي هوغو 

ومئا زلئت حياط حتى هذه اللحظة. هذه التفاصئئئئئئيل تكفي عن قصئئئئئئة 

منه  حياتيو.  هذا ما أجاب به هذا المؤلفم الموسئيقي شئخصاط يطلب

أن يذكر تفاصئئئيل حياته، وهذا الجواب نموذجي بالنسئئئبة لصئئئرامة 

الذي وفئئئئئئر الفن في الموفئئئئئئر األول والفنان في أي مكان  فولف

بعده. كذلك يدل هذا الجواب على احتقاره لكل أشئئئئئئكال الدعاية. إنه 

ال يفهم أبئداط لماذا يريد أحٌد ما أن يعرف أنه ولد في مدينة صئئئئئئغيرة 

تسو جنوبي مقاطعةوسئئئتيرياو النمسئئئوية، وأنه تدعى وفينديش غري

 كان الولد الرابر لتاجر فراٍء ثري.

به ما يثير االهتمام، فقد ورث قدراط فئئيالط من دٍم  ليس في ن سئ 

وني جنوبي، وكان فإيطالي من ناحية أمه، وربما أيضئاط من دم سال

في  فولفأبوه األلمئاني الطيئب يحئب الموسئئئئئئئيقئا كثيراط. إن فيليئئب 

ن  الواق ل في شئئئئبابه الموسئئئئيقا على الجلود والفراء، ولم يمعل ر فضئئئئل

ويقتنر بئأن يمتهن تجئارة الجلود إال بعئد منئاوشئئئئئئئة مر أبيه وتهديد 

األخير له. كان من عادة فيليب أن يعزف على الكمان أو البيانو أو 

الغيتار في المسئئاء، وكان هو الذي أعطى درو  الموسئئيقا األولى 

هوغو الموسيقية ظاهرةط منذ البداية وسرعان كانت موهبة  ألوالده.

ما تمكن من المشئئاركة في أوركسئئترا العائلة الصئئغيرة التي كانت 

تعزف مختئئارات من األوبرات اإليطئاليئئة ومشئئئئئئئابهئئاتهئئا. في نفس 

الوقت لم يكن في نية فيليب أن يجعل من ابنه موسئئئئئئئيقياط. في العام 

بيته، ولكنه  قئارب فيليب اإلفال  عندما شئئئئئئئبل حريق هدم 1161

كئان مصئئئئئئئممئاط على أن يتئابر أوالده دراسئئئئئئئتهم لواحدة من المهن 
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العلميئة. لقئد كئانئت الموسئئئئئئئيقا أمراط جيداط كهواية، ولكن األب تعللم 

 التفكير السليم منذ أيام شبابه.

أمئا هوغو فقد كان نقي  والده. دخل المدرسئئئئئئة االبتدائية في 

وأحرز تقئئدمئئاط ينئئديش غريتسو وهو في الخئئامسئئئئئئئئة من العمر فو

ملموسئئئئئئاط خالل أربر سئئئئئئنوات. كذلك تابر مديرم المدرسئئئئئئة تعليمه 

الموسئئئئئئيقي إلى أبعد مما قد ر فيليب عليه. عندما بل  العاشئئئئئئرة كان 

ذهب هوغو إلى  1112عليه أن يدخل المدرسة الثانوية. وفي أيلول 

مئئدينئئة وغراتسو واجتئئاز امتحئئان الئئدخول، وكئئان ذلئئك آخر نجئئاح 

المئدرسئئئئئئي. أمئا بعد ذلك فقد تتابعت الكوارث،  حئازه في مسئئئئئئاره

الواحدة تلو األخري. لقد حاز على تقدير لعزفه للسئئئاللم الموسئئئيقية 

على الكمان، أما بالنسئئئئبة لكل مواد دراسئئئئته األخري فكانت سئئئئيئة 

لدرجة أن المدرسئئئة فصئئئلته بعد فصئئئل واحد من دراسئئئته. في العام 

ها يكت وتمكن أن يبقى فيالتئالي، أمرسئئئئئئل إلى ثئانويئة رهبئان البينيئد

عنئئدمئئا طملئئب من أبيئئه أن يئئأخئئذه، ألن أسئئئئئئاتئئذتئئه  1113حتى العئئام 

وجئئدوا أنئئه متمرٌد ومتعجرف وعنيئئد، ولم يحرز أي تقئئدم في كئئل 

 1114المواد ماعدا الموسيقا. حاول فيليب مرة أخري، ففي خريف 

أرسئئئل هوغو إلى المدرسئئئة المتوسئئئطة في مدينة وماربور و. لكن 

انت نفسئئئئئئها، إذ تر  هوغو المدرسئئئئئئة مطروداط في العام النتيجئة ك

بعد مشئهد غافئٍب مر واحد من أسئاتذته الذي صئاح ساخراط  1114

 من وموسيقاه الملعونةو.

لقد كانت تلك والموسئيقا الملعونةو هي الشيء الوحيد الهامل في 

حياة هوغو. وإنها مثل المأكل والمشئئئئرب ليو حسئئئئبما أخبر هوغو 

ف حبل والده للموسئيقا منذ أيام شئئبابه فقد كان ينتظر أباه، وألنه يعر

أن يتعاطف أبوه معه، لكن تاريخ العائلة عاد يكرر نفسه، حتى أتيح 

لهوغو حليٌف غير منتظر وهو عمتئئئه، أخئئئت أبيئئئه، التي كئئئانئئئت 

تزوجت وعاشئئئت  في فيينا. لقد أتت العمة كاترينا  لمعونته وإنقاذه، 

ذا وافق أخوها على أن يسئئئئئئمح بئأن قئدلمئت لئه المسئئئئئئكن والمئأكل إ
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للصئئئئئئبي أن يذهب معها إلى فيينا للدراسئئئئئئة. رفئئئئئئخ فيليب، وفي 

 دخل هوغو الكونسرفاتوار. 1114خريف 

 

 : سنوات التطور فيينا

بس  هوغو مئئدة عئئامين في تعلم قواعئئد الموسئئئئئئيقئئا الرتيبئئة    حم

والثقيلئة. در  الهئارموني بنكئٍد وعناء على يد معللم من المدرسئئئئئئة 

، وكان يرك  ويتقدم سئئئابقاط معلمه. أما بالنسئئئبة للبيانو فكان القديمة

عبلراط، وإن لم يكن عئئئازفئئئاط بئئئارعئئئاط  أكثر إطئئئاعئئئة وغئئئدا عئئئازفئئئاط مم

)فيرتووزاط(. كان أهم ما اكتسئئئبه من تلك السئئئنوات األولى في فيينا، 

فيينا براهمز وبروكنر ويوهان شئئئئتراو ، هو اتسئئئئاح أفقه وتذوقه. 

كئان ممحبئاط لمئايربير والفتتئاحيئة والشئئئئئئاعر لقئد وصئئئئئئل إلى فيينئا و

والقرويو. ولكن، بعد شئئئئئئهر أو شئئئئئئهرين، كتب رسئئئئئئالة إلى أهله 

يعلمهم أنئه وصئئئئئئار من أتبئاح فئئاغنر، صئئئئئئار فئئاغنريئاطو. أن يكون 

يشئئئبه أن يكون اشئئئتراكياط  1114اإلنسئئئان فاغنرياط في فيينا في العام 

تقبل يا بموسيقا المسمن أوكسفورد أيام انتخابات عامة. قد تتأثر ألمان

وتهفو إليها، أما النمسا فكانت على العموم تتمسك ببراهمز وباآللهة 

القدماء. مر هذا فقد أتى فاغنر نفسئئئئئه إلى فيينا في شئئئئئتاء ذلك العام 

ليقوم بقيئئادة وتئئانهويزرو و ولوهنغرينو.  حضئئئئئئر هوغو الفتى ذو 

من  الخمسئئئئئة عشئئئئئر عاماط التدريبات، وهو ما جعله يخرج من عقله

شئئئئئدة اإلثارة وكاد يعبد معبوده الجديد، وصئئئئئار يتسئئئئئكر أمام فندقه 

ليمت ر نئئاظريئئه برؤيتئئه وهو يخرج منئئه، ثم يسئئئئئئئارح ليفتح لئئه بئئاب 

عربته، وفي إحدي المرات التي ال ينساها، وإن كانت مخيبة لألمل، 

حئاول فيهئا أن يبئادل ذلك الفنان العظيم الحديث، ولكن واأسئئئئئئفاه لم 

وقتاط يضئيعه مر شئاٍب الهٍث في الخامسة عشرة من  يكن عند فاغنر

اغنر،السئئئئيد العظيم، وطلب منه أن يأتي في وقت فالعمر.ابتسئئئئم له 

ه، مر أن  ي هوغو نفسئئئ  اغنر فالحق عندما تنضئئئو مواهبه، وقد عزل
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لم يملق  وال نظرة خئئاطفئئة على تلئئك األغنيئئة التي كئئان هوغو يحملهئئا 

 اليافعين. معه، وهي واحدة من العديد من أغاني

أتت صئئئفعة أخري، فالصئئئبي الذي فشئئئئل في  1111في العام 

ثالث مدار ، ألنه لم يكن يهتم إال بمادة الموسئيقا وحدها، قد فمصل 

من الكونسرفاتوار الموسيقي لخرقه النظام. يبدو أن التهمة الموجهة 

له كانت أنه هدد بقتل المدير! ـئئئئئئئـئئئئئئئ وهي تهمة كان يجب توجيهها 

ن طباح هوغو االسئتقاللية والنارية جعلته مشهوراط لطالب آخر، ولك

بقئدرتئه على ارتكئاب مثئل هئذا الفعئل، وهكئذا ألصئئئئئئقئت التهمة به. 

)تمظه ر صئئئورة له في صئئئباه عينيه القاتمتين ونظرته الثاقبة التي ال 

ينسئئئئئئاهئا كئل من رآهئا أبداط(. لقد انهار والده بهذا الخزي الجديد أما 

 المرارة.هوغو فقد أصيب فقف بالسخف و

لحسئن الح ، وبفضئل عمته، لم يكن الصئبي ممجبراط أن يعود  

إلى بيتئه نهئائيئاط. )لكن في شئئئئئئئهر حزيران وعندما كان في فينتيش 

غئئريئئتئئس مئئبئئئئاشئئئئئئئئرة بئئعئئئئد فصئئئئئئئئلئئئئه، كئئتئئئئب أغئئنئئيئئئئة ونئئئئدي 

وهي أولى األغنيئئات التي طمبعئئت لئئه،  Morgentauالصئئئئئئئبئئاحو

مت له ولكنهئا لم تظهر إال بعد عشئئئئئئئر سئئئئئئئنوات(. مر أن عمته قد

المسكن والطعام ولكنه كان بحاجة إلى ماٍل ليرفي شهيته التي ال 

تشئئئئئبر للكتب. وقد اسئئئئئتطاح تأمين ذلك المال من عزف موسئئئئئيقا 

راقصة في كل ليلة في فندق صغير في ومايدلين و. كان معبودوه، 

إلى جئانئب فئاغنر، هم بيتهوفن وشئئئئئئئومان وبرليوز. ومر ذلك فقد 

يء، وقت  الحماسئئئئة األدبية. لم يقرأ كان ذلك الوقت، وفوق كل شئئئئ

فقف لمشئئئئئئئاهير الكتئئاب الكالسئئئئئئئيكيين األلمئئان )وكئئان أحبُهم إليئئه 

كاليسئئئئئئئئئت وغوتفريئئئد كيللر، وهمئئئا اللئئئذان اهتم بهمئئئا من بين 

المعاصئئئئئرين(. ولكنه قرأ أيضئئئئئاط رابوليه ومار  توين وسئئئئئكوت 

وديكنز. سئئئممر عنه أنه أيق  أحد أصئئئدقائه في السئئئادسئئئة صئئئباحاط 

سئئئئئمعه مقطعاط من ومغامرات بيكويكو لديكنز. وقد اتسئئئئئم كل ما ليم 

كئئان يقوم بئئه بنفس النمف من التهور واالنئئدفئئاح. كئئان يكفيئئه أن 

يرتكئئب إنسئئئئئئئاٍن أيل خطئئأط مئئا في االقتبئئا  أو اللف ، أو عزف أي 
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نوطة نشئئاز ليجعله يخرج عن طوره، كما أنه كان يتعايش تعايشئئاط 

به. كان يعيش الكتاب  أكثر من كئامالط مر أي كتئاب كئان يسئئئئئئئتمتر 

مل قوة وتأثيراط كبيرين  مجرد أن يقرأه. لقد مارسئئئئئت الكلماتم والجم

ر بكلمئئة  في lusquebaugh عليئئه وعلى فكره، ويقئئال إنئئه سئئئئئئئمح 

 قصص وروب رويو ولم يهدأ له بال حتى ذاق طعمها.

 

 بدايات النضال 

المادي سئئئئيئاط  فولفكان وفئئئئر  1111حتى العام  1111منذ 

ي الحضئئئي . لقد غادر بيت عمته، ألمٍر أو آلخر، وكانت تمرل به ف

أوقئات لم يكن يعيش فيها إال على الخبز والزبدة، حتى إن األمر بل  

به أنه كان يسئتعير طابر بريد ليتمكن من أن يرسئل رسالة إلى بيته. 

كنة أبيه إال أن يرسئئئئئئل له مبال  فئئئئئئئيلة من المال ما بين  لم يكن بم 

اط يمنعئئه إبئئاؤه من أن الحين واآلخ ر. وعلى كئئل حئئال كئئان هوغو أبيئئل

يطلئب من أبيه أي مال إال عندما يغدو خالي الوفاض. كان سئئئئئئرير 

اإلحسئئئئئئا  بئالمهئانئة، حتى إنئه كئان يرف  أية دعوة إلى غداء أو 

عشئاء حين يشئتمل فيها أية دوافر شئفقة أو صئدقة. أما أصدقاؤه الذين 

الك س موتل وجوزيف وفرانز شـئئـئئ مثل فيليك فييناتعرف عليهم في 

وآخرين أقل شئئئئئئهرة ولكنهم ليسئئئئئئوا أقلل لطفاط وصئئئئئئداقة من أمثال 

آدالبيرت  فون غولئد شئئئئئئميئت، اسئئئئئئتطئاعوا تئأمين تالميذ له ولكن 

مزاجه السئرير الغضب والقليل التحملل قد أفشل كل نجاح له كمعلم. 

سئئئئئرعان ما كان يشئئئئئتم أي طالب ال يملك مواهب موسئئئئئيقية. وفي 

المرات عنئدمئا أرسئئئئئئلئت تلميئذة ثريئة بطئاقة اعتذار ألنها ال إحئدي 

تسئئئئئئتطير أن تحضئئئئئئر الئدر  في ذلك اليوم، أجابها بأنه لن يكون 

سئئئئئعيداط إن أعطاها أي در  آخر فيما بعد. أكسئئئئئبه مثل ذلك التعليم 

أقئل من أربر ليرات في الشئئئئئئهر، وفي بع  الفترات لم يكن يملئئك 

ير بإمكانه أيضئئئئاط أن يغطي ثمن  الكثحتى البيانو ليعللم عليه. لم يكن 

من أوراق الموسئئئئئئيقئئا ليكتئئب عليهئئا والتي كئئان يئئأمئئل أن تجلئئب لئئه 

الشئئهرة في المسئئتقبل. في أثناء سئئنوات الدراسئئة في الكونسئئرفتوار 
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حاول كتابة بع  المؤلفات من كل نوح: أغاٍن وموسئئئئئئيقا للجوقات 

يبدو  تمامها.ومقطوعات للبيانو وحتى سئئئئيمفونية لم يتمكن أبداط من إ

أن كتابة األغاني هي التي فتنته أكثر من أي نمف آخر من الموسيقا. 

أنتو مجموعئئئة من األغئئئاني. لكنئئئه خالل ثالث  1111وفي العئئئام 

(، لم ينجز أي  شيء ما عدا الرباعي الوتري 1111ـئـ1119سنين )

 من مقام ره الصغير. 

، وبمسئئئاعدة غولدشئئئميت، حصئئئل 1111في تشئئئرين الثاني 

على وظيفة مسئاعد قائد أوركسئترا في مسرح سالزبور .  هوغو

ذهئب إلى سئئئئئئئالزبور  وتحئئت إبطئئه حزمئئة من حئئاجيئئاتئئه القليلئئة 

ص لـ  قيادة اغنر، وقام بفوتحت اإلبف الثاني تمثال نصفي من الج 

تئدريبئات للجوقئة، كما قاد حفلة أو حفلتين موسئئئئئئئيقيتين في ثالثة 

وغادر. لقد كان ذلك أشئئئهر، ولكنه ما لبث أن تشئئئاجر مر المدير 

مجرد حئادث أنموذجي أقئل أهميئة ممئا تاله، حين قئام برحلة إلى 

لالسئئئئئئئتمئئئاح إلى  1112بئئئايرويئئئت مر وموتئئئلو في صئئئئئئئيف 

وبارسئئيفالو. لكن حادثة واحدة من فترة سئئالزبور  يمكن ذكرها 

وعلى حسئئئاسئئئيته  فولفلما لها من داللة على شئئئيطانية )عفرتة( 

اح كلب أو صئرير صئرصارٍ كانت الزائدة تجاه الضئجيو. )إن نب

تجعله يرتجف بنوبة غضئئئب ال يسئئئتطير السئئئيطرة عليه، وحقيقةم 

أنه كان غالباط ما يضئئحك على تصئئرفه، بعد مضئئي بع  الوقت 

لم تجعل لذلك أي فرق(. عندما انزعو من بع  سائقي العربات 

الئذين كئانوا يفرقعون بسئئئئئئئياطهم قرب غرفته في وقت مبكر من 

يخرج مسئئئرعاط وهو نصئئف عاٍر إلى الشئئئارح  الصئئباح دفعه ألن

ويمسئئئئئئئكت المعتدين بشئئئئئئئتائم الذعة ويقرأ عليهم ذلك المقطر من 

شئئئئئوبنهاور الذي يقول فيه إن وعلى سئئئئئائقي العربات والحمالين 

لوا وأال يسئئئئئئئيئوا إلى الجهود العليئئئا  وعمالء السئئئئئئئوق أال يتئئئدخل

 لإلنسئئئئئانية بضئئئئئجيجهم الذي ال لزوم لهو. كان ينقدهم بقشئئئئئيشئئئئئاط 

ويسئئئارح إلى العودة إلى بيته. )كان هذا اإلنسئئئان القصئئئير يخطو 
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دوماط خطا واسئئئئئئعة ورأسئئئئئئه مندفر نحو األمام، وكان دوماط على 

 عجلة من أمره. هذا ما كان يرويه أحد أصدقائه(.

حتى غرفة  فولفلم يكن عند  1114ـئئئئئئئـئئئئئئئ 1113في العامين 

دكتور ممحاٍم، اليأوي إليها. كان يعيش في عليلة )سئقيفة( فيفاط على  

ة الئئئدكتور الن  حين أللف عملئئئه  إدمونئئئد الن ، ولقئئئد كئئئان في عليئئئل

األوركسئئترالي الوحيد، القصئئيد األوركسئئترالي وبانتي زيلياو الذي 

 ولففاسئتوحاه من مأساة كاليست. في تلك المرحلة من حياته، فكر 

أن يجرب حظه في أمريكا، المليئة بالذهب والمال، كما كان يمشئئئاح. 

ن غولدشئئئئميت أتى من جديد إلغاثته وحاول أن يحصئئئئل له على لك

وظيفة ناقد موسئئئئئئيقي في مجلة وصئئئئئئحيفة الصئئئئئئالونو الواسئئئئئئعة 

في الواقر أن يحاف  على ذلك المنصئئئب  فولفاالنتشئئئار. وقد تمكلن 

 .1111حتى نيسان  1114منذ كانون الثاني 

 

 الفن الهيلن في خلق األعداء 

الونو له دخالط محدوداط، وقد في وصئئحيفة الصئئ فولفأُمن عمل 

انخرط في الصئئئحافة بحيوية بالغة ومعروفة عنه. لكن كان عليه أن 

يئئدفر غئئاليئئاط مر مرل الوقئئت، إذ إن قلمئئه الالذح خلق لئئه الكثير من 

األعئئداء األقويئئاء. لم يكن ذلئئك، ولحئئد كبير، لمجرد أنئئه كئئان البطئئل 

كن ان. كذلك لم يالمتحمس لفئاغنر وبروكنر، إذ كان ذلك قابالط للغفر

ذلك ألنه قال عن كونشئئرتو وغري و إنه وفئئجيو يشئئبه الموسئئيقاو، 

وتحدث عن قائد أوركسئئترا األوبرا أنه و فئئارب اإليقاحو وأنه آلة 

وميترونومو. لقئئد كئئانئئت خطيئتئئه الكبري أنئئه كئئان فئئئئئئئد والشئئئئئئبح 

المقئئد و، والتي لم يغفرهئئا لئئه ال وهئئانز فون بولوو وال أي معجئئب 

)إال ربمئئئا براهمز ذاتئئئه(، وأنئئئه كئئئان يكره براهمز  آخر ببراهمز

كراهة شديدة. من بين إزعاجاته الكثيرة، كان كرهه الشديد لبراهمز 

وكونه نصئئئئئيراط  لفاغنر، وهو ما كلفه أن رف  الرباعيان الوتريان 

الشئئئئئهيران وروزو ووهيللميسئئئئئبيرغرو عزف رباعيته الوترية من 
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مرارةط في حياته، حين فشئئل  مقام ره الصئئغير، وكذلك كان أكثر يومٍ 

عزف مؤلفئه األوركسئئئئئئترالي وبانتي زيلياو الذي قاد فيه وريخترو 

أوركسئئترا فيلهارمونية فيينا دون أن يحاول إصئئالح بع  األخطاء 

فيها قبل عزفها. رافق عزفها الكثير من الضئئئئئئجيو والضئئئئئئحك من 

الجمهور، وقال وريخترو ألعضئئئاء األوركسئئئترا: وأيها السئئئادة، ما 

نئت أريد أداء المقطوعة حتى النهاية، ولكنني أردت أن أعرف أي ك

نوح من البشئئئئئر هو هذا الذي يتجرأ على قول ما قاله عن و السئئئئئيد 

 ففولوالمعلم براهمزو. قئئال ريختر فيمئئا بعئئد إنئئه لم يكن يئئدري أن 

فقد فئئئئئئاج وهاج  فولفكئان قريبئاط وعلى مرمى السئئئئئئمر منئه. أما 

ريختر للمبارزة وأمقنر بصئئئعوبة  وخرج عن طوره وتمنى أن يطلب

أال ينشئئئئر وتعريضئئئئاطو شئئئئامالط عن األوركسئئئئترا الفيلهارمونية على 

 شكل كتيلب. 

الوحيئد هو جمئاعة من أصئئئئئئدقائه كانت تكبر  فولفكئان عزاء 

باسئئئئتمرار وصئئئئارت تشئئئئمل أيضئئئئاط موسئئئئيقيين من مرتبة بروكنر، 

 ألن وآخرين إلى جئئانئئب والن و كئئانوا يرغبون في تقئئديم وفئئادة لئئه

د  للص  منهم كئئانوا يجئئدونئئه جئئديراط بئئالمحبئئة بقئئدر مئئا هو متمرل الخم

وغضئوب. أما صهره، يوزيف شتراسيه، وهو موظف حكومي ثري 

يعمل في مدينة وموراوو فقد صئئئادقه وأملن له إقامة أشئئئهٍر ممتعة في 

الريف. )لكن النسئاء لعبن دوراط فئئيالط في حياته، إذ لم نسمر عنه إال 

وحزينة في شئئئئبابه(. لقد كان واحٌد من أصئئئئدقائه،  قصئئئئة حب واحدة

فريدريخ إيكشئئئتاين، اإلنسئئئان الشئئئديد غرابة األطوار، هو الذي مكنله 

ر أعمئئالئئه ويجعلهئئا معروفئئة لئئدي الجمهور. لقئئد  أخيراط من أن يمسئئئئئئم 

رف  الناشئئئران وشئئئوتو و وبرايت كوبف وهيرتيلو شئئئرف نشئئئر 

إيكشئئئتاين بمكتب  اتصئئئل 1111. لكن في خريف العام فولفمؤلفات 

ناشئئئئئئر صئئئئئئغير في فيينا يدعى وفيتسئئئئئئلرو وكفل له أية خسئئئئئئارة قد 

يتعرض لهئا، كمئا قئام بتجمير عدد من المشئئئئئئتركين. وفي بداية العام 

المطبوعة ـئئئـئئئ كتابان  فولفظهرت أول مجموعة من مؤلفات  1111

يحوي كل منهما سئئئئئت أغاني. وقد أهدي الكتاب األول ألمه، والثاني 
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ز، الئذي كئان قئد توفي قبئل عئام واحئد. وكئان محزوناط لما ألبيئه العزي

أصئئئئئئابئه من خيبة أمل بابنه الذي كان وعده بالكثير. ولكنه حتى آخر 

لحظة لم ينجز ولم يقدلم شئئئئئئيئاط. شئئئئئئعر هوغو بذلك، وبمرارة فقد أبيه 

أيضئئئاط. صئئئر  قائالط: وحتى لو ظهرت أغانيل اآلن فإنني لن أسئئئتطير 

وبعد خمس سئئئئنوات قال: وهنا يرقد أبي منذ أن أسئئئئعد بهذا النجاحو. 

... وهو  خمس سنوات في ساحة الكنيسة الهادئة وال يستمر إلى أغانيل

اإلنسئئئان الذي تنفس وعاش للموسئئئيقا ـئئئئئئئـئئئئئئئ ومر ذلك لم يسئئئمر أبداط 

 موسيقايو.

 

 عهد أغاني الليدر العظيم

يكتب أي شئئيء لصئئحيفة الصئئالون،  فولفبعد وفاة أبيه لم يعد 

ين كان قد فتح له الطريق كمؤلف موسئئيقي، وبعمله هذا لكن إيكشئئتا

أعطى عبقريتئئه دفعئئاط جئئديئئداط وهئئائالط. لو أن كئئل مئئا كتبئئه فولف قبئئل 

قد أتلف، لما لح  العالم ذلك، ولكن في شئئئئئئهر شئئئئئئباط  1111العام 

اسئئئئئئتضئئئئئئيف في الفيال الفارغة والعائدة لهاينريخ فيرنر في  1111

هنا   .فييناصئئئئئيفي بقرب مدينة وبيرختولسئئئئئدورفو، وهي منتجر 

حيث الهدوء والوحدة بدأت الموسئئئئئيقا تتدفق منه كما يتدفق البترول 

 من الصخر. 

كئئان قئئد أحئئب قصئئئئئئئائئئد إدوارد موريكيئئه البسئئئئئئيطئئة والعئئذبئئة 

ن مجموعة منها أو مجموعتين. أما اآلن  والرومئانتيكية، وكان قد لحل

 يقلل عن وهو في حئالئة من اإلثئارة المسئئئئئئتمرة فقئد قام بتلحين ما ال

ثالث وأربعين من وأغئئاني موريكيئئهو )وبضئئئئئئمنهئئا و عزلئئةو و و 

 11شئئئئئئباط و 16رحلة على األقدامو و وإنه هوو( في الفترة ما بين 

ل   أيئار، أحيئانئاط بمعدل أغنيتين أو ثالث في اليوم. إن حالة الفكر الثم 

بئالعبقريئة قد بدت وافئئئئئئحة من رسئئئئئئائله التي كان يكتبها لكل من 

ن و خالل تلك الشئئهور الثالثة، وهي تتباين تبايناط قوياط وفيرنرو ووال

مر خجلئئه المعتئئاد وتحفظئئه عنئئدمئئا كئئان يتعلق األمر بمؤلفئئاتئئه.)لقئئد 
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السئئئنين، عندما كان يمتنر حتى كانت هنا  مناسئئئبات، قبل القليل من 

أن يعترف بئأنئه أللف أية موسئئئئئئيقا(.و لقد كتبتم لتوي أغنية جديدة. إنها 

شئئئباط( و اليوم  22نا أخبر  أنها رائعة حقاط! رائعة!و. )أغنية لآللهة. أ

انتهيت من تأليف تحفتي. و أول أغنية حبل لحبيبة شئئئئابةو هي أفضئئئئل 

شئئيء عملته حتى اآلن. إذا قورن كل ما سئئبقها بها فكل ما سئئلف لعب 

أطفئالو. )العشئئئئئئرون من آذار( واليوم التالي له: و إنني أسئئئئئئترجر ما 

أغنية حبو هي أفضئئئئئئل ما أنتجت، ألن ما إن وأول  –سئئئئئئبق أن قلته 

كتبته هذا الصئباح ورحلة على األقدامو هي بالتأكيد أفضل بمليون مرة 

 و.

وذهب مر صئئئئهره في  فولفبعد هذا الثوران الهائل اسئئئئتراح 

جولة على األقدام ليزور، مر إيكشتاين، بايرويت في شهر آب. لكن 

اطعة ترا  في مقفي الخريف، وهو في فيال إيكشئئئئئئتاين في قرية أون

وزالتس كمارغوتو ابتدأ جيشاٌن عاطفي جديد. في البدء قام بتلحين 

اثنا عشئرية من قصائد الشاعر وفون آيخيندورفو ليتلوها في شهر 

تشئئئئرين األول تلحين عشئئئئر قصئئئئائد للشئئئئاعر وإدوارد موريكيهو، 

وأغئاني موريكيئهو )وبضئئئئئئمنها وأغنية فيال و و وفار  النارو(. 

ت إلى ، التففيينافي أواخر شئهر تشرين األول إلى  ففولعندما عاد 

أشئئئعار شئئئاعر ألمانيا الكبير وغوتهو. وفي الثاني عشئئئر من شئئئباط 

ن كئل وأغئاني غوتئهو الخمسئئئئئئين، مئا عئدا واحئدة منها،  كئان قئد لحل

وكئئئذلئئئك بئعضئئئئئئئئئاط مئن أروح أغنيئئئاتئئئه مثئئئل وقبر أنئئئاكريونو 

ل وقت طوي ووبروميثيو و و وغانيميدو. وكلها كان قد نشئئرها قبل

 الناشران وفيلتسرو أو والكومو وهو ناشر صغير.

ومن سئئوء الح  أن مكاتب النشئئر الصئئغيرة هذه لم تتمكن من 

ف المجتمر، حتى في  ذاتهئئا،وكئئذلئئك في العئئالم أجمر،  فيينئئاأن تمعرل

خطوا  1119ـئئـئئ1111، في شتاء فولف. لكن أصدقاء فولفبأعمال 

خطوة أخري في دعئئايئئاتهم ألعمئئالئئه ولفنئئه. فقئئد افتتن وفيردينئئانئئد 

م الكثير ليجع فولفييغرو ،وهو مغني تينور رائر، بئئأغئئاني  لهئئا وقئئدل
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تمعرف وتشئئئئتهر، على الرغم من أن الموسئئئئيقيين الذين يدلعون أنهم 

 وزيف شالكو،تقدميون وما بعد الحداثة قد أساؤوا لها. عندما قدلم وي

سئئة لموسئئيقفيينافي  فاغنروهو رئيس جمعية  ا ، حفلة موسئئيقية مكرل

، اعتبر ذلك إيماءة تحريضئئئئئية الفئئئئئرورة فولفن وفكٍل من بيتهو

لم  فولفلها، وكادت أن تهدم تلك الجمعية. لكن أسئئئئئئوأ عدو لهوغو 

يكن النقاد الرجعيين وال األصئئئئئدقاء الشئئئئئديدي الحماسئئئئئة، إنما كان 

ته. لقد أغضب من كانوا يقومون بتقديم أعماله ألنهم ذا فولفهوغو 

لم يكونوا على درجة كافية من الذكاء، تماماط كما كان يمغضب طالب ه 

في أيامه األولى. لم يكن يهتم أبداط، وأكثر من أي شئئئئخص آخر، بأن 

تمغنى أغئانيئه على نطاق واسئئئئئئر. كان يرفئئئئئئى بمجرد أن يسئئئئئئعد 

ت الئئذي حئئدثئئت فيئئه حئئادثئئة أصئئئئئئئدقئئاؤه المتعئئاطفون معئئه. في الوقئئ

وجمعية فاغنرو كتب إلى وشئئئئالكو: و أنا لسئئئئت جديراط بأية جمعية. 

إنني أفعل كل شئئئيء حسئئئب النزوة التي تنب  في أعماقي، وعندما 

تكون كمية الكهرباء المناسئئبة قد تجملعت في أعماقي، يحدث أمر ما 

. إن ةإما بشئكل أفكاٍر أو كلماٍت أو موسيقا، سواء كانت جيدة أو سيئ

النا  الحكماء يعملون بحسئئئئئب قوانين المنطق والعقل.. إلخ.. إلخ.. 

 لهذا تكثر االختالفات  بيني وبينهم.

؟ من المغنين؟ ليس لي أي عالقة فئاغنرمئاذا أريئد من جمعيئة  

بالدعاية فهي نوح من الكالم البذيء الممخجل. لو أنني كنت صئئئئئئانر 

األحذية أيام األسئئئئبوح أحذية مثل وزاكسو الذي ال شئئئئبيه له، أرقر 

 وأؤلف الموسيقا أيام األحد فقف لي ولصديقين أو ثالثة لي..و

لزيارة بايروت. وفي شهر تشرين  فولفعاد  1119في تموز 

األول عاد إلىوبيرختولدسئئئئئدورفو،وأخذ يؤلف األغاني من جديد. 

كالعادة، انطلقت هذه األغاني الجديدة، رغم تنوح المزاج فيما بينها، 

ر شئئئئئئعري واحئد، في هئذه الحئالة كانت مجموعة من أغاني من منب

إسئئئبانية ترجمها كل من باول هايزي وإيمانويل غايبل. و لقد عملتم 

بقوة ألف حصئئانو قال لشئئتراسئئر. وإن ما أكتبه اآلن، أكتبه ألجيال 
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المسئئئئئئتقبئئل. إنهئئا تحف رائعئئة وال يوجئئد مثيئئل لهئئا منئئذ شئئئئئئوبيرت 

إلسئئبانيةو حتى شئئهر نيسئئان وشئئومان.و لقد شئئغله وكتاب األغاني ا

لتتلوه حلقة قصئئئئيرة لقصئئئئائد لحنها ألشئئئئعار لغوتفريد كيللر  1192

كئئان في تلئئك الفترة على أحر  فولفبعنوان وخواطر قئئديمئئةو. لكن 

 من الجمر لتأليف أوبرا.

حاول، قبل عشئئئئئر سئئئئئنوات خلت، كتابة نص أوبرا كوميدية، 

تي افئئئئئئير العديدة الولكنئه لم يثق بقئدراته األدبية. كان من بين المو

فكلر فيها، والعاصئفةو، وقد طلب من صديقه الشاعر وليلين كرونو 

أن يكتب نصئئئئئاط لها. لكن وليلين كرونو رف  أن يقوم بتعديل نصل 

شئئئئئئكسئئئئئئبير، واقترح بئئديالط منهئئا المئئأسئئئئئئئاة األمريكيئئة الشئئئئئئمئئاليئئة 

على الفكرة سئئئئئئاخراط بأنها وبوفالو  فولفوبوكئاهونتا و. وقد عللق 

ابته الوسئئئئخةو. اقترح عليه  وأوسئئئئكار غروهيو، وهو بيل وعصئئئئ

فه  فقف بالمراسئئئئئئلة )ألن أغاني  فولفممعجب  من مدينة مانهايم عر 

قد بدأت تتسرب إلى العالم الخارجي(، أن يؤلف أوبرا بوذية،  فولف

لم تكن عنده رغبة وليسئئئئبب للبشئئئئر وجر رأ  جديدو.  فولفولكن 

م ،أن يفتدوا العالمو. هكذا كتب دح هؤالء الذين يعتقدون أنها رسالته

أن  فاغنرإلى غروهي. ال جدوي من واقتحام السئئئئماء و فقد سئئئئبق ل

يصئبو إليه هوو موفئئوح بسيف ولطيف  فولففعل ذلك. إن ما كان 

مر مئداعبئات لطيفئة على الغيتئارات وتئأوهئات الحئب وليالي مقمرة 

ية دتغمر حفالت الشمبانيا .. إلخ..ـئئئئئئـئئئئئئ بمختصر الكالم أوبرا كومي

وعادية تماماط وال تخالطها أية أشئئباح فداء العالم تلوح وراءها خلفية 

الفيلسئئئئوف شئئئئوبنهاورو. قدمت واحدة من أصئئئئدقاء والن و اسئئئئمها 

روزا مايريدر نصاط يستند إلى رواية وبيدرو دي آالركونو عنوانها 

 و القبعة الثالثية الزواياو، ولكنه رفضها بسخرية حادة.

 

 اتصاالت جديدة 
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قلقاط  فولفمضطرباط. كان  1192ن النصئف الثاني من العام كا

حول موافئئئئئير أوبراه كما قام بتحويل بع  أغانيه لألوركسئئئئئترا، 

وكذلك أللف سئئت أو سئئبر مجموعات من القصئئائد التي ترجمها كٌل 

من هئايزي وغيبيئل، ولكن هئذه المرة عن اللغئة اإليطالية. ثم توقلف 

ها منه مسئئرح والبور  تياترو في فجأة عن كل ذلك ليقوم بمهمة طلب

فئئية ترافق مسئئرحية إليبسئئن وهو ما  ر  فيينا، وهي تأليف موسئئيقا ع 

سئئئئئئبب له مصئئئئئئاعب عديدة. كذلك قام برحلتين إلى ألمانيا للتعرف 

اين غئئئارتنرو في فئئئعلى معجبين جئئئدد بئئئه مثئئئل وغروهيو و و 

مانهايم، وكذلك وكاوفمانو في وتوبينغينو، ولكن أيضئئئاط وهو األهم 

للوصئئول إلى اتفاق مر الناشئئر الموسئئيقي الكبير وشئئوتو في مدينة 

على االتصئال به منذ بضئعة أشهر. كان  فولفوماينتسو الذي ثابر 

وهومبر دينكو، وهو المسئئتشئئار الموسئئيقي لهذا الناشئئر، متحمسئئاط. 

نفسئئئه هو المصئئئدر الرئيس للمصئئئاعب.  فولفولكن، كالعادة، كان 

بع  أغانيه مجتزأة من سئئئالسئئئله  فهو لم يكن يسئئئمح بأن تنشئئئر له

الغنائية وال كان يقبل نشئئر أغانيه إذا جري تحويل طبقة موسئئيقاها. 

وكذلك امتع  عندما أرسل له الناشر وشوتو قصيدة لهايزي لكي 

نها، كما أصئئرل على أن يكون ورق مطبوعاته صئئقيالط وأن تكون  يلحل

د حتملين قالطباعة جميلة. لكن اتصئئئاالته المباشئئئرة مر ناشئئئريه الم

نئت عالقاته بهم، وعاد إلى  وهو راٍض عن رحالته تلك.  فييناحسئئئئئئل

ربما كان يكره تفاهة الدعاية وبذاءتها، ولكنه شئئئئئئعر بالحماسئئئئئئة إذ 

رأي موسئيقاه تجد أصئدقاء جدداط لها وله أيضاط. مر ذلك وبعد مضي 

( كانت عائداته من 1194خمس سئئئئئئنوات )أي في تشئئئئئئرين األول 

من خمس جنيهات! ولكي يزداد الطين بللة  النئاشئئئئئئر وشئئئئئئوتو أقلل 

وللمزيئئد من المهئئانئئة واألذي فقئئد أخبره نئئاشئئئئئئروه بفظئئاظئئة أنهم لم 

عئئالتئئه هئئذا القئئدر. مئئا كئئان من  قئئد و فولفيكونوا يتوقعون أن تبل  جم

 اشتد به الغي  إال أن نقل نشر أعماله إلى ناشر آخر.

لكن ، و1192معظم موسئئئئئيقا وإبسئئئئئنو بنهاية العام  فولفأتمل 

افتتاحية المسئئئرحية  سئئئببت له مصئئئاعب  وإزعاجاط لعدة أشئئئهر. في 
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الختام تبين أن معظم موسئئئئئئيقاه هذه ال جدوي منها ألنها كانت أكبر 

من كل إمكانات المسئئئئئئرح. أدي عزف مؤلفه وليلة المسئئئئئئيحو وهو 

( إلى 1119ـئئئئئئئـئئئئئئئ1116للجوقة والمغنين المفردين واألوركسئئترا )

سئئئئئئئان، ومنهئئا تئئابر جوالتئئه إلى سئئئئئئفره إلى مئئانهئئايم في شئئئئئئهر ني

فرانكفورت ليلتقي وهامبردينكو والناشئئئئرين وشئئئئوتو في ماينتس. 

ثم عئاد لزيئارة وتوبينغينو حيئث أخئذه وكئاوفمانو لزيارة وأورا و 

موطن الشئئئئئاعر وإدوارد موريكيهو. لقد أمضئئئئئى وقتاط رائعاط، وحين 

 وهذا : و إلى أيئة غئايئة يهئدف هئذا اإلبئداحفولففكلر  فيينئاعئاد إلى 

الجهد مادام كل شئئئئئئيء يؤول إلى العدم المطلق؟ على اإلنسئئئئئئان أن 

 هذه المراجعة الفكرية أكثر فولفيسئئئئئئتمتر بالحياة...و ولكي يجعل 

قئئه الشئئئئئئكل بئئأن اإللهئئام عنئئده قئئد جفل ونضئئئئئئب فجئئأة  إغراءط فقئئد أرل

وبطريقة غامضئئئة تماماط، كما سئئئبق له أن ابتدأ بالتدفق قبل ثالثة أو 

 أربعة أعوام.

أصئئئيب برشئئئح وسئئئعال، وأمره الطبيب أن يقوم بتغيير الجو 

وبئالراحة. ذهب إلى مقاطعة وزالتس كامارغوتو حيث أمضئئئئئئئى 

الصئئئئئيف والخريف في شئئئئئقاء ممجد ب. و لقد أبعدت عني أية فكرة 

عن أي تأليف موسئيقيو، هكذا كتب إلى صديقه غروهي في بداية 

ور. أمدحم شئئئئئئهر أيار. و السئئئئئئماء وحدها تعلم كيف سئئئئئئتتطور األم

لروحي التعيسةو. كتب ثانية في شهر آب وبعد رحلته المعتادة إلى 

بايرويت: و طيلة األشئهر األربعة األخيرة أصئبت بنوح من الضنا 

العقلي جعلني أفكر تفكيراط جئديئاط أن أغئادر هذا العالم وإلى األبد... 

