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 (1)وــل الل  ـنبي .د

 

ل والحفةاظ عليه في  ظهرت حركةة االهتمةام بةالتراث عمومةا

الحقبةة االسةةةةةةةتعمةارية ة التي عةانةةةةةةةتها البلدان العربي ة، أو التي 

ل بفترة االنتدابات اإلنكليزي   اصةةةةةطلح على تسةةةةةميتها سةةةةةياسةةةةةي ا

 . وكانت الحركة هذه عنوان مقاومةٍ ثقافية والفرنسةةي  واإليطالي 

تضةةةةاف إلى العناوين المقاومة األخرم. فمن لم يحمل السةةةةالح 

حمل القلم واآللة الموسةيقي ة أو صةدح بحنجرته. وما إن استقل ت 

البالد حتى غةةاب هةةذا االهتمةةام بةةالتراث وجمعةةه ودراسةةةةةةةتةةه 

والبحةةث فيةةه، فةةانةةدفع أهةةل البالد الحةةديثو الحريةةة إلى األخةةذ 

ل  ل حياتي ا ل ومسةةلكا ل ومأكالل ومشةةربا بأسةةباب العيش األوربي ملبسةةا

، واألوربيون ل وغنةةاءل وحةةدهم، أو يكةةادون أن يكونوا  ( 2)وعزفةةا

وحدهم  هم الذين عكفوا على دراسةةةةة تراثنا الموسةةةةيقي ونب هوا 

إلى أن ه في طور الضةةياو واالندثار، أو أن ه ليلإ إلى الضةةياو إ ا 

س ويُنَشرلم يُجمع ويصن ف ويُسج    .(3)ل ويُدَرس ويُحلل ويُدرَّ

                                                           


 أستا  في جامعة دمشق. ــ


بجهود  1712تمر الموسةةةةيقا العربية األول الذي انعقد في القاهرة سةةةةنة كان لتنظيم مؤــ 

 مستشرقين وعرب أكبر األثر في التنبيه إلى ضرورة حفظ تراثنا الموسيقي وجمعه.


ظل ت حركة االهتمام بموسيقا الشعوب في أوربا منصب ة لوقت طويل على موسيقا  ـةةةـةةةـةةةة

إال  بعد فترة طويلة من الزمن نسةةةةةبيال، الهند وإيران، وهي لم تلحظ الموسةةةةةيقا العربية 

قياسةال إلى اهتمامها بموسةيقا الفرس والهند. ولعل السةبب أن يكون ضمنيال ما جاء على 

لسةان المؤرخين الفرنسيين في وصف مصر عن بدائية الموسيقا التي سمعوها، فضالل 

ية موضوععما عرفوه أيضةال من موسيقا نعوب نمال إفريقيا. وقد تطلب األمر وقتال و

وتةةأنيةةال وتمحيصةةةةةةةال ومعرفةةةل نظريةةةل علميةةةل كي تتغير الفكرة النمطيةةة المتةةداولةةة عن 

 الموسيقا العربية.
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ة  والغريةةب أن الةةدعوات األوربيةةة لحفظ الموسةةةةةةيقةةا التراثيةةة 

ودْرسةةةةها فَهاَمها بعل أهل البالد على أنها تكريس للتخل ف والتحن   

والركود، إ  كةةان بعل أهلنةةا، كي ال نقول عةةدد كبير منهم، يرون 

زمن، يها وعلى أهلها الفي موسةةيقانا التراثي ة موسةةيقا متحفي ة عفا عل

وأن العصةةةةةةر وقتئةٍذ يقتضةةةةةةي االقتةداء بةالحريةة األوربيةة، فراحوا 

يغرفون منها بال حسةةةةاب وال رقيب وال روية وال دراية وال تدقيق، 

فيما يصةةةلح منها لنا وما ال يصةةةلح، المهم أن نتمثل ما لدم نةةةعوب 

الضةةةةةفة الشةةةةةمالية من البحر المتوسةةةةة  قبل أن تبهرهم فكرة الحلم 

ألمريكي. صةةةةار المجلوب من بعيد عنوان التحضةةةةر، والتبر  من ا

القديم دليل تمدن، حتى إن صةةةةةفة "بلدي" صةةةةةارت تعني ( 4)المحلي

 سوقي مبتذل!

وبدالل من دراسة العود وتطوير تعليم وتعلُّم العزف عليه جرت 

محاوالت الهثة لتطويع للة البيانو لتعزف ثالثة أرباو الصةةةةةةوت أو 

أعمالهم ( 5) ! وانبرم الموسةةةةةةيقيون في )هَْرَمنةا(حتى أجزاء الكوما

ة هربال من الخ  اللحني الواحد  بال خبرة وال درايةة هرمنةل بدائية فج 

)المونودية( التي تطبع موسةةةةيقانا بمزاج خاص. واقتضةةةةت الهرمنة 

لة كي  التةأليف في مقةامةات تخلو من ثالثةة أربةاو الصةةةةةةوت، ومعةد 

و بعل جملةةةة مهرمنةةةةل! تتمكن بعل اآلالت من عزف جملةةةة أ

وتضةةةخمت الفرق الموسةةةيقية تضةةةخمال سةةةرطانيال غير مدروس وال 

                                                           

سيمون جارغي السويسري ومعه الفرنسي جان كلود نابرييه هما اللذان قد ما منير  ـةةـةةـةة

م  بشةةةةير إلى الوسةةةة  الثقافي الفني األوربي، وكريسةةةةتيان بوفيه الفرنسةةةةي هو الذي قد 

ازف البزق السةةةةةةوري محمةد عبد الكريم إلى أوربا، هذه مفارقة أولى، أما المفارقة عة

الثانية التي نريد أن نسةوقها هنا أن أسةاتذة مدرسةةة بغداد للعود الذين أكدوا مرارال على 

العراق(، مات عميدهم محيي الدين حيدر في إسطنبول، ـةةةةـةةةة  جغرافية التجربة )بغداد

في لندن، ومات ثالثهم منير بشةةير، بعد  1799أيلول  24ومات ثانيهم جميل بشةةير في 

 في بودابست!  1779عشرين عامال من وفاة أخيه، سنة 

ــ مصطلح موسيقي يقصد به كتابة أدوار المرافقة لأللحان الموسيقية. التحرير 
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مقونن بال ضةةةاب  له، تُحشةةةر فيها اآلالت حشةةةرال ويُخترو لبعضةةةها 

 .(6)جمل موسيقية بدافع التوزيع الموسيقي

ما يمكن أن نسةةةميه اليوم اإلرث الموسةةةيقي العربي، وربما 

غنائي الموسيقي العربي، من األفضل واألدق أن نقول: اإلرث ال

هو حصةةةةةةةيلة مجموو ثقافات األقوام الذين نةةةةةةةغلوا فضةةةةةةةاءات 

جغرافيةة خاصةةةةةةةة بهم في زمن من األزمان، وأصةةةةةةةبحت كلها 

مجتمعةةة في رقعةةةٍ انتشةةةةةةةر فيهةةا اإلسةةةةةةةالم، واعتنقةةت األقوام 

ل  واألعراق واألمم الةدين الجةديةد فةأدخلت فيه دماءل جديدةل وألوانا

وثقافات وموسةةةةةيقات جديدة، بعضةةةةةها جديدةل وأحاسةةةةةيس جديدةل 

يفوق بكثير مةا كةان للعرب منهةا رهةافةةل و وقال وصةةةةةةةنعةل ودقةل 

ل. هذا الخلي  البشةةةةةةةري من لحٍم ودٍم وروحٍ انصةةةةةةةهر مع  وعمقا

الزمن في بوتقةة األمةة العربيةة واإلسةةةةةةةالمية، وإن كانت بعل 

 األقوام التي انصهرت فيها ال عربية وال إسالمية.

ف توزو أو كيف تُعرف؟ أسةئلةإ ال يمكن ما هي الحصة  وكي

اإلجةابةة عنها بدقة، ولعل اإلجابة عنها أال  تكون يومال دقيقة، فلم يبَق 

من هةذا الخلي  الثقةافي الموسةةةةةةيقي نةةةةةةيئةال على حةالةه وإنما تفاعل 

وتةةداخةةل وتمث لةةه ورثتةةه الجةةدد بمزاجهم الخةةاص بهم، وبةةأسةةةةةةلوبهم 

 بل هو من هذا و اك. الخاص بهم، فأصبح نيئال ال هذا وال  اك

ظهر العرب في المسةةةةةار الزمني التاريخي في القرن السةةةةةابع 

الميالدي مع الةدعوة اإلسةةةةةةالميةة. وهذا ال يعني أن العرب ما كانوا 

                                                           

اإلسكندراني أندريا ـةةةـةةة  المحاوالت الجادة في التوزيع جاءتنا من الموزو اليوناني  ـةةةـةةة

و كثيرال من أعمال محمد عبد الوهاب، وأجاد في توزيع بعل أعمال رايةد ر الةذي وز 

الملحن والمطرب السةةوري نجيب السةةراج، نذكر منها: )ليالي الشةةتاء، أنعم من ضةةوء 

القمر، مةةا أجمال أن نرحال...(. ثم أحسةةةةةةن من بعةةده في التوزيع، المصةةةةةةري علي 

 إسماعيل.
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موجودين قبةةل الةةدعوة، فوجودهم قبةةل الةةدعوة مؤكةةد بةةالمصةةةةةةطلح 

"الجةةاهليةةة"، وهو وجود قريةةب زمنيةةال نسةةةةةةبيةةال بفترة الةةدعوة إ  إنةةه 

قها تمامال ويتوغل في القدم قبلها بزمن بعيد. وقد قصةةةدنا نظريال يسةةةب

هنةا أن حضةةةةةةور العرب تةةاريخيةةال بةةدأ مع الةةدعوة وبعةةدهةةا، إ  تةةأكةةد 

حضةةةةةةورهم بنشةةةةةةر دعوتهم وتأسةةةةةةيس إمبراطوريتهم على أنقا  

 إمبراطوريتي الفرس والروم.

ضةةةةةةمن هةةذا السةةةةةةيةةاق الةةداللي المحةةدد، وفي اإلطةةار الثقةةافي 

كن أن نقول إن العرب بصةةةةةالتهم ورحالتهم الموسةةةةةيقي تحديدال، يم

وعالقةةاتهم وتزاوجهم وإطالعهم وتةةأثرهم ورثوا في األقةةل مةةا كةةان 

معروفةال قبلهم عنةد أقوام جةاوروهم أو احتكوا بهم في فترة الجةاهلية 

الل في غالبهم األعم، حضةةةةةةريون  ومةا قبلهةا، وكةانوا تجارال بدوال ُرح 

ب، إن بقينةا في العهد مقيمون في الحةاضةةةةةةرات الكبرم كمكةة ويثر

 والرقعة الجغرافية الذي ستولد فيه الدعوة اإلسالمية.

المهم هنةا أن نقول إنهم في األقةل قةد ورثوا موسةةةةةةيقيةال ما كان 

مةةعةةروفةةةال وقةةتةةئةةةٍذ مةةن "أنةةظةةمةةةة" مةةوسةةةةةةةةيةةقةةيةةةة: فةةةارسةةةةةةةةيةةةة 
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وما قبل ( 10)وسةةةةةةريانية وتركية ( 9) وبيزنطيةة(8)وإغريقيةة(7)وهنةديةة

جاهلية، مكوناتإ اجتمعت كلها في في الهالل الخصةةةةيب و(11)عربية
                                                           

نغمة. يخرج من  22من استخدام أوربا السل م القديم  ا الـةةة  "الموسيقا الهندية ُسلَّمها قريب ـةةةـةةة

دتين الطبيعي يمكن أن يكون  دتين الطبيعي. والجنس  و المةةَ ترتيةةب أبعةةاد الجنس  ي المةةَ

على األسةاس )صةول(، أو على األسةةاس )دو(، وفي كليهما، فلن النغمات السةبع األسةاسةةية 

، نا، سةةا. وكل واحدة منها  يسةةمونها )نةةد (، بأسةةمائها الهندية هي: سةةا، را، كا، ما، با، دها

 يعني نغمة التأسيس، واللفظ يبدو أنه عن العربية".

لإلسةةةتزادة أنظر: غطاس عبد الملش خشةةةبة، المعجم الموسةةةيقي الكبير، المجلد الخامس، 

 .124ــ121ص

ذ نالموسيقا اإلغريقية هي موسيقا قدماء اليونان، وهي األصل الذي انتشر في العالم م ــ

القرن السةةةةادس قبل الميالد. يرتكز علمهم في الموسةةةةيقا على الجنس المسةةةةمى عندهم 

تْين"، أي ما يتألف من بُعَدْين طنينيين. وأول  دياتوني، وهو ما يسةةةميه العرب: " ا المد 

تيَن"، على الترتيب الفيثاغورثي.  ى " ا المد   أنواو الجنس األصل األول، المسم 

 نسةةبةل إلى بيزنطة عاصةةمة مملكة الروم الشةةرقية في عهد الملش ـةةةةةة الموسةةيقا البيزنطية

قسةةطنطين األول، وكانت تضةةم تركيا. والموسةةيقا البيزنطية قديمال هي نفسةةها الموسةةيقا 

اإلغريقية إلى القرن الخامس الميالدي. والتغيير الذي بدأ في الموسةةةيقا اإلغريقية كان 

ى ثالثته، واسةةةتمر  لش التعديل حت يتناول تعديل الجنس األصةةل األول، بالتصةةرف في

ل القس خريسةةةتيوس إلى إصةةةالح نةةةامل في تحديد أبعادها  القرن الثامن عشةةةر إ  تفر 

وعالمةةاتهةةا وطرق كتةةابتهةةا. وجعةةل العالمةةات الةةدالةةة على النغم في التةةدوين تُكتةةب من 

لى إ اليمين إلى اليسةار كما في اللغة العربية واللغات الشرقية، وتكتب أيضال من اليسار

 اليمين كما في اليونانية.

لمزيد من التفاصةةةيل انظر: غطاس عبد الملش خشةةةبة، المعجم الموسةةةيقي الكبير، المجلد 

 .289ــ  284الخامس، ص: 

الموسيقا التركية: الموسيقا التركية عند الترك هي وليدة الترتيب البيزنطي القديم،  ـةةةةةـةةةةة

غورثي األصةةةةةةل، و لش في ثالثته، وهذا على التعةديل الذي أُجري في أبعاد الجنس الفيثا

اإلجراء على التعديل كانوا يسةةةةةمونه جنس )راسةةةةةت(، ويسةةةةةمون النوو الثاني )بياتي(، 

والثةالةث )سةةةةةةيكةاه(. أما ترتيب نغم  ي المدتيَن، من غير تعديل، فكانوا يسةةةةةةتعملونه في 

النهوند(، أنواعةه الثالثةة دون تغيير، فأول أنواعه هو الجنس المسةةةةةةم ى )عجم(، وثانية )

 وثالثة )الكردي(. عد ة النغم في الموسيقا التركية تسع عشرة نغمة.

لالسةةةتزادة انظر: غطاس عبد الملش خشةةةبة، المعجم الموسةةةيقي الكبير، المجلد الخامس، 

 .271ــ288ص. 
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بوتقةة اإلسةةةةةةالم الةذي صةةةةةةهرهةا مع أقوامهةةا. بعل هةةذه الثقةةافةةات 

الموسةةةيقية كانت متوازية في الوجود بعضةةةها مع بعل، وبعضةةةها 

اآلخر، سةةةةةبقته أو لحقت به. ما نريد قوله تتابع زمنيال مع بعضةةةةها 

 اتوجد وتظهر دون حامله هو إن الثقةافةة الموسةةةةةةةيقية بحد  اتها ال

البشةةةةري اإلنسةةةةاني. وهذا الحامل البشةةةةري اإلنسةةةةاني عندما اعتنق 

اإلسةةةةةةالم، لم يخرج من جلةةده، وإنمةةا انخرط في األمةةة،  اب فيهةةا 

بمكونةاتةه اإلضةةةةةةافية التي لم تكن بداية في األمة. هذه اإلضةةةةةةافات 

الكثيرة المتنوعةة من غير العرب بشةةةةةةتى أعراقهم دخلت المنظومة 

م العقيدة، لكنهم أدخلوا إلى نسيج نانريها اإلسةالمية، اعتنقوا جميعه

من العرب ثقافات متنوعات ما كانت، أو على األقل، لم يكن نةةةةيء 

 في مستواها عند الفاتحين.

إال أن المحةةاوالت التي أرادت وتريةةد دومةةال، على األقةةل فيمةةا 

يتصةةةةةةةل بةةالبحةةاثةةة العرب، أن يكون للعةةالم العربي تراث أو إرث 

مشةةترك واحد، أو له قاسةةم مشةةترك واحد موسةةيقي موحد، أو قاسةةم 

وخصوصيات جغرافية تتصل بكل منطقة من مناطق بلدان العرب، 

نقول إن هذه المحاوالت بمضةةةةامينها ونواياها الطيبة، ال يشةةةةاطرها 

الرأي بحاثة لخرون أوربيون. فعلى سةةبيل المثال الباحث الموسةةيقي 

                                                           

الموسيقا العربية هي األصل القديم الذي انتشر في الشرق منذ القرن األول للهجرة  ــة

الميالدي( وعنه أخذت لسةةةةيا الصةةةةغرم، ثم أوروبا. تعتمد الموسةةةةيقا )القرن السةةةةابع 

العربية على صةةةةنفيَن من األجناس اللحنية، لكل منهما ثالثة أنواو، ومجموعها يُعرف 

ى الجنس األول ) ا المدتيَن الطبيعي(  باسةةم األجناس القوية، أو األصةةول السةةتة. يُسةةم 

ول(، جنس نهوند على األسةةةةاس وأنواعه الثالثة هي: جنس عجم على األسةةةةاس )صةةةة

ى )القوي  )ال(، جنس كردي على األسةةاس )سةةي(. والجنس األصةةل الثاني، هو المسةةم 

المسةةةتقيم( وفيه أيضةةةال ثالثة أنواو هي: القوي المسةةةتقيم جنس )راسةةةت(، ويؤخذ على 

المبدأ على أسةةةةةاس ثانية الجنس األصةةةةةةل األول، وهي نغمة )ال(، والثاني هو )القوي 

ى )القوي غير المنك س(، و اصطالحال )بياتي( وهي نغمة )سي(، أما النوو الثالث فيسم 

المنتظم(، ويعرف باسةةم جنس )سةةيكاه( ألنه يؤسةةس على ثالثة جنس )الراسةةت(، وهي 

 نغمة )دو(، نصف زائدة.

لالسةةةتزادة انظر: غطاس عبد الملش خشةةةبة، المعجم الموسةةةيقي الكبير، المجلد الخامس، 

 .122ــ272ص. 
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لعشرين، في مطلع القرن ا Jules Rouanetالفرنسي جول روانيه 

يرم أن مةا يطلق عليه "موسةةةةةةيقا عربية" هو مزيج من عناصةةةةةةر 

فارسةةةية وتأثيرات من منطقة الحيرة، وفيها من الغسةةةاسةةةنة ما فيها، 

ه غل فةةه العرب المنظ رون في القرون الوسةةةةةةطى  وهةةذا الخلي  كلةة 

بنظريةٍة موسةةةةةةيقيةٍة يونةانية. وإن هؤالء المنظ رون العرب بلرادتهم 

ما وجدوا موسيقاهم عليه في زمانهم، بنظريات تقعيد موسيقاهم، أو 

موسةةةةةةيقيةةة إغريقيةةة، إنمةةا هي جهود قسةةةةةةريةةة تخلو من العلميةةة 

والموضةةةةةةوعيةة، همهةا جميعهةا إلباس موسةةةةةةيقاهم بقواعد يونانية! 

ويةذهةب روانيه في دعواه إلى أبعد من  لش ،معتبرال أن ليس للعرب 

نما ورية إفن خاص بهم، ويقول: "الفن الذي يسةةةمى بالعربي في سةةة

هو فن سوري، وهو قبطي في مصر، وبيزنطي في لسيا الصغرم، 

إيبيري في إسبانيا،  ـةةةـةةة بربري في إفريقيا، ورومانيـةةةـةةة  وروماني

 .(12)وبارثي وساساني في فارس وبالد ما بين النهرين"

بعةةد ثالثين عةةامةةال من مقولةةة روانيةةه جةةاء البةةارون رودولف 

البحةةاثةةة التونسةةةةةةيين كتةةب   ديرالنجيةةه الةةذي ترجم مع معةةاونيةةه من

ين العرب  ورسةةائلهم في القرون الوسةةطى ما أصةةبح يعرف  المنظر 

. قَباَل ديرالنجيه ضةةةةةةمنال ما جاء به الموسيقا العربيةاليوم بمجلدات 

المنظرون العرب، برب  الموسةةيقا العربية باليونانية، لكنه أنةةار أنه 

ن "أصةةةل كان من األفضةةةل لو عمد المنظرون العرب إلى البحث ع

دم عهةةدهم في (13)أولي" ، أو عن "نواة موسةةةةةةيقيةةة قوميةةة قةةديمةةةل قةةا

التاريخ كأمٍة سةةةامي ٍة تجعل من هذا "األصةةةل األولي" مبدأ الدراسةةةة 

والبحةةةث، انطالقةةةال منةةةه تُعرف اإلضةةةةةةةةافةةةات المجلوبةةةة، وتعرف 

التةةأثيرات والتطورات الةةداخليةةة التي تطرأ على كةةل منظومةةة من 

 د وفكر وإحساس.المنظومات للبشر فيها ي

                                                           

 تاريخ، المجلد ـةةةةةـةةةةة  ل روانيه، "الموسيقا العربية"، في موسوعة الفينياكجو ـةةةةةـةةةةة

 .2946، 2919، 2915، 2918ــ  2688الخامس، ص. 