بل أكاد أشك أن هذه المؤلفات التي تحمل اسمي هي حقاط لي.و كان 

اف أن تؤدي بئه هذه األفكار إلى حافة الجنون. و يجب عليل أن يخئ

أسئتجمر كل قواي كيال أسئتسئلم فريسئة لهذه الهمسات الشيطانيةو. 

بعد ذلك وفي فئاحية ودوبلين و في التاسئر والعشئرين من تشرين 

إلى قصئئئئئئئائد  فولفعئاد الينبوح للتئدفق ثئانيئة. عئاد  1191الثئاني 

انقطئاح دام عاماط كامالط، وفي يوم  وكتئاب األغئاني اإليطئاليئةو بعئد

عيد الميالد كان قد أنهى تلحين خمس عشرة أغنية جديدة منه )من 
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بينها قصئئيدة وأيضئئاط األشئئياء الصئئغيرةو(. لكنها كانت دفقة عابرة. 

يكتب أية موسئئيقا، وهذه  فولفعاوده الرشئئح )األنفلونزا( ولم يعد 

 المرة لفترة تزيد على سنوات ثالث.

 

 هجوحسنوات ال

كانت عقيمة وخالية  1194ـئئئئـئئئئ1192على الرغم من أن فترة 

من وجهة نظر اإلنتاج الموسيقي، ولكنها كانت بالنسبة لـئئوالسيريناد 

اإليطاليةو المكتوبة لألوركسئئئئئئترا الصئئئئئئغيرة كانت فترة انتشئئئئئئار 

تدريجي نحو الشئئئئهرة. لم تكن شئئئئهرة شئئئئعبية واسئئئئعة وأتت أيضئئئئاط 

قفين والجهابذة: هنا ما بين مغٍن أو متأخرة، ولكنها شئئئئئئهرة بين المث

قائد أوركسئئئئئئترا، وهنا  بين هاٍو ثرٍي أو هاٍو مثقف، مثل المحامي 

 وصار فولففي مدينة مانهايم هوغو فيسئت الذي انحاز إلى طرف 

أسس مدير  1194أغنية الليدو.في العام  فاغنرداعيةط متحمساط لـئئئئئ و 

. وفولفة هوغو مدرسئئة في برلين يدعى وباول موللرو أول وجمعي

حينما  1192منئذ بئدايئة العئام  فولفولكن برلين كئانئت متحمسئئئئئئة ل

ظهر هنا  تحت رعاية وكالة شهيرة للحفالت ـئـ وكان ظهوره ذا  

أول تسوية )حلل وسف( مر والدعاية المخجلةو ـئئئئـئئئئ كشخص فئيل 

الحجم وغير عادي بقبعته الجديدة العالية وسئئترته السئئوداء الرجالية 

ذا ، وكمئا هو حاله في أي مكان آخر، لم يكن يشئئئئئئعر )الفرا (. آنئ

بئالراحئئة، وكئئان وفئئئئئئعئئه صئئئئئئعبئاط. كئئانئئت العالقئئة مئئا بين المؤلف 

الموسئئيقي المتلهف والمغني المزاجي حينئٍذ مقلوبة.لقد كان المغنون 

زاجي  التواقون لتصئئفيق الجماهير غافئئبين على مؤلف موسئئيقي م 

ه هو الذي سئئئئبق لكان يرف  حتى أن يعترف بأهمية التصئئئئفيق، و

أن هرب من حضئئئئور حفلة عشئئئئاء، في مدينة دارمشئئئئتات،  أقيمت 

 على شرفه. 

وفي مرة دخل منزل إنسئئئئان ألول مرة، ولم تم   لحظة على 

ل وجود خل فولفالتعرف إليئه حتى بئدأ هذا التعارف بأن اكتشئئئئئئف 
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في دوزان آلة البيانو عند مضئئئئئيفه. مر ذلك فقد كان النا  وفي كل 

ن على أمرهم لبسئئاطة شئئخصئئيته السئئاحرة وإلخالصئئه مكان يمغلبو

العميق ومزاحئه الشئئئئئئيطئاني. على الرغم من أنئه كئان مدركاط لقيمة 

أغانيه، ولكنه كان دوماط يصئئرل على وفئئر القصئئائد في مرتبة أعلى 

من موسئئئئيقاه. فعلى سئئئئبيل المثال، أصئئئئرل على أن تتصئئئئدر وأغاني 

دوارد موريكيه وألف موريكيهو )وهي األشئعار التي كتبها الشاعر إ

( صئئئئورة الشئئئئاعر على فولفموسئئئئيقاها للصئئئئوت والبيانو هوغو 

يقيم  فولفالصئئئئئئفحئئة األولى من الكتئئاب المطبوح. وعنئئدمئئا كئئان 

أمسئئئئيات خاصئئئئة ألغانيه لمجموعات منتقاة من النقاد وغيرهم، فقد 

كان يصئئئئرل على قراءة القصئئئئائد أوالط مر تعليقات متفرقة منه، مثالط 

رائعئة وجميلة لدرجة الجنونو( ثم يبدأ الغناء. و لم )وأليسئئئئئئت هئذه 

يكن عنده صوت مميلز وال تدريب على الغناءو )هكذا قال وديكزي( 

 ومر ذلك فقد كان تأثيره رائعاط ال يمكن وصفهو.

إلى جانب أغانيه للصئئئئئوت المنفرد، فقد بدأت ترتيباته ألغانيه 

و د اكتشئئفت أفاعللجوقة واألوركسئئترا ،مثل و أغنية الجنليةو )و لق ي 

من مسئئرحية و حلم ليلة منتصئئف الصئئيفو و و فار  النارو تؤُدي 

برلين، كولونيه، شئئئئئئتوتغارت. في  –في العئديئد من المدن األلمانية 

الواقر إنئئه بهئئاتين المقطوعتين اللتين قئئدمتئئا في الثئئاني من كئئانون 

قد حقق الفوز األول واألعظم واألهم  فيينئافي مئدينتئه  1194األول 

واألصئئئئئئعب من بين كل نجاحاته. حتى الناقد الموسئئئئئئيقي الشئئئئئئهير 

وهانزليكووالكاهن األعلى لمدرسئئئئة براهمز وللمدرسئئئئة المحافظة 

على العموم، حيلا موهبته وفنله الرفير. في الواقر إن براهمز نفسئئئئئئه 

قد شعر باإلهانة  فولفكان حافراط وصفلق مر الجمهور. ورغم أن 

مل اسم براهمز إلى اسمه، وليس  مؤكداط ألنه قد أسيء فهمه عندما فم 

 أن ذلك سبب له بعضاط من الشعور بالرفا. 

 «رئيس البلدية»أوبرا 
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الموسئئئئئيقية وما رافقها من انتصئئئئئاٍر باهر،  فييناشئئئئئكللت حفلة 

قم.  ل ماط اختتم ثالث  سئئنين من النضئئال، وكذلك ثالث سئئنين من العم عل م 

الروح  الحميمئئة التي  وإذا كنئئت  تسئئئئئئتطير أن تعيئد لي وحيي وتوق 

هجعت في أعماقي وتتركها تتملكني من جديد، فإنني سأدعو  إلهاط، 

لصئئئديقه وفيسئئئتو في  فولفوسئئئأبني المذابح باسئئئمكو. هكذا كتب 

عئئادت تلئئك الروح  1194. أخيراط وفي بئئدايئئة عئئام 1194حزيران 

الحميمة إلى حركتها بصئئعوبة. لقد أيقظه ذلك الشئئعور بتلك األوبرا 

م تكتئب بعئدم من رقاده الطويل. ما بين العديد من الموافئئئئئئير التي ل

التي شئئئئئئدلت خياله بين الحين واآلخر كانت أقاصئئئئئئيص اإلسئئئئئئباني 

هئئا إلحئئاحئئاط ومعئئاودةط. بعئئدمئئا كئئان قئئد رف  نصل  واآلركونو أكثر 

وروزا مييريئئدرو ذا العنوان والقبعئئة الثالثيئئة الزوايئئاو، رجر إلى 

و، ولكنئئه فشئئئئئئئل في أن يجئئد من ينيغئئا فروايئئة اآلركون ومئئانويئئل 

ر نصئئئئئئاط منئاسئئئئئئبئاط لها. بعد عامين عاد إلى والقبعة الثالثية  يمحضئئئئئئل

ب فرانز شاومان، وهو أديب هاٍو،  1194الزواياو. وفي صيف  جرل

ف  أيضئئئئئئاط. في  ه في محاولة كتابة نٍص لها. لكن هذا النص رم حظئل

صئئئئئئئادف أن تحئئدث والن و عن  1194يوم من أيئئام كئئانون الثئئاني 

روايئة وقئال مئازحئاط إن كتئاب والسئئئئئئيئدة مييريدرو هو األفضئئئئئئل ال

كالمئئه على محمئئل الجئئدل  فولفبئئالنهئئايئئة. دمهش والن و عنئئدمئئا أخئئذ 

وطلب أن يعيد النظر في كتابها، وصئئار عندئذ متحمسئئاط للنص بقدر 

ما كان مزدرياط له في السئئئابق. بل لم يعد يتحمل أي نقٍد له، حتى من 

التي كئئانئئت تقترح بع  التعئئديالت  السئئئئئئيئئدة ومييريئئدرو نفسئئئئئئهئئا

والتحسئئئئينات له. قال لها: و لقد منحت ني أكثر مما منحني أي إنسئئئئان 

آخرو، وفي وقئئت الحق: وحتى أكثر من أمي التي منحتني الحيئئاةو. 

في األول من نيسئئئئئئئان ذهئئب إلى قريئئة وبيرختولس دورفو وابتئئدأ 

ف والنص عمله ومثل مجنون وتقريباط بدون أي انقطاح منذ السئادسئة

و . في منتصئئئئف أيار انتقل إلى قلعة  صئئئئباحاط حتى السئئئئابعة مسئئئئاءط

البئارون فون هيبر هايده في قرية وبريكس لي و وفيها في التاسئئئئئئر 

ه  من تموز أنهى كتابة النص الصئوتي. أما نص األوركسترا فقد أتمل

 لففوبكامله في منتصئئف ليل السئئابر عشئئر من كانون األول. قرر 
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 و وليس والقبعة الثالثيةرئيس البلديةاألوبرا و عنئد ذا  أن يسئئئئئئملي

 الزواياو. 

إن كتابة أوبرا هو شئئئئئئيء، وأما إنتاجها وإخراجها فهو شئئئئئئيء 

ئيس ر وال برا  وال برلين التعئئامئئل مر أوبرا و فيينئئاآخر. لم تقبئئل ال 

و، ولكن ومانهايمو، المدينة األكثر محبة وصئئئداقة مر موسئئئيقا البلدية 

إلى  فولفر النص الصئئوتي بسئئرعة وما إن وصئئل ، قبلتها. طمبفولف

تصئئئحيح نصئئئف ذلك النص حتى بدأ يشئئئعر باهتياج الوحي. أسئئئرح 

 32آذار و 24الخطئئا إلى وبيرختولئئد  دورفو، وهنئئا ، مئئا بين 

كان قد كتب اثنين وعشئئئرين أغنية، وهي التي شئئئكلت  1196نيسئئئان 

د تب المزيالجزء الثئاني من و كتئاب األغاني اإليطاليةو. ربما  كان ك

رل  منها لوال أنه افطر للذهاب ولحضور التدريبات في مانهايم. لم ت س 

أي اهتمام في إخراج  فولفاألمور في مانهايم سئئئئئيراط حسئئئئئناط. لم يمبد  

أوبراه. شئئعر بنفسئئه أنه في عالم غريب عليه وممعاٍد له، وقد تصئئرف 

عد ت، بخالل كئل فترة التئدريبئات بالمبئاالتئه المعتادة، وعندما أمخرج

أن يجلس في  فولفعدة تأخيرات، يوم السئئئئئئابر من حزيران، رف  

مقصئئئورة مدير األوبرا الرسئئئمية، وفضئئئل أن يقبر في ظلمة مؤخرة 

القاعة. لم يعترف لوقت طويل بالتصئئئفيق الحماسئئئي الذي اسئئئتقبل به 

لما دفعوه دفعاط ليظهر على المسئئئئئرح وهو إنسئئئئئان شئئئئئاحب ومقطب 

اللون. لقد كانت المرة الوحيدة التي استمر ويرتدي بزةط صيفية رمادية 

فيها إلى عمله األوبرالي. قمدمت مرة ثانية على مسئئئرح مانهايم ولكنه 

 لم يستطر إخراجها في أي مدينة أخري.

 الفاجعة األخيرة

وبفضئئل مؤازرة صئئديقه وفيسئئتو وأصئئدقاء  1194في تموز 

له  قةكرماء آخرين، تمكن فولف، ألول مرة في حياته، أن يمتلك شئئئ

في حارة وشئفيندو في وسف فيينا. انشغل هنا  خالل أشهر الخريف 

والشئئتاء  بمراجعة مسئئودات األوركسئئترا ألوبراه، وبتدقيق الفصئئل 

الرابر. لقد بدا أن أسئوأ مراحل النضئال قد انقضت إلى غير رجعة. 
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وبمناسئبة عيد ميالده ، قدم أمسئية موسيقية ناجحة  1191في شئباط 

الجمهور بئالهئدايا وامتأل مكتبه بالورود التي قدمها جئداط، وقئد غمره 

المعجبون به، وبعد أسئئئئبوح شئئئئرح يلحن وأغاني ميكيل أنجلوو. في 

و. قال ألمه إنه في النهاية فولفشئهر نيسئان أمس ست وجمعية هوغو 

بدأ ينظر إلى مسئتقبل بهيو، وفوق ذلك فقد حصل على نٍص شعرٍي 

وكان متحمسئئئئئئاط ألن يبدأ  مناسئئئئئئٍب لمسئئئئئئرحية ومانويل فينيغا و،

العمئئل. لكن أعصئئئئئئئابئئه كئئانئئت قئئد أمنهكئئت. كئئان يشئئئئئئكو من التعئئب 

واإلرهئاق بسئئئئئئبئب عدم قدرته على النوم في بع  الليالي. أو كان 

يرتعد من األحالم المرعبة لبعضئئها اآلخر. في بداية شئئهر آب ابتدأ 

بتأليف موسئيقا ومانويل فينيغا و، واستمر يعمل طوال ستة أسابير 

بحالة من النشئئئوة المسئئئعورة. في يوم الخميس السئئئاد  عشئئئر  وهو

مل  من أيلول ذعر صئئئئئديق له )هابرالنت( لسئئئئئئماعه وهو ينطق بجم

غير مترابطئة، ولرؤيئة مالمحئه الهائجة وكالمه المشئئئئئئوش. أكد له 

أنه بخير وأنه لم يشئئئعر بحياته كلها أنه أفضئئئل مما يشئئئعر به  فولف

صئئئئئئديقئئه وعزف لئئه مئئا ألفئئه  إلى فولفاآلن. بعئئد ثالثئئة أيئئام ذهئئب 

وكتبه. بعد أسئبوح أتى أيضئاط إلى منزل هابرالنت وقد اتسعت عيناه 

وانهكت قواه من شئئئئئئدة األرق الذي الزمه طيلة الوقت، ورغم ذلك 

فقد عزف بعضئئئاط من موسئئئيقاه، ولكن قواه العقلية كانت قد تالشئئئت 

يلن مئديراط لئدار أوبرا  ل أنئه عم لة أخذه اللي. في تلئك فيينئابئأكملهئا. تخيئل

صئئئئئحاط خاصئئئئئئاط  فيينااثنان من أصئئئئئدقائه إلى  وهو يهذي وأدخاله م 

 باألمراض العقلية .

ولكن ذلك كان مؤقتاط حتى إنه تمكن  فولفسئئئئئرعان ما تعافى  

اعتبر مشئئئفياط.  1191من العمل، وفي الثامن والعشئئئرين من شئئئباط 

 قام برحلة إلى منطقة وإسئئئئئئترياو بمرافقة أخته، وحين عودته عاش

بهدوء في فيينا أو مر أصئئئئئئدقائه في منطقة وتراون كيرخينو طيلة 

يغا و ينففترة الربير والصئئئئيف، وكان يعاود العمل على و مانويل 

وشئئئئئئعر بأن حالته جيدة من جديد. لكنه في صئئئئئئباح يوم من شئئئئئئهر 

تشئئئئئئرين األول حئئئاول أن يمغرق نفسئئئئئئئئه في بحيرة وتراومزيو، 
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ى األمراض العقلية في وافئئئئطر من كان حوله إلى أخذه إلى مشئئئئف

جنوب النمسئئئئئا حيث أصئئئئئيب بشئئئئئلل عقلي متزايد، وحيث قضئئئئئى 

السئئنوات األخيرة من حياته. شئئيئاط فشئئيئاط تالشئئت عنده كل ومضئئات 

الئذكئاء واإلدرا . بعئدئئذ اختفى الكالم ولم يعد يسئئئئئئتطير أن ينه  

على سئئئاقيه. رغم هذا كله فلم يسئئئتطر الموت الرحيم أن يختطفه إال 

 .1923من شهر شباط  في الثاني
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 (8)د. وائل النابلسي

 

 تمهيد

إذا نظرنئا إلى لوحئة المفاتيح في آلة البيانو الموسئئئئئئيقيلة، وهي 

أوسئئئئئر آلة موسئئئئئيقيلة على اإلطالق من حيث إصئئئئئدارها للعالمات 

ة المختلفة، نجد أنها ت حتوي على ثمانية وثمانين مفتاحاط؛ الموسئئئئئئيقيئل

اثنان وخمسون منها مفاتيح بي ، وستة وثالثون منها مفاتيح سود، 

وكئئلل مفتئئاح من هئئذه المفئئاتيح الثمئئانيئئة والثمئئانين يمصئئئئئئئدر عالمئئة 

موسئئئئئئيقيلة مختلفة عن األخري ومميلزة من حيث ارتفاح الصئئئئئئوت 

 (.1)الشكل  (9)الذي تمصدره

 

 ح في آلة البيانو الموسيقيلةلوحة المفاتي ( 1)الشكل 

ومر أنل األصئئئئئوات الصئئئئئادرة عن كلل مفتاح من هذه المفاتيح 

الثمئانيئة والثمئانين مختلفئة بعضئئئئئئهئا عن بع ، إالل أن تسئئئئئئميئاتها 

تنحصئئر في اثنتي عشئئرة تسئئمية قابلة للتكرار؛ سئئبر منها منسئئوبة 

سي(، ـئئـئئ ال ـئئـئئ صول ـئئـئئ فا ـئئـئئ مي ـئئـئئ ري ـئئـئئ للمفاتيح البي  )دو 

ـئئئـ  3/مي7ريـئئئـئئئ  3/ري7س منها منسوبة للمفاتيح السود )دووخم

ر 3/سي7الـئئـئئ  3/ال7صولـئئـئئ  3/صول7فا (. وهذه التسميات تتكرل

طة والغليظة في آلة  ة والمتوسئئئئل في مختلف الطبقات الصئئئئوتيلة الحادل

البيانو الموسئئئيقيلة. ولكن ما يميلز طبقة هذه العالمات الموسئئئيقيلة هو 

(، إذ Octaveالموسيقيلة(، ومفردها )ديوان )الدواوين  ـئئئما ندعوه ب

تمنسئئئئئئب كلل عالمة موسئئئئئئيقيلة إلى ديوان موسئئئئئئيقي معيلن. فما هي 

 الدواوين الموسيقيلة؟

                                                           

 .باحث و مؤللف موسيقي، العلوم الموسيقيلة في جامعة دمشقأستاذ ــ  
  في بحث سابق لنا، وعنوانه )الصوت من الناحية الموسيقيلة(  1الجدول رقم راجر ــ

 من مجللة الحياة الموسيقيلة. 06صدر في العدد رقم 
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 ماهيلة الدواوين الموسيقيلة

إنل )الدواوين الموسئئئئئيقيلة(، أو باألحري )الديوان الموسئئئئئيقي( 

ة معيلنئئة من مجمئئل منئئاطق طبقئئات  هو عبئئارة عن منطقئئة صئئئئئئوتيئئل

صوات الموسيقيلة المختلفة تتلسر إلى اثنتي عشرة عالمة موسيقيلة األ

نئة )كرومئاتيكيلة  ( وبعضئئئئئئها مختلف عن Chromaticمتتئاليئة ملول

حتلى ندعوها ب ) ـئئـئئ بع . ويجب على هذه المنطقة الصوتيلة هذه 

أن تبدأ حصراط بعالمة )دو( الموسيقيلة، وأن ـئئئـئئئ الديوان الموسيقي( 

ن تنتهي حصئئئئئراط بعالمة  )سئئئئئي( الموسئئئئئيقيلة التي تعلوها. لذا، تكول

ة المحصئئئئئئورة بين هئئئاتين العالمتين  جمير العالمئئئات الموسئئئئئئيقيئئئل

الموسئئيقيلتين فئئمناط ديواناط موسئئيقيلاط ينتمي إلى طبقة صئئوتيلة معيلنة. 

هنا مسئئئئئئبقاط، على العالمات  ويحتوي كئل ديوان موسئئئئئئيقي، كمئا نول

نة )الكروماتيكيلة( اال ثنتي عشئئئئرة الصئئئئاعدة وغير الموسئئئئيقيلة الملول

رة التالية: )دو  فا ــ مي ــ  3/مي7ريــ ري ـئـ  3/ري7دوـئـئ المكرل

سي(. ــ  3/سي7الــ ال ــ  3/ال7صولـئـ صول ـئـئ  3/صول7فاـئـئ 

ا العالمات الموسئئئيقيلة التي تتلو عالمة )سئئئي( الموسئئئيقيلة أو التي  أمل

ة وسئئئئئيقيل تسئئئئئبق عالمة )دو( الموسئئئئئيقيلة، فهي تنتمي إلى دواوين م

 أخري غير الديوان الموسيقي المعني.

 مدي الدواوين الموسيقيلة

كما ذكرنا سئئئئئئابقاط، إنل آلة البيانو الموسئئئئئئيقيلة هي أوسئئئئئئر آلة 

موسئيقيلة من حيث تعدلد طبقات األصئوات الموسيقيلة التي تصدرها. 

ولذلك، فإنلنا نقيس مدي الدواوين الموسئئئئيقيلة وفقاط لمدي األصئئئئوات 

الصئئئئئئادرة عن هذه اآللة. وبالتدقيق، نجد أن آلة البيانو الموسئئئئئئيقيلة 

الموسئئيقيلة تتلسئئر إلى سئئبر دواوين موسئئيقيلة كاملة وبع  العالمات 

ة، أو التي تسئئئئئئفل  الموسئئئئئئيقيلة األخري التي تعلو الديوان األكثر حدل

 (.2الديوان األكثر غلظة )الشكل 
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 دواوين الموسيقيلة في آلة البيانو الموسيقيلةمدي ال (2)الشكل 

وبالنسبة للعالمات الموسيقيلة التي ال تنتمي إلى أيل من الدواوين 

الموسئئئيقيلة السئئئبعة السئئئابقة الذكر، فإنلها تنتمي إلى دواوين موسئئئيقيلة 

ة( أو )نئاقصئئئئئئة( ال تتلسئئئئئئر لهئا لوحئة مفئاتيح آلة البيانو  )افترافئئئئئئيئل

ة لو افترفئئنا بأنلنا قمنا بتمديد المسئئاحة الصئئوتيل الموسئئيقيلة. بمعنى أنله 

آللة البيانو الموسئئئئيقيلة بكال االتلجاهين )باتلجاه الحدلة وباتلجاه الغلظة(، 

فسئئئتنشئئئأ دواوين موسئئئيقيلة جديدة تنتمي لها هذه العالمات الموسئئئيقيلة 

 (.3)الشكل 

                           
ة االفترافيلة في آلة البيانو الدواوين الموسيقيل  (3)الشكل 

 الموسيقيلة

ة الكئئاملئة آللئئة البيئئانو  وعلى هئذا، تكون المسئئئئئئاحئة الصئئئئئئوتيئئل

الموسئئيقيلة هي سئئبعة دواوين موسئئيقيلة ونصئئف تقريباط؛ سئئبعة منها 

عة عالماته الموسئئيقيلة أعلى وأسئئفل هذه  كاملة، ونصئئف ديوان موزل

 الدواوين الموسيقيلة.

 سيقيلةطرق تسمية الدواوين المو

ة  من أجئئئل تمييز الطبقئئئات المختلفئئئة للعالمئئئات الموسئئئئئئيقيئئئل

ودواوينها الموسئئئئيقيلة التي تنتمي إليها، توجد طريقتان لتسئئئئمية هذه 

 الدواوين، وهما:

 الطريقة الجرمانيلة )نظام الحروف واألرقام(.
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 الطريقة الالتينيلة )نظام المقاطر واألرقام(.

سئئلة أعداد مجللة وقد عالجنا في بحث سئئابق صئئدر فئئمن سئئل

. (10))الحياة الموسئئيقيلة( موفئئر أنظمة تسئئمية العالمات الموسئئيقيلة

ولذا نري أنله من المفيد العودة إلى ذلك البحث لمزيد من التفصئئئئيل، 

وألن طريقتي تسئمية الدواوين الموسيقيلة اللتين سنناقشهما في بحثنا 

 ولذلك هذا تعتمدان على أسئئئس أنظمة تسئئئمية العالمات الموسئئئيقيلة.

 اقتضى التنبيه.

 الطريقة الجرمانيلة ــ 1

ة )نظئئام الحروف واألرقئئام( على  تعتمئئد الطريقئئة الجرمئئانيئئل

اعتبئئئار عالمئئئة )دو( الوسئئئئئئطى في آلئئئة البيئئئانو مركز للئئئدواوين 

 (.4الموسيقيلة، وبالتالي طرق تسمية هذه الدواوين )الشكل 

 
عالمة )دو( الوسطى على لوحة مفاتيح آلة موقر  (4)الشكل 

 البيانو الموسيقيلة

وتعتمئئد هئئذه الطريقئئة أيضئئئئئئئاط على اسئئئئئئتخئئدام نظئئام الحروف 

المسئئئئئئتخئدمئة في تسئئئئئئميئة العالمات الموسئئئئئئيقيلة بحالتيها )الكبيرة 

والصئئئئغيرة(،إفئئئئافة إلى اسئئئئتخدام بع  األرقام، التي تكتب على 

 تكون تسئميات الدواوينشئكل أم ، في بع  الدواوين الموسئيقيلة. و

ة تئدوين العالمئات الموسئئئئئئيقيلة المنتمية إليها بهذه  ة وآليئل الموسئئئئئئيقيئل

                                                           

 من مجللة الحياة  61راجر بحث )أنظمة تسمية العالمات الموسيقيلة( في العدد  ــ

 الموسيقيلة.
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 الطريقة بحسب ما يلي.

 Sub-Counter)ـئئئئئئئـئئئئئئئ الديوان الموسئئيقي تحت المضئئاد 1

Octave) 

وهو ديوان موسئئئئئيقي افترافئئئئئي، يقر في الطبقة الصئئئئئوتيلة  

. ويحتوي هذا (4األكثر غلظة في آلة البيانو الموسئئئئئئيقيلة )الشئئئئئئكل 

ة( فقف،  نئة )كرومئئاتيكيئل ة ملول الئديوان على ثالث عالمئات موسئئئئئئيقيئئل

سي(. وتكون حدود هذا الديوان الموسيقي ــ  3/سي7الـئـئ ال وهي )

ل عالمئة )سئئئئئئي( على لوحة  ل عالمئة )ال( وأول محصئئئئئئورة بين أول

 (.0المفاتيح آللة البيانو الموسيقيلة )الشكل 

                    
حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )تحت المضاد(  (4)الشكل 

 على لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة

 

 

حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )تحت  (6)الشكل 

 المضاد(

من جهة أخري، تكون آلية تسئئئئئمية العالمات الموسئئئئئيقيلة التي 

بتدوين الحروف الالتينيلة الكبيرة بحسئئب  تنتمي إلى هذا الديوان هي

النظام الجرماني لتسمية العالمات الموسيقية )األلماني أو األنكلوـئئئئئـ 

على يمين هذه الحروف  )2(، إفئئئافة إلى تدوين الرقم (11)أمريكي(

على شئئئئكل أم . وعلى هذا، تكون أسئئئئماء العالمات الموسئئئئيقيلة في 

                                                           
  ـ أمريكية في تسمية العالمات الموسيقيلة ــ في هذا البحث، سوف نستخدم الطريقة األنكلو ـ

 هذه الطريقة وللتعقيد النسبي للطريقة األلمانيلة في لبساطةبحسب النظام الجرماني. وذلك 

 تسمية العالمات الموسيقيلة.
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 (.1كل التالي )الجدول الديوان الموسيقي )تحت المضاد( على الش

 سي 3/سي7ال ال
2A B32/A72 2B 

تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (1)الجدول 

 )تحت المضاد(

 (Counter Octave)ــ الديوان الموسيقي المضاد 2

وهو ديوان موسئيقي كامل، يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو 

( في آلة البيانو الموسئئئئيقيلة طبقة الديوان الموسئئئئيقي )تحت المضئئئئاد

ل  (. وتكون1)الشئكل  حدود هذا الديوان الموسيقي محصورة بين أول

عالمئة )دو( وثئئاني عالمئة )سئئئئئئي( على لوحئئة المفئاتيح آلئئة البيئئانو 

 (.8الموسيقيلة )الشكل 

                
 اد(مضحدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )ال (1)الشكل 

 الموسيقيلة على لوحة مفاتيح آلة البيانو

 

 حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )المضاد( (1)الشكل 

من جهة أخري، تكون آلية تسئئمية العالمات الموسئئيقيلة التي 

تنتمي إلى هئئئذا الئئئديوان هي بتئئئدوين الحروف الالتينيئئئلة الكبيرة 

الموسيقية )األلماني أو  بحسب النظام الجرماني لتسمية العالمات

على يمين هذه  (1)األنكلوـئئئئئـئئئئئ أمريكي( إفافة إلى تدوين الرقم 

الحروف على شئئئئئئئكئل أم . وعلى هئذا، تكون أسئئئئئئئماء العالمات 

الموسئئئيقيلة في الديوان الموسئئئيقي )المضئئئاد( على الشئئئكل التالي 

 (.2)الجدول

 /7ال الصولص/7فا فام/7رير/7دو دو
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تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (2)الجدول 

 )المضاد(

   (Major Octave)ــ الديوان الموسيقي الكبير  3

يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو  ،وهو ديوان موسئيقي كامل

قي )المضئئاد( في آلة البيانو الموسئيقيلة )الشئئكل طبقة الديوان الموسئي

حدود هذا الديوان الموسئيقي محصئئورة بين ثاني عالمة  (. وتكون9

)دو( وثالث عالمة )سئئئي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو الموسئئئيقيلة 

 (.16)الشكل 

               

لموسيقي )الكبير( على حدود العالمات الموسيقيلة للديوان ا (9)الشكل 

 لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة

 

 حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )الكبير( (12)الشكل 

من جهة أخري، تكون آلية تسئئئئئمية العالمات الموسئئئئئيقيلة التي 

ة الكبيرة فقف  تنتمي إلى هئئذا الئئديوان هي بتئئدوين الحروف الالتينيئئل

لتسئئئمية العالمات الموسئئئيقية )األلماني أو  بحسئئئب النظام الجرماني

. وعلى هذا، تكون أسماء العالمات الموسيقيلة في األنكلوـئـ أمريكي(

 (.3الديوان الموسيقي )الكبير( على الشكل التالي )الجدول 
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تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (3)الجدول 

 )الكبير(

 (Minor Octave)ــ الديوان الموسيقي الصغير 4

وهو ديوان موسئئئئئئيقي كامل، يقر في الطبقة الصئئئئئئوتيلة التي  

تعلو طبقئة الئديوان الموسئئئئئئيقي )الكبير( في آلئة البيانو الموسئئئئئئيقيلة 

ود هذا الديوان الموسئئئيقي محصئئئورة بين حد (. وتكون11)الشئئئكل 

ثالث عالمة )دو( ورابر عالمة )سي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو 

 (.11الموسيقيلة )الشكل 

              

حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )الصغير(  (11)الشكل 

 على لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة

 

حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي  (12)الشكل 

 )الصغير(

من جهة أخري، تكون آلية تسئئئئئمية العالمات الموسئئئئئيقيلة التي 

تنتمي إلى هذا الديوان هي بتدوين الحروف الالتينيلة الصئئئئغيرة فقف 

بحسئئئب النظام الجرماني لتسئئئمية العالمات الموسئئئيقية )األلماني أو 

. وعلى هذا، تكون أسماء العالمات الموسيقيلة في األنكلوـئـ أمريكي(

 (.4الديوان الموسيقي )الصغير( على الشكل التالي )الجدول 
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ان الموسيقي تسمية العالمات الموسيقيلة في الديو (4)الجدول 

 )الصغير(

ل  4  (First Octave)ــ الديوان الموسيقي األول

وهو ديوان موسئيقي كامل، يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو 

طبقة الديوان الموسئيقي )الصئغير( في آلة البيانو الموسيقيلة )الشكل 

حئدود هئذا الديوان الموسئئئئئئيقي محصئئئئئئورة بين رابر  (. وتكون13

سئئئئئئطى( وخئئامس عالمئئة )سئئئئئئي( على لوحئئة عالمئئة )دو( )دو الو

 (.11المفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة )الشكل 

 
ل( على  (13)الشكل  حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )األول

 لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة

 

ل(حدود العالمات الموسيقيلة للديوان  (14)الشكل   الموسيقي )األول

من جهئة أخري، تكون آليئة تسئئئئئئميئة العالمات الموسئئئئئئيقيلة التي 

تنتمي إلى هذا الديوان هي بتدوين الحروف الالتينيلة الصئئغيرة بحسئئب 

النظام الجرماني لتسئئئمية العالمات الموسئئئيقية )األلماني أو األنكلوـئئئئئئئـ 

ى على يمين هذه الحروف عل (1)أمريكي( إفئئئئئئافئة إلى تئدوين الرقم 

شئئئئكل أم . وعلى هذا، تكون أسئئئئماء العالمات الموسئئئئيقيلة في الديوان 

ل( على الشكل التالي )الجدول  (.4الموسيقي )األول
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 سي 3/سي7ال ال 3/ال7صول صول 3/صول7فا فا مي 3/مي7ري ري 3/ري7دو دو

1c 17/c13d 1d 17/d13e 1e 1f 17/f13g 1g 17/g13a 1a b31/a71 1b 

المات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي تسمية الع (4)الجدول 

ل(  )األول

 (Second Octave)ــ الديوان الموسيقي الثاني 6

وهو ديوان موسئئئئئئيقي كامل، يقر في الطبقة الصئئئئئئوتيلة التي  

ل( في آلئة البيانو الموسئئئئئئيقيلة  تعلو طبقئة الئديوان الموسئئئئئئيقي )األول

ين حدود هذا الديوان الموسئئئيقي محصئئئورة ب (. وتكون14)الشئئئكل 

خامس عالمة )دو( وسئئئئاد  عالمة )سئئئئي( على لوحة المفاتيح آلة 

 (.10البيانو الموسيقيلة )الشكل 

               
حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )الثاني( على  (14)الشكل 

 لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة

 

 يقيلة للديوان الموسيقي )الثاني(حدود العالمات الموس (16)الشكل 

من جهة أخري، تكون آلية تسئئئئئمية العالمات الموسئئئئئيقيلة التي 

ة الصئئئئئئغيرة  تنتمي إلى هئئذا الئئديوان هي بتئئدوين الحروف الالتينيئئل

بحسئئئب النظام الجرماني لتسئئئمية العالمات الموسئئئيقية )األلماني أو 

هذه  على يمين (2)األنكلوـئئئئئئئـئئئئئئئ أمريكي( إفئئافة إلى تدوين الرقم 

الحروف على شئئئئئئكئئل أم . وعلى هئئذا، تكون أسئئئئئئمئئاء العالمئئات 

ة في الئديوان الموسئئئئئئيقي )الثئاني( على الشئئئئئئكل التالي  الموسئئئئئئيقيئل

 (.6)الجدول
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تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (6) الجدول

 )الثاني

   (Third Octave)ــ الديوان الموسيقي الثالث 1

وهو ديوان موسئيقي كامل، يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو 

طبقة الديوان الموسئئئيقي )الثاني( في آلة البيانو الموسئئئيقيلة )الشئئئكل 

يقي محصئئئئورة بين سئئئئاد  حدود هذا الديوان الموسئئئئ (. وتكون11

عالمة )دو( وسئئئئئئابر عالمة )سئئئئئئي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو 

 (.18الموسيقيلة )الشكل 

               
حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )الثالث( على  (11)الشكل 

 لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة

 

 

 لعالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )الثالث(حدود ا (11)الشكل 

من جهة أخري، تكون آلية تسئئئئئئمية العالمات الموسئئئئئئيقيلة التي 

ة الصئئئئئئغيرة  تنتمي إلى هئئذا الئئديوان هي بتئئدوين الحروف الالتينيئئل

بحسئئئئب النظام الجرماني لتسئئئئمية العالمات الموسئئئئيقية )األلماني أو 

على يمين هذه  (3)م األنكلو ـئئئئئئئئـئئئئئئئئ أمريكي( إفئئئافة إلى تدوين الرق

الحروف على شئئئئئئكئئل أم . وعلى هئئذا، تكون أسئئئئئئمئئاء العالمئئات 

ة في الئديوان الموسئئئئئئيقي ) ( على الشئئئئئئكئل التئئالي الثئالئثالموسئئئئئئيقيئل

 (.1)الجدول
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تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (1)الجدول 

  )الثالث(

 (Fourth Octave)ــ الديوان الموسيقي الرابر 1

وهوديوان موسئيقي كامل، يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو  

طبقة الديوان الموسئئئيقي )الثالث( في آلة البيانو الموسئئئيقيلة )الشئئئكل 

ذا الديوان الموسئئئئئيقي محصئئئئئورة بين سئئئئئابر حدود ه (. وتكون19

عالمئة )دو( وثئامن عالمئة )سئئئئئئي( على لوحئة المفئاتيح آلئة البيانو 

 (.16الموسيقيلة )الشكل 

               
حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )الرابر( على  (19)الشكل 

 لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة

 

 

 حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي )الرابر( (22)لشكل ا

من جهة أخري، تكون آلية تسئئئئئمية العالمات الموسئئئئئيقيلة التي 

ة الصئئئئئئغيرة  تنتمي إلى هئئذا الئئديوان هي بتئئدوين الحروف الالتينيئئل

بحسئئئب النظام الجرماني لتسئئئمية العالمات الموسئئئيقية )األلماني أو 

على يمين هذه  (4)إلى تدوين الرقم  األنكلوـئئئئئئئـئئئئئئئ أمريكي( إفئئافة
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الحروف على شئئئئئئكئئل أم . وعلى هئئذا، تكون أسئئئئئئمئئاء العالمئئات 

ة في الئديوان الموسئئئئئئيقي ) ( على الشئئئئئئكل التالي الرابرالموسئئئئئئيقيئل

 (.1)الجدول
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تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (1)الجدول 

 )الرابر(

 (Fifth Octave)ــ الديوان الموسيقي الخامس 9

وهو ديوان موسئئئئئيقي افترافئئئئئي، يقر في الطبقة الصئئئئئوتيلة  

ة في آلة البيانو الموسئئئئئئيقيلة )الشئئئئئئكل  (. ويحتوي هذا 21األكثر حدل

ة واحئئدة فقف، وهي عالمئئئة )الئئديوان على  دو( عالمئئة موسئئئئئئيقيئئل

ة، وهي ثئامن عالمة )دو( على لوحة المفاتيح آلة البيانو  الموسئئئئئئيقيئل

 (.11الموسيقيلة )الشكل 

               
حدود العالمات الموسيقيلة للديوان الموسيقي  (21)الشكل 

 )الخامس(

 قيلةعلى لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسي
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موقر عالمة )دو( الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (22)الشكل 

 )الخامس(

من جهة أخري، تكون آلية تسئئمية هذه العالمة الموسئئيقيلة التي 

 (c)تنتمي إلى هئئذا الئئديوان هي بتئئدوين الحرف الالتيني الصئئئئئئغير 

على يمين هذا الحرف على شئئكل أم .  (5)إفئئافة إلى تدوين الرقم 

وعلى هئذا، تكون تسئئئئئئمية هذه العالمة الموسئئئئئئيقيلة التي تنتمي إلى 

 .c)5(( على الشكل التالي الخامسالديوان الموسيقي )

( 9وبنئئاءط على مئئا سئئئئئئبق، نورد في الجئئدول التئئالي )الجئئدول 

تسئميات الدواوين الموسئيقيلة بحسب الطريقة الجرمانيلة، إفافة إلى 

ريقة تدوينها وحدودها الصئئوتيلة على لوحة المفاتيح في آلة البيانو ط

 الموسيقيلة.