 ،ـةةـةة البارون رودولف ديرالنجيه، الموسيقا العربية، المجلد الخامس، باريس، غوتنر

 .19، ص. 1747
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من يقرأ روانيةةه يةةدرك أنةةه يخل  معةةال بين الفن العربي والفن 

اإلسةالمي وال يجعل بينهما فاصةالل، لكنه في الوقت نفسه ينفي عن 

العرب أن يكون لهم فن تُلصةةةق به صةةةفة العربي، وأنه فن لخرين 

اسةتحو  العرب عليه بفعل اإلسالم الذي نشروه بين ظهراني أقواٍم 

ة أصةةةةةةالل، وإنما اعتنقت دينهم. وهو يرم أن الفنون ليسةةةةةةت عربي

التي نسةةةةةةةبهةا العرب إليهم إنما هي فنون مسةةةةةةةيحية، أو فنون غير 

إسةةةةةالمية باألصةةةةةل، أكسةةةةةبها العرب ومعهم المسةةةةةلمون من غير 

العرب، صةةةةةفة العروبة أو اإلسةةةةةالم. في حين يرم ديرالنجيه في 

 الفن العربي أصالل ساميال مغرقال في قدمه.

مي الشةةةةةةعور القومي عند الترك والفرس في منتصةةةةةةف مع تنا

القرن العشةةةةةةرين تنامى معه النظر إلى المفهوم الذي يرفل الفنون 

اإلسةةةالمية وإرجاعها في مجملها إلى فنوٍن أصةةةولُها غير إسةةةالمية، 

إ  إن الفرس والترك معال رفضوا هذه المقولة كليال. وفي الوقت نفسه 

ا فتحوا بالد فارس لم يكن ظهرت فرضةةةةةةيات تقول إن العرب عندم

لهم في الموسةةةةةةيقةا ما كان للفرس، وإن الفاتحين العرب وجدوا عند 

من أخضةعوهم لسةلطانهم ولسةلطان دينهم فنال موسيقيال متطورال تبنوه 

ونسةةبوه فيما بعد ألنفسةةهم. وكان للترك فيما نسةةوق من أفكار موقف 

ن ال كموقف الفرس، وأظهر كال الموقفين: الفةةةارسةةةةةةي والتركي أ

فضةةل للعرب وال سةةبق لهم في الموسةةيقا، وأن ما لديهم هو فارسةةي 

تركي، أي غير عربي، بةل وحتى جاء من خارج المزاج السةةةةةةامي 

أوربيون، في حين يعدُّ ـةةةةةةـةةةةةة كل ه، إ  إن الفرس يعد ون أنفسهم هندو 

الترك أنفسةةةهم أوراليون ألطانيون. وفي كال الرأيين ما فيهما ضةةةمنال 

أو تقليل من نةةةةةأنها. وهم يرون حتى في اإلرث من عداء للسةةةةةامية 

البيزنطي محطة واصةةلة بين اإلغريق ـةةةةةةةـةةةةةةة  الموسةةيقي السةةرياني

 القدامى وعرب الجاهلية.

أفكار روانيه، ومعها أفكار مسةةةتشةةةةرق فرنسةةةةي لخر هو جاك 

بيرك، مرورال بةةاألفكةةار المعتةةدلةةة التي  كرهةةا رودولف ديرالنجيةةه، 

تدور كلها حول موضوو نزو  الموسيقا العربية، صاحب موسوعة
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نةةرعية صةةفة العربية عن الموسةةيقا التي نسةةميها كذلش، وإرجاعها 

في أصولها كلها إلى الفرس والترك، وأن البحث عن أصول يونانية 

. واألفكةةار الجةةازمةةة  ل قسةةةةةةريا قةةديمةةة )إغريقيةةة( فيهةةا، ُمقحمإ متقو 

عليه من القةاطعةة التي تبنةاها روانية لعلها جاءته ضةةةةةةمنال مما اطلع 

الذي نفى وجود المعلقات  Renanأعمال المسةتشةرق اللساني ُرنان 

الشةةةعرية الجاهلية، بل ونفى معها ونةةةكش في الشةةةعر الجاهلي كلَّه، 

وعنه أخذ غيره من المسةةةةةتشةةةةةرقين في هذا دون أن يذكروه، وبهذه 

األفكار طلع طه حسةةةين فأثار معركةل لم تنتها عقابيلها حتى اليوم بين 

 .(14)ر مؤيد ومعا

وما نريد قوله هنا ليس قَولهُ مع أو ضةةةد، وإنما محاولة سةةةماو 

وفهم األفكار المتضةةةةةاربة كلَّها المؤيدة والمعارضةةةةةة، بل والمحايدة 

 التي تسعى إلى قبول كلمة سواء في أصول الموسيقا العربية.

 Duhamelإن هجوم األديةةب الفرنسةةةةةةةي جورج دو هةةامةةل 

الشررررر  في كتابه  Berqueالذي  كره المسةةةةتشةةةةرق جاك بيرك 

، على هويةةة جةةامع القيروان الفنيةةة في تونس، والتي يقول الثررا  

فيها إن هذا المسةةجد ليس فيه من العربية سةةوم األر  التي بني 

. وبيرك نفسةةه يعيد اسةةتخدام مقبوس دو هامل بعد سةةت (15)عليها

وثالثين سةةنة مرةل أخرم وحرفيال، إنما في سةةياٍق لخر، حاول فيه 

على فكرة تةةدور حول "إعةةادة توظيف الثقةةافةةة". يحةةاول أن يةةدلةةل 

                                                           

  جاهلي إال  قليله ( بالشةةعر ال1872-1821نةك ش الباحث الفرنسةةي إرنسةت ُرنان )ـةةةةةة

مسةةةةتندال في نظريته هذه إلى: غياب االختالف بين لغتي الشةةةةمال والجنوب في جزيرة 

العرب، وافتعال مكانة قريش ألسةةةةةباب دينية، وتركيز الشةةةةةش على المعل قات ورواتها 

المشكوك في رواياتهم، وغياب االختالف بين لهجات القبائل، والشش في  اكرة الرواة 

، وغيةاب العبةادات القةديمة وأسةةةةةةماء اآللهة والمعتقدات في الشةةةةةةعر وتعةدد الروايةات

 الجاهلي الذي وصلنا.

لالسةةتزادة في هذا الموضةةوو أنظر: سةةمر مجاع ، ُرنان ونظرية الشةةش في الشةةعر 

 .2227الجاهلي، دار النهار، بيروت، لبنان، 

 ،115، ص 1724ــ جورج دو هامل، األمير جعفر. 



 

 15 

بيرك بعد أن استعاد فكرة دو هامل "أن ال نيء عربي في مسجد 

القيروان سوم األر  التي بني عليها"، ليقول أال يمكننا اعتبار 

اليوم أن كةل ثقةافة من الثقافات، من نواحٍ عديدة، ما هي إال  نظام 

التوظيف أكثر دقةل وموضوعيةل إن فكرة إعادة  (16)إعادة توظيف؟

من الفكرة األولى: أي نفي أي مأثرة للعرب فيما ينسبونه ألنفسهم 

من فنون، ففيه مجافاة للحقيقة وإجحاف، إ  إن من سةةةةةبق العرب 

في الموسةةةةةةيقا وجاورهم ال بد أنه أخذ عنهم متأثرال بفنون غيرهم 

 تأثربمزاجهم هم، وأحاسةيسهم هم. فتأثـةةةةةةةُّر العرب بالفرس غير 

الترك بالفرس، ولو كان األصةةل أن موضةةوو التأثير واحد، لكان 

مزاج المتلقي مختلفإ في مثالنا العربي ـةةةـةةة التركي. ففكرة إعادة 

االسةةةةةةةتخةدام هنةا أو إعةادة التوظيف أو ربمةا "التمثُّل"، هو رهن 

المتمثةةةل المتلقي، وهي عمليةةةة رهينةةةةإ بمتلقيهةةةا متنوعةةةة تنوو 

ى إعادة توظيفها مختلفال من ثقافة متلقية إل متلقيها، وبالتالي يكون

أخرم. نحن نحةةةاول هنةةةا أن نرم األمر ونقل بةةةه من وجوهةةةه 

المختلفة، بأطرافه المختلفة، ولو كانت حاسةمة على لسان روانيه 

ومن بعةةةده دو هةةةامةةةل، متحفظةةةة هةةةادئةةةة من طرف ديرالنجيةةةه، 

وتوفيقيةة بقلم جةاك بيرك. فةالحقيقةة هي كةل هةذا بنسةةةةةةةب مختلفة 

متبةةةاينةةةة تبةةةاين الفترات الزمنيةةةة التي نتحةةةدث عنهةةةا في تطور 

الموسةةةةةيقا العربية، إ  إننا ال ننكر أن ما كان للفرس والبيزنطيين 

أيام جاهلية العرب من موسيقا، ال تطاوله ما كان للعرب منها في 

نةةةةةيء. فالعرب بين إمبراطوريتين نةةةةةرقية فارسةةةةةية ونةةةةةمالية 

ل منهمةةا يبيعون ويشةةةةةةةترون بيزنطيةةة ارتحلوا بةةأحمةةالهم إلى كةة

 ويسمعون ويتأثرون وينقلون ويحاكون ويقلدون.

إلى   Jargyوقد تطرق الباحث السةةويسةةري سةةيمون جارغي 

،بدءال من (17)الموسرريقا العربيةأصةةول الموسةةيقا العربية في كتابه 

األسةةةةةةةاطير إلى التراث السةةةةةةةامي فةةالتوراتي فةةاإلنجيلي، مرورال 

                                                           

15، ص 1792اني، باريس، غاليمار، ــ جاك بيرك، الشرق الث. 

1791منشورات مطابع فرنسا الجامعية، باريس،  ــ. 
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ة غريقي، وصوالل إلى الجاهلية فبدايبالتراث الفارسي واليوناني اإل

اإلسةةةالم فالعصةةةر األموي ثم العباسةةةي منتهيال باألندلسةةةي. طبعال لم 

وجةةةارغي  .(18)يغفةةةل  كر التةةةأثيرات البيزنطيةةةة والسةةةةةةةريةةةانيةةةة

متخصةةةةةةة  بةةالسةةةةةةةاميين لةةذا نجةةده يرب  اإلرث التوراتي مةةارال 

 باإلنجيلي وصوالل إلى اإلسالم.