اسم 

 الديوان

الحدود الصوتقّة على لوحة  طرياة التدوين

 مفاتقح آلة البقانو الموسقاقّة

الديوان 

تحت 

 المضاد

حروف كبيرة + 

 (2)الرقم 

ل  ل عالمة )ال( إلى أول من أول

 عالمة )سي(

الديوان 

 المضاد

وف كبيرة + حر

 (1)الرقم 

ل عالمة )دو( إلى ثاني  من أول

 عالمة )سي(

الديوان 

 الكبير

من ثاني عالمة )دو( إلى  حروف كبيرة

 ثالث عالمة )سي(

الديوان 

 الصغير

من ثالث عالمة )دو( إلى  حروف صغيرة

 رابر عالمة )سي(

الديوان 

ل  األول

حروف صغيرة + 

 (1)الرقم 

من رابر عالمة )دو( إلى 

 مس عالمة )سي(خا

الديوان 

 الثاني

حروف صغيرة + 

 (2)الرقم 

من خامس عالمة )دو( إلى 

 ساد  عالمة )سي(
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الديوان 

 الثالث

حروف صغيرة + 

 (3)الرقم 

من ساد  عالمة )دو( إلى 

 سابر عالمة )سي(

الديوان 

 الرابر

حروف صغيرة + 

 (4)الرقم 

من سابر عالمة )دو( إلى 

 ثامن عالمة )سي(

 الديوان

 الخامس

الصغير  (c)حرف 

 (5)+ الرقم 

 ثامن عالمة )دو(

تسميات الدواوين الموسيقيلة وطرق تدوينها بالطريقة  (9)الجدول 

 الجرمانيلة وحدودها الصوتيلة 

 على لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة

 الطريقة الالتينيلة ـــ 2

ة )نظئام المقئاطر واألرقام( بسئئئئئئي اط طة جدل تمعئد الطريقئة الالتينيئل

مقارنةط بالطريقة الجرمانيلة. ومبدأ نظام تسئئئمية الدواوين الموسئئئيقيلة 

بهذه الطريقة يعتمد على نظام التسئئمية الالتيني للعالمات الموسئئيقيلة 

مضئئئئافاط إليها أرقام  (12)بالمقاطر الصئئئئوتيلة )الفرنسئئئئي أو اإليطالي(

ن ويعلى يمينهئا تمكتئب على شئئئئئئكئل أم . وتعتمئد آليلة تسئئئئئئمية الدوا

 الموسيقيلة بهذه الطريقة على األمرين التاليين:

  اعتبار العالمات الموسئئئئئئيقيلة التي تنتمي إلى الديوان الموسئئئئئئيقي

االفترافئئئئي األكثر غلظة في لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسئئئئيقيلة 

على يمينها  (0)عالمات موسئئئئيقيلة زائدة. ولذلك يتم إفئئئئافة رقم 

 على شكل أم .

  دو( منطلقاط لديوان موسئئئئئئيقي يحمل رقم ترتيب اعتبئار كئل عالمئة(

ة،  موقر عالمئئة )دو( هئئذه على لوحئئة مفئئاتيح آلئئة البيئئانو الموسئئئئئئيقيئئل

وإفئئئئافة هذا الرقم إلى يمين العالمات الموسئئئئيقيلة على شئئئئكل أط . 

فمثالط، تكون العالمات الموسئيقيلة التابعة للديوان الموسئئيقي الذي يبدأ 

                                                           
  ة في تسمية العالمات الموسيقيلة ـئئئئئئـئئئئئئ في هذا البحث، سئوف نستخدم الطريقة اإليطاليل

 بحسب النظام الالتيني. وذلك لبساطة هذه الطريقة وانتشارها.
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مفاتيح آلة البيانو الموسئئئئيقيلة منتمية  من ثالث عالمة )دو( على لوحة

 إلى الديوان الموسيقي الثالث، وهكذا.

وبناءط على األسئئئئس السئئئئئابقة الذكر، تكون تسئئئئئميات الدواوين 

 الموسيقيلة على الطريقة الالتينيلة بحسب ما يلي.

   (Zero Octave)ــ الديوان الموسيقي صفر 1

ة صئئئئوتيل ، يقر في الطبقة الافترافئئئئيوهو ديوان موسئئئئيقي 

األكثر غلظة في آلة البيانو الموسئئيقيلة. ويحتوي هذا الديوان على 

نة )كروماتيكيلة( فقف، وهي ـئئئئئئئئـ ال ) ثالث عالمات موسئئيقيلة ملول

سئئئي(، وتكون حدود هذا الديوان الموسئئئيقي ـئئئئئئئئـئئئئئئئئئ  3/سئئئي7ال

ل عالمة )سئئئئئي( على لوحة  ل عالمة )ال( وأول محصئئئئئورة بين أول

يلة. وهذا الديوان الموسئئئئئيقي مطابق المفاتيح آلة البيانو الموسئئئئئيق

ط للئديوان الموسئئئئئئئيقي )تحئت المضئئئئئئئاد( بحسئئئئئئئب الطريقة  تمئامئا

من جهة أخري، تكون الجرمانيلة في تسئئمية الدواوين الموسئئيقيلة. 

آليلة تسئئئمية العالمات الموسئئئيقيلة التي تنتمي إلى هذا الديوان هي 

لعالمات ابتدوين المقاطر الصوتيلة بحسب النظام الالتيني لتسمية 

 (0)الموسئئئيقية )الفرنسئئئي أو اإليطالي( إفئئئافة إلى تدوين الرقم 

على يمين هذه المقاطر على شئئئكل أم . وعلى هذا، تكون أسئئئماء 

العالمات الموسئئيقيلة في الديوان الموسئئيقي )صئئفر( على الشئئكل 

 (.12التالي )الجدول 

 

 سي 3/سي7ال ال

0La Si30/La70 0Si 

مات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي تسمية العال (12)الجدول 

 )صفر(

ل 2    (First Octave)ــ الديوان الموسيقي األول

وهو ديوان موسئيقي كامل، يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو 
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طبقة الديوان الموسئئئيقي )صئئئفر( في آلة البيانو الموسئئئيقيلة. وتكون 

ل عالمة )دو( و ثاني حدود هذا الديوان الموسئئيقي محصئئورة بين أول

ديوان وهذا العالمة )سي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة. 

الموسيقي مطابق تماماط للديوان الموسيقي )المضاد( بحسب الطريقة 

من جهة أخري، تكون الجرمانيلة في تسئئئئئمية الدواوين الموسئئئئئيقيلة. 

آليلة تسئئئئئئمية العالمات الموسئئئئئئيقيلة التي تنتمي إلى هذا الديوان هي 

وين المقاطر الصئئئوتيلة بحسئئئب النظام الالتيني لتسئئئمية العالمات بتد

على  (1)أو اإليطالي( إفافة إلى تدوين الرقم  الموسئيقية )الفرنسي

يمين هذه المقاطر على شكل أم . وعلى هذا، تكون أسماء العالمات 

ل( على الشئئئئئئكئل التالي  ة في الئديوان الموسئئئئئئيقي )األول الموسئئئئئئيقيئل

 (.11)الجدول 

 

 سي 3/سي7ال ال 3/ال7صول صول 3/صول7فا فا مي 3/مي7ري ري 3/ري7دو دو

1Do 17/Do13Re 1Re 17/Re13Mi 1Mi 1Fa 17/Fa13Sol 1Sol 17/Sol13La 1La Si31/La71 1Si 

تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (11)الجدول 

ل(  )األول

 

 (Second Octave)ــ الديوان الموسيقي الثاني 3

هو ديوان موسئئئئئئيقي كامل، يقر في الطبقة الصئئئئئئوتيلة التي و 

ل( في آلة البيانو الموسئئئئئئيقيلة.  تعلو طبقئة الديوان الموسئئئئئئيقي )األول

وتكون حدود هذا الديوان الموسئئئئئئيقي محصئئئئئئورة بين ثاني عالمة 

)دو( وثالث عالمة )سئئي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو الموسئئيقيلة. 

بق تماماط للديوان الموسئئئئئيقي )الكبير( وهذا الديوان الموسئئئئئيقي مطا

ن جهة مبحسئئب الطريقة الجرمانيلة في تسئئمية الدواوين الموسئئيقيلة. 

أخري، تكون آليلة تسئئئئمية العالمات الموسئئئئيقيلة التي تنتمي إلى هذا 

الديوان هي بتدوين المقاطر الصئوتيلة بحسب النظام الالتيني لتسمية 

يطالي(، إفئئئئئافة إلى تدوين العالمات الموسئئئئئيقية )الفرنسئئئئئي أو اإل
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على يمين هذه المقاطر على شئئكل أم . وعلى هذا، تكون  (2)الرقم 

أسئئئئئماء العالمات الموسئئئئئيقيلة في الديوان الموسئئئئئيقي )الثاني( على 

  (.12الشكل التالي )الجدول 

 

 سي 3/سي7ال ال 3/ال7صول صول 3/صول7فا فا مي 3/مي7ري ري 3/ري7دو دو

2Do 27/Do23Re 2Re 27/Re23Mi 2Mi 2Fa 27/Fa23Sol 2Sol 27/Sol23La 2La Si32/La72 2Si 

تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (12)الجدول 

 )الثاني(

 (Third Octave)ــ الديوان الموسيقي الثالث 4

وهو ديوان موسئئئئئئيقي كامل، يقر في الطبقة الصئئئئئئوتيلة التي  

. ي( في آلة البيانو الموسئئئئئئيقيلةتعلو طبقئة الديوان الموسئئئئئئيقي )الثان

وتكون حدود هذا الديوان الموسئئئئئئيقي محصئئئئئئورة بين ثالث عالمة 

)دو( ورابر عالمة )سئئي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو الموسئئيقيلة. 

وهذا الديوان الموسئئيقي مطابق تماماط للديوان الموسئئيقي )الصئئغير( 

ن جهة ميقيلة. بحسئئب الطريقة الجرمانيلة في تسئئمية الدواوين الموسئئ

أخري، تكون آليلة تسئئئئمية العالمات الموسئئئئيقيلة التي تنتمي إلى هذا 

الديوان هي بتدوين المقاطر الصئوتيلة بحسب النظام الالتيني لتسمية 

العالمات الموسيقية )الفرنسي أو اإليطالي( إفافة إلى تدوين الرقم 

سماء على يمين هذه المقاطر على شكل أم . وعلى هذا، تكون أ (3)

العالمات الموسئئئئيقيلة في الديوان الموسئئئئيقي )الثالث( على الشئئئئكل 

 (.13التالي )الجدول 

 سي 3/سي7ال ال 3/ال7صول صول 3/صول7فا فا مي 3/مي7ري ري 3/ري7دو دو
3Do 37/Do33Re 3Re 37/Re33Mi 3Mi 3Fa 37/Fa33Sol 3Sol 37/Sol33La 3La Si33/La73 3Si 

ت الموسيقيلة في الديوان الموسيقي تسمية العالما (13)الجدول 

 )الثالث(
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 (Fourth Octave)ــ الديوان الموسيقي الرابر 4

وهو ديوان موسئيقي كامل، يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو 

طبقة الديوان الموسئئئئيقي )الثالث( في آلة البيانو الموسئئئئيقيلة. وتكون 

و( )دو حدود هذا الديوان الموسئئئيقي محصئئئورة بين رابر عالمة )د

الوسئئئئئئطى( وخئامس عالمة )سئئئئئئي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو 

وهذا الديوان الموسئئيقي مطابق تماماط للديوان الموسئئيقي الموسئئيقيلة. 

ل( بحسئئب الطريقة الجرمانيلة في تسئئمية الدواوين الموسئئيقيلة.  )األول

من جهة أخري، تكون آليلة تسئئئئمية العالمات الموسئئئئيقيلة التي تنتمي 

ة بحسئئئئئئئب النظئئام إلى هئئذ ا الئئديوان هي بتئئدوين المقئئاطر الصئئئئئئوتيئئل

الالتيني لتسئمية العالمات الموسئيقية )الفرنسي أو اإليطالي( إفافة 

على يمين هذه المقاطر على شئئئكل أم . وعلى  (4)إلى تدوين الرقم 

هئذا، تكون أسئئئئئئماء العالمات الموسئئئئئئيقيلة في الديوان الموسئئئئئئيقي 

 (.14جدول )الرابر( على الشكل التالي )ال

 سي 3/سي7ال ال 3/ال7صول صول 3/صول7فا فا مي 3/مي7ري ري 3/ري7دو دو

4Do 47/Do43Re 4Re 47/Re43Mi 4Mi 4Fa 47/Fa43Sol 4Sol 47/Sol43La 4La Si34/La74 4Si 

تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (14)الجدول 

 )الرابر(

 (Fifth Octave)ــ الديوان الموسيقي الخامس 6

وهو ديوان موسئيقي كامل، يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو 

طبقة الديوان الموسئئئئيقي )الرابر( في آلة البيانو الموسئئئئيقيلة. وتكون 

حدود هذا الديوان الموسئئئئئئيقي محصئئئئئئورة بين خامس عالمة )دو( 

وسئئئئاد  عالمة )سئئئئي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو الموسئئئئيقيلة. 

الموسئئئئئئيقي مطابق تماماط للديوان الموسئئئئئئيقي )الثاني( وهذا الديوان 

ن جهة مبحسئئب الطريقة الجرمانيلة في تسئئمية الدواوين الموسئئيقيلة. 

أخري، تكون آليلة تسئئئئمية العالمات الموسئئئئيقيلة التي تنتمي إلى هذا 

الديوان هي بتدوين المقاطر الصئوتيلة بحسب النظام الالتيني لتسمية 
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فرنسئئئئئي أو اإليطالي(، إفئئئئئافة إلى تدوين العالمات الموسئئئئئيقية )ال

على يمين هذه المقاطر على شئئكل أم . وعلى هذا، تكون  (5)الرقم 

أسئئئماء العالمات الموسئئئيقيلة في الديوان الموسئئئيقي )الخامس( على 

 (.14الشكل التالي )الجدول 
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تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (14)الجدول 

 )الخامس(

 (Sixth Octave)ــ الديوان الموسيقي الساد  1

وهو ديوان موسئئئئئئيقي كامل، يقر في الطبقة الصئئئئئئوتيلة التي  

يقي )الخامس( في آلة البيانو الموسئئئئئيقيلة. تعلو طبقة الديوان الموسئئئئ

وتكون حدود هذا الديوان الموسئئئيقي محصئئئورة بين سئئئاد  عالمة 

)دو( وسئابر عالمة )سئي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة. 

وهذا الديوان الموسئئئئئيقي مطابق تماماط للديوان الموسئئئئئيقي )الثالث( 

ن جهة ماوين الموسئئيقيلة. بحسئئب الطريقة الجرمانيلة في تسئئمية الدو

أخري، تكون آليلة تسئئئئمية العالمات الموسئئئئيقيلة التي تنتمي إلى هذا 

الديوان هي بتدوين المقاطر الصئوتيلة بحسب النظام الالتيني لتسمية 

العالمات الموسئئئئيقية )الفرنسئئئئي  أو اإليطالي(، إفئئئئافة إلى تدوين 

هذا، تكون  على يمين هذه المقاطر على شئئكل أم . وعلى (6)الرقم 

أسئئماء العالمات الموسئئئيقيلة في الديوان الموسئئئيقي )السئئئاد ( على 

 (.16الشكل التالي )الجدول 
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تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (16)الجدول 

 )الساد (

 (Seventh Octave)ــ الديوان الموسيقي السابر 1

وهو ديوان موسيقي كامل، يقر في الطبقة الصوتيلة التي تعلو 

طبقة الديوان الموسئيقي )السئاد ( في آلة البيانو الموسيقيلة. وتكون 

سئئئئئئابر عالمة )دو(  حدود هذا الديوان الموسئئئئئئيقي محصئئئئئئورة بين

هذا ووثامن عالمة )سئئي( على لوحة المفاتيح آلة البيانو الموسئئيقيلة. 

الديوان الموسئئيقي مطابق تماماط للديوان الموسئئيقي )الرابر( بحسئئب 

، من جهة أخريالطريقة الجرمانيلة في تسئئمية الدواوين الموسئئيقيلة. 

ديوان هذا التكون آليلة تسئئئئمية العالمات الموسئئئئيقيلة التي تنتمي إلى 

هي بتئدوين المقئاطر الصئئئئئئوتيلة بحسئئئئئئب النظام الالتيني لتسئئئئئئمية 

العالمات الموسئئئئئيقية )الفرنسئئئئئي أو اإليطالي(، إفئئئئئافة إلى تدوين 

على يمين هذه المقاطر على شئئكل أم . وعلى هذا، تكون  (7)الرقم 

أسئئئماء العالمات الموسئئئيقيلة في الديوان الموسئئئيقي )السئئئابر( على 

 (.11)الجدول الشكل التالي 
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تسمية العالمات الموسيقيلة في الديوان الموسيقي  (11)الجدول 

 )السابر(

 (Eighth Octave)ــ الديوان الموسيقي الثامن 9

وهو ديوان موسئئئئيقي افترافئئئئي، يقر في الطبقة الصئئئئوتيلة  

ة. ويحتوي هئئذا الئئديوان على  ة في آلئئة البيئانو الموسئئئئئئيقيئل األكثر حئئدل

دو( الموسئئئئئئيقيلة، وهي عالمة موسئئئئئئيقيلة واحدة فقف، وهي عالمة )

ثئامن عالمئة )دو( على لوحة المفاتيح آلة البيانو الموسئئئئئئيقيلة. وهذا 

الموسيقي مطابق تماماط للديوان الموسيقي )الخامس( بحسب الديوان 

، من جهة أخريالطريقة الجرمانيلة في تسئئمية الدواوين الموسئئيقيلة. 

تكون آليلة تسئئمية هذه العالمة الموسئئيقيلة التي تنتمي إلى هذا الديوان 

 (8)إفئئئئئافة إلى تدوين الرقم  (Do)هي بتدوين المقطر الصئئئئئوتي 

على شئئكل أم . وعلى هذا، تكون تسئئمية هذه  على يمين هذا المقطر

( على الثامنالعالمة الموسئئئيقيلة التي تنتمي إلى الديوان الموسئئئيقي )

 .Do)5(الشكل التالي 

( 11وبنئاءط على مئا سئئئئئئبق، نورد في الجئدول التئالي )الجدول 

تسئئميات الدواوين الموسئئيقيلة بحسئئب الطريقة الالتينيلة، إفئئافة إلى 

دها الصئئوتيلة على لوحة المفاتيح في آلة البيانو طريقة تدوينها وحدو

 الموسيقيلة.

 

اسم 

 الديوان
 طرياة التدوين

الحدود الصوتقّة على لوحة 

 مفاتقح آلة البقانو الموسقاقّة
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الديوان 

 صفر

مقاطر صوتيلة + 

 (0)الرقم 

ل  ل عالمة )ال( إلى أول من أول

 عالمة )سي(

الديوان 

ل  األول

مقاطر صوتيلة + 

 (1)الرقم 

ل عالمة )دو( إلى ثاني  من أول

 عالمة )سي(

الديوان 

 الثاني

مقاطر صوتيلة + 

 (2)الرقم 

من ثاني عالمة )دو( إلى ثالث 

 عالمة )سي(

الديوان 

 الثالث

مقاطر صوتيلة + 

 (3)الرقم 

من ثالث عالمة )دو( إلى رابر 

 عالمة )سي(

الديوان 

 الرابر

مقاطر صوتيلة + 

 (4)الرقم 

)دو( إلى من رابر عالمة 

 خامس عالمة )سي(

الديوان 

 الخامس

مقاطر صوتيلة + 

 (5)الرقم 

من خامس عالمة )دو( إلى 

 ساد  عالمة )سي(

الديوان 

 الساد 

مقاطر صوتيلة + 

 (6)الرقم 

من ساد  عالمة )دو( إلى 

 سابر عالمة )سي(

الديوان 

 السابر

مقاطر صوتيلة + 

 (7)الرقم 

من سابر عالمة )دو( إلى ثامن 

 مة )سي(عال

الديوان 

 الثامن

 المقطر الصوتي

(Do)  (8)+ الرقم 
 ثامن عالمة )دو(

تسميات الدواوين الموسيقيلة وطرق تدوينها  (11)الجدول 

 بالطريقة الالتينيلة وحدودها الصوتيلة 

 على لوحة مفاتيح آلة البيانو الموسيقيلة
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ة:   مالحظة هامل

 سئئئئئيلما األمريكيةتحاول بع  األبحاث الموسئئئئئيقيلة الحديثة، ال

منها، الخلف بين تسئئئئئئميات العالمات الموسئئئئئئيقيلة بحسئئئئئئب الطريقة 

األنكلوـئئئئئئئئـئئئئئئئئ أمريكية وطريقة تدوين العالمات الموسئئئيقيلة بحسئئئب 

ة. فمثالط، بئئإمكئئاننئئا مشئئئئئئاهئئدة تسئئئئئئميئات للعالمئئات  الطريقئة الالتينيئل

ة مثئل  ... إلخ. وهئذا يعني أن كلتئا هاتين  )6G(أو  )6D(الموسئئئئئئيقيئل

تين الموسئئئئئئيقيلتين تنتميان إلى الديوان الموسئئئئئئيقي السئئئئئئاد  العالم

بحسئئئب الطريقة الالتينيلة في تسئئئمية الدواوين الموسئئئيقيلة، حتلى ولو 

ت تسئئئئئئميئة هئاتين العالمتين الموسئئئئئئيقيلتين بئالطريقئة الجرمانيلة  تمئل

 )األنكلوــ أمريكية تحديداط(.

ة:  مالحظة هامل

غة وسيقيلة ودواوينها باللبالنسئبة إلى كتابة أسماء العالمات الم 

العربيلة، يسئتحيلم هذا األمر بحسئب الطريقة الجرمانيلة، وذلك بسب 

عئدم وجود نظئام الحروف الكبيرة والصئئئئئئغيرة في هذه اللغة. بينما 

تصئئئلحم الطريقة الالتينية في تسئئئمية العالمات الموسئئئيقيلة ودواوينها 

 باللغة العربيلة بدون أيلة إشكاالت.

 

 
 

 

 

 

 إمكانية االنتقال المقامي

 
 

 ام الراســــتــفي مق
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 (13)ورهــد. نبيل ش

 تمهيــــد

 كلة البحث ـــمش* 

إن كثرة المقئئامئات في الموسئئئئئئيقئا العربيئة جعلئئت مهمئئة الئئدار  

والملحن والعازف والمغني صئئعبةط، في كيفية االنتقال المقامي من مقام 

طبيعة موسئئئئئئيقانا العربية. وهذا ال إلى آخر بطريقئة منئاسئئئئئئبة تتالئم و

يعني عئدم وجود أعمئال جيئدة، لكن هئذه األعمئال عئادة مئا تكون وليدة 

المصئئئئئئادفئئة فقف، ممئئا دفعني للبحئئث عن أسئئئئئئلوب لالنتقئئال المقئئامي 

 يستخدمه كل من الدار  والعازف والمغني والملحن. 

 أهمية البحث* 

 تتضئئئئئئح أهميئئة هئئذا البحئئث في تعرف الئئدار  في المعئئاهئئد

والكليئئات الموسئئئئئئيقيئئة والعئئازف والمغني والملحن على االنتقئئاالت  

 المالئمة والمناسبة لالنتقال من مقام إلى آخر. 

 الهدف من البحث *

إن الهدف من هذا البحث هو وفئئر منهو دراسئئئي للطالب في 

كلية التربية الموسيقية والمعاهد الموسيقية األخري، وكذلك للعازف 

بي، يعرف من خالله الطريق العلمي السئئئئليم والمغني والملحن العر

 لالنتقال  من مقام إلى آخر. 

 حدود البحث * 

                                                           


 ــ عميد كلية التربية الموسيقية في مصر )سابقاط(. 
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ينحصئئئئئئر موفئئئئئئوح هئذا البحث في إمكانية االنتقال في مقام 

الراسئئئئئئت، وعلى منوالئه يمكن االنتقئال المقئامي في جمير مقئامئات 

 من مقام إلى آخر.( 14)األصول، مر مراعاة اختالف الغماز

 

 تــي في مقام الراساالنتقال المقام

يوجد في الراسئئئئئئت نوعان من االنتقاالت: االنتقال المباشئئئئئئر: 

وهو ما يحتف  بجنس األصئئئئل لمقام الراسئئئئت )راسئئئئت على درجة 

الراسئئت(، ويتم هذا االنتقال عن طريق تكوين أجنا  فروح مختلفة 

 من درجة غماز مقام النوي)صول(. 

ناءط األصئئئئئئل. وب واالنتقال غير المباشئئئئئر: يتم فيه  تغيير جنس

على ذلك تتكون لدينا مقامات من فصئئئئئائل جديدة، ويتم هذا االنتقال 

 عن طريق: 

 ــ الهبوط من غماز المقام إلى أجنا  أصول جديدة.  

 ــ الصعود من أسا  المقام لتكوين أجنا  أصول جديدة.  

 ــ الصعود بجواب أسا  المقام لتكوين أجنا  فروح جديدة. 

 عن طريق غماز المقام  أوالط: االنتقال

 ويتم ذلك بطريقتين: 

 الطريقة األولى

وهي الصعود من غماز المقام لتكوين أجنا  ومقامات جديدة. 

 فمن غماز المقام نبدأ بتغيير جنس الفرح 

 (1انتقال رقم )أمثلة 

                                                           

 رة من ــ الغماز هو العالمة المسيطرة في المقام الموسيقي العربي. وهذه العالمة متغي

 مقام إلى آخر )التحرير(.
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أبئئدل جنس الراسئئئئئئئت على درجئئة النوي بجنس حجئئاز على 

 زنا .درجة النوي )صول(، فيتكون لدينا مقام السو

 

 

 

واسئئئئئئتكمئاالط لهئذا، يمكننا جعل جنس الفرح لمقام السئئئئئئوزنا  

جنس أصئئئئئئل لمقام جديد، وهو مقام الحجاز المصئئئئئئور على درجة 

 النوي )صول( 

 

 

 

 وبذلك يصبح لدينا مساحة صوتية على هذه الصورة:

 

وإلبراز مالمح جنس األصئئئئئئئئل في المقئئام األصئئئئئئلي )مقئئام 

رح راسئئئت على )درجة النوي( الراسئئئت( يمكننا اسئئئتخدام جنس الف

مصئئئئئوراط على اليكاه )صئئئئئول( في منطقة القرارات، فتتسئئئئئر لدينا 

 المساحة الصوتية وتصبح على هذه الصورة 

 

 

 (2انتقال رقم )
إبئئدال جنس الراسئئئئئئئت على درجئئة النوي بجنس بيئئاتي على 

دار( )الراسئئئئئئئئت فيتكون لئئئدينئئئا مقئئئام النيرز )الئئئديلئئئدرجئئئة النوي 

 المصري(. 
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كمئاالط لهئذا يمكننئا جعئل جنس الفرح لمقام النيرز جنس واسئئئئئئت

أصئئئئئئل لمقئام جئديئد وهو مقام البياتي المصئئئئئئور على درجة النوي 

 )صول(. 

 

 

 

 وبذلك تصبح لدينا مساحة صوتية على هذه الصورة:  

 

 (3انتقال رقم )
إبدال جنس الراسئئئئت على درجة النوي )صئئئئول( بجنس عجم 

 دينا مقام الماهور. على درجة النوي )صول( فيتكون ل

     

 

 

واسئئئئئئتكماالط لهذا يمكننا جعل جنس الفرح لمقام الماهور جنس 

 أصل لمقام جديد،وهو مقام العجم المصور على درجة النوي. 
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 وبذلك تصبح لدينا مساحة صوتية على هذه الصورة: 

 

 

 (4انتقال رقم )
إبدال جنس الراسئئت على درجة النوي )صئئول( بجنس نهاوند 

 على درجة النوي )صول( فيتكون لدينا مقام السوزدالر )الشور (. 

 

 

واسئئئئئئتكمئاالط لهئذا يمكننا جعل جنس الفرح لمقام السئئئئئئوزدالر 

جنس أصئئئئئئل لمقئام جئديد، هو مقام النهاوند المصئئئئئئور على درجة 

 النوي. 

 

 

 وبذلك تصبح لدينا مساحة صوتية على هذه الصورة: 

 

 

 الطريقة الثانية 

من غمئاز المقئام لتكوين أجنا  أصئئئئئئول لمقامات من  وهي الهبوط

 فصائل جديدة. 

 :ة ـــــــأمثل

 (  1انتقال رقم )
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الهبوط من الغمئئاز إلى درجئئة الئئدوكئئا )ري( لتكوين جنس بيئئاتي، 

ومنئئه يمكننئئا اسئئئئئئتخئئدام جمير مقئئامئئات 

فصئئئئئئيلئة البيئاتي وذلك عن طريق تغيير 

 جنس الفرح. 

 (  2انتقال رقم )
ز إلى درجئئئة الئئئدوكئئئا )ري(، لتكوين جنس الهبوط من الغمئئئا

حجاز، ومنه يمكننا اسئئتخدام جمير مقامات فصئئيلة الحجاز وذلك عن 

 طريق تغيير جنس الفرح. 

 ( 3انتقال رقم)

الهبوط من الغمئئاز إلى درجئئة الئئدوكئئا )ري( لتكوين جنس كرد، 

ومنه يمكننا اسئئئئئئتخدام جمير مقامات 

فصئئيلة الكرد وذلك عن طريق تغيير 

 فرح. جنس ال

 

 (  4انتقال رقم )
)ري( لتكوين جنس  الئئئدوكئئئا درجئئئةإلى  الهبوط من الغمئئئاز

نهاوند، ومنه يمكننا اسئئئئتخدام جمير 

مقئئامئئات النهئئاونئئد وذلئئك عن طريق 

 تغيير جنس الفرح. 

 

 (  5انتقال رقم )
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الهبوط من الغماز إلى درجة الدوكا )ري( لتكوين جنس راسئئئئئئت، 

ات ومنئه يمكننا  اسئئئئئئتخدام جمير مقام

الراسئئئئئئت وذلك عن طريق  فصئئئئئئيلة

 تغيير جنس الفرح. 

 

 (  6انتقال رقم ) 
)ري( لتكوين جنس عجم،  الئئدوكئئا درجئئةالهبوط من الغمئئاز إلى 

ومنه يمكننا اسئئئتخدام جمير مقامات 

العجم وذلئئك عن طريق  فصئئئئئئيلئئة

 تغيير جنس الفرح. 

 

 (  7انتقال رقم )
كوين نسئئبة سئئيكا، ( لت 4الهبوط من الغماز إلى درجة السئئيكا )مي 

وفيهئا يمكننا اسئئئئئئتخدام جمير مقامات 

فصئئيلة السئئيكا وذلك عن طريق تغيير 

 جنس الفرح. 

 ثانياط: االنتقال المقامي انطالقاط من درجة األسا  )الراست( 

أي الصئعود من درجة األسئا  لتكوين أصئول جديدة لمقامات 

 من فصائل جديدة. 

 :  ةــــــأمثل

 (  1انتقال رقم )
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د من األسئئئئئئئا  لتكوين جنس نهئئاونئئد، ومنئئه يمكننئئا الصئئئئئئعو

 استخدام جمير مقامات فصيلة النهاوند. 

 

 (  2انتقال رقم ) 
الصئئئئئئعود من األسئئئئئئئا  لتكوين جنس حجئئاز، ومنئئه يمكننئئا 

استخدام جمير مقامات فصيلة الحجاز المصور على درجة الراست 

 ) دو( 

 

 (  3انتقال رقم ) 
جنس بياتي، ومنه يمكننا استخدام  الصعود من األسا  لتكوين

 جمير مقامات فصيلة البياتي المصور على درجة الراست )دو( 

 

 (  4انتقال رقم ) 
الصئئعود من األسئئا  لتكوين جنس كرد، ومنه يمكننا اسئئتخدام 

 جمير مقامات فصيلة الكرد المصور على درجة الراست )دو( 

 

 

 (  5انتقال رقم )
نس عجم، ومنه يمكننا استخدام الصئعود من األسئا  لتكوين ج

 جمير مقامات فصيلة العجم المصور على درجة الراست )دو( 
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 (  6انتقال رقم ) 
أثر، ومنه يمكننا استخدام  الصئعود من األسا  لتكوين عقد نو

 مقامات من فصيلة النوي أثر. 

 

 

 

 ثالثاط: االنتقال المقامي انطالقاط من جواب األسا  الكردان )دو(  

الصئعود من درجة جواب األسا  لبناء جنس جديد نعتبره  أي

 جنس فرح نبني له جنس أصل مناسب،فيتكون لدينا مقام جديد. 

 ال األول ــــــالمث

، واعتباره )دو جواب( في حالة األول بناء جنس من درجة الكردان

جنس فرح لمقئئام جئئديئئد، تتكون لئئدينئئا مجموعئئة احتمئئاالت مختلفئئة، كئئل 

 كون مقاماط جديداط. احتمال منها ي

 (  1انتقال رقم )
حجئئاز الكردان )فرح( + نهئئاونئئد مصئئئئئئور على الجهئئار كئئاه 

)أصئئئل( ق مقام النهاوند ذو الحسئئئا  المصئئئور على درجة الجهار 

 كاه )فا( 
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 (  2انتقال رقم ) 
حجاز الكردان )فرح( + صئئبا على الحسئئيني )أصئئل( ق مقام 

 الصبا المصور على درجة الحسيني )ال( 

 

 

 

 (  3انتقال رقم ) 
حجئاز الكردان )فرح( + حجئاز على الجهئاركئاه )أصئئئئئئل( ق 

 مقام الحجاز كار المصور على درجة الجهاركاه )فا( 

 

 

 

 (  4انتقال رقم ) 
على الجهاركاه )أصل(  حجاز الكردان )فرح( + عقد نوي أثر

 أثر المصور على درجة الجهاركاه )فا(  قمقام النو
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   (5انتقال رقم )
حجاز الكردان فرح + نسئئئئئبة سئئئئئيكا على درجة تيك حصئئئئئار 

 (4)أصل( ق مقام هزام مصور على درجة التيك حصار )ال 

 

 

 

 (  6انتقال رقم ) 
  حجاز الكردان فرح + راسئئئت على درجة الجهاركاه )أصئئئل(

 ق مقام السوزنا  المصور على درجة الجهاركاه )فا( 

 

 

 

 ال الثاني ـــــالمث 

جنس نهاوند من درجة الكردان، واعتباره جنس في حئالة بناء 

فرح لمقئئام جئئديئئد، تتكون لئئدينئئا مجموعئئة احتمئئاالت مختلفئئة، كئئل 

 احتمال منها يكون مقاماط جديداط.   

 (  1انتقال رقم )
ى الجهاركاه )أصل( نهاوند الكردان فرح + راست مصور عل

 الر المصور على درجة الجهاركاه )فا( ق مقام السوزد
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 (  2ال رقم )انتق 
نهئاونئد الكردان فرح + بيئاتي على درجئة النوي )أصئئئئئئل( ق 

 مقام البياتي المصور على درجة النوي )صول( 

 

 

 

 (   3انتقال رقم ) 

نهاوند الكردان فرح + نهاوند على درجة الجهاركاه )أصئئئئئل( 

 ق مقام النهاوند الكبير المصور على درجة الجهاركاه )فا( 

 

 

 (  4انتقال رقم )
ونئد الكردان فرح + حجئاز على درجة النوي )أصئئئئئئل( ق نهئا

 مقام الحجاز المصور على درجة النوي )صول( 
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 (  5انتقال رقم ) 
نهئئاونئئد الكردان فرح + عقئئد نوي أثر على درجئئة الجهئئاركئئاه 

 مقام النكريز المصور على درجة الجهاركاه )فا(  )أصل( ق

 

 

 

 (  6انتقال رقم ) 
سئئئبة سئئئيكا على درجة التيك حصئئئار نهاوند الكردان فرح + ن

 (  4)أصل( ق مقام ماية مصور على درجة التيك حصار )ال 

 

 

 

 نماذج للدارسة والتحليل

نموذج دراسئئئئئئي لالنتقئئئال، إنطالقئئئاط من غمئئئاز مقئئئام النوي  

)صئئول( لتكوين أجنا  فروح، لمقامات من فصئئيلة مقام الراسئئت. 

ال( ) يجة الحسئئئينإفئئئافة إلى انتقال لمقام الدلنشئئئين، عن طريق در

وهي بئئدايئئة جنس الفرح لهئئذا المقئئام، ثم العودة لجنس الراسئئئئئئئئت 

المصئور على درجة النوي )صئول( تمهيداط للرجوح للمقام األصلي 

 ) الراست(. 

 (  1مثال رقم )
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نموذج دراسئي لالنتقال بالهبوط من غماز مقام النوي )صول( 

 ديدة. وتكوين أجنا  أصول لمقامات ج

 (  2مثال رقم )
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 نموذج دراسي لالنتقال، انطالقاط من أسا  مقام الراست )دو( 

 (  3مثال رقم ) 
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نموذج دراسئئئئئئي لالنتقئئال، انطالقئئاط من جواب أسئئئئئئئا  مقئئام  

  الكردان )دو(

 

 (  4مثال رقم )
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 نتائو البحث 

توصئلنا إلى األسلوب العلمي المناسب من هذا البحث نكون قد 

للتحويئئل النغمي،مسئئئئئئتخئئدمين الثروة النغميئئة المميزة لموسئئئئئئيقئئانئئا 

العربيئئة، وبهئئذا يكون في اسئئئئئئتطئئاعئئة الئئدار  والملحن والمغني 

والعئئازف، معرفئئة الطريق العلمي السئئئئئئليم لالنتقئئال المقئئامي في 

 الموسيقا العربية.  

  

 المراجر 

يل الموسيقي العام، مطبعة اإلحسان ـئئئـ ـئئئ توفيق الصبا  ـئئئـئئئ الدلـئئئ1

 م .1942حلب عام 

ـئ سامي الشوا ــ القواعد الفنية في الموسيقا الشرقية والغربية، ج ـئ2

 ( ــ مطبعة جبرائيل فتح ه جبري ــ مصر. 1)

ـئئ سليم الحلو ـئئـئئ الموسيقا النظرية. الطبعة الثانية ـئئـئئ بيروت عام ـئئ3

 م. 1912

مذكرات دراسية ـئـئ مرحلة الماجستير عام  ـئ عبد الحليم نويره ـئـئـئ4

 م .1914

ـئ عطيات عبد الخالق ـئئـئ مذكرات دراسية ـئئ مرحلة البكالوريو  ـئ4

 م.1919والدكتوراه عام 

ـئئئ عبد الفتاح الحمزاوي ـئئئـئئئ الموسيقا الشرقية، الطبعة األولى ـئئئـ ـئئئ6

 دمشق. 
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 ىـئئـئئ فؤاد محفوظ ـئئـئئ تعليم العود والموسيقا الشرقية، الطبعة األول1

 ( مطبعة الثبات ــ دمشق. 4)ج 

 ــ محمد صالح الدين    ــ  مفتاح األلحان العربية 1

 ــ تصوير األلحان العربية                                   

 ــ مطبعة محمد مخير ــ القاهرة                                 

 ق. ـ ميخائيل خليل ه ويردي ــ مطبعة ابن زيدون ــ دمشـ9

 م ــ القاهرة.1932ــ مؤتمر الموسيقا العربية ــ عام 12

 ــ القاهرة.  1964ــ الحلقة الثانية لبحث الموسيقا العربية عام 11

          

 

 لــــــــدلي

 إلى األعمال األوركسترالية الهامة

 

          

 

 

 

 سيغموند سبيث

 ترجمة: محمد حنانا

 

 الرومانتيكيون المتمردون

إنه لمن الصئئعب تقرير أين ومتى أفسئئحت الكالسئئيكية الطريق 

إلى الرومئئئانتيكيئئئة. وفي الواقر هنئئئا  عئئئدد من المؤلفين جمعوا 

  بع  المؤلفئئات الموسئئئئئئيقيئئة التي االتجئئاهين. وحتى اليوم هنئئا
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مئئازالئئت تكتئئب في األسئئئئئئلوب الكالسئئئئئئيكي، إلى جئئانئئب الصئئئئئئي  

 الرومانتيكية الحديثة جداط. 

ومن الصئئئعب أيضئئئاط أن نميز بإحكام الفروق بين الكالسئئئيكية 

والرومانتيكية في الموسئيقا. وبوجه عام فقد ركزت الكالسيكية على 

ن موسئئئئئئيقية بحتة. في حي التقنية والشئئئئئئكل والتصئئئئئئميم الفني لغاية

ركزت الرومانتيكية على المضئمون أكثر من تركيزها على الشكل. 

( ارتبطت، Absolute Music) الموسئئئئئئيقا الخالصئئئئئئة أو المطلقة

النغمي(. أما موسئئئيقا  بوجه عام، باألسئئئلوب الكالسئئئيكي )فن العمارة

( التي تحاول سرد قصة أو رسم Programme Musicالبرنامو )

لى األقل، التي توحي ببرنامو ما يدل عليه عنوان أو صئئئئورة أو، ع

 الرومانتيكية. مالحظة تفسيرية، فتنتمي إلى المدرسة 

موتسئئئئئئارت الئذي يعئد تقنيئاط بارزاط، ربما كان واحداط من أعظم 

المعماريين النغميين، تمظهر موسيقاه بوفوح اتجاهات رومانتيكية، 

ديد. وفي الواقر، إن ولو عاش حياة أطول البتكر ذلك األسئئئلوب الج

من اإلنصئئئئئئئاف القول إن الحركئئة الرومئئانتيكيئئة بئئدأت مر بيتهوفن، 

المؤلف العظيم الذي تمكن من جمير الصئئي  الكالسئئيكية، لكنه تمرد 

على التجريد النغمي وشئئئئئئدد باطراد على أهمية الجانب اإلنسئئئئئئاني 

والدرامي للموسئئئئيقا. وهكذا غدا أول منشئئئئق عظيم في تاريخ الفن، 

 ائد في الثورة على التقليد الموسيقي المتبر. والر

 0287ــ  0771  لودفي  فان بيتهوفن

إن حيئاة هئذا العبقري هي مقطر عرفئئئئئئي في مجمئل التاريخ 

الموسئئئئئئيقي. فأعماله المبكرة بدت مثل أعمال هايدن وموتسئئئئئئارت. 

وفيما بعد طور أسئئئلوبه الخاص المليء بالدراما والحيوية العاطفية. 

اية، على نحو غريزي، إلى أسئئلوب موسئئيقي قريب ووصئئل في النه

 من الحداثة الحقيقية.

كتب بيتهوفن في جمير األشئئئئئكال الموسئئئئئيقية بضئئئئئمنها أوبرا 

إن سئئئئيمفونياته التسئئئئر هي مسئئئئاهمة بارزة في الذخائر «. فيديليو»
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األوركسئترالية. كذلك فإن افتتاحياته وكونشرتواته وموسيقا الحجرة 

همية. لقد أوجدت سئئئئئئوناتاته آللة البيانو نوعاط التي كتبها لها ذات األ

جديداط في العزف على تلك اآللة. وقد كتب أيضاط أغاني جميلة. ويعد 

 ( واحداط من روائر الموسيقا الدينية. Missa Solemmisالقدا )

أمنجز كل ذلك على الرغم من العوائق الصئئئعبة، وعلى رأسئئئها 

 . لقئد ثئار على التقئاليدالصئئئئئئمم الئذي ابتلي بئه في حيئاتئه اإلبئداعيئة

االجتمئاعيئة والموسئئئئئئيقية، وآلمته اإلحباطات بجمير أنواعها. أحب 

الصحبة األنثوية، لكنه لم يتزوج. ازدري األرستقراطية على الرغم 

من أنه اتكل على رعايتها باسئئتمرار. مُجد الحرية الشئئخصئئية، لكنه 

. لم ااسئئئتسئئئلم للظروف الحتمية التي لم يكن بوسئئئعه السئئئيطرة عليه

در كثيراط بعئد موتئه. وفي كل الئحة  يكن مفهومئاط إبئان حيئاتئه،لكنئه قئم

من لوائح الموسئئئئئئيقيين العظام في العالم نجد اسئئئئئئمه في القرب من 

 أعالها، إن لم يكن في أعالها. 

 سيمفونيات بيتهوفن 

( تمذك ر Op.21* السيمفونية األولى لـئئئئئئـئئئئئئ بيتهوفن في دو ماجور) 

بهئئت بئئافتتئئاح سئئئئئئيمفونيئئة جوبيتر لـ بموتسئئئئئئئارت. فثيمتهئئا شئئئئئئم 

 موتسارت:

 

لكن بيتهوفن اتبر عادة هايدن بوفئئئئر مقدمة بطيئة تسئئئئبق هذا 

 اللحن السرير كنوح من اإلعالن. 

تدخل الثيمة الثانية في مفتاح صئئئئول ماجور، ومن المرجح أن 

 فاغنر تأثر بهذا اللحن، وبدا هذا التأثر وافحاط في أوبرا الفالكيري: 
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تطوير بسئئئئئئيف لهئذه الثيمئة يقود إلى إعئادة الثيمة األولى، ثمئة 

اآلن في صئئئئول ماجور، ثم يعاد العرض الكلي، ويفضئئئئي ذلك إلى 

تطوير حقيقي. هنئا تؤخئذ المادة، في األغلب، من الثيمة األولى. في 

قسئئئم التلخيص يعود كال اللحنين للظهور في المفتاح األسئئئاسئئئي دو 

وسئئئئئئة ومتقنة أكثر مما هي عليه مئاجور، وتختتم الحركة كودا مدر

 عند هايدن و موتسارت. 

الحركئة الثئانيئة بطيئئة غنئائيئة تذكر أيضئئئئئئاط بواحدة من ثيمات 

 موتسارت االفتتاحية:

 

تسهم الثيمة الثانية في التطوير الذي يركز على نغماتها األربر 

 األولى: 

 

 

يضئئئئئيف قسئئئئئم التلخيص مرافقة متواصئئئئئلة لنغمات من الثيمة 

عزف بطريقة الـئئئئئئئئئ سئئئئتكاتو، كما يقدم بعضئئئئاط من إيقاعات األولى تم 

الطبل قبل الذهاب إلى كودا أخري متقنة تنتهي بحوار تعرفئئئئئه آلة 

 الكمان والهورن.

الحركة الثالثة مينويتو سئئئئريعة وحيوية، لكنها تعد، في الواقر، 

األولى في سئئئئئكيرزوات بيتهوفن السئئئئئيمفونية، فهي أسئئئئئرح وأكثر 

هايدن وموتسئئئئارت. إن السئئئئكيرزو )يعني نكتة( مزاحاط من مينويت 

هو واحئئد من مسئئئئئئئاهمئئات بيتهوفن في األدب السئئئئئئيمفوني. اللحن 

الرئيسئي في هذا القسم من السيمفونية األولى هو أكثر قليالط من سلم 

 صاعد، لكنه استخدم بتأثير إيقاعي كبير: 

 يبدأ التريو بتعاقب كوردي تقاطعه مقاطر تعزفها الكمانات.

 .التريو بتعاقب كوردي تقاطعه مقاطر تعزفها الكماناتيبدأ 
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تبدأ الحركة األخيرة بنكتة موسئئيقية جديرة بهايدن نفسئئه. وبعد 

 مقطٍر ذي طابر سملمي تظهر الثيمة األولى: 

 

 

 الثيمة الثانية ذات طابر راقص: 

 

يقود مقطر سئئينكوبي إلى سئئلسئئلة من البدايات الزائفة، وأخيراط 

 كاملة للعرض. نصلم إلى إعادة

لم الثيمة األولى مر النغمات   يتضئئمن مقطر التطوير نغمات سئئم

االفتتاحية للثيمة الثانية. تمسئئئمر الثيمتان في إعادة العرض في مفتاح 

فا ماجور. يتبر ذلك كودا أخري طويلة، مقدمة بع  المواد الجديدة 

    بأسلوب مارش مر ساللم وكوردات خالقة نهاية تقليدية.    

، وقدمت أول 1122هى بيتهوفن سئئئئئيمفونيته األولى في عام أن

 مرة في الثاني من نيسان من ذلك العام. 

( كتبها Op. 36* السيمفونية الثانية لـئئئـئئئ بيتهوفن في ري ماجور ) 

. 1123، وقدمت أول مرة في الخامس من نيسان عام 1122عام 

 لكان المؤلف في وفئر بائس صئحياط ونفسئياط. وكان يعاني مشاك

في سئئمعه، إفئئافة إلى خيبة أمله في الحب، إذ فشئئل في طلب يد 

الكونتيسئئئئئئة جولييتا غويتشئئئئئئاردي التي غدت أخيراط الكونتيسئئئئئئة 

غئئالينبر . ومر ذلئئك أتئئت هئئذه السئئئئئئيمفونيئئة طئئافحئئة بئئالهئئدوء 

 واالستبشار والسرور. 

 تبدأ حركتها األولى بمقدمة بطيئة وطويلة: 

 

نشئئئئئئطة تعزفها آالت الفيوال الثيمة األولى الحقيقية سئئئئئئريعة و

 والفيولونسيل: 
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 تغني آلة الكالرينيت الثيمة الثانية بنعومة: 

 

يتعئئامئئل قسئئئئئئم التطوير مر بضئئئئئئر نغمئئات من الثيمئئة األولى. 

ويضئئئئئئر قسئئئئئئم إعادة العرض الثيمة الثانية في مفتاح السئئئئئئيمفونية 

األسئئئئئاسئئئئئي ري ماجور. يتبر ذلك كودا متقنة تنتهي بإيحاء إيقاعي 

 ة المقدمة، خالقة إحساساط قوياط بالوحدة عند الختام.  لثيم

تبئدأ الحركئة الثئانيئة البطيئئة بلحن يشئئئئئئبئه ترتيلئة دينيئة تعزفه 

 الوتريات: 

 

 يعاد هذا القسم من الثيمة قبل أن تمسمر اإلجابة: 

 

 

عندئٍذ يظهر لحن آخر، قلُده فيما بعد المؤلف روبرت شئئومان، 

 ء: وهو ذو طابر حيوي بع  الشي

 

يمظهر القسئئئئئم األوسئئئئئف اللحن االفتتاحي في المينور، ثم يمطُور 

بهئارمونيئات فئاتنئة وتزيينئات. تمعئاد المادة اللحنية جميعها، يلي ذلك 

 كودا قصيرة. 

عنون بيتهوفن الحركة الثالثة بـئئئئئئئئئ سئئئكيرزو للمرة األولى في 

. ةسئئيمفونية. إنها في ميزان ثالثي لكنها أسئئرح من المينويت التقليدي

 اللحن االفتتاحي ذو طابر ماكر، مر فقرات تقلد بعضها بذكاء: 
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يجري الحفئئاظ على شئئئئئئكئئل المينويئئت على الرغم من التمبو 

 السرير، ويماثل اللحن السملمي التالي التريو: 

 

الحركة األخيرة سئئئريعة جداط. تبدأ بإيحاء يشئئئبه الريسئئئيتاتيف، 

 لكنها سرعان ما تنطلق بلحن سرير: 

 

 

فاصئل يتضمن لحناط وقوراط في الباص يشبه في طابعه  هنا 

 اإلنشاد الفوغي الديني:                             

 

تظهر الثيمئة الثانية الحقيقية في الباص بمشئئئئئئاركة عدة آالت، 

 وتعتمد نغمات الكورد الشائر: 

 

يتبر ذلئئئك عمليتئئئا التطوير وإعئئئادة العرض، وتعطي الكودا 

يرة للحن الوقور في البئئاص، مر أصئئئئئئئداء للثيمئئة الطويلئئة أهميئئة كب

 األولى. 

 لبيمو * السئئئئئئيمفونيئئة الثئئالثئئة لـئئئئئئئئئئئئ بيتهوفن )البطوليئئة( في مي

. وقد شئئئئكلت هذه السئئئئيمفونية خطوة كبيرة في (Op.55ماجور)

ر التئأليف السئئئئئئيمفوني لدي بيتهوفن. وألول مرة تمظهر هذه  تطوا

يد ر من أية تقالالسئئئئئيمفونية أسئئئئئلوبه الخاص الذي يتسئئئئئم بالتحر

وتأثيرات. وقد وصئئئفها بيتهوفن نفسئئئه بأنها أفضئئئل سئئئيمفونياته 

 على الرغم من أنها جلبت له أفدح الخيبات في حياته. 

أهداها في البداية لـئئـئئ نابليون بونابرت الذي كان في نظره بطالط 

عظيمئئاط. لكنئئه حينمئئا قبئئل بونئئابرت التئئاج كئئإمبراطور مزق بيتهوفن 

ي لحظة غضئئئب، المدونة الموسئئئيقية. وحين طبعت اإلهداء ودا ، ف
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، ظهرت على صئئفحتها 1126السئئيمفونية في تشئئرين األول من عام 

 «.  في ذكري رجل عظيم» األولى هذه الجملة 

يفتتح السئئيمفونية كوردان في مي بيمول ماجور تعزفهما كامل 

األوركسئئترا. يتبر ذلك الثيمة األولى تعزفها آالت الفيولونسئئيل. هذا 

للحن هو نفسه الذي كان موتسارت كتبه حين كان في الثانية عشرة ا

، لكن من المرجح أن «باسئئئتين وباسئئئتينه»من عمره من أجل أوبرا 

 هذا التطابق هو مح  مصادفة: 

 

يجري تطوير هئذا اللحن بع  الشئئئئئئيء، ثم هنا  ثيمة ثانوية 

قبل ظهور الموفئئئئئوح الثاني ذي الطابر الشئئئئئجي الذي تتناوب في 

 ه آالت النفخ الخشبية والوتريات: عزف

 

يلي ذلئك قسئئئئئئم التطوير المتقن المليء باألفكار والمواد. وبعد 

إعادة عرض كال الثيمتين، تأتي كودا طويلة تشئئئئئكل جزءاط هاماط من 

 الحركة بدالط من أن تكون مجرد مقطر ختامي. 

تظهر الحركئة الثئانيئة أصئئئئئئالئة تامة حين تتخذ شئئئئئئكل مارش 

شئئئئئهر في كل الموسئئئئئيقا. وقد دعاه بيتهوفن بعد ذلك جنائزي هو األ

اإلحسئئا  باقتراب موت بطله. الثيمة الرئيسئئية في دو مينور، وهي 

بطيئئة جئداط، تعزفها أول مرة بنعومة اآلالت الوترية، ثم تكررها آلة 

 األوبوا مر مرافقة آالت النفخ الخشبية والوتريات:

 

 

مفتئئئاح مي بيمول يتحول الجزء الثئئئاني من هئئئذه الثيمئئئة إلى 

 ماجور: 
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وبعد شئئيء من التطوير تعزفه األوركسئئترا، يظهر الموفئئوح 

الثئئاني في دو مئئاجور تعزفئئه آالت نفخ خشئئئئئئبيئئة متنوعئئة، وترافقئئه 

 ثالثيات تعزفها الوتريات: 

 

ثمة قسئئئئم تطوير مر نتف من اللحن الرئيسئئئئي، ثم هنا  تذكير 

رب نهاية الحركة بالمارش مر لمسئئئئئات جديدة لتزيينات إيقاعية. وق

يسئئئئئئمر لحن هاد  قصئئئئئئير تعزفه أوالط آالت الكمان. تعود بعد ذلك 

 الثيمة األولى وهي مشظاة لتنتهي الحركة. 

الحركئئة الثئئالثئئة سئئئئئئكيرزو سئئئئئئرير وحيوي تبئئدؤه الوتريئئات 

 بنعومة، ثم تعزف آلة األوبوا والكمانات األولى الثيمة األولى: 

 

فه آالت الهورن، مر يسئئئمر في التربو نداء صئئئيد وافئئئح تعز

 إجابات ناعمة من الوتريات: 

 

تبدأ الحركة األخيرة باندفاح طائش، ثم يظهر شئئئبه هيكل لثيمة 

 تتحول فيما بعد إلى مجرد باص للحن الرئيسي: 

 

بعئد عئدة معئالجئات لهئذه العينئة تئدخل الثيمة الحقيقة على نحو 

 مفاجا، إنها لحن مرح ومبهو تقدمه آلة األوبوا: 

 

الما كان هذا اللحن هو المفضئل لدي بيتهوفن، فقد اسئئتخدمه لط

(، وفي ختئئام 1121ثالث مرات: في موسئئئئئئيقئئا بروميثيو )عئئام 

(، وفي الرقصئئئئة 1122تنويعات البيانو في مي بيمول ماجور )عام 

رقصة ريفية. هذا اللحن  12في مجموعته التي تضم  1الريفية رقم 

ان تنوعئئاط في المعئئالجئئة، يتنئئاوب مر ثيمئئة البئئاص، وكالهمئئا يمظهر
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حتى وصئئئئئئول الئئذروة في صئئئئئئيغئئة بطيئئئة،تعزفهئئا أوالط آالت النفخ 

 الخشبية ثم الوتريات بأوكتاف أخف :

 

ثم يظهر تنوير آخر يضئئئئئئم آالت النحئئا  والطبول، يلي ذلئئك 

كودا. تندفر األوركسئئئترا كاملةط في عزف ختام سئئئرير باسئئئطة فمتاتاط 

ة،ثم تحف أخيراط على كوردات من اللحن مر هجومئات إيقئاعيئة عنيف

معئئت في بئئدايئئة  في مي بيمول مئئاجور، تلئئك الكوردات التي سئئئئئئم

 السيمفونية. إنه ختام بطولي ينسجم مر عنوان هذه الرائعة. 

. في هذه (Op.60* السئئئئئيمفونية الرابعة في سئئئئئي بيمول ماجور )

السئئئئيمفونية عاد بيتهوفن إلى أسئئئئلوب هايدن وموتسئئئئارت، ربما 

وه مجنونئاط تماماط. إنها األقل تقديماط، خشئئئئئئيئة من أولئئ ك الئذين عئدا

وربما األقل أهمية بين سئئئيمفونياته التسئئئر. ومر ذلك فهي نموذج 

رائر لنمف الموسئئئئئئيقا السئئئئئئيمفونية األكثر وفئئئئئئوحاط، وليس من 

 اإلنصاف أن تعد خطوة إلى الوراء. 

إن روح الرفا التي تسود هذه السيمفونية ربما يعود إلى أنها  

ت حين كان بيتهوفن واقعاط في حب الكونتيسة تيريزا برونسفيك، كتب

لكن هئذا مجرد تخمين. ذلئك أن بيتهوفن لم يكن يملئك سئئئئئئبباط وجيهاط 

حين كان يكتب سئئئيمفونيته، فقد قمدمت  1126ليكون سئئئعيداط في عام 

في فيينئا مرتين من دون نجاح يذكر، عالوة على « فيئديليو»أوبراه 
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أيدي الفرنسئئئيين، وكان معظم جمهور األوبرا  ذلك كانت المدينة في

 من فباط نابليون. 

أهدي بيتهوفن هذه السيمفونية إلى الكونت فرانز أوبرزدورف 

الذي قابله بيتهوفن أثناء زيارته لألمير ليشنوفسكي. وفي الواقر فإن 

فلورين. كان  342الكونئت كلفئه بتئأليف سئئئئئئيمفونيئة ودفر له مقدماط 

 سئئئيمفونية في دو مينور، التي عرفت بالخامسئئئة، بيتهوفن بدأ بكتابة

واعتزم تقئديمهئا للكونت، لكنه غير رأيه وقدم للكونت السئئئئئئيمفونية 

 الرابعة. لم تكن السيمفونية ناجحة، ولم يكن الكونت مسروراط بها. 

 تبدأ السيمفونية بمقدمة بطيئة: 

 

 الثيمة األولى سريعة وحيوية: 

 

 

وا والفلوت في تقئئديم الثيمئئة تشئئئئئئار  آالت البئئاصئئئئئئون واألوب

 الثانية: 

 

يتعئئامئئل قسئئئئئئم التطوير على نحو واسئئئئئئر مر الثيمئئة األولى 

السئئئئئئريعئئة. وتعود الثيمئئة الثئئانيئئة في مفتئئاح جئئديئئد. يتبر ذلئئك كودا 

 قصيرة. وتنتهي الحركة بختام نشيف. 

الحركئئة الثئئانيئئة بطيئئئة في مي بيمول مئئاجور يجري التركيز 

 :  فيها على لحن بسيف وجميل

 

تضئئئئئاف زخارف ومواد مسئئئئئتقلة إلى هذا اللحن الذي يسئئئئئمر 

 كامالط أربر مرات. يلي ذلك كودا موجزة ثم الختام. 
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دعا بيتهوفن الحركة الثالثة للسئئئئئئيمفونية الرابعة مينويتو. مرة 

ثانية يمظهر بيتهوفن محاباة لألسئئلوب المبكر على الرغم من أن هذه 

ئة باألفكار. يعرض اللحن الحركة أقرب إلى السئئئئئئكيرزو، وهي ملي

 األول، على نحو غير متوقر، تغيراط في التشديدات: 

 

 

يشئئئئئبه التريو رقصئئئئئة دائرية، مر بروز آالت النفخ الخشئئئئئبية 

 والهورنات وأصداء من الكمانات األولى: 

 

يعئئالو بيتهوفن هئئذين اللحنين بحريئئة أكبر ممئئا هو عليئئه في 

ال. كثر مما هو جو صالة استقبالمينويت التقليدية، والجو هنا ريفي أ

 ثمة كودا قصيرة ثم الختام. 

تحئئئاف  الحركئئئة األخيرة على الجو الريفي، وتعزف اآلالت 

 الوترية افتتاح الحركة: 

 

 الثيمة الثانية غنائية تقدمها األوبوا والفلوت تباعاط: 

 

يطور بيتهوفن، متبعاط قالب السئئئئوناتا، هذين اللحنين على نحو  

دا طويلة والمعة. في النهاية تقوم الكمانات بتجربة مر مشئئئئوق. الكو

الئنئغئمئئئات األولئى للثيمئئئة األولى، ثم تغمرهئئئا كوردات تعزفهئئئا 

 األوركسترا كلها. 

( هي واحدة من Op.67* السئيمفونية الخامسة في دو مينور )

أكثر السئئيمفونيات شئئعبية، وهي واحدة من أعظم السئئيمفونيات. لقد 

، وهذا ما تثبته 1122اط في ذهنئه منئذ عام بئدأت تتخئذ شئئئئئئكالط محئدد

النغمئات في الكراسئئئئئئة التي دأب على حملها معه أينما ذهب ليدون 
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عليهئئا الثيمئئات والنتف اللحنيئئة التي ترد إلى ذهنئئه. وقئئد أهئئداهئئا إلى 

 األمير لوبكوفيتز والكونت رازوموفسكي. 

يمعتقد، بوجه عام، أن هذه السئئئئئيمفونية العظيمة تمثل صئئئئئراح 

 «.موسئئئيقا برنامو»سئئئان مر قدره، وهي غالباط ما وصئئئفت بأنها اإلن

وقئئد وصئئئئئئف بيتهوفن النغمئئات األربر التي تفتتح الحركئئة األولى  

إنه ليس من الصئئئئئئعب قراءة تلك «. هكذا يقرح القدر الباب»بقولئه 

الداللة في هذه النغمات العجيبة وفي إعادتها منخفضئئئئئئة بمقدار بعد 

 صوتي واحد: 

 

غة البسئئئئئئيطة،لكن المثمرة، تمبنى الثيمة األولى من هذه الصئئئئئئي

بكئاملهئا، مكررة النغمات األربر في طبقات صئئئئئئوتية مختلفة، ليس 

 مرة فمن حدود عبارتها األولى ومداها:  44أقل من 

 

أخيراط تقاطر آالت الهورن ذلك بمحاكاة صاخبة مما يؤدي إلى 

 آالت الكمان: ظهور الثيمة الثانية بطابعها الغنائي، تعزفها أوالط 

 

حتى في هذا اللحن المطمئن تمسئئئئئئمر دمدمات موتيف القدر في 

البئئاص. ثمئئة جسئئئئئئر رابف يقود إلى إعالن الثيمئئة المتكررة بئئأبعئئاد 

مختلفئئئة لكورد المئئئاجور، ومرة ثئئئانيئئئة تعلن آالت الهورن تغير 

المزاج. هنئئا يبئئدو األمر وكئئأنئئه دعوة للمعركئئة، وفي الحئئال تقبلهئئا 

 آالت الكمان. 

عندئٍذ يبدأ بهدوء قسئئئم التطوير، كما لو أن القوي المتعارفئئئة 

تحاول الظهور، لكن سرعان ما تزمجر األوركسترا بموتيف القدر. 

إن عودة نداء آلة الهورن يدفر بسئئئئلسئئئئلة من الكوردات. وهنا  بين 

عودة الثيمتين فاصئئئئئئل قصئئئئئئير تقدمه آلة األوبوا. الكودا طويلة مر 

 مسيطراط. موتيف القدر الذي مازال 
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تبدأ «. andante con moto»الحركة الثانية بطيئة ومتدفقة 

 بلحن متواصل مليء بالثقة تعلنه آالت الفيوال والفيولونسيل: 

 

 

 يحاف  القسم الثاني من الثيمة على المزاج الصافي: 

 

يمضئئي اآلن قسئئما اللحن خالل سئئلسئئلة من التنويعات. تحاكي 

 مر إجابات من آلتي الباصون والفلوت.آلة الكالرينيت افتتاح اللحن 

مرة ثانية، عند بدء الكودا، تقدم آلة الباصئئئئون اللحن. يجلب التذكير 

األخير بئالنصئئئئئئف األول من الثيمة تغيراط لحنياط بوسئئئئئئاطة قفزة من 

الثالث إلى السئئئئئئابر الماجور الذي يخلق تأثيراط محزناط يتسئئئئئئم بإلهام 

 فريد: 

 

هذه ليسئئئئت مينويتاط وال « القدر» الحركة الثالثة من سئئئئيمفونية

، لكنها تبدأ بطريقة غامضة «allegro»سكيرزو فقد دعيت أليغرو 

 بلحن قادم من أعماق األوركسترا: 

 

بعد إعادة الميزورات الثمانية هذه، تشئئئئئئهر آالت الهورن ثانية 

 موتيف القدر بميزان ثالثي متماثل: 

 

اح في ر جو النزهنا  صئراح كبير بين هاتين الثيمتين، ويسئئتم

مقطر التريو، إذ تعزف الوتريات بعضئئئئئئها فئئئئئئد بع  بأسئئئئئئلوب 

 عاصف تقوده آالت الكونترباص في دو ماجور:
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ثمئة معئالجة تهكمية للثيمة الثانية حين عودتها. وتدريجياط ينبثق 

اللحن األول بانتصئئئار محلقاط أعلى فأعلى في التحضئئئير للذروة. إن 

الكوردات النهئائيئة يدل عليه   الوصئئئئئئول إلى مفتئاح دو مئاجور في

تنافر دو في الباص، والتحول إلى مارش النصئئئئئر العظيم ) الحركة 

 الرابعة( يجري من دون توقف. 

الثيمة األولى فيها مشكلة «. allegro»الحركة الرابعة سريعة 

من أبسئئئف كورد ومن أبسئئئف نغمات السئئئلم، لكن التأثير الذي تخلقه 

 مثير: 

 

 نية أيضاط على كورد الماجور: الثيمة الثانية مب

 

 اللحن الثالث ذو حركة قافزة تحدثه ثالثيات: 

 

اللحن الرابر يخلق إيحاء بالرفئئئئا والظفر، ويضئئئئفي جواط من 

 االنتصار: 

 

هنئئا  بع  التطوير المرتكز على نحو رئيسئئئئئئي على اللحن 

القئافز. وفجئأة يعود بيتهوفن إلى موتيف القئدر كما ظهر في الحركة 

لثة ولكن بنعومة كبيرة محتفظاط بالصيغة اإليقاعية لبع  الوقت. الثا

يقود هئذا إلى إعئادة عرض جمير الثيمئات. وأخيراط ثمئة كودا طويلة 

تقدم أفكاراط أصئئئئيلة بضئئئئئمنها معالجة جديدة للحن الثاني. تعود ثيمة 

الظفر في سرعة كبيرة، يتبر ذلك كوردات سمجة لرقصة منتصرة. 

ير من اللحن األول تمتلا الصئئفحة األخيرة وبعد مقطر قصئئير وسئئر

لهذه السئئئئئيمفونية بالكوردات، تتناوب أوالط بين التونيك والدومينانت 

)دو، صئئئئئئول( ثم هنئئا  مجرد تكرار لهئئارمونيئئات دو مئئاجور في 

مسئئئئئئتويات مختلفة ومر تأثيرات إيقاعية مختلفة. وحين يبدو أن كل 
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ة، ك إفئئئئافيشئئئئيء قد انتهى، يضئئئئيف بيتهوفن سئئئئتة كوردات توني

وكئأنه يتأكد من عدم وجود المفتاح الخطأ أو مزاج الماجور. وينهي 

 هذه السيمفونية العظيمة بكورد دو فوق عدة أوكتافات. 

* بعد السئئئيمفونية الخامسئئئة الضئئئخمة اسئئئترخى بيتهوفن مرة ثانية. 

، بسيطة «الريفية»فقد أتت سيمفونيته السادسة، التي عمرفت بـئئئئئئ 

د مقطوعة موسئئئئئيقية ذات برنامو زودها وشئئئئئجية. وهي بالتحدي

 المؤلف نفسه بتوجيهات وافحة لتفسيرها وتأويلها. 

كمتبت هذه السئئيمفونية في ريف هيليغن شئئتات في صئئيف عام  

، وأهئئئداهئئئا بيتهوفن إلى األمير لوبكوفيتس وإلى الكونئئئت 1121

 رازوموفسكي. 

 قكان بيتهوفن عاشئئئقاط حقيقياط للطبيعة، وقد عبر عن هذا العشئئئ

من خالل سئئئئئئيمفونيتئئه هئئذه التي حئئاكى فيهئئا نئئداء الطير وخرير 

ر عن تعبي»الجدول وزمجرة العاصفة. وقد قال عن سيمفونيته بأنها 

 لكن الطبيعة المبرمجة للعمل وافحة.«. األحاسيس أكثر منها رسم

، والحركة األولى (Op.68كمتبت السئئئئئئيمفونية في فا ماجور )

جداط، وتحمل إشئئئئئارة المؤلف  منها سئئئئئريعة، لكنها ليسئئئئئت سئئئئئريعة

 .  «استيقاظ المشاعر البهيجة عند الوصول إلى الريف»اإليضاحية 

وفوق هئدير آالت البئاص تغني الوتريات مقطعاط قصئئئئئئيراط من 

 موسيقا شعبية ذات طبيعة ريفية: 

 

ثمة مواد ثيمية أخري ولكن أقل أهمية. يتعامل قسئئئئئئم التطوير 

 للعرض كامالط وكودا طويلة.  مر اللحن االفتتاحي، وهنا  إعادة

 1/12الحركئة الثئانيئة بطيئئة جئداط، تبئدأ مر ثيمة بطيئة ميزانها 

وتصئئور «. مشئئهد بجانب الجدول»وهي تعكس ما جاء في عنوانها 

 النغمات الثالثية المرافقة همس الجدول: 
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 وهنا  ثيمة ثانية ذات طبيعة شجية ومرحة: 

 

هوفن محئئاكئئاتئئه ألغنيئئة ومر اقتراب نهئئايئئة الحركئئة يقئئدم بيت

الطير. هنا تقلد آلة الفلوت صئئوت العندليب وتصئئور آلة الكالرينيت 

صئئئئئئوت الوقواق بنغمتين تقليديتين وثالثة على حدة. وتضئئئئئئيف آلة 

 األوبوا صوت السمان الرتيب. 

تجمر أبنئئاء »الحركئئة الثئئالثئئة سئئئئئئريعئئة رمز بهئئا المؤلف إلى 

و ة. اللحن الرئيسئئئي ذيتبر ذلك العاصئئئفة الرعدي«. الريف السئئئعداء

 طابر ريفي، ومن المرجح أن يكون رقصة ريفية حقيقية: 

 

 

العئاصئئئئئئفئة ليسئئئئئئت مقنعة بحد ذاتها. هنا  رعد خفيف تقدمه 

الطبول، وصئئفير الريح موحى به على نحو تقليدي. ليس ثمة توقف 

بين هئذه الحركئة والحركئة األخيرة السئئئئئئريعئة التي دعئاها بيتهوفن 

لك وصئفها بـئئئئئئـئئئئئئ مشئاعر الفرح والشكر بعد ، كذ«أغنية الراعي»

تقدم آلة الكالرينيت انطباعاط تمهيدياط بمزمار الراعي، ثم «. العاصئئفة

 تأتي أغنية الشكر الوافحة:

 

ثمئة مقطعئان قصئئئئئئئيران ثانويان من لحن،لكن لحن الراعي 

يظل مسئموعاط ومسئيطراط على مدي  الكودا، إذ يشدد على عالقته 

سئئئئئئئيمفونية، هذا اللحن ينسئئئئئئئحب للحظة مر بئالثيمئة االفتتاحية لل

صئئئئدي ناعم من آالت الهورن،ثم ينقطر بوسئئئئاطة كوردين في فا 

 ماجور يقودان إلى ختام السيمفونية. 

. وقد (Op.92* السيمفونية السابعة لـئئئئئئـئئئئئئ بيتهوفن في ال ماجور )

تمجيد »وصئئئئئفها كل من فرانز ليسئئئئئت وريتشئئئئئارد فاغنر بأنها 

أو  1112شئئئئئئئاتهئئا األولى عئئام كتئئب بيتهوفن اسئئئئئئكت«. الرقص
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، وأهئئديئئت إلى 1113، واكتملئئت مئئدونتهئئا في ربير عئئام 1111

الكونئئت موريتز فون فرايز. قئئدمئئت أول مرة أمئئام الجمهور في 

 . 1113جامعة فيينا في كانون األول من عام 

من المناسب نعت هذه السيمفونية بـئئـئئ سيمفونية الرقص، إذ إن 

هو. ثمة مقدمة بطيئة وطويلة كأنما المزاج السئئئئائد فيها هو مزاج مب

يراد منها إتاحة الوقت الكافي للراقصئئئين الختيار شئئئركائهم. عندئٍذ 

 تظهر الثيمة األولى الحيوية:  

 

 

 : 1/6تشدد الثيمة الثانية على إيقاح قافز في ميزان 

 

هنئئا  إعئئادة وتطوير وإعئئادة عرض كمئئا هو الحئئال في قئئالئئب 

ميزوراط  22ة أصيلة في إعادة أكثر من السوناتا. تتضمن الكودا لمس

 متعاقباط بأسلوب السينكوب: 

 

الحركئة الثئانيئة متهئادية في ال مينور. وتركز ثيمتها االفتتاحية 

على تكرار رتيئئب لنغمئئة، وكئئأن ذلئئك تئئأكيئئد حتميئئة الزمن نفسئئئئئئئه، 

 وتقدمها آالت الفيوال: 

 

فئي تئكئرار هئئئذا الئلئحئن، الئئئذي يئعتمئئئد تئئئأثيره كثيراط على 

الهئارموني، يقئدم بيتهوفن لحناط مضئئئئئئاداط، منسئئئئئئجماط بطريقة متقنة، 

 تعزفه آالت الفيوال والفيولونسيل: 
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يجري تطوير هئئذه المئئادة بطريقئئة التنويعئئات على ثيمئة، ولكن 

ور جمر إيحاء بشئئئئئئكل الروندو. ويقدم بيتهوفن اللحن الثاني في الما

 ترافقه ثالثيات: 

 

 

تعيئد الكودا لحن المئاجور هئذا، إلى جانب اسئئئئئئتخدام نتف من 

الثيمة األولى التي تعود بشكلها الكامل تقريباط. في النهاية تشدد آالت 

الكمان عمداط على النغمات الخاطئة لهذا النسئئئق، ويقود كورد مهد  

 تعزفه آالت النفخ الخشبية إلى ختام الحركة.  

الثالثة سئئئئريعة جداط، هي أسئئئئرح من المينويت المعتادة  الحركة

 ومن سكيرزو بيتهوفن. لحن االفتتاح حيوي جداط: 

 

 ثمة مزاج مستر  في التريو: 

 

تنطلق الحركة األخيرة، بعد صئئئئيحتين إيقاعيتين، في رقصئئئئة 

 إيرلندية سريعة في ال ماجور. اللحن الرئيسي إيرلندي األصل: 

 

وي،لكن لحن الرقصئئئئئئئئة يغطي معظم ثمئئة نتف من لحن ثئئان

 الحركة. إنه ختام حافل بالحيوية والمرح لهذه السيمفونية البهيجة. 

( في صيف Op. 93* كتب بيتهوفن سئيمفونيته الثامنة )فا ماجور، 

 حين كان في زيارة ألخيه يوهان في لينز.  1112عام 

تفتتح السئئئئئئيمفونيئة الثئامنئة حركتها األولى بلحن موتسئئئئئئارتي 

 ر: الطاب
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 يبدو اللحن الثاني هكذا: 

 

 . تقدم إعادة العرضعرض الثيمتين وتطويرهما قصئئير نسئئبياط 

الثيمئئة األولى في البئئاص، وتظهر الثئئانيئئة في مفتئئاح جئئديئئد. الكودا 

طويلة لكنها ليسئئئئئت معقدة، وتركز على نحو رئيسئئئئئي على المفتاح 

 األصلي فا ماجور. 

ي حفل للحركة الثانية فيقال إن بيتهوفن ابتكر اللحن الرئيسئئئئي 

عشئئئئئئاء على شئئئئئئرف يوهان مايزل مخترح الميترونوم، إذ ارتجله 

بيتهوفن في ذلك الحفل. وتوحي مرافقة هذا اللحن الصئئئئئئغير بإيقاح 

 المترونوم: 

 

 الثيمة الثانية تحاكي هذه المادة، مر بع  السينكوب: 

 

 ية: حالحركة الثالثة هي مينويت حقيقية، مر هذه الثيمة االفتتا 

 

 لحن التريو هو كالتالي، مر ثالثيات مرافقة: 

 

الحركة األخيرة سئئريعة وحيوية تفتتحها ثيمة مرتعشئئة تعزفها 

 الكمانات: 

 

 بعد ذلك يدخل لحن أعرض، تعزفه الكمانات أيضاط: 

 

يتعامل قسئئئم التفاعل،على األغلب، مر القسئئئم الثاني من اللحن 

 بارز في الكودا. األول، مر ثالثيات تظهر على نحو 
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 (Op.125* السيمفونية التاسعة في ري مينور )

مر وقئئت طويئئل قبئئل أن ينهي بيتهوفن سئئئئئئيمفونيتئئه األخيرة  

، لكن مدونتها لم 1114التاسئئعة. فقد كتب اسئئكتشئئاتها في بداية عام 

. إن فكرة اسئئتخدام الكور  في هذه 1124تكتمل إال في شئئباط عام 

 في وقت متأخر على الرغم من أنه السئئئئئئيمفونيئة لم تخطر ببئالئه إال

 كان خطف منذ وقت طويل لتلحين نشيد الفرح للشاعر شيلر. 

تعد هذه السئئئئيمفونية، من دون شئئئئك، ذروة عمل بيتهوفن، وقد 

حصئئدت شئئعبية كبيرة على الرغم من عروفئئها المحدودة،فقد كان 

الكور  النهئائي نئادراط في ذلئك الوقئت، لكنئه قملد بعد ذلك بنجاحات 

فئئاوتئئةد وقئئد عئئد الكثيرون الحركئئات الثالث اآلليئئة متفوقئئة على مت

الحركئة األخيرة، وهذا ما ألقى على الصئئئئئئوت البشئئئئئئري متطلبات 

 قاسية.

المفتاح األسئئاسئئي لهذه السئئيمفونية هو ري مينور. وقد أهداها  

بيتهوفن إلى فريدريش فيلهيلم الثالث ملك بروسئئئيا الذي أرسئئئل إلى 

فلورين. قمدمت السيمفونية أول مرة في  322 بيتهوفن خاتماط باعه بـئئ

. وعلى الرغم من نجاح السئئئئيمفونية نجاحاط 1124فيينا في أيار عام 

باهراط لم يكسئئئئب بيتهوفن من ورائه سئئئئوي ما يعادل سئئئئتين دوالراط 

 تقريباط. 

تجاوزت سئئيمفونية بيتهوفن التاسئئعة تقييدات الشئئكل المألوفة، 

كن أن نميز فيها ثماني ثيمات خصئئئئوصئئئئاط في الحركة األولى، إذ يم

منفصئئئئئئلئئة. الثيمئئة األكثر أهميئئة هي في ري مينور التي تئئأتي بعئئد 

 المقدمة االفتتاحية: 

 

السئئئئئكيرزو الذي يلي هو أسئئئئئهل بكثير ليدر  في االسئئئئئتماح 

األول. إنئئه يبئئدأ بحيويئئة كبيرة مر عئئدة إعالنئئات لنمئئاذج إيقئئاعيئئة 

نطلق اللحن يصئئئئئبح مسئئئئئتخدمة حتى آالت التمباني وحدها. وحين ي

 مرحاط، تبدؤه الكمانات الثانية: 
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ثمئئة لحن مضئئئئئئاد تعزفئئه آالت النفخ الخشئئئئئئبيئئة مر إيقئئاح ثالثي 

 مستمر في الخلفية:

 

عندئٍذ تظهر الثيمة الثانية، إنها أثقل وأكثر صئئالبة من األولى، 

 وتوحي برقصة ريفية:

 

لمي ليشئئئئئكل ثيمة جديدة في ميزان . 4/4 يتقنُر هذا اللحن السئئئئئم

 وهي هنا تعادل التريو السرير جداط: 

 

هنا  مرافقة سئاخرة تعزفها آلة الباصون، ومقطر فوغي يقود 

 إلى الكودا التي تنهي هذا السكيرزو الغريب. 

الحركة الثالثة بطيئة وغنائية، وهي تتسئئئئم أيضئئئئاط باألصئئئئالة، 

  :وتبدأ بلحن جليل تلعب فيه أصوات الهارموني الداخلية دوراط هاماط 

 

الثيمئة الثئانيئة ذات طئابر متهئاٍد، وتبئدو كئأنهئا تعبر عن الكفاح 

 العنيد للمثالي األزلي: 

 

هنئئا  تنويعئئات على اللحن األول. وأخيراط تسئئئئئئمر في الكودا 

نغمة جديدة تبدو مثل نداء الترومبيت مشئئيرة إلى شئئيء على وشئئك 

 الحدوث. 

ار  امة تشئئئئئئتبئدأ الحركئة الرابعئة، الفريئدة في نوعها، ببلبلة ت

فيها جمير آالت النفخ محاولة الوصئئئئئول إلى قمة أصئئئئئواتها. توقف 

آالت الباص تلك الجلبة بريسئئئئئئيتاتيف من دون مرافقة، وتبدو كأنها 

تبحث لتكتشئئئئئئف لحناط مالئماط يمهد لدخول الكورال الذي يمثل ذروة 
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السئئيمفونية. يمسئئمر شئئئيء من الحركة األولى ولكن ينبذ على الفور. 

ن الرئيسئئئئئئي للسئئئئئئكيرزو بخجئل لكنئه ال يواجه النجاح يرقص اللح

أيضئئاط. ثمة ميزوران من الحركة البطيئة يقابالن باسئئتحسئئان، ولكن 

بعئئد عئئدة تحويرات مقئئاميئئة، تئئدخئئل آالت البئئاص بريسئئئئئئيتئئاتيفهئئا 

 المستنكر. 

لُمي تقئئدمئئه آالت النفخ  أخيراط ثمئئة مقطر قصئئئئئئير من لحن سئئئئئئم

ركسئئئئترا. في حين تعلن آالت ما يسئئئئترعي انتباه األولخشئئئئئبية، وهذا 

 الباص الوترية الثيمة الكاملة: 

 

 

 

هئئئذا اللحن البسئئئئئئيف، الئئئذي يتضئئئئئئمن خمس نغمئئئات من  

السئئئئلم،يتطور تدريجياط على الصئئئئعيد اآللي. في البداية تضئئئئاف إلى 

الهئارموني مجرد نغمئة هنا وهنا . عندئٍذ تنسئئئئئئو الوتريات العالية 

الت النفخ الخشئئئبية الهامورني لحناط مضئئاداط. بعد ذلك ينشئئئد كورال آ

كئئامالط. في حين تراوح الوتريئئات الخطئئا في كوردات. ثمئئة محئئاولئئة 

لتفاعل أبعد، لكنه يقاطر برسئئئئالة تذكير صئئئئاخبة من األوركسئئئئترا 

 الكاملة بأن األصوات البشرية ستشرح في الغناء. 

في الحئئال يئئدخئئل صئئئئئئوت بئئاريتون منفرد، مسئئئئئئتخئئدمئئاط ذات 

سئئئئئئابقاط بمهمة اعتراض الباص . ثم ينشئئئئئئد الريسئئئئئئيتاتيف الذي قام 

 المغنون اإلفراديون اللحن كامالط بكلمات نشيد الفرح لــ شيلر. 

تلتقف أصئئئئئئوات الكور  األخف  الثيمئئئة، بعئئئد أن يتنئئئاوب 

رباعي األصئئئئئوات المنفردة والكور  بأكمله في صئئئئئيغة مهرمنة. 

 يعيد رباعي األصئئئئوات المنفردة الثيمة مر تزيينات، وبعد فواصئئئئل

 أوركسترالية يصل الكور  إلى قمة كوردات ورعة. 
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تظهر اآلن معئئالجئئة سئئئئئئينكوبيئئة غريبئئة للحن الكورال تؤديئئه 

األوركسئئئئئئترا، محرفئئئة اإليقئئئاح واللحن وحتى اللون الصئئئئئئوتي 

بمجموعئة آالت النحئا  واآلالت الخشئئئئئئبيئئة والمثلئئث والسئئئئئئيمبئئال 

 والطبول: 

 

فاط نفرد مضئئئيتعيد األوركسئئئترا هذا التنوير مر صئئئوت تينور م

لحناط معترفاط متفجراط،بعد ذلك تنضم أصوات كور  الرجال. وبعد 

تطوير أوركسترالي يقدم الكور  الكامل، مرة ثانية، افتتاح المقطر 

 الشعري لنشيد الفرح. 