صةةةةةالح المهدي فيتناول أما الباحث الموسةةةةةيقي التونسةةةةةي 

مسةةةةألة أصةةةةول الموسةةةةيقا العربية بالطريقة التقليدية التي يُنظر  

ل، مسةةةةةتهالل رأيه بمباريات الشةةةةةعر التي  إليها عند العرب عموما

كةةان الجةةاهليون يجرونهةةا كةةل عةةام في مكةةة الجةةاهليةةة، وكةةانةةت 

روائعهم تُكتةب بمةاء من  هةب وتعلق على أسةةةةةةةتار الكعبة التي 

ل لشةأن قارضيها ولشأن الشعر عند رفعها إبراهيم  الخليل تعظيما

ل  إلى تأثير العمال الفرس (20). وأنةةةةةةةار المهدي(19)العرب عموما

الةةذين كةةانوا يؤمون مكةةة في القرن السةةةةةةةادس الميالدي لترميم 

الكعبة كيف أنهم حملوا معهم غناءهم. لكن الرأي الذي يتوسةةةةةع 

ن هذه فيه المهدي حول أصةةةةةةةول الموسةةةةةةةيقا العربية، اعتباره أ

                                                           

 من كتاب جارغي، الموسيقا العربية. وهو قد تعر   48ـةةـةةة  7أنظر الصفحات  ـةةـةة

للموضةةةةوو نفسةةةةه باختصةةةةار على غالف أسةةةةطوانة منير بشةةةةير، أمسةةةةية في جنيف، 

 .1792بشير أيضال،  ، وعلى أسطوانة عود عربي كالسيكي، منير1792

 نفى ُرنان وطه حسين ومرجيليوث ونولدكة أن تكون قصة المعلقات حقيقيةل، بل  ـةةةـةةة

إنهم جميعهم متفقون على أن ما يصةةةةةح من الشةةةةةعر المنسةةةةةوب إلى الجاهلية قليل جدال 

قياسةةال إلى ما هو معروف منه عندنا. إن بذور الشةةش في صةةحة نسةةب الشةةعر الجاهلي 

ديثة العهد وإنما هي تعود إلى القرنين الثاني والثالث للهجرة. الذي وصةةةةةلنا ليسةةةةةت ح

وقد نةكش بعل المؤرخين العرب بصةحة نسةب ما وصةلنا من الشعر الجاهلي أمثال: 

هـةةةة(، وابن سالم الجمحي 218ـةةةةـةةةة هـةةةة(، وابن هشام ) ؟  216ـةةةةـةةةة121األصمعي )

 هـ(.211ــ117)

12ــ  5 ، ص 1792 صالح المهدي، الموسيقا العربية، باريس، لودوك، ــ. 
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الموسةةةةيقا المتقنة بدأت مع زرياب في القيروان، وأنه حمل معه 

 إلى األندلس حيث  او صيته وانتشر فنه.(21)الموسيقا التونسية

والغنةةةاء العربي القةةةديم كةةةان ارتجةةةاالل حرال في مقةةةام من 

ل يصةاحبه ضرب إيقاعي ثابت. وما زال هذا  المقامات، أو موقعا

أو الموق ع موجود عنةةدنةةا وعنةةد النوو من الغنةةاء المرتجةةل الحر 

الهنود واإليرانيين والعراقيين. ولعل هنا أن تكون النواة الغنائية 

ها  الموسةةةةةةةيقيةة القةديمة التي طلبها ديرالنجيه التي يمكن أن نعدَّ

بةةةدايةةةة األصةةةةةةةةةل ننطلق منهةةةا في بحثنةةةا لتلمس تطور الغنةةةاء 

 والموسيقا عند العرب.

ه صةةةةالح المهدي من أن كان منير بشةةةةير قد رد  على ما جاء ب

زرياب بعد أن أقام مدة في القيروان حمل معه الموسةةةةيقا التونسةةةةية 

رقي من  إلى األندلس، بأن زاد زرياب الموسةةةةيقي هو زاد عراقي عا

بالد ما بين النهرين، أقدم مما جاء به اإلسةةةةالم أو حمله أو تمثله من 

 ةموسةةيقا، وأن مخزون زرياب الموسةةيقي هو موسةةيقا نةةرقية قديم

نتاج تالقح ثقافات تعاقبت وعانةةةةةةت في بالد الرافدين واألصةةةةةةقاو 

 .(22)المحيطة بها

ويشةير منير بشةير في موضةع لخر إلى أن أصةةول الموسيقا 

العربية قديمة قدم إنسةةان األر  التي يعيش عليها العرب اليوم، 

خصةةةوصةةةال في نةةةرق المتوسةةة  والشةةةرق األوسةةة ، وتحمل في 

                                                           

فلنالحظ هنا أن الدكتور صالح المهدي أدرج ضمن التأثيرات ما كان في تونس  ـةةةةـةةةة

من موسةةةةةةيقةا وقتئٍذ واطلع عليه زرياب وحمله معه إلى األندلس. وال نةةةةةةش عندنا أن 

زرياب قد اطلع على ما كان في تونس من موسةةةةيقا لكنه أطلعهم أيضةةةةال على ما حمله 

 ثير.معه من بغداد وهو ك

 14/12/1792لسان الحال، بيروت، ــ. 
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ونات الشةةةةةةةعوب التي تداولت وتعاقبت مكوناتها الثقافية الفنية مك

وتعايشةةةةت عليها، فأصةةةةول موسةةةةيقانا برأيه: سةةةةومرية، وبابلية، 

ولنةةةةةةةوريةة، وكلدانية، وفارسةةةةةةةية، وكردية، وبيزنطية، وعربية 

تداخلت وتشةاكلت وامتزجت في مزاج أهليها وُحملت إلى إسبانيا 

 .(23)ومنها إلى أوربا

ن أصةةةةةةول إن تأكيد المقام العراقي ضةةةةةةمن سةةةةةةياق البحث ع

الموسةةةةةةةيقةا العربيةة أمر مهم. فةالمقةام العراقي وليةد تالقح وتفاعل 

حضةةةةةارات ثقافية فنية كبيرة، انصةةةةةهرت معال وتطورت في بوتقة 

بالد مةا بين النهرين جغرافيةال. التةأثيرات الموسةةةةةةةيقيةة الفةارسةةةةةةةية 

والبيزنطيةةة والعربيةةة كةةانةةت متبةةادلةةة. والغنةةاء المسةةةةةةةمى بةةالمقةةام 

ي العراق وليس له نظير في بلد عربي لخر. العراقي ولد وتطور ف

إ ن هو وليد جغرافية محددة تفاعلت فيها حضةةةارات عانةةةت فيها 

أو كةةان لهةةا تةةأثير فيهةةا بحكم الجوار كةةالحضةةةةةةةارتين الفةةارسةةةةةةةيةةة  

 . وغناء المقام مبني على تسلسالت نغمية.(24)والبيزنطية

                                                           

 ،7/7/1792ــ إفلين مسعود، مجلة لبنان، بيروت. 

يرم عازف السنطور العراقي محمد حاج هانم رجب أن المقامات التي كانت  ـةةةةةـةةةةة

ل م يتألف من ديوان كامل، وأنها صةةةممت  معروفة في العصةةةر العباسةةةي مبنية على سةةةُ

)العود والقانون والسنطور والرباب(، وأنه بسقوط بغداد  استنادال إلى اآلالت الموسيقية

على يةد جحافل المغول والتركمان والفرس والترك. وبتأثر من ثقافاتهم  1258سةةةةةةنةة 

التي حملوهةا تةأسةةةةةةس نظةام جةديةد للمقامات متكي ف مع الشةةةةةةعر الفارسةةةةةةي والتركي 

ة ه ال يتجاوز ثالثوالعربي. أمةا المقةام العراقي المعروف غنا ه اليوم في العراق فعمر

قرون أو أربعة في حده األقصى، وال يمكن مقارنته بالمقام الذي كان يُغنى في العصر 

العبةاسةةةةةةي. هانةةةةةةم الرجب ينفي إ ن أن يكون المقام العراقي العباسةةةةةةي قد وصةةةةةةلنا 

باالسةةتمرارية ويفتر  أن قطيعةل حصةةلت بسةةبب التأثيرات التي أبن اها والتي أسةةسةةت 

 م جديد.لطريقة جديدة ونظا

 28/11/1764انظر هانم رجب، محمد، "المقام العراقي"، ورقة بحث مقدمة بتاريخ 

 إلى المؤتمر الدولي للموسيقا العربية الذي انعقد في بغداد.

انظر أيضةةةال هانةةةم رجب، محمد، المقام العراقي، بغداد، منشةةةورات مكتبة المثنى، مطبعة 

 .1761المعارف، 
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ت  فيهةةا، كي  مسةةةةةةةألةةة المقةةام العراقي إ ن مسةةةةةةةألةةة معقةةدة لنبةةُ

تخل  الفكرة التي نبحث فيها، وهي تلم س أصةةةةةول الموسةةةةةيقا نسةةةةة

العربيةة. فالرأي األول في المقام يرم أن التأثير والتأثر الفارسةةةةةةي 

ده وتنةةاقلتةةه حنةةاجر أهةةل البالد حتى  البيزنطي العربي هو الةةذي ولةة 

وصةةةلنا إلى  النحو الذي نعرفه عليه. في حين أن الرأي الثاني يقول 

، وإن تأثيرات 1258صةةةلت بسةةةقوط بغداد سةةةنة إن قطيعةل ثقافيةل ح

مغوليةة، وتركمةانيةة، وفةارسةةةةةةيةة، وتركية دخلت على طريقة غناء 

المقام فأحدثت فيه نظامال جديدال عمره أربعة قرون هو الذي وصةةةةلنا 

على النحو الةةذي نعرفةةه اليوم. فال إجمةةاو إ ن على أصةةةةةةةل المقةةام 

قياسةةةةةةال إلى الرأي  العراقي، فةالرأي األول يعطيةه عمرال طويالل جدال 

الثاني، وبين االسةةتمرارية والقطيعة بونإ نةةاسةةعإ وفرق. فضةةالل عن 

ام، ـةةةوم المقـةةةمفهأن الفوضى اإلصطالحية التي تصاحبه دالالتها )

 ة المقام، نظام المقام...( الـةةام، صيغـةةاء المقـةةغن ام،ـةةكل المقـةةن

ة ا صةةفتؤسةةس لجعله عراقيال صةةرفال، وإنما تركيال أو كرديال... وحده

الملتصةقة بالمقام تجعل العراقيين اعتبار أصله عراقيال، "العراقي" 

عالقة له بمصةةةةطلح "مقام" المبني على  والمقام العراقي الغنائي ال

 عقود وأجناس في الموسيقا العربية.

ولئن كانت مسةةألة الفصةةل في أصةةل المقام العراقي معقدة فلقد 

في  (25)د تكون مجتمعةل كانت اآلراء في قضةةةية المونةةةح الغنائي تكا

أن صةةةةاحبه ومبدعه هو الشةةةةاعر مقد م بن معافى الذي رافق األمير 

م حتى 888عبد هللا بن محمد المرواني الذي حكم األندلس منذ العام 

م، وقد قل د نةةةةةعراء المشةةةةةرق صةةةةةنعة أهل األندلس فيه. 711العام 

د المونةةةةةةح هو ابن سةةةةةةناء الملش ( 26)وهنةاك رأي يقول بةأن من قعة 

                                                           

ري الذي اعتمد في خرجاته كلمات أعجمية أو عامية والطريف أن المونح الشع ـةةةـةةة

أو كليهمةا معةال أصةةةةةةبح عنةدنةا مةادة تراثيةة بامتياز في مبناه الشةةةةةةعري والغنائي على 

السةةةواء. وهو إن تحلل من كثير من القيود الشةةةعرية وتمرد عليها أو فلنقل أتى بشةةةيء 

 .عرية من عيون األدبمختلف عنها قليالل أو كثيرال تعج مبانيه ومعانيه اللغوية والش

.د: جعل له قواعد  ــ قعَّ
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ن (  27)م(، ويرم صالح المهدي1211ـةةةةةةـةةةةةة  5115) أن أول من لح 

 : المونةح وغناه هو زرياب في متتالية غنائية موسيقية معروفة بـةةةةةةا

 "فاصل" في تركيا، و"وصلة" في المشرق، و"نوبة" في المغرب.