 ثمة توقف، وفجأة تنشد أصوات الرجال نغمة جديدة جليلة: 

 

 ،ويقوديحئاكي الكور  الكئامئل هذه الثيمة في هارموني متميز

ذلك إلى معالجة كونتربنتية تغني فيها أصئئئئئئوات السئئئئئئوبرانو اللحن 

الرئيسئئئئي في إيقاح متواثب، في حين تحاكي أصئئئئوات الكونتر آلتو 

الثيمة الجليلة )في وقت واحد(. وحين تنضئم أصوات الرجال يظهر 

تأثير اللحن المتواثب في الباصئئئئئئات. وعند الذروة تمجبر أصئئئئئئوات 

 ميزوراط.  13نغمة ال طوال السوبرانو على غناء 

ثمة سئئئئئكون وقور يسئئئئئبق الكودا التي تعرفئئئئئها الوتريات 

ط ترتفر أصئئئئئئئوات المغنين  وآالت النفخ الخشئئئئئئئبيئئئة. وتئئئدريجيئئئا

المنفردين، ثم ينضئئئئئم إليها الكور  بأسئئئئئلوب كونتربنتي معقد. 

وفجأة تغير األصوات البشرية المنفردة المفتاح مر كورد مفاجا 

البطيئئئة، أو إلى فئئاصئئئئئئئئل مزخرف يغني يؤدي إلى الكئئادينزا 

بنعومة شديدة في طبقة عالية، إنه واحد من أصعب المقاطر في 

 السيمفونية كلها. 

تحويئل آخر مفاجا يقود إلى نهاية عنيفة. تتحر  األصئئئئئئوات 

المنفردة واآلالت إلى سئرعة قصئوي. وللحظة يوقف فاصئئل قصير 
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لى ق األوركسترا إآخر مفاجا االندفاح الموسئيقي المجنون، ثم تنطل

 الميزورات الختامية. 

 

    افتتاحيات بيتهوفن

تحتئل افتتئاحيئات بيتهوفن المرتبئة الثانية من حيث األهمية بعد 

سئئئئئئيمفونيئاتئه التسئئئئئئر. ويمقُدم بعضئئئئئئها على نحو دائم في الحفالت 

الموسئئئئئئيقيئئئة، وفي حفالت الهواء الطلق. هنئئئا  أربر افتتئئئاحيئئئات 

، واثنتئئئان لمسئئئئئئرحيتي «ليوفيئئئدي»وفئئئئئئعئهئئئا بئيئتئهئوفئن ألوبرا 

كوريوالنو  وإيغمونت تمقدمان على نحو منفصئل عن المسرحيتين 

 في القاعات الموسيقية. 

. وقد 1121( في عئام Op.62)( 15)* كمتبئت افتتئاحيئة كوريوالنو 

وفئئئئعها بيتهوفن لمسئئئئرحية مأسئئئئوية كتبها هنريش فون كولين. 

منه  لم يحصلوكان بيتهوفن يود أن يؤلف أوبرا مر كولين، لكنه 

 على ليبريتو مقنر. 

تبئئدأ افتتئئاحيئئة كوريوالنو ، في دو مينور، بثالث نغمئئات دو 

طويلئئة تعزفهئئا الوتريئئات، يرد على كئئل نغمئئة كورد مفئئاجا تعزفئئه 

األوركسئئئئترا كاملة. ربما ترسئئئئم هذه المقدمة القصئئئئيرة شئئئئخصئئئئية 

  كوريوالنو  المعتز بنفسه. يلي ذلك ظهور الثيمة األولى المهتاجة:

 

                                                           


. فون كولين تدور حول النبيل الروماني ـئئئئئئئسئئرحية لـئئئئئئئ هكوريوالنو : مـئئئئئئئ  

كوريوالنو  الئذي اتهم بئالخيانة وحكم عليه بالنفي. فشئئئئئئكل جيشئئئئئئاط من أعداء 

تسئئئئتعطفه والدته وزوجته وطفاله ليتراجر عن خطته.  .روما وحاصئئئئر المدينة

يسئئئئئئتجيئئب كوريوالنو  لتوسئئئئئئالتهم ويوافق على عقئئد الصئئئئئئلح. لكن القئئائئئد 

ي كئئان يقف إلى جئئانئئب كوريوالنو ، يتهمئئه بئئالخيئئانئئة ويقتلئئه. أوفيئئديو ، الئئذ

حياء مسئئرحية كولين في إافتتاحية بمناسئئبة  1121أن بيتهوفن وفئئر عام نذكر 

 .  )المترجم( فيينا
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الثيمئة الثئانيئة غنئائيئة في مفتئاح مئاجور، وتبئدو أنها تصئئئئئئور 

مناشئئئدة نسئئئاء روما بضئئئمنهم والدة كوريوالنو  وزوجته لسئئئحب 

 الجيش الذي يقوده وإبعاده عن أسوار روما:

 

في مسئئئئرحية كولين يقتل كوريوالنو  نفسئئئئه بعد أن اسئئئئتجاب 

به الذي جل إنه قمتل على يد الجيش لنئداء النسئئئئئئاء )تقول روايات أخري

لحصئئئئئئار رومئا(. ويشئئئئئئار إلى موتئه في نهئايئة االفتتئاحية بوسئئئئئئاطة 

 بيتزيكاتو النهاية الناعم الذي تعزفه الوتريات. 

* من بين االفتتئئئاحيئئئات األربر التي وفئئئئئئعهئئئا بيتهوفن ألوبرا 

 البطلة التي أنقذت« ليونورا»تحمل ثالث منها اسئئئئئئم « فيديليو»

 حياة زوجها فلورستان.       

بع  الشئئئئئكو  حول السئئئئئبب الذي دفر بيتهوفن لتأليف  تحوم

، لكُن هنا  افترافئئئئئئاط عاماط بأن «ليونورا»ثالث افتتاحيات باسئئئئئئم 

االفتتئاحيئة األولى طمرحت جانباط أثناء التدريبات ألنها لم تكن مقنعة. 

 1124الذي جري في فيينا عام « فيديليو»وفي التقديم األول ألوبرا 

انية. لكن بيتهوفن أدخل تعديالت على األوبرا عمزفئت االفتتئاحيئة الثئ

، وبهذه المناسئئئئئبة كتب افتتاحية 1126حين قمدمت للمرة الثانية عام 

 الثالثة.« ليونورا»

ث. الثال« ليونورا» هنا  ثيمة واحدة مشئئئئتركة في افتتاحيات 

إنها اللحن الذي يغنيه فلورستان في المشهد األول من الفصل الثاني 

يتذكر، وهو في السئئجن، األيام السئئعيدة في شئئبابه.  في األوبرا حين

 وها هو ذا اللحن في الشكل الذي يظهر في االفتتاحية الثالثة: 

 

، الثئئانيئئة والثئئالثئئة يظهر،في البئئدايئئة« ليونورا»في افتتئئاحيتي  

السئئئئئلم الهابف، ربما يمثل الخطوات المترددة للبطلة وهي تنزل إلى 
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جن فيه زوجها ب أمر من دون بيزارو القاسئئئئئئي. الئديمئا  الذي سئئئئئئم

 «(.  فيديليو»)متنكرة بهيئة رجل، داعية نفسها 

وتوحي الثيمة المسئئنكبة )من سئئينكوب( بشئئجاعة ليونورا، هذه 

 الثيمة التي تلعب دوراط هاماط في االفتتاحية الثانية والثالثة:         

 

هنا  لحن أوسئئر، مشئئتق من ثيمة فلورسئئتان، يعب ر عن األمل 

 ، ويوجد أيضاط في كلتا االفتتاحيتين: والثقة

 

تبل  كلتئئا االفتتئئاحيتين الئئذروة بنئئداء من آلئئة الترومبيئئت يعلن 

 وصول النجدة: 

 

 

يسئئئئئمر هذا النداء مرتين )في االفتتاحية الثالثة(، يتبعه في كل  

 مرة لحن هاد  متفائل يرافقه إيقاح إشارة الترومبيت: 

 

( يقدمه مقطر 3،2احيتين )رقم القسئئئئئئم النهائي في هاتين االفتت

 المر تعزفه الوتريات، ويقود إلى نهاية سعيدة: 

 

الثالثة بأنها  دراما في حد « ليونورا» وصئئئئف فاغنر افتتاحية 

ذاتها. وقد غدت األكثر شئئئئئئعبية بين االفتتاحيات التي تقدم مقطوعةط 

مسئئئئئئتقلئةط في الحفالت. وحين تمقئدم األوبرا فهي عادة ما تعزف بين 

 مشاهد خالل الفصل الثاني. ال

إن االفتتئاحية الفعلية لألوبرا الوحيدة التي كتبها بيتهوفن تحمل 

وقئئد كتبهئئا من أجئئل التقئئديم الثئئاني لألوبرا الئئذي «. فيئئديليو»عنوان 

. وهي أكثر تقليئئئديئئئة من افتتئئئاحيتي 1114جري في أيئئئار عئئئام 
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 تبت في، وال يوجئد فيهئا مادة من األوبرا نفسئئئئئئها. وقد كم «ليونورا»

مي مئاجور، وتبدأ الموسئئئئئئيقا بلمعان، ولكن مر أداجيو عاجل يذك ر 

 بالجوانب المأسوية للحبكة: 

 

تتطور العبارات االسئئئئئئتهاللية إلى ثيمة كاملة تزود االفتتاحية 

 بمعظم مادتها اللحنية: 

 

تمسئئئمر أصئئئئداء مضئئئئادة محزنة، ولكن نسئئئئقاط مبهجاط مكوناط من 

دث ممهد إلى ح« فيديليو»يحول افتتاحية ثالثة أبعاد صئئئئوتية كاملة 

 فاتن. 

هي واحدة من تسئئئئئئعة مقاطر كمتبت لترافق  ( 16)* افتتاحية إيغمونت

، 1112لـئئئئئـئئئئئ غوته، وفعها بيتهوفن عام « إيغمونت»مسرحية 

 وقمدمت أول مرة في مسرح هوفبير  في فيينا في ذات العام. 

راح الصتتضئمن االفتتاحية ثالثة أقسام ترمز إلى االفطهاد و

السئئئلطة الصئئئارمة للطغيان، »والنصئئئر. وقد صئئئور القسئئئم األول 

وتوحي الميزورات االفتتاحية بهذا المزاج، «. وشئئئكاوي المقهورين

 وهي في فا مينور: 

 

العنصر التمهيدي الثاني الذي يرمز، على األرجح، إلى البطلة 

 وحبها للكونت إيغمونت. وحين تظهر الثيمة الرئيسئئية يبدو وافئئحاط 

                                                           

ـــــــ ــــ  ـ
 (،1461ـئئـئئ  1422الكونت إيغمونت ) مسرحية تاريخية لـئئ غوته تدور حول

غزاة اإلسئئئبان، والذي رف  لاألبا الذي يمثل  كي الذي قاتل دوقالمحارب الفلمن

الئهئرب، حئين أحئئئدق بئئئه الخطر، والتخلي عن هئئئدفئئئه في انتزاح الحريئئئة 

هوفن ذكر أن بيتنواالسئئئئتقالل. في النهاية يعتقل ويسئئئئجن ويحكم عليه بالموت. 

 ةب المسئئئرحيافتتاحية وتسئئئعة مقاطر موسئئئيقية لتصئئئاحوفئئئر لهذه المسئئئرحية 

 .     )المترجم(
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أنهئا ترمز إلى تجمر الهولنديين السئئئئئئاخطين. وأخيراط اندالح الثورة 

    فد الطغيان اإلسباني بقيادة إيغمونت: 

 

في القسئئم النهائي تغدو الميزورات االفتتاحية لحناط كامالط يرمز 

 إلى النصر الحاسم للحرية: 

 

في الختام هنا  مقطر رائر تعزفه النحاسئئئيات ربما يشئئئير إلى 

ات الحقيقيئئة التي أراد بهئئا دوق ألبئئا أن تحجئئب كلمئئات الترومبيتئئ

إيغمونت الوداعية. إن صئئئئئئوت آلة البيكولو الحاد وسئئئئئئف فئئئئئئجيو 

 األوركسترا الكاملة أففى على الذروة شيئاط جديداط غير معهود.        

كتئب بيتهوفن بع  االفتتئاحيئات األخري،لكنها ال تقارن بتلك 

حدة من هي وا« بروميثيو »باليه التي ذمكرت آنفئاط. كانت افتتاحية 

. 1121(. وقئئد كتبهئئا في عئئام Op.43) تلئئك االفتتئئاحيئئات المبكرة

همئئا  1111وهنئئا  افتتئئاحيتئئان أخريئئان كتبهمئئا بيتهوفن في عئئام 

ي عام وف«. الملئك سئئئئئئتيفان»وافتتئاحيئة « خرائئب أثينئا»افتتئاحيئة 

فير عيد شئئ احتفاالط بيوم« عيد الشئئفير»كتب بيتهوفن افتتاحية  1114

 إمبراطور النمسا فرانسيس الثاني. 

 «تقديس المنزل»افتتاحية  1122أخيراط كتئب بيتهوفن في عام 

(Op.124 بمناسئئئبة افتتاح مسئئئرح جوزيف شئئئتاتر في فيينا. ومر،)

أنها تصئئنف وسئئف أعمال بيتهوفن النافئئجة، إال أن أسئئلوبها يوحي 

 بأسلوب غلو  وهاندل. 

 كونشرتوات بيتهوفن 

وات التي كتبهئئا بيتهوفن آللئئة منفردة مر فئئئئئئمن الكونشئئئئئئرت

األوركسئئئترا، فإن كونشئئئرتو الكمان واألوركسئئئترا في ري ماجور 

يحظى باالهتمام األول. إذ يقال بأنه أعظم عمل موسئئئئيقي كمتب لهذه 
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اآللة في تاريخ الموسئئئئيقا، كما يقال بأن العمل الوحيد الذي ينافسئئئئه 

 يوهانيس براهمز. هو كونشرتو الكمان مر األوركسترا للمؤلف 

من أجل عازف الكمان  1126كتئب بيتهوفن هئذه الرائعئة عام 

النمسئئئئئئوي فرانز كليمنت، الذي قدمه في المسئئئئئئرح بفيينا في العام 

ذاتئه. وفي الحفلئة ذاتهئا قدم العازف سئئئئئئوناتا من تأليفه عزفها على 

 وتر واحد. 

تحت ظروف شئئئئتى لم يحقق الكونشئئئئرتو نجاحاط حقيقياط. وحين 

العازف جوزيف يواخيم إحياءه بعد عدة سئئئنوات، مضئئئيفاط إليه أعاد 

كادينزا كتبها بنفسه، اكتشف الجمهور القيمة الموسيقية لهذا اإلسهام 

 النادر في أدب الكمان. 

تبدأ الحركة األولى لهذا الكونشئئئرتو بمقدمة طويلة جداط تعزفها 

األوركسئئئئئئتئرا قبئئئل دخول اآللئئئة المنفردة. تعرض آالت األوبوا 

 الكالرينيت والباصون الثيمة األولى، تسبقها أربر فربات طبل: و

 

الثيمة الثانية الموجزة تعلنها آالت النفخ الخشئئئبية وآلتا هورن، 

 وتكررها في مفتاح مينور، ثم يجري تطويرها: 

 

تعزف آلة الكمان المنفردة كال اللحنين السابقين، مضيفة إليهما 

ر الكادينزا، وتنهي الحركة كودا تزيينئات. وقبئل نهئايئة الحركة تظه

 قصيرة. 

، في صول ماجور، ويمكن  Larghettoالحركة الثانية بطيئة 

وصفها بـئئئئئـئئئئئ رومانس، وهي حرة على صعيد البناء الشكلي. هنا  

فقف لحن واحد حقيقي، تسئئئوقه األوركسئئئترا على نحو رئيسئئئي، مر 

 زخرفات تضيفها آلة الكمان المنفردة: 
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ي تقود إلى الحركئئة الثئئالثئئة النهئئائيئئة، وهي هنئئا  كئئادينزا أخر

روندو في صئئئئول ماجور، مبني على ثيمة يعتقد بأنها أغنية شئئئئعبية 

 روسية. 

 

هنئا  ثيمئة ثئانيئة تعرفئئئئئئهئا آلة الكمان المنفردة بمرافقة آلتي 

 هورن بأسلوب نداء الصيد: 

 

 هنا  أيضاط كادينزا، ثم ينتهي الكونشرتو بلمعان. 

لرائعة، كتب بيتهوفن رومانسئئئئئئين آللة كمان * إفئئئئئئافئة إلى هئذه ا

 ( في صئئئئئئول مئئئاجور و )Op.40منفردة مر األوركسئئئئئئترا )

(Op.50 في  فا ماجور، وكالهما يسئئئئئمعان باسئئئئئتمرار في قاعة

 الحفالت. 

كتئب بيتهوفن، على األقئل، خمسئئئئئئة كونشئئئئئئرتوات آللئة بيانو مر * 

ل واألوركسئئئئترا، اثنان منها تمتعا بشئئئئعبية كبيرة. أحدهما في صئئئئ

وهو في مي « اإلمبراطور»(، والثئئاني يئئدعى Op.58مئئاجور )

   (.Op.73بيمول ماجور )

(، والثاني في Op.15كونشئئئئرتو البيانو األول في دو ماجور )

.  الكونشئئئئئئرتو الثالث في دو مينور (Op.19سئئئئئئي بيمول ماجور )

(Op.37 يعود إلى عام ،)ونشر بعد أربر سنوات مر إهداء 1122 ،

، 1123نيسئئان عام 4فيرديناند. وقدم أول مرة في  إلى األمير لويس

مر السئيمفونية الثانية لـئئئئئئ بيتهوفن. وقد وصئف هذا الكونشرتو بأنه 

 الداللة األولى على عظمة بيتهوفن.

، ربما  Op.58)الكونشئئئرتو الرابر، وهو في صئئئول ماجور )

، وقئد عزفئه بيتهوفن في حفئل خئئاص 1124يعود تئئاريخئه إلى عئئام 

. وجري التقئئديم 1121ر لوبكوفيتس في فيينئئا عئئام في منزل األمي

( في كانون An der Wienاألول لهذا الكونشئئئئئرتو في مسئئئئئرح )
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، حين قمدمت أيضئاط السئيمفونية الخامسة والسادسة 1121األول عام 

لـئئئئئئئئئ بيتهوفن. وقد أهدي هذا الكونشئئئئرتو إلى رودولف أرشئئئئيدوق 

 النمسا. 

 allegro moderatoيفتتح الكونشئئئئئئرتو بحركئئة سئئئئئئريعئئة 

،يبئدؤهئا البيانو المنفرد معلناط الثيمة األولى، وهو انحراف وافئئئئئئح 

 عن التقاليد: 

 

تدخل األوركسئئئئترا ، مسئئئئتخدمة النغمة االفتتاحية للكونشئئئئرتو 

كأسئئئئئئا . وبالعودة إلى المفتاح األصئئئئئئلي صئئئئئئول ماجور، يجري 

تطوير الثيمئئة،وسئئئئئئرعئئان مئئا يظهر اللحن الثئئاني،تعزفئئه الكمئئانئئات 

 األولى: 

 

 تعلن الثيمة الثالثة بقوة، تكملها آالت النفخ الخشبية: 

 

وأخيراط هنئئا  لحن رابر تعزفئئه آلئئة البيئئانو المنفردة بمرافقئئة  

 الوتريات : 

 

،في مفتاح مي مينور،  andante con motoالحركة البطيئة 

وهي حرة على صعيد البناء الشكلي. تبدأ المادة اللحنية كريسيتاتيف 

عزفه الوتريات، وتتناوب العزف مر مقاطر ناعمة قوي وصئئئئئئارم ت

يعزفهئئا البيئئانو. ) قئئارن ليسئئئئئئئئت هئئذا مر أورفيو  وهو يروض 

 الحيوانات بموسيقاه(: 
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. تعلن الوتريئئئات الثيمئئئة vivaceالحركئئئة األخيرة رونئئئدو 

 االفتتاحية ذات الطابر المشرق والفرح:

 

 

حنية هر جملة ليعزف البيئانو تنويعئاط على مئادته اللحنية، ثم تظ

 قصيرة تعزفها الوتريات،يأخذها البيانو ثانية: 

 

الثيمئة النهئائيئة تبئدؤهئا اآللة المنفردة )اسئئئئئئتعارها ريتشئئئئئئارد 

شئئتراو  بعد قرن من الزمن، واسئئتخدمها في قصئئيدته السئئيمفونية 

دون جوان(. إن جمير هذه األلحان تمنفُذ وفق شكل الروندو التقليدي. 

 (  prestoلحركة بسرعة كبيرة )وبمرح طائش تنتهي ا

 

 

. لم يسم  Op.73)* كونشئرتو اإلمبراطور في مي بيمول ماجور )

بيتهوفن كونشئرتو البيانو الخامس بذلك االسئم، إنما أفيف هذا 

، العام الذي كانت 1129االسئئم بعد عدة سئئنوات من تأليفه عام 

لى إ فيه فيينا تحتلها القوات الفرنسئية. وربما يعود سبب التسمية

 التضخيم الذي يطبر حركتيه األولى والثالثة. 

، 1111لم يمقدم هذا الكونشئئئئئئرتو أمام الجمهور العام حتى عام 

إذ عزفه في اليبزي  عازف البيانو فريدريش شئئئئنايدر. وقد حضئئئئر 

، حين عزفه 1112شئئئباط عام 12بيتهوفن أول تقديم له في فيينا في 

 كارل تشيرني. 

( في مي بيمول allegroريعئئئة )تفتتح الحركئئئة األولى السئئئئئئ

ماجور بكورد عنيف تعزفه األوركسئئئئئترا الكاملة، تتبعه على الفور 

كئئادينزا آللئئة البيئئانو. تعلن الوتريئئات الثيمئئة األولى، ثم تئئأخئئذهئئا آلتئئا 

 كالرينيت: 
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تقدم الوتريات أيضئئئئاط الثيمة الثانية، تمسئئئئمر أوالط في مي بيمول 

 ي بيمول ماجور: مينور، ثم تكملها آلتا هورن في م

 

كتب بيتهوفن كادينزا هذه الحركة التي تسئئئتجلب األوركسئئئترا 

 قبل ختامها. 

( في سئئئي adagio un poco mossoالحركة الثانية بطيئة )

ماجور، وتبدأ بلحن بطيء تعزفه اآلالت الوترية مخفوتة الصئئئئئئوت 

 بوساطة السوردينات: 

 

لثيمئئة األولى بعئئد شئئئئئئيء من التطوير، تلمح آلئئة البيئئانو إلى ا

 (:  allegroللحركة الختامية،ويفضي ذلك فوراط إلى الروندو )

 

يعلن البيانو، إفافة إلى الثيمة األولى، الثيمة الثانية، ثم يجري 

 تطوريهما على نحو متقن: 

 

في الكودا، يسئئئئمر البيانو وهو يعزف سئئئئلسئئئئلة من الكوردات 

ثيمة ز إيقاح الالهابطة، تخفت تدريجياط، ومر فئئئئئئربات الطبول يتمي

 األولى. 

يدعى كونشئئئئرتو بيتهوفن في دو ماجور، عادة، بالكونشئئئئرتو 

األول، على الرغم من أنه قد يكون الرابر في السئئئلسئئئلة. فقد نشئئئر 

، وقئمدم أول مرة،  على األرجح، في فيينئا 1تحئت رقم  1121عئام 

. ويعود تئئاريخ تئئأليفئئه إلى أوائئئل عئئام 1122نيسئئئئئئئان عئئام  2في 

1191 . 
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ا  أيضئئاط كونشئئرتو وفئئعه بيتهوفن آللة كمان وتشئئيلو وبيانو * هن

مر األوركسئئئترا، وهو في دو ماجور، ويعرف بـئئئئئئئئ الكونشئئئرتو 

. ومن المحتمئئل أنئئه كتئئب triple concerto ((Op.56الثالثي 

. وقد أهداه بيتهوفن إلى األمير لوبكوفيتس. ويعود 1124في عام 

 . 1121تاريخ نشره إلى 

 

 خ اآلالتـــــاريـــت

 وآليــــات عملهـــــا اتيحـــــة المفــــذات لوح

( األورغن ــ الكالفيسان ــ البيانو ــ السيليستا )

 

 

 

 

 شــي درويـرام 

 األورغن

(Organ)  أداة أو آلة(، )كلمئة إنكليزية التينية األصئئئئئئل تعني

فيها لوحة  آلئة هوائيئة من أقئدم اآلالت التي اسئئئئئئتخئدمت واألورغن

أفخم اآلالت الموسيقية على اإلطالق، لذلك فإن  أنهاالمفاتيح، كما 

ثر وقد ع. دها يقتصئئئئر على الكاتدرائيات الكبيرة ودور األوبراووج

تعود إلى مئئا قبئئل الميالد في مئئدينئئة  على آلئئة أورغن قئئديمئئة جئئداط 

الفينيقية األصئئل، كما طُور)أكتيسئئيبيو ( اليوناني التونسئئية قرطاج 

ق.م آلة األورغن  234ألصئل في مدينة اإلسكندرية في مصر عام ا

وبعد عدة قرون أصئئبحت القسئئطنطينية . المائي ذات الثمانية أنابيب

دخلها أالمركز الرئيسئئئئئئي في العالم لصئئئئئئناعة آالت األورغن، فقد 

الرومئان فئئئئئئمن طقو  الديانة المسئئئئئئيحية )الدين الجديد( حوالي 

القرن العئئاشئئئئئئر  فيعئئت في أوربئئا ثم شئئئئئئئا ،القرن الرابر الميالدي
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عمل الملو  واألمراء على اقتنائها فئئئئئمن قصئئئئئورهم  إذالميالدي 

 كما تبادلوها كهدايا فيما بينهم.

)الميكانيكية( من ثالثة  (17)تتكون آلة األورغن الكالسئئئئئئيكية

 ية وهي:ــــأقسام رئيس

خزان خاص  ءوفيه تتم عملية فخ ومل :قسم اإلمداد بالهواءـئئـئئ 1

ط القدم.  أو بوسئئئئئئئاطة اليدء عن طريق مغئذيات الهوابئ  أما حديثا

ومن ثم خاص، بوسئئئئئاطة محر  كهربائي يممأل خزان الهواء ف

 رمرُ ي ثمبوسئئئئئاطة أثقال معلقة، ميكانيكياط يضئئئئئغف هذا الهواء 

ويوُزح الهواء بين األقسئام عبر منظومة من المواسير المعقدة 

 ه.وبتحكم منعلى الصافرات واألنابيب بحسب رغبة العازف 

 ضم عدداط يو، : يحتوي على منظومة األنابيب قسم التصويتـئئئئئـئئئئئ 2

، وتكون األنابيب أنبوبة 1222إلى  منهئا قد يصئئئئئئل أحياناط  كبيراط 

 قئدماط  32 و 2متئدرجئة األطوال واألقطئار، تتراوح أطوالهئا بين 

وهي على نوعين، أنابيب ذات . على التتالي مرصئئئئوفة شئئئئاقولياط 

وهي تخئئدم في تنوح طبيعئئة  ،ات ريشوأنئئابيئئب ذ ،صئئئئئئئافرات

 األصوات الصادرة.

يضئئم منظومة  : المفاتيح اتقسئئم الجهاز الميكانيكي ولوحـئئئئئئئـئئئئئئئ 3

من الرافعئات والصئئئئئئمئئامئات المرتبطئئة بلوحئئة ميكئانيكيئة معقئدة 

م أوامر العازف الصادرة نظُ تم  هذه المنظومة بوساطةالمفاتيح، إذ 

العديد  إفافة إلى ،فيير()الكالالمتعددة عن لوحات المفاتيح بداية 

مهمتها تغيير و (،بيداالتالئدواسئئئئئئات )الجئانبيئة والزرار من األ

تختص كئل لوحئة منها بنمف معين من ، واآللئة أصئئئئئئواتطبيعئة 

                                                           


نواح الكترونية من األورغن، قد صممت بأحجام صغيرة ليسهل يوجد حديثاط أ ـئئـئئ

اسئتخدامها في قاعات الكونسئرت والمسئارح والكنائس الصغيرة..،لتسهيل نقلها 

 أو التخفيف من التكاليف الباهظة لصناعتها.
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ربر  على أ األصوات الموسيقية، إذ تحتوي النماذج األكثر شيوعاط 

إذ  ومنهئا ما هو اسئئئئئئتثنائي جداط  ،قئدميئة( 1يئدويئة +  3لوحئات )

ورغن من أكثر وآلة األ،السئئئبر أوالسئئئت  إلىلوحاته  يصئئئل عدد

ن اآلالت  آالت جميرتسئئئئئتطير تقليد أصئئئئئوات  فهي، ًط لونياط  طىغ 

لوحات ب الرتُ وفي جمير هذه النماذج تم النفخ الخشبية والنحاسية، 

ج من األسفل إلى األعلى على الشكل التالي:  بالتدرل

 وكثيراط  ،عن مثيالتهاتتميز أصواتها بالقوة  :اللوحة الرئيسيةـئئـئئ  أ

 ما تستخدم في فقرات العزف المنفرد أو أداء الجمل الرئيسية.

م وتستخدم لدع ،: تأتي فوق اللوحة الرئيسيةلوحة الكورالب ـئئـئئ 

فقرات المرافقة الكورالية، كما وأصئئوات الكورال الهارمونية 

 تستخدم في أداء فقرات العزف الهاد .

 صواتها بالعذوبة والشاعرية.تتصف أ اللوحة التعبيرية:ج ــ 

خدم في إعطاء أصوات آالت موسيقية تتس :اللوحة اإلفراديةد ـئـ 

خاصة الفقرات السولو ستخدامها في الأصواتها( معينة )تقليد 

 إلخ...،كصوت األوبوا أو الكالرينيت.

 تتصف طبيعة أصواتها بتردد مميز. لوحة الصدي:هــ ــ 

، ةمفاتيح )كيبورد( أرفئئي وهي لوحة اللوحة القدمية:و ـئئئئئئئـئئئئئئئ  

يمعزف عليها بالقدمين، وتتخصص في إعطاء أصوات الباص 

القراري المنخفضئئئئئئة، وتمتئد مسئئئئئئاحتها إلى ديوانين وثالثية 

صغيرة، وقد ابتكرها في القرن الرابر عشر الميالدي الصانر 

 األلماني نيكوالي فاير.
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تكتمل  إذاألورغن من أوسئئر اآلالت الموسئئيقية مسئئاحة،  وآلة

أوكتاف  2،3مساحتها  الصوتية بالجمر بين مساحة اللوحة القدمية )

( اتأوكتاف 4)اليدوية العادية خفي ( مر إحدي لوحات األصئئئئوات 

(، أي مئئا يعئئادل اتأوكتئئافئئ 1.3يكون مجموح المسئئئئئئاحئئة الكئئامئئل )ف

 مساحة لوحة البيانو.بمجموعه 

 إذ ،دلاألورغن سئئئئئئيدة اآلالت في عهد با  وهانآلة لقد كانت 

 .كانت ترافق موسئئئيقا األوراتوريو والكانتاتا وتصئئئاحب الكوراالت

( من أهم أساتذة األورغن 1121ـئئئئئئـئئئئئئ 1631) (18)بوكستهود دا ويع

في أوربئئا، فقئئد عمئئل عئئازفئئاط لألورغن في كنيسئئئئئئئة األم  هئئاوعئئازفي

العئذراء في لوبيئك األلمئانيئة التي كئانئت تمتلك أفضئئئئئئل أورغن في 

ميير بيير ة األورغن في مؤلفات كل من ت آلكمئا اسئئئئئئتمخدمأوربئا. 

سئئئئئتخدم األورغن مر األوركسئئئئئترا في يما  وغالباط ،وهالفي وفيردي

عمئئال السئئئئئئيمفونيئئة الكوراليئئة وذلئئك إلدخئئال عنصئئئئئئر الفخئئامئئة األ

العمئئل  منذروة نقطئئة الئئوخئئاصئئئئئئئة في  ،والمهئئابئئة للعمئئل الكورالي

ية (، كمئا تكرر ظهور األورغن ثئان(19))مئاهلر / سئئئئئئيمفونيئة األلف

وبشئئئئكل قوي فئئئئمن المؤلفات السئئئئيمفونية للقرن التاسئئئئر عشئئئئئر 

وخاصة عند المؤلفين الفرنسيين )سان سانس ــ السيمفونية الثالثة(، 

ري ش صئئئئئئغيرة  اتكمئئئا ظهرت آلئئئة الهئئئارمونيوم وهي أورغن ذ

دفورجا  في شئئئئتراو  و اوقد اسئئئئتخدمه ،تصئئئئف بسئئئئهولة التنقلت

 .همابع  أعمال

 

 

                                                           

 .ــ مؤلف ألماني من أصل دانمركي 

 لكبير، م مي بيمول اـئـ السيمفونية األلفية: هي السيمفونية الثامنة لماهلر من سل

سئيمفونية غنائية، دعيت باأللفية ألن عدد الموسيقيين الذين قاموا بتنفيذها قارب 

 .األلف موسيقي من )عازفين وكورال ومغنين سولووكورال أطفال(
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، كما 1164الكهربائي عام  لألرغنموذج لقد اسئئئئئتحدث أول ن

اسئئئتمحد ث أورغن األلوان بناءط على طلب المؤلف سئئئكريابين ، وهو 

من األلوان تمسئئئئئئقف على  وحزماط  عبارة عن لوحة مفاتيح تعطي بقعاط 

األلوان شئئدة سئئب اوتتن ،األصئئواتإصئئدار من  شئئاشئئة عرض بدالط 

وذلك مر الضئئئئئئغف على مالمس لوحئة المفئاتيح،  طرداط الصئئئئئئادرة 

صيدة ق سئتخدامه كمرافقة لونية لقصئيدته السئيمفونية )بروميثيو ال

حدث األورغن لكترونيات استم إلومر تطور علم ا. 1911عام النار( 

 ذإ ،ن كوبلو وجيليفييعلى يئئد الفرنسئئئئئئيُ  1932اإلليكتروني عئئام 

ـ ـئئة جديدة دعيت بـئئتحدثت آلـئئـئئكما اس. نابيبعن األ هـئئـئئي فيتغنـئئـئئاس

يسئئئئتخدم لمرافقة  وهو أورغن صئئئئغير نسئئئئبياط  (سئئئئترأورغن فورلي)

األفالم السئئئئئئينمائية من خالل إعطاء تأثيرات صئئئئئئوتية كأصئئئئئئوات 

ففي ذلك الحين لم يكن األجرا  وأبواق السئئئيارات وما شئئئابه ذلك، 

تسئئئجيل الصئئئوت مر الصئئئورة على شئئئريف الفيلم السئئئينمائي  ممكناط 

 )السينما الصامتة(.

 الكالفيسان

 .ت لوحة مفاتيح تنحدر من آلة الدولسئئئئئيميروترية ذاطرق آلة 

ه صئئئئغر منأنها أ، إال تشئئئئبه آلة بيانو الصئئئئالون حالياط  الكالفيسئئئئانو

، وتنقر المعدنفهي السئئئئئئلف المباشئئئئئئر للبيانو، أوتارها من  ،حجماط 

كمئا هو الحئال في آلة من المطئارق  أوتئارهئا بوسئئئئئئاطئة ريش بئدالط 

 ،كس ألوان لوحة البيانوبعهي ن ألوان لوحئة المفئاتيح أكمئا البيئانو. 

وقئئد شئئئئئئئاح  بئئالعكس. من البي  والعكس بئئدالط  مفئئاتيح السئئئئئئودفئئال
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ن أإال ،القرن السئئئئاد  عشئئئئر والقرن الثامن عشئئئئر فياسئئئئتخدامها 

وقد اشئئتهرت عائلة روكر من  .ظهور البيانو جعل اسئئتخدامها نادراط 

  وهنا .صئئئئئئناعة أهم أنواح الكالفيسئئئئئئانبمدينة آنتورب البلجيكية 

سئئتخدام المنزلي أو المدرسئئي يسئئهل نقلها كونها مصئئغرة لالنماذج 

 ة أو منصة.دنها توفر على منضإإذ  ،دون قوائم

ات، أوكتاف ةويبل  المئدي الصئئئئئئوتي للكالفيسئئئئئئان القئديم أربعئ

ومنها ما وصل عدد أوكتافاته  ،ملمساط  49وتتألف لوحة مفاتيحه من 

عف وفومن عيوب الكالفيسئان فئعف صوته  .إلى سئتة أوكتافات

 قدرة التباين )الفوارق( في الشدات الصوتية،

اسئئتخدم الكالفيسئئان كآلة هارمونية لمرافقة الكورال واآلالت، 

ويئئدون لهئئا أثنئئاء المرافقئئة على طريقئئة البئئاص المرقوم،وقئئد كئئان 

للكالفيسئئئئئان دور أسئئئئئاسئئئئئي في مؤلفات عصئئئئئر البارو ، كما في 

بران، كما وسئئئئئئئكارالتي وكومؤلفئات بئا  ومؤلفئات هاندل ورامو 

وعادة ما يحتوي على لوحتي ،آلئة قئائد األوركسئئئئئئئترا دا كئانئت تعئ

تأومن  .في طابر الصئئئئوتنسئئئئبياط مفاتيح مختلفتين  ب شئئئئهر ما كم

مقدمة وفو  للكالفيير المعدل(  24العمل الشئئئئئهير ) فيسئئئئئانلكالل

المقامات  جميرشئئئمل ي هوو .1124ليوهان سئئئيباسئئئتيان با  عام 

ثم  .ذا م فبف الدوزان الحديث حينالكبيرة والصغيرة حسب نظا

أما  .1144مقئدمئة وفو ( عئام  24تبعهئا بئا  بمجموعئة ثئانيئة )أ

مقدمة وفو  للكالفيير  41باسئئئئم ) فتعرف المجموعتان معاط  حالياط 

 Preludes and Fugues For The Well 48 / الئئئمئئئعئئئئدل

Tempered Clavier.) 
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لمئئا امتلكئئه من  ،الكالفيسئئئئئئئان حئئلم وبعئئد اختراح البيئئانو حئئلُ 

لكن بعئئد هئئذا  .أوسئئئئئئر من إمكئئانئئات الكالفيسئئئئئئئانوكبر أإمكئئانئئات 

 د استخدامه بع اعن اسئتخدام الكالفيسئان فقد أعالطويل االنقطاح 

 El Retablo)أوبراه فايا في ي كمانويل د ،مؤلفي القرن العشرين

de Maese Pedro.) 

ق دونان آلة الكالفيستيروم ذات الصيوجد من فصئيلة الكالفيسئ

بهدف توفير حيز المسئئئئاحة التي يشئئئئغلها  األفقي،من  العمودي بدالط 

نكلترا في القرن السئئئئاد  عشئئئئر إكر في كما ابتم  .الصئئئئندوق األفقي

ف ي الصئئئئندوقبنموذج من الكالفيسئئئئان   ،لوحتي مفاتيح على كال ط ر 

 .(الكالفيسان المزدوجــ )ويدعى ب يستخدمه عازفان معاط  إذ

 البيانو

يطئئئالي سئئئئئئيبيون مئئئافيي في صئئئئئئحيفتئئئه اإل ذكر الصئئئئئئحفي

(Giornal dei Litterati d'Italia عئئام )ن يأن اإليطئئالي 1111

أطئلئئقئئوا اسئئئئئئم )بئئيئئئانئئو 

( Piano Forteفورتي 

وتعني )الخفيف القوي( 

على آلئئة )طرق وتريئئة( 

مسئئئئئئتحئئدثئئة ذات لوحئئة 

 ،(Keyboardمفئئاتيح )

اخئئتئئرعئئهئئئا مئئواطئئنئئهئئم 

وصئئئئانر الكالفيسئئئئانات 

المشئئئئئئهور من مئئئدينئئئة 
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 ، نظراط 1129ادوفا )بارتولوميو كريسئئئئتوفري( في فلورنسئئئئا عام ب

التحكم بئئالشئئئئئئئدات على لمئئا تتمتر بئئه هئئذه اآللئئة الجئئديئئدة من قئئدرة 

بحسئب شدة الضغف على  ،من غاية الخفة إلى غاية القوة ،الصئوتية

المالمس، ويحتف  متحف الميتروبوليتئئان في نيويور  بئئأحئئد نمئئاذج 

اآللة هذه وسئئرعان ما حلت  . 1122كريسئئتوفري من صئئناعة عام 

ي )أي روكان يصئئفه كريسئئتوف ذيسئئلفها الكالفسئئان ال محلالجديدة 

الكالفيسئئئئئئئئان( بئئأنئئه )اآللئئة البئئاردة والعئئاجزة عن تعبير أبسئئئئئئف 

فقد  العواطف.،ومن االسئئئئئئتحئالة التحكم بشئئئئئئدة صئئئئئئوتها(، وتباعاط 

  إلى البيانو.من البيانو فورتي اختمصرت تسمية اآللة الجديدة 

 رت في أوربا مدرستان لصناعته:ظه

 ـئئئئئئـStein (1121أسئسها يوهان أندريا  شتاين ـئئئئئئـئئئئئئ  األولى: •

وهو أحئد تالميذ الصئئئئئئانر األلماني العمالق غوتفريد  ،(1192

سئئئس شئئئتاين ورشئئئة في مدينة أوغسئئئبور  في أسئئئيلبرمان، إذ 

ذه هئئ وتتصئئئئئئف آالت .1192ثم انتقئئل إلى فيينئئا عئئام  ،بئئافئئاريئئا

لوحة  مرونةوت وعذوبته وغنائيته وبرخامة الصئئئئئئ المدرسئئئئئئة

غرام كانت كافية  32ن لمسئئئئئة خفيفة للمفتاح بقوة إالمفاتيح، إذ 

د آالته برافعات ركبية للتحكم بإطالة  لتحريئك المطرقة، وقد زول

 نماذجإن  .وذلك قبل اختراح البيداالت، وكتم رنين األصئئئئئوات

 ارت.ستقاليد العزف التي أرساها موتتناسب هذه المدرسة 

وقد  ،نكليزية( اإلSchudiمن صئئئئناعة شئئئئركة )شئئئئودي  الثانية:• 

ويعود الفضئئئئئئل في تأسئئئئئئيسئئئئئئها  ،1114ظهرت في لندن عام 

 سئئئئئئكتلندي جون برود( واإلZumpe)لأللماني يوهان زومبيه 

وتتميز  .1113( مخترح البيداالت عام (Broadwood وود ــ

وتمناسئئب نماذجها تقاليد العزف  ،آالتها بقوة أصئئواتها ونفوذيتها

وكئئئان يوهئئئان كريسئئئئئئتيئئئان بئئئا   .التي وفئئئئئئعهئئئا كليمنتي

( أول من استخدم وشجر هذا النموذج في عام 1113ـئئـئئ1134)

1161. 
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فقئد ظهرت في أوربا نماذج أخري كنموذج الصئئئئئئانر  وتبئاعئاط 

( 1131ـئئئئـئئئئ Erard( )1142)الفرنسي الباريسي سيباستيان إيرار 

والذي تمعزي له عملية لف األوتار  ،1122م عا ي تأسئئس رسئئمياط ذال

الجهيرة بشئئئئئئريف نحاسئئئئئئي لزيادة مقطعها وثقلها، كما يمسئئئئئئجل له 

عن الوتر  االختراح الثوري آللية هروب وعودة المطارق سئئئئئئريعاط 

)بليليئئئل(  عالمئئئةكمئئئا ظهر في فرنسئئئئئئئئا  .بعئئئد طرقئئئه مبئئئاشئئئئئئرة

 شئئئئئئد بوسئئئئئئاطةويمعزي له اختزال أبعاد صئئئئئئندوق البيانو التجارية،

إفئئئئافة إلى توسئئئئير لوحة  ،ومتصئئئئالب األوتار بشئئئئكل مائل نسئئئئبياط 

 ةسئئئئئئتو ةأربعتتراوح بين إذ كانت  ،المفاتيح إلى سئئئئئئبعة أوكتافات

أمئا في الواليئات المتحئدة فقد أسئئئئئئس األلماني  .أوكتئافئات قبئل ذلئك

( العريق في Steinwayهاينريخ شتاينوي مصنر )شتينواي ـئئئئئئـئئئئئئ 

الميئئداليئئة الئئذهبيئئة على وقئئد حصئئئئئئئل على  .1141نيويور  عئئام 

 .1161بيداالت في معرض باريس عام  ةنموذجئه الذي قدمه بثالث

 وقئد أمنتجئت أول آلة بيانو على الطراز الحديث المسئئئئئئئتخدمة حالياط 

نكليزي المشئئهور روبرت من قبل الصئئانر اإل 1111في لندن عام 

فكان )مقدمة  (20)لة البيانوأما أول منهاج علمي حصئئئئري آل .رونم

ـئئئئئئئئئئئئئـ 1142لعزف على البيئئانو( لإليطئئالي موزيو كليمنتي )لفن ا

( الذي كان له بال  األثر في إشئئهار ونشئئر اآللة الجديدة في 1132

هم تالميذه )جون فيلد ـئئئـئئئ يوهان كرامر ـئئئـ أوكان  .أوربا وسواها

 ،ر مفهوم اسئئئئئئئتخئدام اآللئئةثم جئاء بيتهوفن وطوُ  .يوهئان هومئل..(

وقد  .ةيل خدام العالمات الطرفزاد من أهمية اليد اليسئئئئئئئري واسئئئئئئئتف

ن م ظهرت أولى إشارات التدوين الخاصة باستخدام البيداالت بدالط 

الرافعات الركبية على مدونة سئئئئئئوناتته الرابعة عشئئئئئئرة )فئئئئئئوء 

 القمر(.

سئئئئئئونئئاتئئا للبيئئانو تجلى فيهئئا التحكم األمثئئل  32بيتهوفن  ألف

ـ الوداح ـئئئـئئئـئئئ  شهرها السوناتات )فالدشتاينأومن  ،بإمكانات البيانو

كما قدم كل من )فيبر ـئئئئـئئئئ شوبرت ـئئئئـ ، ألباسيوناتاوا( 29ـئئئئـئئئئ 21
                                                           

 .ــ إذ كانت تستخدم مناهو لكالفيسان والكالفيير المعدل قبل ذلك 
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مندلسون ــ شومان ــ شوبان ــ ليست ــ براهمز ــ فرانك ــ ديبوسي 

ن افيللوان ـئئـئئ األخو  ـئئـئئـئـئئ رافييل ـئئـئئ بوزوني ـئئـئئ كيسلرـئـئئ جون فيلد 

روبنشتاين ـئـئ كورباتوف ـئـئ تشيرني ـئـئ ليشيتيتسكي ـئـ سكريابين ــ 

فايا ـئئئـئئئ غري  ـئئئـ ي لبينيز ـئئئـئئئ دأانينوف ـئئئـئئئ غرانادو  ـئئئـئئئ رخم

ـئـ سترافنسكي ــ شتوكهاوزن..،( أقصى ما يمكن ذكره  بروكوفييف

 حتى اآلن في إظهار اإلمكانات المذهلة لهذه اآللة.

على  غير متسئئئاوٍ  تقسئئئيماط مقسئئئمة  وتراط  224يحتوي البيانو على 

أبي  من  ملمسئئئاط  42) ملمسئئئاط  11مالمس لوحة المفاتيح البال  عددها 

أسئئود من خشئئب  ملمسئئاط  36خشئئب الزيزفون المغطى برقائق العاج + 

 على الشكل التالي:األبنو ( 

يمخصص ثالثة أوتار متساوية الدوزان  : ــ أوتار بمجامير ثالثيةـئ 1

مطرقة،  62وعددها  ،لكئل مطرقة للنغمات الحادة والمتوسئئئئئئطة

والهدف من ذلك هو  ،واحدةبمطرقة  تمطرق األوتئار الثالثئة معاط ف

 تقوية صوت اآللة.

يخصئئص لكل ف نغمات المنخفضئئة: للـئئئئئئئـئئئئئئئ أوتار بمجامير ثنائية 2

أطول وأغل  أوتار هذه المنطقة تكون  نإن فقف، إذ امطرقئة وتر

 مطرقة. 16وعددها من السابقة 

 يخصص وتر واحد فقف للنغمات الغليظة جداط : ـئئئئئـئئئئئ أوتار أحادية 3

ن إمطرقئئة، إذ  12الخفيضئئئئئئئة( وعئئددهئئا )نغمئئات الكونتربئئاص 

نهئئا أل ،أوتئئار هئئذه الطبقئئة تكون طويلئئة وذات مقطر أكثر غلظئئاط 

لظاط   .وث قالط  تملف بشريف من النحا  يزيدها غ 

 تتراوحالبيانو الكبير )الصئئئئئئالون(  أوتارطوال وعمومئاط فئإن أ

إلى األقصئئئر  من األطول يسئئاراط  مرتبة تدريجياط  سئئم 222و 14بين 

ا مقوة شئئئئئئد األوتار عند فئئئئئئبطها الكاملة لمحصئئئئئئلة بل  الوت، يميناط 

 .اط طن 22يقارب 

 للبيانو نموذجين أساسيين:وعموماط فإن 
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 ،1112ظهر عئئئام  (:Upright pianoالئبئيئئئانئو الئقئئئائم )

نه مختصئئئئئر ألويسئئئئئتخدم للتدريب في المنازل والمدار  والمعاهد 

 الحجم.

(: تتميز بيانو الصئئئالون( أو )Grand Piano) البيانو الكبير

مان ويصئئنر منه حج،أصئئواته عن البيانو القائم بجودة الطنين العالية

 ،ت البيانوحفالمنه ويسئئئئئئتخدم في  آخران، األول وهو  أكبر حجمئاط 

 ،(Concert Grand Pianoويئئدعى بيئئانو الكونسئئئئئئرت الكبير )

 Baby Grand) م، والثاني وهو أصغر حجماط  2،1وطوله بحدود 

Pianoمن قبل وفئئئمن الصئئئاالت الصئئئغيرة زلي ( لالسئئئتخدام المن

 (. Parlor)كما يطلق عليه اسم بارلور  ،المحترفين

 

 

 

 

ود ت آلئة البيئانو في بداية األمر ببيدالين من اختراح األلماني  زم

 ويسمى ،خصص البيدال األول للقدم اليمنى وقدغوتفريد سلبرمان، 

 اب النغمةإكسئئ فييسئئاعد  وهومتداد، أو اال (بيدال التطويل) دواسئئة

مما يعطي  ،عن طريق رفر كاتم الرنين عن األوتار يوصئئد امتداداط 

إفئئئئئئافة إلى تحري  عدد من األوتار  ،ألوتئار حرية اهتزاز أكبرا

مر نغمة الوتر األساسي المهتز )حسب  األخري المتناغمة هارمونياط 

سئلسئلة الطيف الصوتي( على االهتزاز الخفيف دون طرقها جاعلة 

 أما البيدال الثاني .واسئئتطالة وإشئئباعاط  أكثر امتالءط الصئوت الصئئادر 

، مهمته عكس البيدال (الكاتم)فيخصئئئئئص للقدم اليسئئئئئري ويسئئئئئمى 

إذ يعمل على كتم األوتار من خالل زيادة فئئئئئغف كاتم  ،األول تماماط 

ممئا يؤدي إلى تقليئل اهتزازهئا، إفئئئئئئافة إلى  ،الرنين على األوتئار

 مر الوتراهتزاز نسئئبي بسئئيف( )وهو جعل األوتار األخري المهتزة 
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هذا البيدال فيما بعد  أخذوقد  .سئئئاسئئئي تتوقف عن االهتزاز تماماط األ

 ـفي الوسئئف بعد اسئئتحداث البيدال الثالث اليسئئاري المسئئمى بموقعه 

، ومهمتئئه التقليئئل من شئئئئئئئدة صئئئئئئوت النغمئئة، لكن (البيئئدال النئئاعم)

 ى إزاحئئةعل ففي البيئئانو الكبير يعمئئل هئئذا البيئئدال .قئئة مختلفئئةيبطر

نحو اليمين، ممئئا يؤدي إلى جعئئل  لوحئئة المفئئاتيح والمطئئارق قليالط 

من جملة األوتار الثالثية أو الثنائية أو  واحداط  المطرقة تصئئئيب وتراط 

بدالط من اإلصئئئئئئابة تصئئئئئئيب طرف الوتر األحادي في طبقة الباص 

مما يضئئئعف رنين  ،مما يمضئئعف شئئئدة الطرق على األوتارالكاملة، 

سئئتا من صئئوت السئئيلي نسئئبياط  ا يجعل صئئوت البيانو قريباط النغمات كم

ي أما ف .وقد اسئئئئئئتخدم بيتهوفن وآخرون هذا البيدال .)هدف تلويني(

ية عمل هذا البيدال مختلفة جزئياط، آل( فإن  Uprightالبيئانو القائم )

لضئئئئئئغف على هئئذا البيئئدال يؤدي إلى تقريئئب لوحئئة المفئئاتيح فئئإن ا

نحو األوتار( مما يؤدي إلى بالعمق داخل )بئاتجاه ال والمطئارق قليالط 

هذا ما و ،اختصئئئئئار شئئئئئوط الحركة للمطرقة )المسئئئئئافة المقطوعة(

 ممئئا يعطي ،يؤدي إلى التقليئئل من عزم الطرق النئئاتو على األوتئئار

 )تقليل شدة صوت النغمة(. هانفس النتيجة السابقة

تتمتر آلة البيانو بمسئئئاحة صئئئوتية كبيرة )سئئئبعة دواوين كاملة 

 من أقئدر اآلالت الموسئئئئئئيقيئة ميلودياط  دا كمئا تمعئ ،الثيئة صئئئئئئغيرة(وث

، ويسئئئئئئتخئئدم البيئئانو كئئآلئئة عزف منفرد متميزة وعئئاليئئة وهئئارمونيئئاط 

وخاصئة عند أداء الكونشرتات بمرافقة األوركسترا كما  ،اإلمكانات

أمئئئا في التوزير  .يسئئئئئئتخئئئدم كئئئآلئئئة مراف قئئئة للغنئئئاء وبئئئاقي اآلالت

يقاعية أو تلوينية في إكآلة  حديثاط  األوركسئئئئئئترالي فقئد اسئئئئئئتخئدمئت

يقاعية في مؤلفه إ األوركسئئئئئترا، فقد اسئئئئئتخدمها سئئئئئترافنسئئئئئكي آلةط 

العر ، كمئا اسئئئئئئتخئدمهئا بئارتو  في عملئه )متتالية الرقصئئئئئئات( 

..، خاصة في أوكتافاته المنخفضة، كما يمستخدم في فقرات اوغيرهم
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اجئات( وفي تعزيز التريئل واأل األلحئان  ربيجاتالمروريئة )البئاسئئئئئئل

 ألهداف ميلودية )سولو(. واألكوردات، ونادراط 

يختلف موقر البيانو عند ترتيب جلو  األوركسئئئئئترا بحسئئئئئب 

يتوفئئر في وسئئف األوركسئئترا )أمام ويسئئار  إذالدور الموكل إليه، 

ن األوركسئئترا تكون مرافقة إالمايسئئترو( عند أدائه للكونشئئرتو، إذ 

ة تلوين أوركسئئئئئئترالي لئه في هئذه الحئالئة، أمئا عنئد اسئئئئئئتخئدامئه آل

كسئئسئئوار( فإن موقعه يكون خلف ويسئئار األوركسئئترا التي تكون إ)

 صاحبة الدور الرئيسي في هذه الحالة.

وقد يضئئئئئئاف  ،يدُون للبيانو على المدرج الكبير )فا وصئئئئئئول(

أسئئفلهما مدرج ثالث ألصئئوات القرار الطويلة )البيداالت(، وتسئئمى 

 (.Piano Scoreمدونته بـ )

حة للو جديداط  ر اآلالت لويجي بيتسئئئئئاميليو تصئئئئئميماط قُدم صئئئئئان

ميت  ،تمسئئئئئئتخدم لتمرين األصئئئئئئابر واإلحماءصئئئئئئامتة مفئاتيح  سئئئئئئم

كمئئا ،1191صئئئئئئئادق عليهئئا معهئئد ميالنو عئئام  قئئدو .)الميترومئئانو(

يوجد من فصئئئئيلتها عدة أجهزة لنفس الغاية كالتيكنيكو أو التيكنيفون 

رت وحديثاط  ،والبيانو فيرجيل  إلى الديجيتوريوم. جميعاط  طمو 

 السيليستا

من آلة التوبافون، اخترعها فيكتور موسئئئئئتيل  تنحدر أسئئئئئاسئئئئئاط 

(Muste V. عام )في باريس، وتشئئئئئبه إلى حد كبير البيانو  1116

 صئئئدار الصئئئوت فيها ينتو عن صئئئفائح معدنية بدالط إلكن  .الجداري

يشئئئبه صئئئوتها صئئئوت رنين األجرا ، ويبل  مداها  إذن األوتار، م

ويدون لها على مدرجين بمفتاح صئئئئئئول وتمسئئئئئئمر  ،أوكتافات أربعة

 أعلى بأوكتاف مما يمدون لها.
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أدخلها تشئئئايكوفسئئئكي إلى األوركسئئئترا في رقصئئئة )حوريات 

كان قد اسئئئتمر لها في باريس و ،السئئئكر( من باليه )كسئئئارة البندق(

كمئا اسئئئئئئتخئدمها ماهلر وشئئئئئئتراو  ، 1191عنئد صئئئئئئانعهئا عئام 

أما شئئئئئئوسئئئئئئتاكوفيتش فقد اسئئئئئئتخدمها في  .ويريئةألغراض تصئئئئئئ

 اسئئئئئئيمفونيتئه الخئامسئئئئئئة، كما كتب لها بارتو  مقطوعة )موسئئئئئئيق

ندر اسئئئئئئتخدام يفإنه  وعمومئاط  .يقئاح والسئئئئئئيليسئئئئئئتئا(للوتريئات واإل

 السيليستا مر األوركسترا.

 

 

 رـــــــــــــــــــالمراج
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ات للدراسدار الشيخ  ــد. علي القيم  ـئـئـئـئ الموسيقا تاريخ وأثر 1

 .1911 ــدمشق  ــوالنشر ــ الطبعة األولى  ةوالترجم

 علم اآلالت الموسيقية: د. محمود أحمد الحفني / مصر.ــ 2

 ــ عالم الموسيقا: سعيد قتالن / سورية.3

مجلة  ـئئئئـئئئئتأليف د،يوسف السيسي  : دعوة إلى الموسيقاـئئئئـئئئئ 4

 .46)عالم المعرفة( الكويتية العدد 

 

 معجـــــم

 

gt55r 

 البــاليـــه

 F رفــح

 )الجزء الثاني(

  

 إعداد : د. واهي سفريان

 

 

Firebird (L'Oiseau de feu) الطائر الناري ـ   

باليه من فصللو حد و حلح نينص صللمص تهصللانيا ميكلليو فح ين 

حت سللنتدنيكسلل ي حوي حتدز حء يا  من ڠعلى محسللي ا من نيليإ  ي

. دل صللا دلاتدفيا دلني هاص فح ين كهسلله حلحنين حبا سللزڠنصللميص 

بإعاوة ن حيكيا دسللنمو ا من ءتبق هصللن  ان هو امويا حصللا يا 

دألميتة "ص "دلسلللللللللا ت دلكلللللللتيت"ص "دلطلللاات دلكلللات "پحنيحم ين 

ليا من "دألميت دلمك ذ"ص "دألسلليتة ص ح ان ءلي سللي ءفاكاسلليي  هو  ح 
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 "دلطللاات دلكللات  حدلللذاللي دلتمللاو "ءتبق هصلللللللن  لى هصلللللللنين 

 ."هصا دألميت  يڤان"ح

دسلللللللنيكى فح ين عن وحت دلللذاللي دلتمللاو  حوم  دل صلللللللنين 

. ح ين ءنى وحت دانيللات مفلإ "دلطللاات دلكللات "فنبلحتز هصلللللللا 

الوتض فق بپكين دلذ  دعنذت حو  يلي  نكللللليتيڠدلمحسلللللي ا دانات ويا

ل  ليامه حطلي من  لى  ليلاوح  دللذ  لص يالو في دل صلللللللا ملاي ت 

ص يبللوأ ء  د نمللاصص ح للذلللل دل للاو مق ال حكح  دلمكللللللللات للا فلڠ

يلي   ال ايات ءايتص مفلإ كلللللاي ڠسلللللح حلح ص حلص يبم ءماص ويا

ي پان فسلللا ص في دلمابلللي بالنح يق دألحت سلللنتدلي لڤالسلللاز كلللح

ي  بللاليلله دلسللللللليلهيللودزص فت لل 

بلللالوتض حناسلللللللللو دلطلللاات 

دلللكللللات  مللن اللالو ءللل للللان 

حنلح يلق ءحت سلللللللنلتدللي فلي 

ت بيسللللللللحي مكنيى دل ماو ي ذ ِّ

 حتسا حإ. 

هومز دلباليه من ءود  فتها 

 يلي ڠدلبلاليله دلتحسللللللليله للويا

 پتد باتيسعلى مسللتد ودت ءح

 9191  يتدن عاص  52ليللا 

 بكااد ااتم.

... االو ت لا صللللليو في 

 ابا سلل تيا يمسللل دألميت  يڤان بطاات سلل ت  االي واو دليابا 

من  زلينكلاحو نهلا ا ذ بيا نمك ه دلالحو. بوو عوة م احالز للفال

هببللللا دألميت يسللللنسلللللص دلطاات حينحسللللو للميت ءن يالي سللللبيلهص 

حيوطيه تيكلللللللا من صلللللللوتي دعنتدفا  باميو  يڤانص حيف و له بيكه 



 

 161 

سلللييتم لمسلللاعونه  ن نوتض لاطتص حما على دألميت  ال ن تيل 

 دلتيكاص ثص ي لم دلطاات صاعود  ك ح دلييحص.

صلللت بحاحو ه ينابق دألميت ناحدله دلاتدفي في دليابا حيهااي

مياحت نـللللللل  نا  فيه دثكنا عكتة ءميتة ءست ن دلسا ت دلكتيت 

 لانكللللللليي. ييتص دألميت  يڤلان بليامو دألميتدزص ل كه يهااي بيكه 

حهق  ح كهسللللله في كلللللتل دلكلللللتيت  انكللللليي حءعحدكه من عبيو 

حمالحهاز ممسلللحاا حعهاتيزص حيكلللوت بنيثيت سللل ت  انكللليي 

ت . حفي دلل ظا يسلللللللت  في ءحصلللللللالله لي حله  لى نمثاو  ا

د  يڤان بتيكلا دلطاات دلكات  يسنكاو بهص حستعان  دل اسلما يلح 

مايلبي دألايت دلكود  حييبط حسلللللللط دل صلللللللت دلمياحت حيتهن 

تهصلللا سللل تيا مكحما  ءنبام  انكللليي ... حيكنيي دلمكللليو بمحز 

 انكليي حدكييات هصلتي. حيالن  يڤان دألسيتدز حناننص دلباليه 

 ن ا  دل بيبين.بمكيو فتد حد نهاو حدل

ل و حاو فح ين في  ذي دلباليه فتصللللللا  ثباز صلللللل ا كظتينه 

دإلصلللللللال يلا في نطحيت فن دلباليه فاالكسلللللللااص حدلن امو يبل  هما 

دلمثاليا من امق بين دلوي حت حدأل يا  حهصللللللا دلباليه حدلمحسللللللي ا 

 حنصميص دلتهصاز.

 "بحلص"ءعيللو ن للويص دلطللاات دلكللات  بنصلللللللاميص اللويللوة على يللو 

ص " 9191 "اوڠكللللللا"ح "باالككللللللين"ثص  9192عاص "اوڠاكلللللل"ح

 "بياللات"ص 9199 " تدك ح"ص 9129 "ليهللات"ص 9191ص "تحب يك 

دس"ص 9199 "نينلي"ص 9199  .  9195 "نات 

Fish dive  غطس السمكةــ   
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حبللللويا دسللللنوتدبلللليا 

يفوييللا دلثكللااي دلتدهن بللين 

ي مللو دلتدهن كلللللللتي نللهص 

حيميلللو بيلللا للللوتالللا ي لللاو 

)دلني نتفوه تءسللللليا  يالمس

ءتض  بللللاالناللللاي دلظيت  

دلل ظا  كهسدلمسللللتدص حفي 

نصلللللللالي  وبييا حسلللللللاهييا 

 م لوة  عكها ذيو دلسم ا.

Fitzjames (Louise)  ــ ؟9081فيتزجايمز )لويز( ــ  

تد پتهصللز على اكللبا مسللتد ودت ءح صتدهصللا باليه فتكسلليا

باتيس ثالث عكلتة سلكاص نيل ز في تهصيا لوحت دلتد با دلتايسا 

 متة.591 نهوحت تهص "تحبتز دلكيطان"في باليه 

Fitzjames (Nathalie)  9091فيتزجايمز )ناتالي( ــ   

تهصللز في ءحبتد باتيس امسللا  صتدهصللا باليهص كلل ي ا لحي 

ءعحدص ثص هلاملز باحالز فكيا في ء ص عحدصلللللللص دلباليه. تدهصلللللللا 

مح حبلا ذدز  م لاكاز  يماايا ح كاايا فاا ا  ذ ءوز االو ءمسللللللليا 

بللالتهن حدإليمللا  حدلنمثيللو م طحعللا يتسلللللللا  ڤفي دل حسلللللللي يللام

 حدليكا .

Five Brahms waltzes in the manner of 

Isadora Duncan   

 يزادورا دانكانإأسلوب بلبرامز السات ڤخمسة ــ 
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صلللمص تهصللانيا ءكلللنحن على محسلللي ا  صباليه من فصللو حد و

ون ءحو لك في سلليمحتين ل دل كوياهومنيا دلتدهصللا  .السللاز لبتدم ن

بمكاسللللبا   يا  دلذ تخ دلامسللللين لنيسلللليس فتها  9199متة عاص 

 ."باليه تدمبتز"

م احلا السلللللللنتاام دالكطبام دلوميم دلذ  الهنه دلتدهصلللللللا 

ة  . تهصللللز لين ءكللللنحنمص صللللي دوحتد ودك ان في ءعمام دلم دل ت 

ص يكبه دللباس دإل تي ي دل وي سيمحت عاتيا دل ومين حهو دتنوز  يا  

 ...ياحتهص دسن بات تحد دي دوحتدم احلا 

Five Tangos  وڠخمس رقصات تانــ   

ان ماكن على محسللي ا نصللمص تهصللانيا  صباليه من فصللو حد و

 دلبلاليله دلحطكيا" فتهلاهلومنيلا  صيلا حالپسلللللللنحت ءح من نليليإ ڠنلاك

من  ء حدجسلللللبوا  .9199في ءمسلللللنتودص ءحو متة عاص  "دليحلكويا

 ح بمتدف ا آلا دلباكوحكيحنڠناكدل دلتدهصلللين حدلتدهصلللاز يتهصلللحن

 )ء حتويحن ءتاكنيكي .

 ص9199اتز ڠحكلللللللنحن ص9191في بتلين  دلوموءعيلو ن لويص 

 .5119ح يحسنن  ص9119 صياڠحبيتميك ص9195حساولت  حيل  

Flamand (Frederic)  9191( فالمان )فريديريكــ   

مسللللت يا مصللللمص تهصللللاز حماتج بلاي ي وتس دلهكحن دل

منووو دل Plankفتيم  9191حدلهكحن دلبصلللللللتياص حءسلللللللس عاص 

دلهوالياز حدلنحاياز. وتس دلااكي دلامالي لاسللللص دإلكسللللانص بوء 

. Scan Lines 9199نصلللللميص دألعماو دلتدهصلللللا لهتي ه مثو 
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في نصللللللميص ءعماو فكيا موة  Fabrizio Plessiكلللللاتل دلهكان 

لحايا من عصلللللت هصلللللا دلن كحامس سلللللكحدز هوما االليا ثالثيا 

. "Ex Machina" لى دل تن دلوكلللتين  "سللل حط  ي ات"دلكيبلللا 

. نت   9119دانيت مللويتد  لهتهللا دلبللاليلله دلمل يللا دلحدلحكيللا عللاص 

د نماص فالمان على دلوالها دلني نامق بين فن دلتهن حفن دلوماتة 

 .5111عاص Metapolisحهوص باليه 

فتها دلباليه " لى متسلللللليليا حدسللللللنلص  ودتة  5119دكن و عاص 

         ."ن حالز" 5119حصمص للهتها عاص "دلحطكيا لمتسيليا

 

 Gرف ـــح

 

(Christopher) Gable ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ  9198يبل )كريستوفر( ڠ ـ

9110   

نولص دلتهن في  صممثلللو حتدهن حماتج بلللالييلللاز  ك لي  

فتها دلباليه "  لى 9129ملوتسلللللللا دلبلاليله دلمل يلا حدكبلللللللص عاص 

 .9199حته ي  لى  متنبا تدهن تايسلللللللي عاص  صدلاحدلا "دلمل يا

سلليمحت لنكللات ه دلتهن دلثكااي ح   ا كاا ا   دانات دلتدهصللا لين

  بيتد . 

تدهن باليه ذح  بلللللللحت مسلللللللت ي كبيوص كلللللللاتل في ن ويص 

 "صلللللللحت  للي"ح ص9191 "دلللوعحة"دلوتحض دألحلى لبللالييللاز 

حباليه  صيالنمللمصللللللمص ما  9192 "تحميح حاحلييز"ح ص9199

 صألكلنحن. مثو ءوحدت مسلت يا حسيكماايا  اما 9199 "مامناندلي"

حوحت  صوـللـللللماتج  ين تس The Boy Friend" 9195"مثو 

ينت بتح س. پـلل ل 9191 "ا صيإـللـلل لص مكنصإ ليل"لي دكوت في 
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اص في لكون ع "دلموتسلللا دلمت  يا للباليه"يبو في نيسللليس ڠسلللا ص 

ـ ويتد  فكيا  لم 9199انيت عاص دحءكلللللللتإ على  ودتنيلا حص 9195

حهوص مق فتهنيا  صإلفالسد"مسللللتد باليه دلكللللماو" دلمكللللتإ على 

 د  حعوو ص"وحن  ياحز " حباليهص "تاو بسللللللليط"باليه  9199عاص 

"دلميلللامتدز : 9119ح 9111ي الييللاز بين عللامبلللمن دل ا   للاملل

 ب يتة"ح "تحميح حاحلييز"ح "اي يو"ح "لوحن  ياحز دلمو كللا 

" ح"آو بتحكني" ح"وتد حال" سكوتيال"ح "ء كيا عيو دلميالو"ح "دلنص

 .  "ي كحنتودصح" ء و

 (Michel Markovitch) Gabovitch   

 9111 ـ 9181يتش(ڤ)ميشيل ماركو  يتشڤابوڠ ــ

تدهن باليه حموتس تهن تحسيص وتس في مويو دلبحلكح  

عاص   لى فتهنه حدكبللللص  صحتسلللل ي حنياحمحتحڠن ز  كللللتدإ 

 نى ن اعوي عاص  لى مسلللت هحتهن دألوحدت دلتايسللليا ع ص9159

. نهحم في ءودالله للوحدت دل السلللللللي يللا حدلموللاصلللللللتة في 9125

دلهاتس " ص"باانكللللللليسلللللللاتد يكبحم " ص"كلللللللولا باتيس"باليياز 

ص "سلللللللكللوتيال"ص "نللاتدس بحلبللا"ص "سلللللللاين دل ه للاس" ص"دلبتحك  

 .  "تحميح حاحلييز"

ح 9129عملو ملويتد  لملوتسلللللللا بلاليه دلبحلكلللللللح  بين عامي 

ييني. ندلويو دلسحفي باليه دلإ على نوليص  ء ص كاحص حءكت ص9129

غ   سكحدنه دألايتة للنيليإ في مااو ك و دلباليه.  فينهت 

Gad (Rose)  9110اد )روز( ــ ڠ  

مويو دلباليه دلمل يا "وتسلللللللز في  صتدهصلللللللا بلاليله ودكمات يا

حدتن لز  لى  ص9129حدكبلللللللملز  لى فتهنيلا علاص  ص"دللودكملات يلا
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. باليتيكا تهي ا ذدز  ت از 9119سللللليا عاص متنبا تدهصلللللا تاي

حهاوتة على تهن ءوحدت  صيوڤءكي ا ن  م مواييت موتسلللللللا بحتكحك

ميماز حنصلللل صلتحب يك  "دل هلا دلمحسللللي يا "دلباليياز دل ويثا مثو 

ليه حباص "سلللللليتيكاو"ح حل ح"صءپ"حاز"ص ل ن حنكحيو"باالككللللللين مثو 

 لما ميالن.  "اكحن م"

ا في دلباليياز دل السلللللللي يا مثو تهصلللللللز دألوحدت دلتايسلللللللي

حنلليل للز في ن للويميللا  ." يتة دلنصب" ص"دلامللاو دلكللااص"ص  "اي يللو"

. 9119نصللللميص فليكز عاص  " اتحلين مانيلو"دلوتض دألحو لباليه 

بصها كاما  داتة حعاوز  ڠفتها باليه  امبحت 9119 دتز عاص 

.  تمللز  5191 لى فتهنيللا. دعن لللز دلتهن عللاص  9111عللاص 

  .9199عاص  "بتحن لتي " ة بااا

  Gad (Ulf) 5119ــ  9191(  اد )ألفــ ڠ     

تدهن باليه حمصللمص تهصللاز حءسللناذ باليه سللحيو . نولص في 

 ص9191 لى فتهنيا عاص  حدكبلللص صموتسلللا دلباليه دلمل يا دلسلللحيويا

حبوو  ياتة  .9192متنبا تدهن ءوحدت تايسللليا عاص  لى حدتن ى 

عاو  لى دلسللحيو  9199عاص  فياز دلمن وة هصلليتة  لى دلحالي فكيا

 .على محسللللي ا من ناليإ نيليمان" ي  حفلحو"حهوص نصللللميمه دألحو 

لباتنحل من  "دلمكلوتين دلوايلي" صبكالاد الاتم 9191هلوص علاص 

  .ءود  فتها دلباليه دلمل يا دلسحيويا

حهاص مويا  "دلباليه دلسللللحيويا دل ويثا"فتها  9191ءسللللس عاص 

اليه ب"عملو في فتهلا  .عحدصلللللللص دلبلاليله في ءحتبلاباحللا فكيلا في 

موتسلللا  حتدهصلللا  تايسللليا   9199ح 9195بين عامي  "ڠحنيكبتڠ

وتدسلللللللاز "مثو  صحملويتد  فكيلا  حهلوص دلولويلو من دلبلالييلاز دلكاا ا

 "دلاماو دلكااص" ص9191 "دلمااكين ز"بي ص9191تدفيا" ڠ حتيح

 "يلياپ ح" ص9199 "دلمل ا  تيسلللنيكا"ص 9192 "االڤدل الي"ص9199
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 ص"9119يتيس ءكيس يحبح ڠلنللللاكل"ص 9191 "دللاللللانلص"ص 9191

9192. 

 ص لى بالي  يث وتس محسلللي ا ا حتهصللليا 9199سلللافت عاص 

 ل كه ڠ.حنيكبيتڠحعمو مق فتها  ص لى دلسلللللللحيو 9119حعلاو عاص 

 لى بالي حدعنكم دليكوحسيا حءهاص فييا  9111عاص سلتعان ما عاو 

   . نى كيايا ءيامه

Gades (Antonio) 4889 ــ 9111نتونيو( أاديس )ــ ڠ  

 صنولص تهن دلهالميك ح في مللوتيللو صتدهن فالميك ح  سلللللللبللاكي

بلللوء نصلللللللميص  .9199ي   نى علللاص پحتهن مق فتهلللا بيالت لح

 عللاصحدانيت  صدلتهصلللللللاز في  يطللاليللا حهللاص باحالز فكيللا عللويللوة

 9199صللمص عاص  .اكياپليفسللس فتها دلباليه دلحطكيا دإلسلل 9199

عاص  سليا دلماتج سلللللللاحتدحدلني  ح   صللحت ا "عتس دللوص"يله بلال

 صساويس حساحتدڠ لى فيلص سليكمااي.  دسنمت دلنواحن بين  9199

 . "دل ي دلسا ت"ح " اتمن"ف وما ءعماال  ااتها مثو 

نلليسللللللليس عللوة فتم ب 9111ح 9191اويس بين عللامي ڠللهللاص 

 .  "ح تيسينكااويس ڠ" ء ميا فتها صباليه

Gaité Parisienne  يزالمرح الباريــ  

 صمن فصللو حد و اباليه  حميوي

ين على هصا  صلمص تهصانيا ما س 

مانلللاتة من  حمحسلللللللي لللا صلبحمحن

ءعلللاو ملللاكحيلللو  .ءعملللاو ءحفكبلللا 

 .دألحت سللللنتدليتح كناو نح يويا 

هومنيا فتها دلباليه دلتحسللللللليا لمحكني  اتلح على مسلللللللتد محكني 

 . 9119 اتلح ءحو متة عاص 
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ي ءكيم نامق بين كللللاصللللياز سللللمطوص باتي ءمسلللليا مت ا في

ص لوحيص باتحن  يت كسا  هها دزطتيهاص بااوا ء  ات فانكاص بااوا 

 حسللليوة كبيلا في صي يسلللوى حتد  دلليحص بلللابط كلللاينيتحپ بحن 

مكنيى دألكلللاهلللا حدلاملللاو... دلاميق يب لللث عن دلليح حدلوالهلللاز 

 دلواطهيا دلوابتة. 

Gala Performance  فالياألداء االحتــ          

دبن ت هصلللللنيا حصلللللمص تهصلللللانيا  صباليه  حميويا من هسللللمين

يللاكح دلثللالللث پنحوحت على محسلللللللي للا دانللات للا من  حككلللللللتنح دل

بمويكا  "باليه لكون"هومنيا فتها  ي .تح حفيپحدلسلللليمهحكيا دألحلى ل

 . 9119لكون ءحو متة عاص 

 م ا اة سااتة حما تة حمب  ا لن اليو مساتد دلباليه. 

دل سص دألحو دلن بيتدز حدلنماتين دلني نسبم دألمسيا  يصلحت

 صسلللل حمل ا دلتهن من مح :يا ثالث باليتيكازفيدال نهاليا ننكافس 

باتيس.  ءحپتدمن   21)سللللللل حتپيتندبكلا دل صآليلا دلتهن من ميالكح

يا يفحيبوء دل سللص دلثاكي للمسلليا دال نهاليا بثالث تهصللاز ننكافس 

 "آليللا دلتهن"انيللات دلاميحت على حي ق د صاز دلثالثكلليدلبللاليت

 دإليطاليا. 

(Vincenzo ) Galiotti ــــ ـــــ ـئئئئـ  1133ينتشينزو( ڤليوتي )ڠا ـ

1116  

تدهن حءسلللللللناذ باليه  يطاليص نولص دلتهن ن ز  كلللللللتدإ 

يكيسيا نثص ءهاص في  صحبوء دلتهن في عوة فتم ءحتبيا صدكايحليكي

                                                           


س حت:   وخ دل حتياز دلثماكي في ءساطيت دليحكانص دبكا دإلله  يحسص دهنتن دسميا بالكوت پدلنيتـللللـلللل  

 حلحن.پدليكااي حدلتهنص ننيلم كاصينيا في باليه ء
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تهن حصمص عوود  من دلباليياز.  ص9991ــ  9992بين عامي 

ثص عاو  9999ـلـ  9991على مستد دلملل في لكون بين عامي 

 9992. دكن و عاص 9992يكيسللللللليلا حتهن فييا  نى عاص ن لى 

ن حدلن م بمست يا دلمل ي حبوء دلنوتيس فييا  نى ڠكياپ لى  ح

كه عو  دألي دلتح ي لموتسا دلباليه دلودكمات يا. دعن و دلتهن  

. صلللمص للمسلللتد دلمل ي ح ح في دلسلللابوا حدلسلللبوين من دلومت

ص "سميتدميس" 9999ء ميا "وحن احدن"  صء ثت من ثالثين باليه

ص" تحميح حاحلييللز" 9915سلللللللح" پ"نيليمللال في  للالي ص9999

  .9999"ما بث"  ص9999

Gaillard  ــ  Galliard  ارــل ايـڠ ـــ  
يون للو  صاننللاپللتهصلللللللا ذدز  ي للام ثالثي نلي عللاوة تهصلللللللا دل

ا ز دلتهصلللليل  .اتويابحو  لى م اطوا لحمدلبا ثحن ءن ءصللللحليا نو

صللللللا لى دلني  اكز محلوا بتهدألح   ثلي دبي نت يبا   بيتد  في بالط 

  .اياتڠح ي ك و من ءك او دلص  voltaدلـ

Gallino (Giovan Petro)   )ـــ  ڠالّقنو )جقوڤان پقترو 

دلن م بهتها  صتدهن حمصللمص تهصللاز حءسللناذ تهن  يطالي

اوت دلهتها االو   ص  كت  دلثالث حءهاص في ح  صدلبالط دلهتكسلللللي

 بالط دلهتكسي بمتنبا تدهن ملل فتكسا. دليالكح. حعاو  لى م

Gallizia (Bianca) 1924الليزيا )بيانكا( ڠ ــ     

ناتاز  صتدهصلللا حمصلللمما باليياز حموتسلللا تهن  يطاليا

ثص  صتد سللللان  اتلحپحدكبللللمز  لى فتها ءح صموتسللللا السلللل اال في

حدسلللللللن تز فيملا بولو في السللللللل اال.  صتحملا ءحپتدودت  دكن للز  لى
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ص "ايليپ ح" "اكيا دلومى"تهصللللللز دألوحدت دلتايسلللللليا في باليياز 

 .  "كيت دو" ص"طيإ دلحتوة"ص "نتحك اپ"

بوءز نصلللللللميص دلباليياز بوو دل تي دلوالميا دلثاكيا. كللللللليلز 

حءكلللللتفز على نكظيص  صمكصلللللي  ودتة موتسلللللا باليه سلللللان  اتلح

 يه فييا. ءمسياز دلبال

  Galop پلوڠا ــ  

دلو و دلثاكي  فيكاعز في كماو ءلماكيا  9/5ام تهصا ذدز  ي 

از ك لنتد  يث دكوم عكت حدكن لز  لى فتكسا ح صمن دل تن دلناسلق

 .quadrilleمق تهصا دلتباعيا  

Garafola (Lynn)  ڠ ــ )   1946ارافوال )لينل

مااو ناصلللللللصلللللللز في  صكلاهلوة ح لانبلا من دلحالياز دلمن وة

حعمللز كلاهوة  صالامولا كيحيحتل فيوتدسلللللللاز دلتهن. ناتالز 

ة   ."Dance Magazine"ثص سلللللا مز في  صلللللودت مالا  ص ت 

 ءلهز  دلوويو من صنولو من ء ص مفتاي دلبلاليه في دلحالياز دلمن وة

  لييڠدلباليه دلتحسللللللليا لويا"ء ميا  صدل ني دلياما في مااو دلباليه

 .  9191عاص 

  (Maximilien) Gardel ـــ ــــ ـييـي  1471 (ارديل )ماكسقمقلقانڠ ـ

1474  

 .  ييتپاتويو دلب ت لنميي ي عن ءايه دألصيت ڠحيل ي بـ 
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 صتدهن حمصلللمص باليياز فتكسلللي

بللوء وتدسلللللللا دلتهن ح ح في دلتدبوللا 

عكلللللللتة ملن دللومت في دأل للللاويميللللا 

هحم حن صدلمحسللللللي يا دلمل يا في باتيس

في وتدسللللللنه حصللللللكإ مق تدهصللللللي 

حو من نالى عن دلصللللإ دألحو.  ان ء

دلبلللاتح لللا دلبلللللللاملللا حدل كلللام ح   

دلتهن دلمو للو دلم يللو لل ت للاز . عين 

 للذد دلتدهن دلبللاتم دلماللوو في عللاص 

نبص  صفي حظيها ءسناذ تهن في ءحپتد باتيس في مفسسا 9991

. بوو مياوتة كحناو حكحنوحبت :مثو د  ءسلللانذة  بات سلللا يت  للمفسلللنيت 

حبوء في نصلللللميص باليياز  صاو ءسلللللناذد  للباليهنعمو  لى ااكي وحبت

" Mirza"ميت د يت  من ء ميا ننلبي مواييت حبللللللويا دألسللللللناذ كح

 .9999" ياتيحباليه "دل صدلني هومز ء ثت من ماا حامسين متة

Gardel (Pierre)   1771ــ  1477ققّر( پارديل )ڠ ــ   

 لى  9999دكبص عاص  صتدهن باليه حمصلمص تهصاز فتكسي

ثص عمو  ص9991ءحو عاص  ا  حدانيت تدهصللل صتد باتيسپها ودت ءحفت

مسللللاعود  ألايه ما سلللليمليان. بوو  حفاة ءايه كلللليو مكصللللبه حباز 

تد بللاتيس مللوة ءتبوين پدلسللللللليللو دلمطلم ألح

 . عاما  

ثت نوتبله إلصلابا في  دعن و دلتهن 

غ لنصلللللللميص ح اتدج  صعمحوي دله ت  حنهت 

تد دلمستد باتيس حفي پدلباليياز في ودت ءح

دل بيت لمويكا بحتوح منمسلل ا  بمباوأ ءسلللناذي 

بتحعلللا  ه. نمي ز بلللالييلللانلللكحنيت  دلمبالللو 
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دإلاتدج ح سلللللن دالانيات في نح يق دلمامحعاز دلتدهصلللللا على 

ه دلمحسي ي دلذ  صاكلبا دلمسلتد اوله وهي ا  في  ساي  حسمح  س 

بويوة  و صلللمص تهصلللاز  اواا  .مق  ي ام دلمحسلللي ا انحدفم دلاط

 عن دلنصكق حفي  ايا دألكاها حدلاماو. دلبوو

 صكاا ا  ااتها   9911سلللليكلللله" دلني صللللمميا عاص پ"   ز باليه 

ص 9911متةص حمن ء ص  كاللا دنلله "نيليمللال "  9999حعتبللللللللز 

ص "ءكللللللليلللو 9911ص"دليحس بلللالتهن"9911"م لللا ملللا بلللاتيس" 

 .  9919تايكي" نحو حپص "9919"

 ز نوتي ن حهو صبتم في دلنلوتيس في مويلو بلاليله ءحپتد باتيس

ص اتويو دلنوليڠ يتپيدعن و .  كللللللتدفه تدهصللللللحن  بات مثو بال يس

و م ب هو ن تيص  بيت تهصز  ص9951حدلنصلميص عاص  يتيكا ه دلبالفيحح 

 دلصاعوة مات  ناليحكي. 