ويرم المؤلف الموسةةةةيقي اللبناني توفيق البانةةةةا أن المونةةةةح، هذا 

البال في العالم العربي كل ه، ويشةةةكل ق الغنائي، يلقى قبوالل القالب الشةةةعري 

تراثيةةال بةةامتيةةاز، يسةةةةةةمعةةه العرب جميعهم ويغنونةةه، ويرم في المغني 

زرياب الوسةةةةي  الذي نقل موسةةةةيقا المشةةةةرق إلى األندلس وزاوج بينها 

 .(28)وبين جديد أهل األندلس: المونح الشعري

أما العراقي محمد هانم رجب فيؤكد  األصل العباسي العراقي 

سةةةمعها (29)ونةةةح، وأرجع المعلومة للشةةةيخ علي الدرويش الحلبيللم

في معهةةد الفنون الجميلةةة.  1741منةه عنةةدمةا كةةان في بغةداد سةةةةةةنةةة 

ويشةةةةير رجب إلى أن المونةةةةح غناء عرفه العراقيون في العصةةةةر 

العباسةةةةي، نقله زرياب معه إلى األندلس، وانتشةةةةر من األندلس إلى 

 .(30)إلى جيلنمال إفريقيا، وتناقله العرب من جيل 

شةةةةير فقد خالف الجميع في أصةةةةل المونةةةةح الغنائي أما منير ب

المعروف باألندلسةةةةةي، وأرجع أصةةةةةوله إلى ثقافات ما بين النهرين 

الموسةةةةةيقية ما قبل اإلسةةةةةالم وما قبل العرب، نافيال أصةةةةةوله العربية 

مرجعال إياها إلى ألحاٍن بيزنطية وسةةةريانية من بالد ما بين النهرين، 

بةةاأللحةةان التركيةةة التي كةةانةةت وأن هةةذه األلحةةان قةةد تةةأثرت أيضةةةةةةةال 

معروفة وقتئٍذ، وأن هذا المخزون القديم الخلي  قد انتقل إلى نةةةةمال 

                                                           

 ،12ــ  7، ص. 1792ــ صالح المهدي، الموسيقا العربية، باريس، لودوك. 

5/2/1791جورج راسي، البالل، بيروت، ـ ـ. 

 وكان عازف 1882ـةةـةة الشيخ علي الدرويش الحلبي مولوي من حلب ولد نحو سنة ،

س الموسةةةيقا في إسةةةطنبول ومصةةةر وتونس حيث عمل مع  ناي وباحث موسةةةيقي، در 

 .1741، وسافر إلى بغداد سنة 1717البارون دير النجيه. ثم عاد إلى سورية سنة 

 في 28/11/1764ـةةـةة محمد هانم رجب، المقام العراقي، ورقة بحث ألقيت بتاريخ ،

 المؤتمر الدولي للموسيقا العربية الذي انعقد في بغداد.
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إفريقيا وإلى األندلس، وأن المونةةح نُسةةب إلى العرب ألنهم صةةانعو 

 .(31)المزيج وألنهم ألبسوه نعرهم الغنائي الجديد: المونح

يفتر  رأي منير بشةةةةةةير الحةاسةةةةةةم هةذا معرفةل وثيقةل بما هو 

معروف من غنةةاء كنسةةةةةةي بيزنطي وسةةةةةةريةةاني في منطقةةة الهالل 

الخصةةةةةةيب، كما يتطلب معرفةل وثيقةل بالموسةةةةةةيقا العثمانية التركية. 

ويرم جميل بشةةةير وسةةةلمان نةةةكر، وهما عازفا عود من المدرسةةةة 

البغدادية تتلمذا على المعلم نةةةريف محيي الدين حيدر، أن المونةةةح 

، ربي أصةةةوله تركية عثمانيةبصةةةيغته التي نعرفها في المشةةةرق الع

وهو أقرب إليها من قربه من الغناء األندلسةةةي المعروف في نةةةمال 

 إفريقيا )المغرب والجزائر وتونس(.

أمةةا الموسةةةةةةيقي اللبنةةاني وليةةد غلميةةة فينفي أن يكون للعرب 

موسةةةةةيقا خاصةةةةةة بهم ألن العرب ال يملكون تراثال موسةةةةةيقيال عربيال 

بية عاش في كنف الخلفاء واألمراء أصةةيالل. فالفن في العصةةور العر

وكان صةةنيعة القصةةور والحفالت وأن الشةةعب لم يكن يعرف نةةيئال 

 .(32)من هذا

هذه األفكار حول تجريد العرب وتاريخهم من موسيقا اختصوا 

ج لها قبالل الباحث الموسيقي الفرنسي روانيه،  بها، والتي أكَّدها ورو 

في العالم العربي، بل  كةانةت في وقةت من األوقات سةةةةةةائدةل ورائجةل 

إنها كانت نةةائعة كثيرال في سةةورية. وهي وإن حاولت االسةةتناد إلى 

بعل الفرضةةةةةةيةات، أو حةاولةت حتى ابتةداو فرضةةةةةةيات تدعم هذا 

الرأي، إال  أننا ال نسةةةةةةتطيع أن ننكر على أمة يتجاوز عدد سةةةةةةكانها 

ثالثمةةائةةة مليون إنسةةةةةةةان أن يكون لهم موسةةةةةةيقةةاهم، وإن اختلطةةت 

                                                           

 2/4/1791وت، جورج راسي، البالل، بير ــ. 

  ،5/2/1791ــ جورج راسي، البالل، بيروت. 
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باينت وتنوعت، لكنها في النهاية امتزجت بمزاج واحد أصةةةةةةولها وت

 يعرف بها وتعرف به.

المشكلة الكأداء في البحث عن أصول الموسيقا العربية وتلمس 

لثةارهةا البعيةدة أن كةل ما وصةةةةةةلنا من كتابات عنها، وهي ليسةةةةةةت 

بالقليلة، نهجها نظري وصةةفي بحت، بل حتى رياضةةي، أو َوصةةفيإ 

، فغيةةاب نظةةام التةة دوين حرمنةةا من أنةةةةةةيةةاء كثيرة ال يمكن حكةةائيإ

االستدالل عليها وصفال. فما كان في العصر األموي وبعده العباسي، 

وما كان في األندلس من أخبار وأحوال، ال نةةش أن فيما نسةةمعه من 

فة في  لثارها تُغنى على أنها من الموسةةةةةةيقا التراثية غير أمينة، محر 

 نيئال.نقلها، إال أنها في نهاية المطاف تنقل 

الباحث الموسةيقي اللبناني وديع صبرا أراد أن يثبت للغرب 

أسةةةةةةةبقية العرب في اكتشةةةةةةةاف علم توافق األصةةةةةةةوات وتناغمها 

. 1741صةةةةةةةدر له في بيروت سةةةةةةةنة  (33))الهةارموني( في كتاب

، في قاعة بلييل 1721وكان صةةةةةةبرا قد ألقى محاضةةةةةةرةل سةةةةةةنة 

دعم فيها الشةةةةةهيرة في باريس، ترأسةةةةةها األسةةةةةتا  ألفرد برونو، 

م فيها جول بيندر   Jules Benderفرضيته. لكن الطريقة التي قد 

المحاضةةةر صةةةبرا وموضةةةوو محاضةةةرته، تجعلنا نتوخى الحذر 

ه عن اإلنفعةةال العةةاطفي الةةذي يجعلنةةا أحيةةانةةال نجبر  العلمي المنز 

األنةةةةياء على قوٍل ما قد يكون فيه من القسةةةةرية ما يكون. ومهما 

ا و ديع صةةةبرا رأيه وفرضةةةية عمل بدأها كان األمر فقد كان لـةةةةةةةةة

مسةةةةةةةتعيرال من ديرالنجيه ومن روانيه مقبوسةةةةةةةات عن الفارابي، 

وصةةةةةةةفي الةدين، والال قي، وتتصةةةةةةةل كلهةا بالمسةةةةةةةافات النغمية 

التوافقية، مهاجمال السةةةةلَّم المعد ل معتبرال المسةةةةافات فيها توافقية، 

 مستشهدال برأي المؤلف الموسيقي الفرنسي كامي سان صانس في

مسةةةةةةةألةة )الكومةا(، رادال على روانيةه الةذي ادعى أن الموسةةةةةةةيقا 

العربية ال تتطور وال يمكنها أن تتطور من داخلها. وال نةةةةةةش أن 
                                                           

 ـةةةةةةةةـةةةةةةةة وديع صةةةبرا، الموسةةةيقا العربية أصةةةل الموسةةةيقا الغربية، بيروت، المطبعة

 .1741الكاثوليكية، 
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 ، ما فعله وديع صةةةبرا جهدإ طيبإ صةةةادقإ فيه نفسإ عاطفيإ وطنيإ

إ  طلةةةب أن يُرد  االعتبةةةار للموسةةةةةةةيقةةةا في لبنةةةان، وأن يتحول 

يال ميةةدتشةةةةةةةي": كعبةةة فلى "الكونسةةةةةةةرفةةاتوار الوطني اللبنةةاني إ

 النهضة الفنية لنشر الموسيقا التراثية العربية.

إن مسةةألة التأكيد واإلصةةرار على أن الحضةةارة العربية هي أم 

الحضةةةارة األوربية فيها مغاالةإ ونةةةط . أن نقول أنها أحدثت تأثيرال 

ها في تاريخ العلوم واآلداب  كبيرال أو ضةةئيالل فتلش مسةةألةإ يمكن قياسةةُ

فنون، وليس في التالقح فضةةلإ ومن ة. واإلصةةرار على نشةةر هذه وال

الفكرة، وإن كةان مغلفةال بةلرادة طيبةة، إال أنةه غةالبةال ما يأخذ نةةةةةةكل 

الةدفةاو الوقةائي عن النفس، نةةةةةةكةل إثبةات الذات التاريخية من باب 

الةةةدونيةةةة الحةةةاليةةةة، وهةةةذا ليس من العلم في نةةةةةةيء. هةةةذه الفكرة 

القرن العشةةةةرين، إال  أنها ما زالت  المسةةةةيطرة، وإن بدأت في مطلع

مسةةةةةةتمرةل حتى يومنةا هةذا، وكمُّ الكتابات الهائل الذي يصةةةةةةدر فيها 

عندنا وعند غيرنا جعلها صةةةةةةراعال مفتوحال بين "كان" و"صةةةةةةار". 