Garden of earthly delights  حديقة المتر الدنيوية   ــ 

صللممز تهصللانه ماتنا  التل  صدسللنوتدض مسللت ي تدهن

 هومنه فتها  تدح كيسللز صتينكللاتو با ليى محسللي ا من نيليإ عل

. 9199في  كيسلللللللللا دل لللويس  ليمكلللز بكيحيحتل ءحو متة علللاص 

دسلنح ز دلمصمما محبحم دالسنوتدض من لح از  يتحكيمحس 

 بحش. يامق دالسنوتدض بين دلتهن حدلبيلحدكياز. 

من ءود  فتهللا بللاليلله  9119 ءعيللو ن للويص دالسلللللللنوتدض عللاص

Rambert.    

Gargouillade الارقرة  ــ        

 ت لا وداتيلا للسلللللللام نسلللللللبم "هه ة دل طلا" لمك يللا دلم يلو من 

 دلاماو حدلاها. 



 

 119 

 Gartenfest احتفال في الحدياة ــ           

باليه من سلللز  ت از صلللمص سلللماين تهصلللانيا على محسلللي ا 

"Cassation No.1"  هومنيا فتها  صباليه بال هصللللا صلمح دتز

في مويكا كيحيحتل ءحو  "American Ballet"دألمتي يا  دلباليه

مكيو ح يوص  وي ا هصت من دل تن دلثامن عكت  .9199متة عاص 

ن وص فيه مامحعا دلتدهصللين نصللميماز تدهصللا نكسللاص مق  ي ام 

 .Cassationحستعا دل ت از دلسز لم طحعا دلـ 

Gaskell (Sonia) 1047ــ  1017اسكّل )سونقا( ڠ ــ    

باليه حمصللللمما تهصللللاز حموتسللللا حماتاا باليه  تدهصللللا

ز حدكن ل صدلتهن في اات حإ زوتسلل . حلكويا من ءصللو لينحدكي

ا نللحتحڠي ن للز  كلللللللتدإ  نللوتبللز يللث  9152 لى بللاتيس عللاص 

و كويا دلليلياص حبوحبوءز  يانيا دلهكيا تدهصلللللللا في دأل .حكلللللللنانس

 لز ثص دكن صبا دكبللمز  لى فتها باليه باتيس مصللمما  احلا في ءحت

حعملز في عوة  ص لى دمسللللللنتودص حعملز في نوتيس تهن دلباليه

 "Ballet recital"ح "Ballet studio45"فتم  حلكلويلا مثلو 

حءسلللللللسلللللللز ء لاويميلا دلباليه في   ص"Netherlands ballet"ح

ي بين عام "دلباليه دلحطكيا دليحلكويا افته"ودتة  ال ا . دسللللللنلمز 

سللللللا ص في نيسلللللليس اسلللللل و  من ء ص من ڠ. نوو  9199ح 9199

 حنطحيت دلباليه في  حلكود. 

(Theophile) Gauthier   1741ــ  1711وتققه )تقوفقل( ڠ ــ  

هو باليه فتكسلللي. سلللا ص اكلللاعت حتحداي حمفلإ كصلللحن حك 

حنييه من االو ككللاطه  كاهو مناصللن في فن دلباليه في ڠنيحفيو 

 سق عكت. انطحيت فن دلباليه االو دلو وين دلثالث حدلتدبق لل تن دلن
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 صتي  ڠ ان من ء ثت دلموابين  ماسا لهن دلباليتيكا  اتلحنا 

و  سلللان احتج في صللليا ا هصلللا  ديتكحنحكلللاتل مق دل اني 

. سلللا ص ڠحنييه 9999تي   عاص ڠدلني تهصلللنيا  باليه "اي يو"

 "la Periمثو " صهصلللن عوو  اص من باليياز عصلللتي في صللليا ا

ا" .Paquerelle" 9929ح"ص 9991  ص9929ح"اللللللليلللللللمللللللل 

حدسنح يز هصني "اكاد ءتميو " ح"طيإ  ص9929 ح"سا حكناال"

بامق ء ص م االز  C.W.Beaumontدلحتوة" من هصصه. هاص 

حنييه " ڠدلتحماكني يا  ما تآ ا  حنييله دلك لويا في  ناي "دلباليهڠ

 .9115لكون 

Gavotte وتل ڤاڠ ــ    

 pays de Gapككللليز في مكط ا   9/9تهصلللا على  ي ام 

حمكه  صLes Gavots ذي دلمكط ا  ا )حيوعى سلللللل انفي فتكسلللللل

 دكن ز نسميا دلتهصا . 

 صدل تن دلثامن عكلللت تهصلللا تيهيا بسللليطا فيحز ناڠدل اكز 

عصلللللت دلمل ا مات  دكنحدكيز  لى تهصلللللا ءكي ا  فيل كيا ن حلز 

 ذدز هحدعو وهي ا. 

Gavroche روشڤاڠ ــ    

 مكلللللللن ا من تحديا صباليه من ءتبوا فصلللللللحو حسلللللللز لح از

على   يـينسنات حـلنا ـلـلحص صمص تهصانيـلـلچ نحت حڤيل "دلبفسا "

ءحو متة عاص  ڤهومنيا فتها  يتح صڤمحسللللللي ا من نيليإ ي. بينح

   .تدوكڠكييفي ل 9129

نوللو دلبللاليلله من دإلكاللا دز دلهكيللا دلني    للز دلموللاييت دلهكيللا 

ينسللل ي نات حنينيص حهو سلللوى نيللحدهويا دالكلللنتد يا لالن او دلسلللح
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تيا دل "يو دلمناتيس لن  يم ناسلللليو  ي  للح ا وحال تحد في مكلللل

 .  "فحم دلمناتيس

Gayané ايانيهڠ ــ     

صللللممز تهصللللانيا  صباليه من ءتبوا فصللللحو حسللللز لح از 

تدص حمحسي ا من نيليإ آ صيننا على هصا من نيليإ ويت دنمحيكيسلء

يتص ءحو پفي مويكا اانكللللللاوحتيانص هومنيا فتها مسللللللتد  يتح  

   .9195متة عاص 

نصلللللللحت دلبلاليه دلمحدهإ 

ص هاياكيڠدلحطكيلا دلكلللللللالاعا ل

عللللاملللللا م تعللللا نوللللاحكيللللا 

تملليللكللليللللا ء) للحلللاللح   فللي 

ا     حكبللللاليا  لى دلسللللحنييني

اللللاكللللي عللمللللاو حعللللامللالز 

عود  دالكلللنتد يا دلذين ينم كحن من  بلللتدص دلم تعا للنصلللو  أل

   .دلكات في م اصيو دلنواحكيا

نكللللاوحتيان ححسللللميا اادلباليه بتهصللللاز كللللوبيا ءلهيا   اتن

كاايا ث صتمكي ء ميا تهصا دلسيحإ ص تهصا دلهنيازءكلوبي  بطابق

 حتهصا عامالز دلسااو.  صكحكيه ح اتين ص تهصا امق دل طن

 ص9199كحكن نصللللميص دلباليه لمسللللتد دلبحلكللللح  عاص يانءعاو 

 .  9195تدو عاص ڠيهمان كساا  ويثا هومز في ليكيك حءعو 

Gé (George ) 1091ــ  1701ورج ( چ)قه چ  ـــ            

ء و  صلكو كحءسللللللناذ باليه فتهصللللللاز تدهن باليه حمصللللللمص 

بين  حعمو صاڠلي  كللتدإوتس ن ز  .مفسللسللي فن دلباليه في فكلكود
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ثص  صسك يل ي ءحپتدءسناذد  للباليه في ودت  9112ـلللـللل  9159عامي 

ي محكندلباليه دلتحسيا ل"فح ين في فتها مق دكن و  لى فتكسا حعمو 

 ص9112دلهحليبيتايت. حدكن و  لى دلسللللللحيو عاص مليى حفي  " اتلح

نى عاص   "دلباليه دلمل يا دلسللللحيويا"حعمو ءسللللناذد  للباليه في فتها 

بمكصلللي ءسلللناذ باليه ودت  9122 يلكسللل ي عاص  لى . عاو 9192

 تد مكصي كيله  نى كيايا ءيامه. پدألح

Geltzer (Catherine) 1091ــ  1749قلتزر )كاترين ( چ  ــ    

 Vasily  يينياص دبكا ءسلناذ دلباليه في دلبحلكحنتدهصلا باليه سلح

Geltzer ا پللنيپعلى يللو ي مويلو بلاليلله دلبحلكلللللللح  وتسلللللللز ف  ص

. 9919حدلن  ز بالهتها عاص  صحيح اكسلللللن

 ص لى فتها ماتيكسللللللل ي 9919دكن لز عاص 

با بمتن  عاوز  لى دلبحلكلللللححبوو سلللللكنين 

حتهصلللللللللز  ص9119بلللاليتيكلللا ءحلى علللاص 

دألوحدت دللللتاللليسلللللللللليللللا فلللي بللللالللليللليللللاز 

 ص"دبكا دلهتعحن" ص"دلاماو دلكااص"ص"يلياپح "

دلسللللم ا " ص"تيمحكود" ص"دلتدهصللللا دليكويا"

   ."دلميت دأل وي"ص "ساالمبح" ص"دلذ بيا

ثص  ص9199ـلللللـللللل  9111بين عامي   يليڠعملز مق فتها ويا

 لفي مكاسبا ننحي  دلمل على مسلتد دل متد في لكون  يث تهصز

حيحتل حلينان كيپاحتج دلاامسص حدكن لز لهنتة هصلليتة  لى مينتح

 .  9199لب يتة دلنص عاص  يث تهصز في ءحو عتض  امو 

دل  تة "حبوو ثحتة ء نحبت تهصز وحت ناح ـللللـلللل  حد في باليه 

يتحإ. ممن نصلللللللميص  حايللللا نياح ص 9159عللللاص  "دلل لمتد 

ا ايفي   تدهصللللاءصلللليلا نمنوز ب وتدز اسللللويا مثاليا حدسلللللحي
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مسللللت ي مسلللليطت. ءوز دألوحدت دلوتدميا بإن ان  دلنمي   ح بللللحت

 دل تن دلوكللتينص سلليطتز مو ش.  اكز دلباليتيكا دلمثلى في مطلق

 على مستد دلبحلكح  وحن ءوكى مكافسا. 

Gemma جقّما ــ  

صللللممز تهصللللانيا فاكي  صباليه من فصلللللين حامسللللا مكللللا و

ص  C.Gabrielli حمحسللي احنييه ڠنكلليتينح على هصللا من نيليإ 

 .  9929باتيس عاص  ءحپتدهومز ءحو متة على مستد ودت 

ا ن ي دلتسللاص ماسلليمح  ي احو دل حكز صدل حكنيسللا دلكللابا ايم 

اللاح   لى  و  حدايما بدلكصلللاي سلللاكنا  تحنكلللي دل يلحلا وحن 

 صحبوو صللللتدم طحيو يلن ي دلواكلللل ان صءسللللاليي دلكللللوحذة حدلنكحيص

 حيمحز دل حكز دلكصاي  تها . 

وو باليه لص ن اليه لنظيت بتدعنيا حنيل يا ...دلب نكلليتينحصللممز 

ا نذ ت  ال ل يمنيا دلناتيايا.   ايم 

Genée (Adeline) 1041ــ  1747قه )أديلقن( نجق ــ    

 نولمز دلتهن في صتدهصللا باليه  ك لي يا من ءصللو ودكمات ي

 .حبوءز تهن دلباليه ح ي في دلواكتة من دلومت صم يطيا دلواالي

ي عاص حفحنك لز في مسللللاتد ءحسلللللح حسللللنينين حبتلين حميحكي . 

بمتنبا تدهصللللا  في لكون "ايتپمدأل"دسللللن تز في مسللللتد  9919

باحلا فكيا كللللملز  9119عاص حبوءز  .ءحلى موة عكللللت سللللكحدز

 صاتدهصا اهيها دلظو مت  .لكوديسنتدليا حكيح ءدلحالياز دلمن وة ح

 حميو  مثو  حدكيلود في نهحهز في ءود  حتهن ءوحدت ذدز  ي ا  

 . 9199دعن لز دلتهن عاص  .يلياپ ح
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في  "تهنلدأل اويميا دلمل يا ل" 9151ءسللللللسللللللز ايكيه عاص 

بل للي  9121 تمللز عللاص  .9129حنتءسللللللليللا  نى عللاص  صلكللون

 .فاتسا

Genres   نوع ــ   

 االو دل تكين يحمصلللممح يحمفتاح نهدنهم ك او دلباليه حءسلللانذ

  :على نميي  ثالث فااز من دلتهن دلسابق عكت حدلثامن عكت

 "  noble ou sérieux"ــ دلتهن دلكبيو ءح دلاو   9

 "  demi caractère"ــ تهن كصإ دلطابق  5

  "comique" ــ دلتهن دلي لي 1

ح لوو ل لو فالا مولاييت لا دلاسلللللللويلا دلبكيحيلا حءكماط  ت انيا 

دلو و  وحمااليا دلنوبيت  بوها فاا ا. لص يوو يفاذ بيذد دلنصلللكيإ بو

 دلثالث لل تن دلناسق عكت. 

Georgi (Yvonne)  1047ــ  1011وّن( ڤيإي )چقورچ ــ  

ص باليه حمصلللمما حماتاا حءسلللناذة تهن ءلماكيا  اماتدهصلللا 

 هلاملز بلوحت م حت  في  علاوة   يلا  فن دلباليه في ءلماكيا بين عامي 

 .9191ح 9121

مويو ح ڠ يپنولملز تهن دلبلاليه في مويو ودل تح  بموكيا الي 

 ڠص يپفي الي 9151مان في وتيسللللون. بوءز تهن دلباليه عاص ڠين

دكبلللللللمز عاص . حهلاملز باحللا فكيلا في ءحتبلا حدلحاليلاز دلمن وة

سللللز دلباليه في  ص لى فتها  حتز احس  في محكسللللنت 9159 حوت 

 ذي دلهنتة موتسلللا في حءسللسلللز  .9119ت  نى عاص نح اكح يتدچ

 لى  9199دلني ن حلز عاص ح صتهن في  حلكلود وعيز باسلللللللميا

ي مق فتهنيللا فنتة چيحتچمسلللللللنتودص. ءمبلللللللز ء ءحپتدفتهللا ودت 
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 حنك لز بوو دل تي بين باتيس .دل تي دلولالميلا دلثلاكيا في  حلكود

ت  يث نابوز ككاطيا دلهكي حنابوز دلنوتيس نحوحسللوحتإ ح اكح

 .9191فييا  نى عاص 

Gerdt (Pavel / Paul)  ــ 1777 ول(پقل/ ڤاپقرت )چـــ 

1014  

نولص تهن دلباليه في تحسلللللللي. تدهن بلاليه حءسلللللللناذ تهن 

ا پنيپن ز  كللللللتدإ  ڠدلمويو دإلمبتدطحت  في سللللللان بطتسللللللبت

 9991حدكبص  لى فتها دلمستد دإلمبتدطحت  عاص  صحيح اكسلحن

حتهن على مسلللللللت ي  صهبو ءتبق سلللللللكحدز من دكنيا  وتدسلللللللنه

 منتهن ء ثت .  ا  دلبحلكللح  حماتيكسلل ي موة  سللنا حامسللين عام

حو . كاتل في ن ويص دلوتض دألپنيپا البينيا من نصميص  صماا وحت

 هتيو فيڠحتهن وحت  ي صتهن وحت دألميت ف لو "للاملاو دلكلااص"

 نمحدألوحدت دلبطحليللا لبللالييللاز  ص"لب يتة دلنص"دلكسلللللللاللا دلاللويللوة 

ص La Camargo 9995 صPaquita9999 مثو  صپنيپانصميص 

ت ححو. 9915 "تيمحكود"ص 9911 "سللللكوتيال" ص9991ص سلللللطدل

ز يتچدمنا   ."ل سللاتة دلبكوم"دألميت  ح لحش في دلوتض دألحو 

دلتهن بمح بللا نللوتيس دلبللاليلله في ماللالي دلتهن اللاكللي   لى

  . (adageح ت ا دلــ  صدإليمااي

(Tamara)  Geva 1004ــ  1019ا )تامارا( ڤقـڠ ــ  

 ڠتسللللبتوتسللللز في سللللان بط صتدهصللللا باليه حممثلا تحسلللليا

 9155باالككين عاص  نن حاز م  .حدلن  ز بهتها مسلتد  يتح

  .يليڠحدلن  ا بهتها ويا ص9159عاص  دلسللللللحنيينيح اوتد دالن او 

سكحدز  موةلا  لى فتها دلباليه دلتحسيا لمحكني  اتلح ڤيڠثص دكن لز 

حدكن للللز  لى دلحاليلللاز دلمن لللوة حظيتز في عتحض  صمولللوحوة
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ي عالص نيل ز ف .لباالككين "ااوة دلواكتة سهاد دل"بتحوحد  حباليه 

دلسلللليكما حمثلز في ءفالص محسللللي يا حمسللللت ياز حدسللللنوتدبللللاز 

 محسي يا. 

Ghost Dances رقصات شبح ــ     

 نصلللللللملليللصدسلللللللنللوللتدض تدهللن مللن فصللللللللللو حد للللو مللن 

Christopher Bruceص ايحمحسلللللي ا كلللللوبيا من اكحي ءمت ص 

  .9199نحو عاص ءحو متة في بتيس "باليه تدمبتز"هومنيا فتها 

يوو دالسلللللنوتدض ن يا د نتدص حن ويت حن تيص لبللللل ايا دل مق 

فتها باليه  زواءعل . لايتحتيلاز اكحي ءمندلسللللللليلاسلللللللي في وي نلا

تز ح ص يحسنن ن ويص  ذي دلباليه حِّ  سيكماايا . ص 

(Gielgud (Maina 1077(  ) ماينا دوـڠقلـڠ ــ  

 صكايتپاموتسز في موتسا   صتدهصا حماتاا باليه  ك لي يا

ص س ينيو ي حح ص نيكاحنابوز وتدسلنيا بإكلتدإ ءسلانذة مثو  اتسلا

مق  9199بوءز دلتهن عاص  .ا ح ايناحتنحتحڠيح سلللل يص نححڠ 

 لللز  لى فتهللا "مللات ي و دكن ثص  "بللاليلله بللاتيس"ني پفتهللا تحالن 

عاص  حدلن  ز ."دلهتكسللللللليا دلباليه دل السلللللللي يا"حفتها ص  حيڤاس"

تهصز  ن ي 9199تن دلوكلتين  نى عاص بهتها باليه دل  9199

ص "بحوليت" ص"بال ء  لات بال ء لاليو"في دلوتحض دألحلى لبلالييلاز 

"Bhakti" "يمحن بكا  دألتبوا دألII" "؟" و  ذد  ح دلمحز. 

حفي دلولللاص  ص لى ءحپتد بتلين 9199دكن للللز ڠيلڠحو علللاص 

حب يز مويا  London Festival  Ballet  دلنلالي  لى فتها

ة بين عللوة فتم .9192ص  نى عللا  حهللومللز صحنك لللز  بللاليتيكللا  ت 

 9191عاص في ح .9191عاص  "هصلللللا دلاكو "ءحو نصلللللميمانيا 
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سلللكا  91ءعاوز االو  .عيكز مويتة فكيا لهتها دلباليه دالسلللنتدليا

 يلا  ككلللللللاطلاز دلهتهلا على دلمسلللللللنحخ دلولالمي بن لويص باليياز  

ن. سللنتدلييليه دألمن مصللممي دلبا د  حوتبز عوو . السللي يا ح ويثا

ز مللويتة فكيللا للهتهللا دلمل يللا لللعم 9111 ح9119 يحبين عللام

حمن ثص ماتسلللللز ككلللللاطيا دلنوتيسلللللي حدلهكي  هكاكا  صدلودكمات يا

ة    . ت 

Giera (Giovan Fancesco) 

 الارن السادس عشر جققرا )جقوڤان فرانتشقسكو(  ــ

وعي  لى بالط دلملللل  صتدهن بللاليلله حءسلللللللنللاذ تهن  يطللالي

دلثللالللث اليهللا لايحنللاكي ڠللاليكح ليللوتس دلتهن حيصلللللللمص   كت 

دلباليياز موة ننااح  دلوكللتين سللكا. يوو  اييتد آات ءسللناذ تهن 

   ص حهو الهه ميكيو لح حكز.في دلبالط دلهتكسي

Gigue ڠجق ــ  

كلللللاعز في فتكسلللللا في  95/9ءح  9/9تهصلللللا  يحيا بإي ام 

  .دإليتلكوياJig مطلق دل تن دلثامن عكت. ثما كبه يامويا مق دلـ 

Gillis (Margie) 1071قس )مارڠي( قلّ ـڠ ــ  

وتسللز في محكن   صتدهصللا باليه حمصللمما تهصللاز  كويا

يا حبودز  يان .ن ز  كلتدإ ءحوحك يو حءسانذة آاتين في كيحيحتل

 باليتيكا  داتة مق عوة  تهصلللللللز. 9192دلهكيا في ناك حنت عاص 

 "Grands Ballets Canadiens Les"فتم مثلللو فتهلللا 

حمق دلمصللللمما ماتنا  التل.  Momix حفتها بحو نايلحت حفتها

 عمال   91 ح كحصللللممز  صدلااصللللا فتهنيا 9199ءسللللسللللز عاص 
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. "سيتل دلكمس"لهتهنيا. هامز بنصميص عوة ءعماو لهتها  ا  تدهصل

 . 9199 تمز بحساص  كود عاص 

Gillot (Marie Agnes) 1047نققس( أڠقّو )ماري  ــ  

 صستد باتيپفتكسلللليا نولمز دلتهن في مويو ءحتدهصللللا باليه 

حتف وز  لى متنبا كاما  ص9111عاص  حپتدحدكبلللمز  لى فتها دأل

تدهصلللا طحيلا دل اما نتهن بكلللاعتيا حتها نكوتدن  .5119عاص 

حفي دألعمللاو  صبلالييللاز دل السلللللللي يلادلنليل للز في  .في ءيلامكللا  للذي

   حلحل.   Ek Carlsonدلمواصتة من نصميص 

 في العدد القادم G رفتتمة ح   

 

 

  احتفالية اليوبيل الذهبي

 

 يســــلتأس

 معهد صلحي الوادي للموسيقا

 

 

 

  

 

احتفلئئئت دار األسئئئئئئئئئد للثقئئئافئئئة والفنون مسئئئئئئئئاء يوم األحئئئد 

على مسئئئئئئرح الئئدرامئئا في الئئدار بئئاليوبيئئل الئئذهبي  11/12/2211

لتأسئئيس معهد صئئلحي الوادي، برعاية الدكتورة نجاح العطار نائبة 
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الثقئئافئئة، وحضئئئئئئور الئئدكتور ريئئاض  رئيس الجمهوريئئة لشئئئئئئؤون

 عصمت وزير الثقافة. 

م نخبة من األسئئئئاتذة الذين سئئئئاهموا في  وفي هذه االحتفالية كمرل

إعئداد جيئل من الموسئئئئئئيقيين البئارزين، وهم وفق الترتيب الهجائي 

 ألسمائهم: 

إلهام أبو السئئعود، أولغا يعقوب، خضئئر جنيد، رعد خلف، رنا 

لشئئطا، سئئلمى قصئئاب حسئئن، سئئنثيا جنيد، رياض سئئكر، سئئفيتالنا ا

الوادي، فايز زهر الدين، فيكتوريا صئئئنوبر، ماري بطبوطة، مازن 

 صالح، محاسن مطر، محمد حنانا، ناديا الصاي . 

م نخبة من خريجي الدفعة األولى في المعهد، وهم وفق  كما كمرل

 الترتيب الهجائي ألسمائهم: 

ان أبان زركلي، بسئئئئئام بقدونس، حنان قصئئئئئاب حسئئئئئن، غزو

زركلي، فاهية ديمرجيان، فوزي الجيرودي، محاسئئئئن مطر، محمد 

 حنانا. 

وقئد ألقيئت في االحتفئاليئة كلمات أربر، منها الكلمة االفتتاحية، 

ألقتهئا مئاريئا أرنئاؤوط مئديرة الئدار، وكلمئة نئاهئل حلبي مدير معهد  

صئئئئئلحي الوادي، وكلمة محاسئئئئئن مطر أسئئئئئتاذة الكمان عن الدفعة 

لمعهد. وتال ذلك التكريم حفلة موسئئيقية شئئار  األولى من خريجي ا
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في إعدادها ناهل حلبي الذي يشغل اآلن أيضاط منصب مدير المعاهد 

 الموسيقية العربية. 

ما تم من تكريم في هذه االحتفالية كان أشئئئئئبه باألوسئئئئئمة التي 

تعزف الموسئئئئيقا في فرقة سئئئئمفونية. وهو حافز للشئئئئباب الموهوب 

نغم، ليكون منه جيل يعانق الموسئئئئيقا الصئئئاعد للدخول في قصئئئئر ال

 وتعانقه في حب ال يزول.  

وعلى سئئئئبيل التوثيق ننشئئئئر كلمة ماريا أرناؤوط وناهل حلبي 

ومحاسن مطر، ولمحة موجزة عن حياة صلحي الوادي الذي فارقنا 

 ، لكن ذكره باق.2221في أيلول 

 

 

 

 

 

 صلحي الوادي

 

 

 

، من 1934، عام ولد صئئئئلحي الوادي في مدينة بغداد بالعراق

أٍب عراقي وأم أردنية، وقررت العائلة السئئكن في دمشئئق باعتبارها 
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تقر بين البلئئدين اللئئذين انحئئدرا منهئئا، وذلئئك حينمئئا كئئان صئئئئئئلحي 

 صغيراط. 

في البئدايئة لم يظهر صئئئئئئلحي الوادي قئدراط كبيراط من االهتمام 

 دبالموسئيقا، لكنه بالمقابل كان معجباط بالموسيقي المصري محمد عب

الوهاب، وذهب إثر ذلك إلى المدرسئئئئئئة الداخلية باإلسئئئئئئكندرية في 

، وهنا  اكتشئئئئئئف صئئئئئئلحي الوادي Victoria Collegeمصئئئئئئر 

ة ، وذلك بفضئئئئئئل المناهو اإلنكليزية التي  الموسئئئئئئيقئا العالمية الجادل

كئانئت تدُر  في المدرسئئئئئئة التي تعلم بها، حيث احتلت الموسئئئئئئيقا 

يزاط هئاماط في المدرسئئئئئئة، إفئئئئئئافة إلى العروض الغنائية  والفنون حل

الصئئغيرة وعزف اآلالت، والتي كان يحضئئرها الوادي بشئئكل دائم، 

وبضئئئئمن ذلك كل التدريبات الخاصئئئئة بها، وقد كانت اإلسئئئئكندرية 

 حينذا  قبلة لفنانين من أرجاٍء عدة من العالم. 

ـ   Casals, Kempff, Toscaniniوهنا  اسئئئتمر إلى  ئئئئئئئئ والحقاط ـل

Furtwaengler   فرقة برلين الفيلهارمونية. مر 

وكئانئت الخطوة التئاليئة بالنسئئئئئئبة لصئئئئئئلحي الوادي، هي تعللم 

العزف على آلة موسئئئئيقية، ولذا التحق بكونسئئئئرفتوار اإلسئئئئكندرية 

أصئئئئئبحت  1941لدراسئئئئئة الكمان والتأليف الموسئئئئئيقي، ومنذ عام 

 الموسيقا تشكل شغله الشاغل. 

لته إلى لندن تخرج من المدرسئئئة وأرسئئئلته عائ 1943في عام 

لدراسئة الهندسئة الزراعية، ورغم الوقت الكبير الذي تتطلبه دراسة 

انتسئئئئئب إلى األكاديمية الملكية     wyeالهندسئئئئئة الزراعية في كلية

للموسئئئئئيقا أيضئئئئئاط، ولم تسئئئئئتمر بالمقابل دراسئئئئئته في كلية الزراعة 

 طويالط. 
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عئئاد صئئئئئئلحي الوادي مر زوجتئئه البريطئئانيئئة  1962في عئئام 

الفنية إلى دمشئئئئئئق وبدأ العمل على جعل الموسئئئئئئيقا الجادة  وعائلته

ـئئئئئئـ 1961جزءاط من المشئهد الفني في سئورية، وفي العام الدراسي 

س  1962 عيلن مديراط للمعهد العربي للموسئئئئئيقا بدمشئئئئئق الذي تأسئئئئئل

 حينئذ حديثاط. 

عمل صئلحي جاهداط في السئنوات األولى على تأسيس وتطوير 

ت الرجعيلين التي حئئاربئئت وشئئئئئئكلكئئت هئئذا المعهئئد، وواجئئه محئئاوال

بئإمكئانية أن يكون للموسئئئئئئيقا األكاديمية مكان في سئئئئئئورية، وعلى 

متحمٌس يسئاند العازفين والموسيقيين  الرغم من ذلك كان هنا  جيلٌ 

 والفنانين في مسيرتهم نحو تقديم الموسيقا الجادة. 

أدلت جهود صئئئئئئلحي الوادي إلى افتتاح المعهد  1992في عام 

للموسئئئيقا إذ عيلن لهذا المعهد، وقام بإحضئئئار أسئئئاتذة من كل العالي 

الحقاط و (.سابقاط )االختصئاصئات، أغلبهم من دول االتحاد السئوفييتي 

اسئئئتطاح أن يؤهل عازفين من طالب المعهد ليحقق بذلك حلم حياته 

 أال وهو تأسيس أوركسترا. 

واجه صئئئئلحي الوادي العديد من المشئئئئاكل، تحديداط فيما يتعلق 

ي فقدلمت التمويل والحصئئئئول على أماكن التدريب، لكن رغم ذلك ب

األوركسئئترا السئئيمفونية الوطنية السئئورية بقيادته أولى  1993عام 

 حفالتها. 
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ل أوبرا في سئئئئئئوريئئة  1994في عئام  قئئاد صئئئئئئلحي الوادي أول

(Dido and Aeneas لهنري بورسئئئئئئيل، وقدلمها في مسئئئئئئارح )

 14العرض  قرابة  محلية هامة مثل مسئئئئرح بصئئئئري. وقد حضئئئئر

ألف مشئئئاهٍد، لدرجة أن بع  النا  افئئئطروا للبقاء واقفين، لتقدلم 

 بعدها مباشرة طفي مسرح تدمر األثري. 

بعد هذا العرض قللد الرئيس الراحل حاف  األسئئئئد الموسئئئئيقار  

صئئئلحي الوادي وسئئئام االسئئئتحقاق من الدرجة الممتازة، وهو أعلى 

درجة الدكتوراه الفخرية من  وسئئام يممنح في سئئورية، كما حاز على

كونسئئئئئئرفتوار كوميدا  بأرمينيا، واألكاديمية الروسئئئئئئية للفنون و 

زار البابا  2221. وفي أيار 2222ـئئئئئئئـئئئئئئئ  1999العلوم بين عامي 

م صلحي  يوحنا بولص الثاني سورية كجزء من زيارته األلفية، وكرل

 الوادي بميدالية القدليس بطر  وبولص. 

، بعئئئد 2221الثالثين من أيلول توفي صئئئئئئلحي الوادي في 

صئئئئئئراح طويئئئل مر المرض، وبعئئئد أن تر  ميراثئئئاط ال يمكن إال 

 االفتخار به. 

 

 

 اليوبيل الذهبي

 التأسيس معهد صلحي الوادي للموسيق
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ة ــــد للثقافــــدار األســة لـــعامال ة ر ـــمديالة ـــكلم

 ونــــوالفن

 11/12/2211بتاريخ   

 .عصمت وزيـر الثقافةالسـيد الدكتور رياض 

 .مساء الخير وأهالط بكم جميعاط  .السيدات والسادة الحضور

يسئئرنا اليوم اسئئتضئئافة االحتفال باليوبيل الذهبي لتأسئئيس المعهد ـئئئئئئئـئئئئئئئ 

معهد  : سئئئئئماط جديراط بهاالعربي الموسئئئئئيقي الذي صئئئئئار اليوم يحمل 

 ىصئئلحي الوادي للموسئئيقا، وأود بدء كلمتي بتوجيه التحية والسئئالم إل

 بداط.أروحه الحافرة معنا 

إن مناسبة اليوم تتعدي مجرد االحتفال بذكري تأسيس معهد ـئئئئئئـئئئئئئ 

قافية وبحياة ث بالموسئئيقاموسئئيقي، فهي احتفاء بنصئئف قرن غني 

 السيما في المجال الموسيقي.، نجازاتزاخرة باإل

ين المتميزين، كان لهم يأنشأ المعهد أجياالط عديدة من الموسيقـئئئئئئـئئئئئئ 

التي تليهم،  لألجيئئالق طريق وعرة وتمهيئئدهئئا الفضئئئئئئئل في شئئئئئئ

واسئئئئئتطاعوا بفضئئئئئل شئئئئئغفهم وإيمانهم وحبهم للموسئئئئئيقا من أن 

لموسئئيقي المحترف من نظرة يشئئوبها ى الإيغيروا نظرة المجتمر 

االستخفاف إلى نظرة تقدير وإعجاب. إن كسب االحترام هذا البد 

 فتحية لهم جميعاط. ،ب تضحيات عديدةه تطلُ ـل أن

ل الخمسئين سئنة المافئية أيضاط، تشكل شيئاط فشيئاط جمهور خالـئئئئئئـئئئئئئ 

وهو أمر اليقئئئل أهميئئئة عن وجود . مثقف وذواقومهتم، ومتئئئابر، 

الفنئانين أنفسئئئئئئهم، فلوال هئذا التفاعل الحيوي بين الجمهور والفنانين 

اط أيضئئئاط فشئئئكر اليمكن لعجلة الحركة الفنية أن تتحر  وتتقدم لألمام.

 ماط.لجمهورنا المخلص دائ

هنا أود أن أقص إحدي التجارب العربية في مجال الموسيقا ـئئئئئئـئئئئئئ 

إال  ،تقرر تشئكيل أوركسترا سيمفونية عالية المستوي . فقدمؤخراط 
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 لعئئدمنظراط  ،أن جمير أعضئئئئئئئائهئئا من األجئئانئئب وهو أمر متوقر

ولكن الالفت أكثر هو أن  .وجود تعليم موسئئئئئئيقي في تلئك الئدولئة

نب بغالبيته العظمى، ولم تفلح تلك جاجمهور حفالتهئا كئان من األ

استقطاب الجمهور في االوركسئترا خالل أكثر من ثالث سئنوات 

 المحلي لحضور حفالتها.

دخل في صلب ين التأسئيس لحياة موسئيقية جادة إأود قوله  ماـئئئئئئـئئئئئئ 

عنيهم يشئئئئئكل جزءاط أسئئئئئاسئئئئئياط في حياة أفراده، يو ،المجتمر وعمقه

لصئئئئئبر والجهد ى الإج صئئئئئعبة تحتا التأسئئئئئيس مهمةو .شئئئئئغلهميو

بدأت األمور بتأسئئئئئيس  فقد، ةوهذا ماحصئئئئئل في سئئئئئوري ،والزمن

معهد موسئئيقي، وتعليم األطفال وتنشئئئتهم،ثم تشئئكيل فرق موسئئيقية 

هد فجاء تشكيل المع ،صئغيرة، ثم اتسئعت الدائرة وتطور المسئتوي

العالي للموسئئئيقا واألوركسئئئترا السئئئيمفونية الوطنية ثم افتتحت دار 

 وبرا.األ

سئئئئسئئئئت منذ خمسئئئئين سئئئئنة كل هذا كان نتاج تلك البذرة التي أم 

 ،ليومأن تفخر بها ا ةللحياة الموسئئئيقية المميزة التي تسئئئتطير سئئئوري

 رتقاء والتطور.وأن تنطلق منها لتحقق فيها مزيداط من اال

أن المعهد الذي أثبت نفسئئئئه خالل خمسئئئئين سئئئئنة بونحن على ثقة 

 ةر على االسئئئتمرار لخمسئئئين سئئئنقاد ،وحاف  على مسئئئتواه وتألق دائماط 

خري وأكثر، ونتمنى أن يتابر تطوره ونجاحه وتقديم مسئئئتوي الئق من أ

 التعليم الموسيقي لألطفال.

 يتحية أيضاط لألهالي الذين يهتمون بالتعليم الموسيقي ألطفالهم، وهـئـ 

الموسئئئئئيقا تمنمي قيماط هامة، كالجد واالنضئئئئئباط فحاجة ملحة للطفل، 

نصئئئات للذات والسئئئعي نحو نصئئئات لآلخر واإلواإلوروح التعاون 

لم يختر جمير هؤالء األطفئئال احتراف  ولو .التنئئاغم واالنسئئئئئئجئئام
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الموسئئئئيقا فيما بعد فإنهم سئئئئيشئئئئكلون الجمهور الواعي المثقف الذي 

 .تهسيساهم في االرتقاء بسوية المجتمر وذائق

وزارة أخيراط أود أن أشير إلى الدور الهام الذي لعبته الدولة و ـئئئئئـئئئئئ

 الثقافة في تأسيس هذا المعهد واستمراره.

فجهود األفراد والمهتمين والفنانين أمر هام، إال أنل دعم الدولة 

هو أمر جوهري والغنى عنه، وفي هذا السئئئئئئياق اسئئئئئئمحوا لي أن 

  د. نجاح العطارأمعرب عن تقئديري الشئئئئئئخصئئئئئئي العميق لكئل من 

ا هو أكثر من فما يجمعهم ،د. رياض عصئئئمت و ،راعية هذا الحفل

اسئئئئئئتالمهما لمنصئئئئئئب وزير الثقافة، مايجمعهما هو حضئئئئئئورهما 

الالفت،ومتابعتهما الدؤوبة لجمير النشئئئاطات الموسئئئيقية خالل فترة 

هما. فأنا الأذكر حفالط خالل دراسئئئتي في المعهد لم تحضئئئره تيوزار

واليوم وأنئئا أدير هئئذه  .الئئدكتورة نجئئاح حين كئئانئئت وزيرة للثقئئافئئة

 ،ى لي أخذ اسئئئتراحة من حضئئئور بع  العروضيتسئئئنُ الدار، قلما 

ألن د.ريئاض يمصئئئئئئر دوماط على القدوم ومتابعة الفعاليات بنفسئئئئئئه. 

 فشكراط لهما.

أن اسم السيدة ديالى حنانا عازفة البيانو بفي النهاية، أود التنويه ـئئـئئ 

لذا  ،في الحفل الموسئئئيقي التالي، وخريجة المعهد قد سئئئقف سئئئهواط 

 وجب التنويه.

ستاذ صلحي، كما أبعث بتحية من السيدة همسة الوادي، ابنة األـئئئـئئئ 

وعئئازفئئة البيئئانو المرموقئئة التي منعهئئا ارتبئئاط سئئئئئئئابق بحفالت 

 من القدوم ومشاركتها لنا حفل الليلة. ،موسيقية

 ماريا أرناؤوط

 كلمة مدير معهد صلحي الوادي للموسيقا

 يقالموسفي احتفالية اليوبيل الذهبي الفتتاح المعهد العربي ل

في العيد الخمسئئين لتأسئئيس المعهد العربي للموسئئيقا سئئابقاط، معهد 

صئلحي الوادي للموسيقا بدمشق حالياط، جري تأكيد أن ذلك المعهد كان 



 

 191 

، وهو 1961االسئئئتثمار الفعلي للحياة الموسئئئيقية في سئئئورية، منذ عام 

 رالعئام الئذي أنشئئئئئئا فيئه المعهد، والذي كان له األثر األكبر على الواق

الموسئئئئيقي في سئئئئورية. ويمكن الحديث عن العديد من النقاط اإليجابية 

التي أثمر عنها إنشئئئاء هذا المعهد، وكان لها األثر الهام على الموسئئئيقا 

السئئئورية عامة، ومنها تأسئئئيس المعهد العالي للموسئئئيقا ونشئئئوء العديد 

 من الفرق الموسيقية، ومؤخراط تأسيس دار األوبرا بدمشق.