وأن تكون فرضةةةةةةيةةات البحةةث مبنيةةة على الموضةةةةةةوعيةةة بحثةةال عن 

 األهواءالحقيقةة التاريخية فهذا من البديهيات، أما أن ننسةةةةةةاق وراء 

والعواطف وُعقَدا النق  فتلش مسةةةةةألة خطيرة ال تؤدي إلى نةةةةةيء: 

نحن نقول، ونحن نسةةةةةمع، ونحن نقتنع وكأن المسةةةةةألة هي إسةةةةةماو 

حالنا ما نرغب في سةةماعة. فلندو أمورال كهذه يقولونها بأنفسةةهم، أو 

عال نامالل  فلنسةع إليها نحن بحثال متقصةيال علميال موضوعيال عميقال موس 

 ن للعواطف فيه.ال مكا

أما األب اللبناني جوزيف خوري الذي ترأس الكونسةةةةةرفاتوار 

فقد كان أكثر اعتداالل وحذرال في طرح  1791الوطني اللبناني سةةةةنة 

أفكاره وإن كان بعضةةةها ينحو منحى فرضةةةية، وديع صةةةبرا، إال  أن 

أفكةار األب خوري جةاءت متحررة من عقةدة األسةةةةةةبقية التي تخفي 

 هل الشرق.خلفها عقد نق  أ

وبعل األفكار المطروحة تتجاوز حد الشةةط  لتصةةبح ضةةربال 

من عملقةةة الةةذات إ  يةةدَّعي البعل أن العرب هم الةةذين اخترعوا 
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العالمات الموسةةةةةةيقية والمسةةةةةةافات فيما بينها، وهم من ابتدعوا علم 

التوافق )الهةةةارموني(، واإليقةةةاو، وأنهم هم من اخترعوا اآلالت 

منها اآلالت الموسيقية المعروفة في أوربا!  الموسيقية التي انحدرت

لكن أفكارال كهذه يسةةيرإ إبطالها فالموسةةيقا العربية زمنيال وسةةيطة بين 

موسةةيقات كثيرة سةةبقتها في الظهور واالنتشةةار والتقعيد كالموسةةيقا 

اليونانية والفارسةةةةةةية والبيزنطية والسةةةةةةريانية واآلنةةةةةةورية، وبين 

حقةةال لهةةا، فكيف يبرر للعرب الموسةةةةةةيقةةات األوربيةةة التي ظهرت ال

الوسةةةةةةطاء اختراو ما جاء به من سةةةةةةبقهم من علم ونظرية وللة في 

الموسةةيقا؟ وما الفضةةل في هذا كل ه؟ أوليس التثاقف الموسةةيقي أغنى 

فكرةل وداللةل ومعنىل وفلسةةفةل وفنال وعلمال وتواضةةعال وموضةةوعيةل من 

د دون علم وال معرفة؟  أفكار تهوم التسو 

التي ال تؤسةةةس لشةةةيء سةةةوم ( 35)من الهرطقات(34)لم ينج أحد

الفوضةةةةةةى وال طةةائةةل تحتهةةا. حتى منير بشةةةةةةير لم يخرج عن هةةذا 

، يقول 1792المألوف في القول الذي نشةةر بلسةةم )بيان إيزار( سةةنة 

فيةةه إن اآلالت الغربيةةة الوتريةةة والنفخيةةة أصةةةةةةلهةةا العود والقةةانون 

 .ة ممن سبقه فيهاوالناي، وإن كانت أفكاره في مجملها أكثر عقالني

العنعنةةة التي تعتمةةد الروايةةة الشةةةةةةفةةاهيةةة ال يمكن أن تفيةةدنةةا في 

موضةةوو معرفة أصةةول الموسةةيقا العربية. وحده الن  وهو عندنا 

نوعةةةان: ن  مكتوب على حةةةامةةةل فيزيةةةائي ورق وغيره، ون  

ن أو مسةجل على حامل فيزيائي مغناطيسي أو رقمي.  موسةيقي مدو 

                                                           

يرم الموسيقي اللبناني سليم الحلو أن العرب هم من اكتشف العالمات الموسيقية  ـةةةـةةة

مؤلف الموسةةيقي اللبناني فيرم أن الكالسةةيش في العصةةر األموي، أما توفيق البانةةا ال

العالمي نشةةةةةةأ من المونةةةةةةح، واللبناني أيضةةةةةةال وليد غلمية الذي ينكر أن يكون للعرب 

موسةةيقا خاصةةة بهم أصةةالل، يؤكد أن موسةةيقا "الجيرك" أصةةلها أغنية كردية مشةةهورة 

س ليجدال ومنتشرة في نمال العراق، لكن أهل الموصل أنفسهم يؤكدون أن "الجيرك" 

 كرديال إنما هو من أصل لنوري!

أنظر في هذا كم "الفرضيات" الذي يرد على األلسنة بصيغة "المؤكد"، عند إفلين  ــةة

، جورج راسةةةةةةي، البالل، بيروت، 15/1/1792مسةةةةةةعود، مجلةةةة لبنةةةان، بيروت، 

5/2/1791. 
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له العميق المسةةةةةةتفيل، مدعومال بالن  وحةده الن  بنوعيه، وتحلي

المكتوب النظري العلمي الرياضةةةةي، أو التاريخي السةةةةردي، يمكنه 

أن يعطينا معلومات من نةةأنها أن تدلنا على أصةةل الموسةةيقا العربية 

التي وجدنا أنها موسةةةةةيقات ال موسةةةةةيقا، وأصةةةةةول ال أصةةةةةل. وأن 

ها أقوام ليالجغرافية التي انتشةةر فيها العرب نانةةرين دعوتهم كان ع

أقةدم منهم، أو في األقل أسةةةةةةبق منهم بالمقام، كان لهم موسةةةةةةيقاهم، 

ورثوهةا وتثةاقفوهةا، جةاءتهم أمةإ جديدة تثاقفت مع ما تثاقفوه فرادم 

ه مةةا نعرفةةه نحن عن العرب  وجمةةاعةةات، نةةةةةةكلةةت بمجموعهةةا كلةةُّ

 بلحساسنا أنها موسيقا عربية.

 

 

 

 

 الموسيقا      

 نـفي اليم        

 

 

  صميم الشريف

 

والتراث  ،واحةةةدة من أهم الفنون في اليمن سةةةةةةيقةةةاتعةةةد المو

أبعد من العصةةةةةةر الجاهلي  إلىالموسةةةةةةيقي اليمني يعود في جذوره 

الةةذي كةةانةةت اليمن تغةةذي فيةةه الحجةةاز وأطراف الجزيرة العربيةةة 

دتا عبد هللا جدعان ليستا أول وجرا ـةةـةةن والمغنيات يالمغن ـةةـةةبالقيان 

عهد عاد كما يقول  إلىمن غنى الغناء العربي ألنه يعود في جذوره 

 القلقشندي.
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اليمنيةة قةديمهةا وحةديثها لم تكن في يوم من األيام  سةةةةةةيقةاوالمو

دول الخليج والجزيرة العربية  إلىفانتقل جلها  ،أسةةةةةيرة حدود اليمن

غناء المتقن الذي نةةةةةةاو في بما فيها ال ،من فنونهما حتى صةةةةةةار فنال 

 " اليمنيزمن عثمان بن عفان بفضةةةةةةل المغني "طويسالحجاز في 

ثم في زمن األمويين والعباسةةةةةيين  ،حمد تيمورأكما يقول  ،األصةةةةةل

 ،بةةةه في اليمن حتى اليوم والغنةةةاء المتقن فن يمني مةةةازال معموالل 

ؤدم ي يقاووبنا ه الموسةةيقي  يقوم على اسةةتهالل غنائي خال من اإل

األداء بمرافقةةة  إلىبةةأسةةةةةةلوب الموال ثم يتحول في جزئةةه الثةةاني 

بمرافقة الرق  في جزئه  سةةةةةةريعال  ليصةةةةةةير هزجال  ،الثقيةل يقةاواإل

وأنةةةةةةهر من غنى هذا اللون في اليمن الحارثي والسةةةةةةنيدار  ،الثالث

 .ومحمد مرند ناجي

اسةةةةتقت الموسةةةةيقا اليمنية مقوماتها من مصةةةةادر ثالثة، وأول 

اإليقاعات الموسيقية واألغاني الشعبية الخاصة  هذه المصةادر هي

بةةالبوادي واألريةةاف وأغةةاني البحر واأللحةةان التراثيةةة التي تعةةد 

جميعها اللبنة األسةةاسةةية في صةةياغة األلحان و األغاني في اليمن. 

لحان الخليج العربي والجزيرة العربية التي أوالمصةةةةدر الثاني هو 

لتي صيغها مع الموسيقا اليمنية اتتشابه إلى حد بعيد في إيقاعاتها و

إلى دول الخليج والجزيرة بالسةةةةةةةماو والمشةةةةةةةافهة  أيضةةةةةةةال انتقلت 

 ليها.إوبانتقال المؤدين منها و

فريقيةة والهندية التي اإل يقةاعةاتأمةا المصةةةةةةدر الثةالةث فهو اإل

اليمن عن طريق المبادالت  إلىوفدت  يقاعاتوهةذه اإل ،تةأثرت بهةا

د وقةة .ا تجةةار اليمن والهنود واألفةةارقةةةالتجةةاريةةة التي كةةان يقوم بهةة

بما يالئم موسةةةيقاهم فطبعوها  يقاعاتطور الفنانون اليمنيون هذه اإل

، مثال  لش رقصةةةةةةة "الطنبورة "ورقصةةةةةةة بطابعهم المحلي اليمني

"  ات ،ورقصةةةةة "الزرباديفريقيإالباميال" اللتان هما من أصةةةةل "

ن "محمد جمعة ، ويعد الفناالسةةةةةةريعةة والمالمح الهنةدية يقةاعةاتاإل

 اليمنية في مسةةتهل سةةيقاالمو إلى يقاعات" أول فنان نقل هذه اإلخان

 .القرن العشرين
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وقةةةد قبس منةةةه الفنةةةانون اليمنيون  والتراث اليمني غني جةةةدال 