نفسئئئه نجد الدراسئئئة الموسئئئيقية في سئئئورية خالل وفي الوقت 

الخمسئئين عاماط التي نتحدث عنها والتي ولدت تلك اإليجابيات تعاني 

بع  النقاط السئئئلبية بسئئئبب بنية مؤسئئئسئئئاتها التعليمية الموسئئئيقية، 

ولعل نقاط الضئئئئئعف هذه سئئئئئتكون أمل الخمسئئئئئين عاماط القادمة من 

اط كاديمية، دعماط للنقالدراسئئة الموسئئيقية في سئئورية لتصئئبح أكثر أ

اإليجئئابيئئة التي أثمر عنهئئا إنشئئئئئئئاء المعهئئد العربي، والتي ال بئئد من 

 العمل الجاد من أجل تفاديها.

 ثمة ثالثة عناصر يجب توافرها لنجاح المؤسسة التعليمية:

 ــ               ة الدراسية.ـالخط ــ                اهو.ــ معايير المنـ

 اهو.ــــــالمن

م تطبيق المعيار الرئيسئئئئئئي للمناهو، والذي يختلف عن إن عئد

المفهوم التقني للمنئاهو، وغيئاب الخطئة الئدراسئئئئئئية التي تجمر بين 

المعيئار المئذكور وبين خئاصئئئئئئيئة المنئاهو الواجب توافرها لتطبيق 

 األداء المعيار، هو سئبب أسئاسئي أو ربما النقطة األسئاسئئية لضعف

في المعئاهد؛ وهذا مادفر اإلدارة الجديدة إلى البحث الجاد عن خطة 

 دراسية محفزة لكل من المدر  والطالب.

إن مئئا تقوم بئئه حئئاليئئاط مئئديريئئة المعئئاهئئد الموسئئئئئئيقيئئة التي تعئئد 

المسؤولة عن  جمير المعاهد الموسيقية والتي تهيا طالب الموسيقا 

ة، هو التحديث وتطوير الدراسة للدراسة األكاديمية في وزارة الثقاف

من خالل خطة  دراسئئية متكاملة كانت حصئئئيلة تطور وعمل قامت 

بئئه عئئدة دول متقئئدمئئة على مئئدي عقود، أو ربمئئا، قرون من الزمن، 

ونحن قادرون في سئئئئورية على السئئئئير فئئئئمن هذا التحديث، الذي 
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يهئدف بئالئدرجئة األولى لتئأسئئئئئئيس سئئئئئئوية عالية من الموسئئئئئئيقيين 

 مير االختصاصات.السوريين وبج

ومن الناحية اإلدارية واألكاديمية، يجدر بنا أخيراط تقديم الشكر 

للدكتور رياض عصئئمت، وزير الثقافة، كونه مخرجاط مسئئرحياط أوالط 

وأكئاديميئاط ثئانيئاط، وكئان مواكبئاط لخطئانا العملية ومتفهماط لتفاصئئئئئئيلها 

عن دونمئا الحئاجئة إلى إطئالئة الشئئئئئئرح، فئالمجال اإلبداعي مختلف 

المجئاالت األخري كمئا هو معروف، فال يكفي أن نئأخئذ كتئابئاط ونبدأ 

بقراءتئئه ومن ثم نتقئئدم المتحئئان يتم تقييمنئئا من خاللئئه، وإنمئئا تقييم 

 المجاالت اإلبداعية مختلف.

ولعل مناسئبة الذكري السئنوية الخمسئين لتأسيس معهد صلحي 

األهم  الوادي التي جري االحتفئئال بهئئا في دار األوبرا هي الحئئدث

إلعالن إدارة المعهئئد عن الخطئئة العلميئئة الجئئديئئدة التي اعتمئئدت. 

وسئنعمل على تطبيقها على المعاهد الموسيقية في جمير المحافظات 

لكي ال تكون حكراط على معهد دون غيره لتنبت بذرة المعهد العربي 

 للموسيقا، ولتثمر بأجود الثمار.

 ناهل الحلبي

 

 المكرماتكلمة السيدة محاسن مطر إحدي 

 .رئيس الجمهورية ةالسيدة الدكتورة نجاح العطار نائب

 .السيد الدكتور رياض عصمت وزير الثقافة

 .السيدات و السادة الحضور

وهكذا كان  ،ي للموسئئئئيقاربيشئئئئقم علُي أن أتكلم عن المعهد الع

في دمشق دون أن أربف تاريخ هذا  اكصرٍح حضاري أمنش ،اسئمهو

لحي الوادي، ليس ألن األسئئتاذ صئئلحي المعهد بشئئخص  األسئئتاذ صئئ

بل ألن المعهد كان شئئئقيق  ،هو صئئئاحب فكرته ومؤسئئئسئئئه فحسئئئب

 الروح من جسد األستاذ صلحي.
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ه وتعلق به وأصئبح شئغلهم الشاغل. لقد كان هذا المعهد هو أ حبُ  

والدة تحول جئئذلري لنظرة المجتمر إلى الموسئئئئئئيقئئا ورفر مكئئانتهئئا، 

 معهم في غرفة معيشتهم. أ حبه النا  فدخل بيوتهم وجلس

بل حصئئئئل كانفجار أشئئئئعة   ،لم يحصئئئئل هذا التطور بالتدريو 

 الشمس  األولى في الصباح منذ لحظة تأسيسه.

ل  غمرفة حبيسئئة الهواء  1961في شئئتاء  عام   م كنتم أجلسم داخ 

وكان عمري تسر  سنوات عندما دخلت  ،في الصف  الثالث  االبتدائي

علمة كلمات. قالت المعلمة سئئيمفتتح معهٌد ذن المإاآلذنة وهمسئئت في 

 االنتساب  إليه عليها إحضارم في للموسئيقا في دمشئق،كلم من ترغبم 

 ولي  أمر ها. موافقة  

سئئئئئيراط على األقدام  تحت  سئئئئئماء ٍ انهمرت  تم بعد أسئئئئئبوٍح ذهب

رم  سئئيوالط مر زميلتي وأخي باحثين  عن المعهد  المذكور، كنتم أعصئئ 

نيةط إلى رأسئئئئي، بعد سئئئئاعاٍت وصئئئئلنا إلى منطقة قبعتي وأعيمدها ثا

الحلبوني ووقفنئا أمئام بنئاٍء جميئٍل مؤلف من طئابقين تحيف به حديقةٌ 

نا شئئاٌب يقف أمام الباب عن  جميلةٌ مسئئورة. كان المعهدم مغلقاط وأعلم 

 موعد الفحص.

المشئهدم الثاني في ذاكرتي يوم  وقف األستاذ صلحي على درج  

نا إلى طريق  الحديقة أما منا أ   ه إلينا ليرشئئئئئئد  ول  يوم دراسئئئئئئي ماداط يد 

ملم صئئورةط باهتةط عن شئئكله إذل  ومازلت الصئئفوف. تمري هل ا .ذ أح 

كان شئئئكله جميالط كما عهدناه؟ الأعلم، كان في السئئئابعة والعشئئئرين 

 من العمر.

كان األستاذ صلحي يقوم كل  يوٍم بجولة على الصفوف، يفتحم ـئئئئـئئئئ 

نا للحظات، ثم يغادرم مسرعاط  الباب  بقوة، يتفقدم  نا، يتفحصم حضور 

ه بع  المالحظئئات أو مكتفيئئاط بصئئئئئئمئئٍت  كمئئا دخئئل مخلفئئاط وراء 

 بم تفسيره.ي صعم 

بعد امتحان السئئنة األولى ظهرت مجموعة من الطالب سئئوف 

ف ظ ت أسئئئئئماؤها لطول  .تأخذ فيما بعد اسئئئئئم المجموعة األولى وقد حم
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ها بالمعهد واسئئئئتمرارها ألكثر م ن أربعين عاماط، منهم مر حف  عهد 

 األلقاب: 

 كر )أكثرنا موهبة(.ـاض ســري

 ا )أكثرنا قراءة وثقافة(.ـــد حنانـــمحم

 غزوان زركلي )الطالب المتفوق(.

أبان زركلي، فوزي الجيرودي، سئئئلمى قصئئئاب حسئئئن، بسئئئام 

 بقدونس، فايز علبي، محاسن مطر، وغيرهم.

قي على مسئئئئرح أبي خليل م قدمنا أول  حفٍل موسئئئي1962عام الفي 

القباني. دعا األسئئئتاذ صئئئلحي إليه بع  الشئئئخصئئئيات المعروفة آنذا  

 وجلب  الصحافة  والمصورين.

في يوم البروفة أمسئئئئك األسئئئئتاذ صئئئئلحي بيدي على المسئئئئرح 

كانت (وخاطب التالميذ قائالط: البسئئئئوا كلكم نفس الشئئئئيء في الحفلة 

ياط شئئئئريطاط مخمل عقدتم كحلية وبلوزاط  أبي ، و ةأمي ألبسئئئئتني تنور

بئئه بين التالميئئذ  اط معتمئئد اط على صئئئئئئئدري( وذهئئب هئئذا اللبئئا  تقليئئد

 لسنوات.

، كان األستاذ خضر نفرديمنفي القسم األول من الحفل عزفنا ـئئئـئئئ 

جنيد يقدم اسئئئم كل  واحٍد منا واسئئئم مقطوعت ه ، وفي القسئئئم الثاني 

ر راوح أعماوكان ال بد لهذه الفرقة التي يت اط جمئاعي عزفئاط عزفنئا 

ها من  عازفيها بين العاشئرة والرابعة عشرة من أن يقود أعضاء 

 هو في سنهم. فقادنا غزوان زركلي وكان في التاسعة.

خرجت صئئئئحف الصئئئئباح تحمل صئئئئور أول حفٍل موسئئئئيقي  

للمعهئد، ووصئئئئئئلئت برقية تهنئة من إيطاليا من صئئئئئئديق األسئئئئئئتاذ 

وكئان عبئئد (، برافوحملئت كلمئئة ) ،صئئئئئئلحي، عبئد القئادر أرنئئاؤوط

 القادر قد صمم أول إعالن الفتتاح المعهد.
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صئئئصئئئت باصئئئاٌت للطالب لنقلهم إلى بيوتهم وبالعكس، قال  خم

أحد الوزراء لألسئتاذ صئلحي:أحسئبم أنك سئتطلب مني فرشاط ولحفاط 

 لهم ليناموا في المعهد! من كثرة طلباته للطالب.

 ،ءكان األسئئتاذ صئئلحي يهتم بكل واحٍد منا ويعلم م عن كل شئئي

ويحثنئئئا على التمرين وعلى دقئئئة العمئئئل وإتقئئئانئئئه وعلى تجئئئاوز 

تمئئامئئاط كمئئا تفعئئل الحيتئئان عنئئدمئئا تقفز خئئارج المئئاء أثنئئاء  ،إمكئانئئاتنئئا

 مسيرها. 

أقفل باب الصف بالمفتاح على رياض سكر لمدة ساعتين حتى 

 يتمرن.

وهو  ،حمئل من تشئئئئئئيكوسئئئئئئلوفئاكيئا بيئده كمئاناط ألبان زركلي 

ارني كمانه الغالي على قلبه لسنتين ثم استرده الطالب الموهوب. أع

 غافباط ألنني تقاعست قليالط عن التمرين.

شئكل األسئتاذ صلحي أول فرقٍة موسيقيٍة أمطلق  1964في عام 

ها، كنا نتمرنم ءوكنا نحنم أعضئئئا موسئئئيقا الحجرةعليها اسئئئم فرقة 

يونياط زالتاسعة، وأطلق برنامجاط تلف إلىبعد الدوام من السئابعة  مسئاءط 

عزفنئئا فيئئه  ،((مر الموسئئئئئئيقئئا العئئالميئئة))أسئئئئئئبوعيئئاط حمئئل اسئئئئئئم 

همأسئئئكارالتي، ي وكنا نقضئئئي أكثر  من ثمان ،لبينوني،فيفالدي وغير 

 ساعاٍت لتسجيل نصف  ساعة موسيقا بتقنياٍت بدائية.

ومرة عندما لم تحضئئر المذيعة طلب مني األسئئتاذ صئئلحي أن 

م الب رنامو  على أنني أنا المذيعةم أمخبا الكمئان تحئت الكرسئئئئئئي وأمقئد 

ثم أعزف ثم أمخبا  ،بعد وفئئئئر المسئئئئاحيق على وجهي ألبدو كبيرةط 

 الكمان في نهاية البرنامو.

لم تكن آلئئة الطبئئاعئئة  موجودةط في المعهئئد بعئئد، كئئان األسئئئئئئتئئاذم 

هذا ويقضئئي ب ،صئئلحي ينسئئخم بيده عشئئرات الصئئفحات لألوركسئئترا

 العمل الشاق ساعات.
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أم احترام  الصمت أثناء الحفالت، افطررنا قبل أن يترسئخ مبد

م بسبب  1964وكان هذا عام  ،ج بصئريأن نوقف العزف في مدرُ 

أصئئوات ثغاء شئئاة كانت برفقة راٍح، كان هذا الراعي قد اسئئترعت 

 انتباهه الموسيقا فدخل  المدرج دون أن يعترض  طريق ه أحد.

 ربينا عليه.أما احترامم الوقت  فكان هو المبدأ األساسي الذي ت

ألن من يفعلمها قد  ،فزحمة المواصئئئئالت حجةٌ كنا قد نسئئئئيناها 

 تنقلب الدنيا عليه أو ينكسرم الكمانم على رأسه.

في أوائ ل  حفالتنا في مسئرح  القباني أغلق  األستاذم صلحي باب  

المسرح وأقف لهم عندما تأخر الوزير عن الحضور في الموعد المقرر 

اني عندما أنذر الوزير األسئئئئئئتاذ صئئئئئئلحي بأن للحفل، وفي اليوم الث

عليئه أن ال يبتد  الحفل قبل حضئئئئئئوره،أجابه بهدوء:حسئئئئئئناط ولكن 

اسئئمح لي أن أكتب على البطاقات: يبتد  الحفل عند حضئئور السئئيد 

 الوزير.

م وافق والئئدي على ذهئئابي إلى بيروت ومبيتي 1961في عئئام 

كتبها  يتالنة( )سئئئائق الشئئئاحهنا  مر الفرقة لتسئئئجيل موسئئئيقا فيلم 

وقادها األسئئتاذ صئئلحي، قلتم ألبي: ال تخف سئئأكون بحماية ثالثين 

 الوحيدة. وكنتم الفتاة   ،شاباط 

حكى لنا األسئئئئتاذ صئئئئلحي كيف أرسئئئئله والده الباشئئئئا بالقطار 

ان وك ،وحده إلى مدرسئئئئة فيكتوريا باإلسئئئئكندرية مروراط بفلسئئئئطين

 عمره عشر سنوات.

اد هم لهم. فكان األستاذ صلحي يكره دالل  األهل ألوالدهم وإفس 

كل من  :سئئئئئئمعتئه مرة قبئل دخول االمتحئان يخئاطئب األمهات

تقول عن ابنهئا إنه موهوب أو حسئئئئئئا  سئئئئئئوف أفئئئئئئر له عالمة 

 الصفر.

فتقدم أحد المنتسئئئبين وسئئئلم  ،كنا نجلسم في لجنة االمتحان مرة

أخذها منه بهدوء  بقسييلم علق....األسئئتاذ صئئلحي ورقة وهو يقول: 
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د أصئئئئابعه عنها دون النظر إليها فسئئئئقطت في سئئئئلة المهمالت وأبع

وقال له واآلن اعزف  ،جانب قدمهإلى الموفئئئئئئوعئة لهئذا الغرض 

 الشيء الذي تدربت عليه.

األولى نقضئئئئي أوقاتنا في المعهد أكثر مما  كنا نحنم المجموعة  

نقضئئئيها في بيوتن ا، بل كان بعضئئئنا يحمل مفتاح المعهد ليتمرن أنى 

 تدورم حول ،وأغلبمها برفقة  األسئئئتاذ صئئئلحي ،نت أحاديثناوكا .شئئئاء

وتولُد  لدينا شئئعور بأننا فئةٌ مميزةٌ، نحس  .الموسئئيقا والشئئعر  واألدب  

 الفارق بين اإلنسان  المتحضر  واإلنسان  التافه.

مل بل الذي يح ،والتئافئهم ليس ذا  الئذي ال يملك نقوداط في جيبه

 أفكاراط تافهة في رأسه.

نا األستاذ صلحي عن الموسيقي كرايسلر كيف أن سيدة روي ل

 فوافق على أجر قدره ألف ،دعته لتقديم حفلة مر فرقته في قصئئئرها

ثم أردفت السئئيدة ولكن على شئئرط أن تغادروا مباشئئرة  ،وخمسئئمئة

بعد الحفل وال تختلطوا بضئئئيوفي، فأجابها كرايسئئئلر على الفور في 

 هذه الحالة يكفي ألف فقف.

 ،ير من أسئاتذته المخلصينبذا المعهد واسئتمر بجهد كلقد قام ه

التي قدمت عشرات الحفالت من عزف  ،ومنهم السيدة سنثيا الوادي

وأيضئاط السيدة إلهام أبو السعود  .ومن مرافقة لطالب اآلالت الوترية

وأحبهئئا طالبهئئا للطفهئئا وروحهئئا  ،التي درسئئئئئئئت مئئادة الصئئئئئئولفيو

ر ف تل  عنه وأيضئئئئاط األسئئئئتاذ خضئئئئر جنيد أ .المرحة سئئئئتاذي الذي عم

 فهرب من صفه كثير من المقصرين. ،الجدية بالعمل

لقد أعطانا درسئئئئئئاط في التاريخ والتحليل الموسئئئئئئيقي عندما كنا 

صئئغاراط حتى أيام الجمعة، وكان كلم هؤالء األسئئاتذة ال يتلقون أجراط 

 إفافياط على جهودهم.

الشئئئكر و ،وشئئئكراط لكل من لم أسئئئتطر ذكر اسئئئمه ،فشئئئكراط لهم

ألصئئئئئئئئدقئئائي في المجموعئئة األولى الئئذين بئئذلوا حيئئاتهم لخئئدمئئة 
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من االتحاد  واقئدمالئذين والشئئئئئئكر لألسئئئئئئاتئذة الرو   ،الموسئئئئئئيقئا

ى لإالسوفييتي آنذا ، والذي تنبله األستاذ صلحي منذ اللحظة األولى 

فبفضئئئلهم وجهدهم وخبرتهم حقق المعهد الكثير  .فئئئرورة وجودهم

 من االستمرار والنجاح.

مئا توقير الئدكتورة نجئاح العطار فكان هو الطائر السئئئئئئحري أ

الذي حمل كثيراط من أحالم المعهد ونقلها إلى أرض الواقر، فشئئئئكراط 

 للسيدة الدكتورة نجاح، لقد كانت ن عم الرفيق لطول الطريق.

لقد اسئئئئتطاح عدد كبير من الطالب المتفوقين العزف  أو الغناء 

انتزح من ومنهم  ،كئئايوربئئا وأمرفي أكبر المسئئئئئئئارح العئئالميئئة في أ

 عالياط بين الدول. ةجوائز كبيرة فرفعوا اسم سوري

أما الروح والمحر  األول لهذا المعهد فكان األسئئئئتاذ صئئئئلحي 

ة له.  الوادي بإدارته الفذل

لقد تمتر األسئئئتاذ صئئئلحي بشئئئخصئئئية طاغية وبحضئئئور قوي 

 لنا .ااستطاح بكل هذا أن يفرض موسيقا راقية بين  ،وثقافة عالية

هو المكان  ،كان هذا المعهد بالنسئئئبة لنا نحن المجموعة األولى

وهو الكوكب الدريا الذي بهرنا  ،منا الئذي تحئدد فيئه قئدرم كئل واحدٍ 

 من علم ومعرفة وجرح وتاريخ  حياة.
 ل الحبفك فحملنئا منئه مزيجاط

ولطالبنا نحن المجموعة األولى الذين  ،لهؤالء الشئئئئئابات والشئئئئئبان

 تذة مرموقين.أفحوا أسا

 ،وأخيراط كل الشكر لحضور النا  إلى حفالتنا على مر السنين

وتعب  ،هذا الحضئئئئئئور الراقي والمتحضئئئئئئر الذي رافقنا أينما ذهبنا

امتدحنا وسئئامحنا على أخطائنا، وله نحن  .وأنصئئت لنا ،وسئئهر معنا

 .وكم مرة وقفنئئا أمئئامئه خئائفين ننتظر حكمئئه ،عملنئا أقسئئئئئئى جهئدنئئا

 راط لكم.فشكراط لهم وشك

 

 

 مهرجان ومؤتمر
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 الموسيقا العربية العشرون

في القاهرة واإلسكندرية 

 

   2211 عام تشرين الثاني 22إلى 11من 

 

 

 

 إعداد: إلهام أبو السعود

 

للسئئئئئئنئئة العشئئئئئئرين أقئئامئئت الهيئئئة العئئامئئة في القئئاهرة مؤتمر 

أعئئدت  ومهرجئئان الموسئئئئئئيقئئا العربيئئة في دار األوبرا بئئالقئئاهرة.

مر اللجنة العليا للمهرجان والمؤلفة من: أ.د. رتيبة المهرجان والمؤت

الحفني، مقررة وأمينئة عامة لمهرجان ومؤتمر الموسئئئئئئيقا العربية. 

ومن السئئادة األعضئئاء: اإلعالمي وجدي الحكيم، المايسئئترو سئئامي 

نصئئئئئئير، المايسئئئئئئترو عبد الحميد عبد الغفار، أ.د.ناديا عبد العزيز، 

 فني محمد قابيل.الفنانة جيهان مرسي، الناقد ال

ومن اللجنة االسئئئئتشئئئئارية للمهرجان: الموسئئئئيقار حلمي بكر، 

 الموسيقار محمد سلطان، الموسيقار جمال سالمة.

بدأت مراسئم االفتتاح في السئاعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 

، بحضور الدكتور عبد المنعم 2211تشئرين الثاني  11الموافق في 

العئئامئئة للمركز الثقئئافي القومي، كئئامئئل، رئيس مجلس إدارة الهيئئئة 

ورئيس مؤتمر الموسئئئئئئيقئئا العربيئئة والمهرجئئان. بئئدأت فعئئاليئئات 

االحتفئئال بكلمئئة ترحيبيئئة للئئدكتورة رتيبئئة الحفني، المقررة واألمينئئة 

العئئامئئة للمؤتمر والمهرجئئان، رحبئئت فيهئئا بئئالضئئئئئئيوف والفنئئانين 

العرب، ثم أفئئئئئئافت أن دار األوبرا المصئئئئئئرية تسئئئئئئعى إلى إقامة 

رجان الموسئئئيقا العربية العشئئئرين رغم فئئئجيو العالم والثورات مه

المتالحقئة، ودوي المئدافر وهوان اإلنسئئئئئئان، ومازال األمل يحدونا 
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في مسئئئتقبل مشئئئرق بالسئئئالم، السئئئالم الذي ندعو به بفنوننا وثقافتنا 

وموسئئئيقانا األصئئئيلة وتآخينا. فالفن وسئئئيلة مثلى في تجسئئئيد التالقي 

 ختلف المجاالت.والتكامل العربي في م

إن العالم العربي مليء بالمواهب الفنية التي التجد طريقها إلى 

الظهور، ومهمة المهرجان تشئئئجيعها وإظهارها ومدها بكل أسئئئباب 

الحيئاة والتطور. ويحرص مهرجئان الموسئئئئئئيقئا العربيئة على تقئئديم 

مسئئئئئئابقئات دورية لهؤالء الشئئئئئئباب واألطفال في فنون الموسئئئئئئيقا 

منها والغنائية. وال ينسئئئئى المؤتمر الشئئئئق العلمي في  المختلفة اآللية

الموسئئيقا حيث يقدم مجموعة من األبحاث والدراسئئات التي يشئئملها 

التجئديد والتأصئئئئئئيل والتعريف بعلوم الموسئئئئئئيقا العربية. واختتمت 

الئئدكتورة رتيبئئة كلمتهئئا بئئاألمئئل فيمئئا يسئئئئئئتمر العئئالم إلى صئئئئئئوت 

س اء الروح والتآلف والتجانالموسئئيقا، ويتعلم منها صئئفاء النفس ونق

والتوحئئد مر اآلخر  في معزوفئئة واحئئدة راجين من ه كئئل التوفيق 

 لخير فنوننا وتراثنا.

بعئئد ذلئئك دعئئت الئئدكتورة رتيبئئة الئئدكتور عبئئد المنعم كئئامئئل، 

رئيس األوبرا والمهرجئئان، لتوزير دروح المهرجئئان وشئئئئئئهئئادات 

ا العربيئة والخف التقئدير على المكُرمين من رواد وأعالم الموسئئئئئئيقئ

 العربي وهم:

اإلعالمية الكبيرة مشئئئئئيرة كامل )مصئئئئئر(، األسئئئئئتاذ الدكتور 

ممدوح الجبالي )مصئئئر(، الباحث محمد جمال )البحرين(، الشئئئاعر 

الغنائي أيمن بهجت قمر )مصئئئئئر(، المايسئئئئئترو صئئئئئالح غباشئئئئئي 

)مصئر(، المايسئترو سليم سحاب )مصر(، الملحن عز الدين حسين 

ؤوف الجنايني )مصئئئر( فنان الخف العربي أو  )مصئئئر(، الفنان ر

 األنصاري )مصر(.

، «أمئئة العرب»بعئئد ذلئئك بئئدأ الحفئئل الفني بئئالملحمئئة الغنئئائيئئة 

باالشئئئئترا  مر كورال فرقة الموسئئئئيقا العربية، وفرقة باليه أوبرا 
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القاهرة، وقيادة المايسئئئترو عبد الحميد عبد الغفار، وإشئئئراف فني 

 وإخراج جيهان مرسي. من الدكتورة رتيبة الحفني،

اشئئئتر  في هذا العمل كل من: ناديا مصئئئطفى )مصئئئر( بتقديم 

، أمجد العطافي )مصئئئئئئر( في )لبيك ياعالم «ادعوا لمصئئئئئئر»أغنية 

العرب( كلمات وألحان محمد سئئئئئلمان، ريهام عبد الحكيم )مصئئئئئر( 

كلمئات عبئد الرحمن األبنودي لحن جمال سئئئئئئالمة، « أمئة العرب»

كلمات أحمد شئئوقي لحن محمد عبد « يةالحر»هاني عامر )مصئئر( 

كلمئئات « من تونس الخضئئئئئئرا»الوهئئاب، محمئئد الجبئئالي )تونس( 

ي ياوطن»مصئئطفى العمراني لحن خالد األمير، أحمد فتحي )اليمن( 

 ،«بحبك ياشئئئئئئام»كلماته وألحانه، وعد البحري )سئئئئئئورية( «الثائر

 .كلماته وألحانه« تسلمي ياثورة بنغازي»يحيى عبد ه األماني 

 

 مسابقة الغناء العربي

كانت مسئئئابقة الغناء العربي في دورته العشئئئرين على الشئئئكل 

 التالي:

 سنوات.1ـ مسابقة لألطفال من سن 1

 سنة. 32ـ مسابقة للشباب إلى 2

 مسابقة األطفال ـــ 1

 ـ التصفية األولى.ـ أ

 أداء عمل من التراث العربي من اختيار المتسابق.
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 .ـ التصفية الثانيةـب 

 أداء عمل حديث من اختيار المتسابق.

 جائزة مسابقة األطفال

 ( جنيه مصري للفائز األول.2222)

 ( جنيه مصري للفائز الثاني.1222)

 مسابقة الشباب ـــ 2

 أ ـ التصفية األولى.

 أداء موشح أو مالوف مر ذكر المقام والضرب.

أداء عمئل حئديئث من اختيئار المتسئئئئئئابق )من أغاني عصئئئئئئر 

 يث(الطرب الحد

 .ب ـ التصفية الثانية

 أداء أغنية من عصر الطرب الجميل.

 جائزة مسابقة الشباب

 ( جنيه مصري )خمسة آالف( للفائز األول.4222)

 ( جنيه مصري )ثالثة آالف( للفائز الثاني.3222)

 شار  في مسابقة األطفال ستة متسابقين من مصر فقف.

ونئئال  سئئئئئئنئئة، 14فئئاز بئئالمركز األول أحمئئد محمئئد إبراهيم 

جنيه مصئئئئئئري. وفاز بالمركز الثاني شئئئئئئريف محمود ونال 2222

 جنيه مصري. 1222

(  جنيه مصئئئئري يوسئئئئف 422ونال جائزة اسئئئئتثنائية قدرها )

 سنوات نظراط لموهبته الكبيرة في األداء.6محمد 

 شكلت لجنة تحكيم األطفال من:
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أ.د. ناديا عبد العزيز )مصئئر( مقرراط، ومن األعضئئاء: حكادي 

ان )تونس(، ومنى الصئئئئئئئاي  )لبنئئان(، هبئئة ترجمئئان بن عثمئئ

 )سورية(، د. رتيبة الحفني )مصر(.

 شكلت لجنة تحكيم الشباب من:

قائد فرقة أم كلثوم سئئئئئابقاط المايسئئئئئترو سئئئئئامي نصئئئئئير مقرراط 

 )مصر(، ومن األعضاء: المايسترو صالح الشرقاوي )المغرب(.

متسئئئئابقاط من مصئئئئر،  14شئئئئار  في مسئئئئابقة غناء الشئئئئباب 

 ومتسابق واحد فقف من األردن.

 فاز بالمركز األول في مسابقة الغناء للشباب:

 (جنيه.4222محمد الصوي )األردن( ونال مبل  )

وفئئاز بئئالمركز الثئئاني محمئئد زين العئئابئئدين )مصئئئئئئر( ونئئال مبل  

 ( جنيه مصري.3222)

 رـــــالمؤتم

ناقش الباحثون الموسئئئئئئيقيون المحاور األربعة. وكان المحور 

ل )التكنولوجيئا والموسئئئئئئيقئا العربيئة(. أمئا المحور الثئاني فكان األو

)واقر األغنيئئة العربيئئة في مختلف البلئئدان العربيئئة(. وكئئان المحور 

الثئالئث )تعليم الموسئئئئئئيقئا في العئالم العربي(. ثم قدم المحور الرابر 

 بعنوان )دوراإلعالم في نشر الثقافة الموسيقية(.

الموسئئئئئئيقا العربية. قمد مت في هذا المحور : التكنولوجيا و المحور األول

 الدراسات اآلتية:

 د. نبيل شورة )مصر( : مقررها أ. الجلسة األولى

ـئئئئئئـئئئئئئ الموسئئيقا العربية بين التكنولوجيا ومصئئادر العولمة في 

الوطن العربي )السئئودان مثالط(. د. عبا  سئئليمان السئئباعي 

 )السودان(
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نحو اسئئتخدام  ـئئئئئئئـئئئئئئئ اتجاهات تدريس قسئئم الفنون الموسئئيقية

تكنولوجيا المعلومات في التعليم الموسيقي د. مهيمن إبراهيم 

 الجازاري )العراق(.

 د عاطف عبد المجيد )مصر( الجلسة الثانية: مقررها أ.

أثر التطور التكنولوجي على واقر الموسئئيقا العربية  د.  ـئئئئئئـئئئئئئ

 تيمور أحمد يوسف )مصر(.

امي نسيم عداي التكنولوجيا والموسئيقا العربية  أ. س ـئئئئئئـئئئئئئـئئئئئئ

 )العراق(.

 المحور الثاني: واقر األغنية المعاصرة في مختلف البالد العربية

 الجلسة األولى: مقررها د. عبد الحميد حمام )األردن(

د. وائل حنا  واقر الغناء العربي المعاصر )االرتجال نموذجاط(ـ ـئـئ

 .حداد األردن

األغنية المعاصرة في تونس بين الراهن واآلتي أ. حمادي بن ـئئ ـئئـئئ

 .عثمان )تونس(

ــ أين األغنية العربية المعاصرة في الوطن العربي من هويتها 

 العربية د. يوسف طنو  )لبنان(.

 د. محمود قطامي )تونس( الجلسة الثانية: مقررها أ.

د. عبد  فيةخالل الحقبة القذا الليبيةـئئئـئئئ الواقر المعاصر لألغنية 

 .ه مختار السباعي )ليبيا(

البلدان العربية  أ.عادل  مختلفـئئئئئئ واقر األغنية المعاصرة في 

 الهاشمي )العراق(.

 : تعليم الموسيقا في العالم العربيالمحور الثالث

 الجلسة األولى: مقررها أ. عبد العزيز بن عبد الجليل )المغرب(.
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ف في العالم العربي د. شريالجامعي  الموسيقيـئـ مشاكل  التعليم 

 علي حمدي )األردن(.

ه في ــات تقويمــومدي يقيــالموسليم ـــاء المنهجي للتعــئـئ البنـئـئـئ

 ربي أ. حبيب ظاهر العبا  )العراق(.ـالوطن الع

 الجلسة الثانية: مقررها د.يوسف طنو  )لبنان(

رؤي حول التعليم الموسيقي في الوطن العربي  أ. د. محمود ـئئئئئـئئئئئ 

 ط )تونس(.خطا

ـئئئئئئئئئـئئئئئئئئئ تحديات التعليم الموسئئئئيقي في العالم العربي الموجود 

 والمنشود د. محمد الماجري )تونس(.

 في مصر  أ.د. أميرة فرج )مصر( الموسيقاــ مشاكل تعليم 

 د. ناديا عبد العزيز )مصر( الجلسة الثالثة: مقررها أ.

مشاكل التعليم الموسيقي في الوطن العربي د.طارق حسون ـئئئئئئـئئئئئئ 

 .يد )العراق(فر

ـئئئئئـئئئئئ الموسيقا فمن مدار  العالم العربي ـئئئئئـئئئئئ أسلوب جديد 

 ريبال الخضري )سورية(. مشاكل وبع  الحلول  أ.

ـئئئئئئـئئئئئئ تعليم الفنون ألطفال العالم العربي وسيف للتنمية ومحور 

 آمال مختار )مصر(. د. للتفاهم الدولي أ.

 دور اإلعالم في نشر الثقافة الموسيقية : المحور الرابر

 لجلسة األولى: مقررها محمود المسفر )المغرب(ا

د. مها العربي  ـئئئئـئئئئ دور اإلعالم في نشر الثقافة الموسيقية   أ.

 .)مصر(

ـئئئئئئـئئئئئئ دور اإلعالم في نشئر الثقافة الموسئيقية د. هيثم شعوبي 

 .)العراق(
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لمحة عن دور اإلذاعة األردنية في نشر الثقافة الموسيقية في ـئـ 

د. عبد  يات من القرن العشئئرين. أ.والسئئبعين حقبة السئئتينيات

 .الحميد حمام )األردن(

ة الموسيقية. دور إذاعة ـــر الثقافــــالم في نشـئـئـئــئـئ دور اإلع

 لبنان هنا بيروت أ. أسعد مخول )لبنان(.

المنظومة اإلعالمية عبر الشبكة العنكبوتية من األنترنيت  ـئئئئـئئئئ

مان عين ترجوأثرها في نشر الثقافة الموسيقية أ. هبة محمد م

 )سورية(

 .هذا وقد عقدت بعد ذلك جلسئئئئئئة خاصئئئئئئة كانت مقررتها أ. د

رتيبئة الحفني، قئدم فيهئا الئدكتور سئئئئئئعد ه آغا القلعة ورقة بعنوان 

)نحو اسئئئئئئتراتيجيئة قوميئة السئئئئئئتراحة الموسئئئئئئيقا العربية في ظل 

 التحوالت التكنولوجية واإلعالمية التي يشهدها العالم(.

 المهرجان

تشرين الثاني من كل عام يزف إلى الشعب العربي يظل شئهر 

انطالق مهرجان الموسئئئئيقا العربية الذي يحمل معه حالة من الزخم 

الفني والحرا  الثقافي بين الفنانين والباحثين والمهتمين بالموسئئئئئئيقا 

 2211والئفئنئون فئي كئئئل أقئطئئئار الئوطئن العربي. ويئئئأتي عئئئام 

هو خاصئئة الفنون، فبخصئئوصئئيته الشئئديدة في كل جوانب الحياة، وب

عاماط على مهرجان الموسئئئئئيقا العربية ممتزجاط 22يحمل معه مرور 

 بنسائم الحرية.

ولعل أسئئئئمى مهام الموسئئئئيقا أن تعبر عن المجتمر في  تعاقب 

الفترات التاريخية المختلفة، والتواصئئئئئل بهذا المفهوم مر مجتمعات 

وبهئئا إنسئئئئئئئانيئئة ومحئئاورتهئئا وتبئئادل التئئأثير معهئئا فيمئئا يوافق أسئئئئئئل

وحضئئارتها الفنية، وقد أصئئبح هذا ممكناط على نطاق واسئئر بفضئئل 

وسئئئئائل االتصئئئئال الحديثة وتنقل الفنانين عبر بالد العالم باعتبارهم 

 سفراء دائمين ألقطارهم العربية.
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نحن نمتلك حضئارة عريقة ومالمح شديدة الخصوصية، وكلنا 

ين الذين أمل أن نظل كما نحن أمام الغزوات الموسئئئئئئيقية من اآلخر

حئاولوا عزل النا  عن الحقيقة والواقر الذي نعيشئئئئئئه، واسئئئئئئتغلوا 

األغئاني الهئابطئة والفنون المتدينة لتغييب الوعي والثقافة. كلنا الثقة 

بأن األيام القادمة سوف تحمل معها رياح التقدم واالزدهار للموسيقا 

 العربية.

 الفرق المشاركة في المهرجان

يئئئادة عبئئئد الحميئئئد عبئئئد الغفئئئار فرقئئئة الموسئئئئئئيقئئئا العربيئئئة ق

)مصئئئئر(،فرقة أم كلثوم للموسئئئئيقا العربية قيادة أ.د. عماد عاشئئئئور 

)مصئئئئئر(، فرقة عبد الحليم نويرة للموسئئئئئيقا العربية قيادة صئئئئئالح 

غباشئي )مصئر(. الفرقة القومية العربية للموسيقا قيادة سليم سحاب 

را ب)مصئئئر(، مجموعة الحفني للموسئئئيقا العربية )مصئئئر(، فرقة أو

اإلسئئكندرية للموسئئيقا العربية قيادة عبد الحميد عبد الغفار )مصئئر(، 

فرقة الفنانة أنغام قيادة وليد فايد )مصئئر(، فرقة اإلنشئئاد الديني قيادة 

د. ألفريئئئد فرج  عمرو فرحئئئات )مصئئئئئئر(، فرقئئئة قيثئئئارة قيئئئادة أ.

)مصئر(، فرقة كوكب الشئرق النسائية قيادة عماد عاشور )مصر(، 

مركز تنميئئة المواهئئب بئئاألوبرا قيئئادة أ.د. نئئاديئئا عبئئد كورال أطفئئال 

 العزيز )مصر(.

 والمطربات المشاركون في المهرجانالمطربون 

محمد الجبالي )تونس(، ناديا مصئطفى )مصر(، ريهام الحكيم 

)مصئئئئئئر(، عالء عديدي )ليبيا(، أحمد فتحي )اليمن(، وعد البحري 

لمغرب(، مدحت )سئئورية(، أمجد العطافي )مصئئر(، فؤاد زبادي )ا

صئئالح )مصئئر(، محمد الحلو )مصئئر(، غادة رجب )مصئئر(، جنان 

)المغرب(، أحمد سئئعد )مصئئر(، رحاب الصئئغير )مصئئر(، رحاب 

مطاوح )مصئئر(، كريمة الصئئقلي )المغرب(، مي فاروق )مصئئر(، 

 أنغام )مصر(،خالد سليم )مصر(، محسن فاروق )مصر(.
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محمد حسن ــ كمان )مصر(، جهاد عقل ــ كمان )لبنان(،  سعد

 )مصر(، عمرو سليم ــ بيانو )مصر(. هلعبد ه حلمي ــ كو  

 نتوصيات مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية العشري

يقية تلحق بالمعاهد ــــاء مراكز لتنمية المواهب الموسـئـئـئـئـئـئ إنش

 ز.والكليات التي ال توجد فيها مثل هذه المراك

تشجير إعداد برامو إذاعية وتلفزيونية وفضائية وعبر الشبكة ـئئئـئئئ 

بمختلف التراثيات الموسئئئئئئيقية العربية، والتعامل مر  العنكبوتية

العولمة بمفهوم االنفتاح والحوار الثقافي، واالسئئئئتفادة منها فيما 

يالئم الهوية الموسئيقية العربية فضئالط عن دعوة وسائل اإلعالم 

مؤتمرات تنئئاقش دور اإلعالم لنشئئئئئئر الثقئئافئئة  واإلعالميين في

 الموسيقية والموسيقا الجادة.

ـئئئئـئئئئ فرورة تبادل المعلومات المتعلقة بالنشاطات الموسيقية في 

 البلدان العربية من خالل الشبكة العنكبوتية والبريد االلكتروني.

ـئئئئئئئـئئئئئئئ تطوير المناهو الدراسئئية لرفر مسئئتوي األداء الموسئئيقي 

لعملي على التواصئئئئئل المسئئئئئتمر بين عمداء والبحث العلمي وا

المعاهد الموسئئئيقية والكليات والموسئئئيقيين والباحثين في كل ما 

 يخص الموسيقا العربية ممارسة وبحثاط.

االهتمام بثقافة الجودة في مختلف الكليات والمعاهد الموسئئئيقية 

من خالل  وفئئئئئئر معئايير  الجودة وتطبيقها، وتشئئئئئئجير الشئئئئئئباب 

شئئئاركة في المؤتمرات والمهرجانات الموسئئئيقية، والطالب على الم

واالشئئئئئئترا  ببحوثهم حول الموسئئئئئئيقئا العربيئة، وإنشئئئئئئاء مدار  

موسئئئئيقية لمدار  التعليم التي تسئئئئئبق المرحلة الجامعية في البلدان 

 العربية التي تفتقر إلى ذلك.
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