لوانه األهازيج التي أومن أبرز  .إحيائه إلىالشةةةةةيء الكثير إضةةةةةافة 

 ،األغاني ثم .ترافق األعياد واالحتفاالت واألعراس وما نةةةةةابه  لش

 :والمتداول منها هي ،وأنواعها كثيرة

وترجع في  ،الجمالي" وهي أغان خاصةةة بالسةةفرغاني "ـةةةةةةةـةةةةةةة أ

 إلىالفصةةةةةحى منها  إلىولغتها أقرب  ،فن الحداء إلىصةةةةةولها أ

 .العامية

إما بغر  التجارة أو  ،الكاسةةر": ويؤديها البحارةأغاني "ـةةةةةةةـةةةةةةة 

 .الصيد

 ،اليمن بمرافقة الرق بني مغراه" وتؤدم في جنوب أغاني "ـةةةـةةة 

 .وهي خاصة بالفالحين والمزارعين

وتتميز باستعمال  ،الزربادي" وتؤدم بمرافقة الرق غاني "ـةةةـةةة أ

 .المردوف"والناي المعروف في اليمن باسةةةةم " يةيقاعاآلالت اإل

 ،ردواأويتألف قالبها الفني من الزمة موسةةةيقية ومذهب غنائي و

 .الالزمة والمذهب اوإيقألحان األدوار يختلف عن  إيقاوو

رتيبة تعتمد  إيقاعاتالعوادي" وهي أغان تراثية  ات غاني "ـةةةـةةة أ

وهي خاصةةةةةةة  .وتؤدم بمرافقة العود ،في نظمها على الشةةةةةةعر

لغلبة  والغناء الحضةةةةةةرمي نةةةةةةهد بوارال  ،بمنطقةة حضةةةةةةرموت

 ،الهندية عليه بسبب الجالية الهندية الكبيرة بحضرموت سيقاالمو

 ،حلية والسةةةةيما في مدينتي عدن والمكالوفي أغلب المدن السةةةةا

حتى صةارت األغنية الحضةرمية صدم أللحان هندية أو ألغان 

ال على يدي الفنان أبي بكر إولم تسةةةةةةتعد أمجادها  ،عربية بدائية

الذي كون مع المطرب أبي بكر سةةةةةةالم  1765المحضةةةةةةار عام 

ار ون ،يازارعين العنب :فغنى له روائع مثل رائعال  بةالفقيةه ثنةائيةال 

 إلىالتي تجاوزت اليمن  ،نةةةةةارةوسةةةةةلم حتى لو بكف اإل ،بعدك

 .مختلف بقاو الجزيرة العربية وغناها مشاهير المطربين فيها



 

 28 

وهي  ـةةـةةأي وس  وأسفل وادي حضرموت  :الحدري"أغاني "ـةةـةة 

 يعتمد على المد وهو أغةاني ترنم فيهةا األبيات الشةةةةةةعرية ترنيمال 

 غناء حزين ومؤثر.

الدان  :وهو على نوعين ،الغناء يشبه الموال الدان" لون من"ـةةةةـةةةة 

 والةةدان يقةةاو،ويعتمةةد في األداء على الكالم العةةامي واإل ،الموقع

 ،ية واحدةإيقاعويعتمد الشةةةةةعر في األداء بمرافقة للة  ،المرسةةةةةل

 .وهو يشبه في أدائه غناء الموال الزهيري في جنوب العراق

حات عرفت في يجمع فنانو اليمن على أن المون :المونحاتـةةةةـةةةة 

مقدم ن أول من قال المونح الشعري هو "وإ ،اليمن قبل األندلس

"المعةةافر" التي هي اليوم بن معةةافر" اليمني ومعةةافر هو حةةاكم 

من األعمال التراثية الدينية  ،الحجريةة" والمونةةةةةةحةات اليمنيةة"

اللحجي نسةةةةةةبة  :وهي على أنواو منها ،البطيئة يقةاعةات ات اإل

اء وتشةةةبه الغن ،واليافعي .موقعة ومرسةةةلة وتؤدم فيها ،لحج إلى

مهارة  لىإوالصنعاني التي تحتاج  ،الديني المنتشر في السعودية

 .فائقة في األداء

الصوت: مصطلح فني عرف عند العرب في العصر العباسي، ـةةةـةةة 

لوان الغنةةاء اليمني،  كره األصةةةةةةبهةةاني في أوهو اليوم من أهم 

وأورد  ،ه  وطرق غنةةائةةهكتةةاب األغةةاني، فعةةدد أنغةةامةةه وإيقةةاعةةاتةة

صةةةفي الدين األرموي في كتابة  يضةةةال أو كره  .بعل نصةةةوصةةةه

نغامه بمصةةةةطلحات  لش العصةةةةر أاألدوار، مع تدوين إليقاعاته و

ختفى غناء الصةةةةوت من الحياة الموسةةةةيقية بعد أوقد  .الموسةةةةيقية

سةةقوط بغداد في القرن السةةابع الهجري على أيدي التتار، ولم يعد 

يوجد دليل علمي  لقرن الثاني عشةةةةر للهجرة، والال في اإللظهور 

على أن الصةةةةةةوت المعمول بةةةه اليوم هو نفسةةةةةةةةه الةةةذي  كره 

ليةةه البةةاحثون عن وجود إعلى الرغم ممةةا  هةةب  ،صةةةةةةبهةةانياأل

ويذكر كتاب المقامات العربية أن  .رواب  في أصةةةةةةولهمةا الغنائية

فن الصةةوت نشةةأ في حضةةرموت ونقله إلى البحرين وبعل دول 

الفنةةان عبةةد الرحيم العسةةةةةةيري، وأخةةذه عنةةه الفنةةان محمةةد  الخليج
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وهذا لقنه لضةةةةةةاحي بن الوليد وللقطري خيري  ،فةارس البحريني

 .دريسإبن 

والعربي مةةا كةةان  ،عربي ونةةةةةةةامي :والصةةةةةةوت على نوعين

وكالهما يؤديان بمرافقة  4/4والشةةةةةامي  6/4 يسةةةةةيقمقياسةةةةةه المو

للة المرواس ى لإضةةةافة إ ،الصةةةوت بدون العود"، حتى قيل "العود

دخل محمد فارس أومن ثم  .ثم دخلت في غنائه للة الكمان .يةيقاعاإل

 .ومع  لش ظل العود اآللة الرئيسةةةةةة في غنائه ،في غنائه للة القانون

 الراست والبياتي والحجاز :والمقامات الموسةيقية المستعملة فيه هي

 غنيوهو فن ارتجالي لني يتدخل فيه مزاج الم .والسةةةةةةيكةاه وغيرها

ونوعية المسةتمعين عند اختيار المؤدي لألسةلوب الذي سينتهجه في 

م بالعود بما يشبه التقاسي ويستهل غناء الصوت عزفال  ،أداء الصةوت

لفت ياليل" لي، ثم يبةدأ الغنةاء بكلمةة "من المقةام الةذي يختةاره المغني

لذي الصةةةوت ا إلى يعقبه بموال يكون مدخالل  ،انتباه المسةةةتمعين إليه

 وأن يكون الصوت ،على أن يكون الموال من الشعر القديم ،هسةيغني

من النصةةةةةةوص القةةديمةةة أو البةةديلةةة لهةةا من الشةةةةةةعر المنظوم لهةةذا 

واحةةد ال  إيقةةاومن القصةةةةةةةائةةد بلحن و فيغني المغني عةةددال  .الغر 

 الصةةةةوت العربي يسةةةةلوبأيتغير وبأصةةةةوات متجانسةةةةة فيما يخ  

 العود ينتهي بارتجاالت وكما يبدأ الغناء بارتجاالت على ،والشةةةامي

 .عجابعن هتاف اإل التأمل عوضال  إلىمماثلة تدفع بالمستمع 

 ــةةيعود تراث الغناء الصنعائي  :األغنية الصنعائية ـةةـةةصنعاء 

والذي يغطي جميع أرجاء  ـةةةةةةـةةةةةةأو الصنعاني كما يسمى في اليمن 

 ،ويتميز عن غيره من األغةةاني اليمنيةةة ،مئةةات السةةةةةةنين إلى ،اليمن
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المليئة بالحكم والمعاني المعبرة عن القيم االجتماعة بنصةةةةةةوصةةةةةةه 

فع وهذا ما د ،والوطنية والدينية والغزلية النابعة من ضةةمير الشةةعب

 ،بةالفنةانين لالهتمةام بةه والحفةاظ عليه وتجديده بالتأليف على غراره

وهةةذا التراث قةةديمةةه وجةةديةةده ظةةل يؤدم بةةلالت الطرب التقليةةديةةة 

ـ ـةةةةالقيثارة القديمة  ـةةةةـةةةةمثل القنبوس  ،دهرالقديمة التي عفا عليها ال

المزهر  ـةةةةـةةةةوالعود  ي األربعة أوتار المصنوو من الرق  ،القيثاره

والطاسة النحاسية  ـةةـةةية إيقاعللة  ـةةـةةوالرباب والناي والمرواس  ،ـةةـةة

 ـةةـوالهاجر  ،ية تصنع من جلود الماعز وأطر نحاسيةإيقاعوهي للة 

ة موسيقية تتألف من قطعة وهي لل ،والسةمسمية ـةةةةةةـةةةةةةالطبل الكبير 

خشةبية مدورة ومجوفة تثبت فيه ثالثة عيدان مسةتطيلة الشةةكل تشبه 

وكل وتر يصةةدر عنه نغمة واحدة  ،تشةةد عليها خمسةةة أوتار ،المثلث

 اقال ونةةةةةة طويالل  ويتطلةب العزف بهةا تدريبال  ،بخالف العود والربةاب

 وهذه اآللة عرفتها حضةةةةةةرموت قبل غيرها من .ليبرو العازف بها

المةةدن اليمنيةةة وجيء بهةةا من ينبع في الحجةةاز في القرن الثةةالةةث 

 .الهجري

ظلت هذه اآلالت مجتمعة أو منفردة ترافق الغناء الصنعاني 

والسةةةةةةيما غناء الصةةةةةةوت والدان واألغاني الشةةةةةةعبية إلى أن تم 

تجديدها أو االسةةةتعاضةةةة بغيرها منذ سةةةتينيات القرن العشةةةرين، 

العود ـةةةةةـةةةةة المزهر ـةةةةةـةةةةة  عة أوتارفاستبدل العود الرقي  ي األرب

وتار، وعن الرباب بالكمان وعن المرواس أالخشةبي  ي الخمسة 

بةةالةةدربكةةة وعن الطةةاسةةةةةةةة بةةالةةدف. ويعةةد محمةةد محمود الحةةارثي 

لوان الغناء أوأيوب طةارش وأحمةد السةةةةةةةيندار، أنةةةةةةةهر من أدم 

الصةنعاني وهؤالء ورثوا فنونه من مشةاهير الراحلين أمثال علي 

براهيم المةةةاس وعلي عو  الحراش إحيةةةل وأبي بكر بةةةانةةةةةةةرا

وصةةالح العنزي وغيرهم. ولم يقف تطوير الفرقة الموسةةيقية عند 
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هذا الحد ألن الفنان الحضةةةةرمي أبا بكر سةةةةالم بالفقيه قام بتجربة 

رائدة عندما اسةةتعمل اآلالت الموسةةيقية الحديثة إضةةافة إلى العود 

 صةةنعانية، بعدأغنية "واه مغرد" ال وغنى بمرافقة عشةةرين عازفال 

أن كةةةانةةةت تؤدم بمرافقةةةة العود والطبةةةل ثم تعةةةاون مع المغني 

وعةازف العود أحمد فتحي والفرقة التي كونها في إحياء عدد من 

األغنيات التراثية من مثل: يارسولي قم، و ا نسيم القرب نسنس، 

طلقا األغنية الصةةةةةنعانية من عقالها أونسةةةةةيم السةةةةةحر وغيرها، ف

ن العربي  بالجديد الذي جاءا به وأول من لتنطلق في رحاب الوط

تةةأثر بتجربةةة بةةالفقيةةه فنةةانو الخليج العربي والسةةةةةةةعوديةةة من مثةةل 

عو  الةةدوخي ومحمةةد بن فةةارس وطالل المةةداح ومحمةةد عبةةده 

 وخالد الشيخ، الذين غنوا األغاني الصنعانية باألسلوب الجديد.

هذه التجربة سةةةبقتها محاولة أخرم في لحج قامت على يدي 

حمد فضةةل القمندان" الذي يعد باني النهضةةة ألشةةاعر والملحن "ا

الموسةةةيقية في لحج قبل االسةةةتقالل، فهو أول من اهتم بالموسةةةيقا 

والغناء، فأسةةس في عهد نةةقيقه "عبد الكريم فضةةل" سةةلطان لحج 

أول مةدرسةةةةةةةة للموسةةةةةةةيقةا والغناء لتعليم العزف بالعود والرباب 

ه، ودعم فرقتي ندوة نشةةةةةأ فرقة موسةةةةةيقية خاصةةةةةة بأوالكمان، و

ن م الجنوب والنةةدوة اللحجيةةة الموسةةةةةةةيقيتين. وتبنى معهمةةا عةةددال 

المؤلفين والملحنين والمغنين والعةةازفين من مثةةل محمةةد اللحجي 

حمد صةةةالح أوسةةةعد بن أحمد وفضةةةل طفش وهادي سةةةعد سةةةالم و

علي. وقةةد ازدهر فن الغنةةاء في عهةةده وتةةابع ازدهةةاره فيمةةا بعةةد 

عبد هللا هادي سةةةةبيت. وقد ابتدو تلميذ  بفضةةةةل الشةةةةاعر والملحن

جةةديةةدة، أدت إلى ظهور عةةدد من  القمنةةدان محمةةد اللجمي ألحةةانةةال 

 منها "فرقة الحوطة" التي الفرق الموسةيقية التي لم تصمد طويالل 

  اعة والتلفزيونأسةسةها الفنان محمد مرند ناجي التي سجلت لإل
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من التقةةدم من األغةةاني التراثيةةة اللحجيةةة، وعلى الرغم  فيضةةةةةةةال 

ال أن أغلةةةب المغنين إحرزه الغنةةةاء الحةةةديةةةث أالسةةةةةةةريع الةةةذي 

لحةةان "القمنةةدان" حيةةث غنى لةةه أالمعةةاصةةةةةةةرين يفضةةةةةةةلون أداء 

حمةةد يوسةةةةةةةف "غزالن في الوادي" وفيصةةةةةةةل علوي أالمطرب 

 رائعته "تاج نمسان"

 إ ا رأيت على نمسان في عدن

 من المزن يروي المحل في تبن تاجال 

 لكم قل للشبيبة نبغي هكذا

 من العلم يمحي الجهل في اليمن تاجال 

بعد االسةةتقالل تولى اتحاد الفنانين مسةةيرة النهضةةة الموسةةيقية 

من الفرق الموسةةةةةيقية التي نهضةةةةةت  كبيرال  فأسةةةةةس عددال  ،في اليمن

ومازالت تعمل بجد لتواكب الحياة الموسةةةةةةيقية  ،والغناء سةةةةةةيقابالمو

 اسةةةةةةيقير للمودريس خير سةةةةةةفإويعةد المطرب عبد الرب  ،العربيةة

 .اليمنية في الوطن العربي

   

        

 عــــالمراج

مطابع ـةةـةة  الغناء اليمني القديم ومشاهيره ـةةـةة محمد مرند ناجيـةةـةةـةة 

 .  1781الكويت  ــ1الطليعة ط

المطبعة ــ الجزء األول  ــمبارك عمرو العماري  محمد بن فارس ـةـةـ 

 .1771البحرين ــ  الحكومية لوزارة االعالم

 

 

 

 القصيدة الشعرية
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 بــــــــــــين

 األداء  و الغنــــــــاء

 

 

 الحــر المـياس

 

 الشعر والعرب والغناء

فهو يحكي خوالجهم وخواطرهم « الشةةةةعر ديوان العرب»قالوا 

وأفكارهم، ويكشةف عن حياتهم في استقرارهم ورحالتهم وغزواتهم. 

خ مالحمهم ويسةةةجل مفاخرهم. ويعبر المكان والزمان ليكتسةةةب  ويؤر 

 صفة الخلود.

ور وبح»والشةةعر عند العرب موزون مقف ى، يسةةبح في  بحور 

إنارة إلى ضاب  البحر الوافر، وهو مايشير « الشةعر وافرها جميلُ 

 إلى وزنه:

 ُمفاَعلَتُْن ُمفاَعلَتُْن فَعولُ   بحوُر الشعرا وافُرها جميلُ 

 ومثال الوافر في الشعر ماقاله مجنون ليلى:

 ماتُبُت عن ليلى تَتوُب؟ إ ا وعدتَني ياقلُب أن ي ألستَ 

؟ فهاأنا تائبإ عْن ُحبِّ ليلى  فما لَش كلَّما ُ كَرْت تَذوب 

فةةالشةةةةةةعر العربي الموزون هو موسةةةةةةيقةةا حروف وكلمةةات 

وحركات وسةةةةةكون وثالثة حروف مد ، تمد  الصةةةةةوت حين تتصةةةةةل 

قول  اوالمثال الذي يحتوي  ما كرن بحرف قبلها، وتنوين، وتشةةةةديد.

 األعشى في معلقته:
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ْو هُري كـــودِّ ال ــُق وداعــل تُطيــَوه    لُ ـَب ُمرتحا ـرةَ إنَّ الرَّ

 ُل؟ـــا الرجُ ـــأَيُّه

اءُ  كما  (39)تَمشي الهُوينى     (38)مصقولإ َعوارُضها (37)فَرعاءُ  (36)َغر 

 (41)الوحلُ  (40)الَوجي يمشي

ها بصةةوته ومن الشةةائع أن يقال: أنشةةد الشةةاعر قصةةيدة. أي أدا

وطريقته. وفي المعجم أن النشةيدة واألنشةودة ماينشةةده القوم بعضهم 

لبعل من الشةةعر، وما يُتَرن ُم به من النثر والنظم. وتشةةير المصةةادر 

إلى أن األعشةةةةى لُقَب بصةةةةن اجة العرب، ألنه كان يغني نةةةةعره، أو 

ربما كان يُرت ل نةعره على قرعات الصنجات النحاسية. ولذلش كان 

 لقبه.

وفي الجاهلية عرف العرب الغناء، وكان لكل قبيلة نةةةةةاعرها 

ومطربها وعازفها. وكان من العرب من يعزف على الرباب وعلى 

الناي، وكان العود معروفال باسةةةةةةم )البَربَ (. والدف والصةةةةةةنج كانا 

معروفَْين من لالت اإليقةةةاو. وقيةةةل إن أول من غنى عنةةةد العرب 

يقةال لهما الجرادتان، ومن غنائهما قينتةان كةانتةا للنعمةان بن المنةذر 

 في االستسقاء حين حبس المطر:

 لعلَّ هللاَ يَسقينا َغماما  أال ياقَيُن ويَحَش قُم فَهَينامْ 

.  والقين العبد، والهينمةُ الصوت الخفي 

وفي صةةةةدر اإلسةةةةالم انةةةةتهر العبيد والجواري بالغناء، وقيل 

وت غناه في أول من غنى في اإلسةةةالم العبد طويس، وكان أول صةةة

 اإلسالم:

 كادُت من نوقي أ وبُ      قد بَراني الشوُق حتى

                                                           

اء: بيضاء واسعة الجبين. ــ   غر 

 فرعاء: طويلة. ــ 

 عوارضها: أسنانها. ــ 

 الهوينى: الب ء. ــ 

 الوجي: من تؤلمه قدماه. ــ 

ل: الذي يمشي في الطين. ــ   الَوحا
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وممةا يروم عن ابن عباس أن النبي )ص( مرَّ ببيت حسةةةةةةان 

بن ثابت، وهو نةةةاعره، فسةةةمع جارية تغني ، فدخل فناء بيته فوجد 

أصحاب حسان في صفين يجلسون على بس ، يستمعون إلى جارية 

د في صةةةةةةدر المجلس. ومر تدعى نةةةةةةيرين تغني وتعزف على العو

 النبي بهم، وانتهى إلى موضع الجارية، فارتجلت تغني:

 َرْج؟ــن حَ ــوُت مـإن له اـليَّ ويَحُكمــل عــه

م النبي  وقال: ال حرَج عليش إن ناء هللا    (42)فتبس 

وكانت المدينة في صةةدر اإلسةةالم حاضةةرة الغناء، فهي عاصةةمة 

يها أول أغنية إعالنية في تاريخ الدولة اإلسةةالمية. والعجيب أن تظهر ف

اإلعالن، فقةد روي أن تاجرال عراقيال قدم إلى المدينة يحمل ُخُمرال ملونة 

تتزي ن بها النسةةةاء. فباو الُخُمر جميعال إال الُخُمَر السةةةود، فشةةةكا  لش إلى 

ش  الشةةةاعر مسةةةكين الدارمي، وسةةةأله النصةةةيحة. وكان الدارمي  قد تنسةةةَّ

الغزل. فرقَّ للتاجر العراقي، وكتب  وانصةةةةةةرف عن قول الشةةةةةةعر في

بيتين في الغزل، وقةةال للتةةاجر: ادفع بهةةذين البيتين إلى ُمغنه يلحنهمةةا 

 ويغنيهما، وعسى أن يكون في  لش خير. والبيتان هما:

مارا األسودا   دـــٍد ُمتعبِّ ــتا بزاهـما ا فعل   قْل للمليحةا في الخا

َر للعبادةا  يلَ ـــد كان نـق دا      هُ ـمَّ  حتى وقفتا لهُ ببابا المسجا

ولحن المغني هذين البيتين وغناهما. ونةةاو بين نسةةاء المدينة أن 

الدارمي  عاد عن نسةةةكه إلى نةةةعر الغزل، فلم تبق في المدينة مليحة أو 

جميلة إال انةةةترت لها خمارال أسةةةةود، وصةةةةار الخمار األسةةةةود في تلش 

ه من ُخُمر سةةةةةود عاد السةةةةةنة بدعة الموسةةةةةم. فلما باو التاجر كل مالدي

 الدارمي  إلى نسكه، وانصرف عن نعر الغزل.

وقةةد غنى هةةذين البيتين الفنةةان الكبير صةةةةةةبةةاح فخري وعةةد ل 

فيهما، وزاد عليهما، أما التعديل فكان باسةةتبدال كلمة ناسةةش بدالل من 

زاهةد، وكلمةة للصةةةةةةالة بةدالل من للعبادة،وكلمة ثيابه بدالل  يله. وأما 

 ظم بيتين جديدين هما:الزيادة فكانت بن
                                                           


ل في األلفاظ الفارسية المعربة(. ــ   هذه الحكاية أثبتها د. صالح الدين المنجد في كتابه )المفص 
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 وتركتاها في حيرٍة اليهتدي     هُ ويقينَهُ ـلبتا منهُ دينَ ـفس

ياَمهُ  دا      ُرد ي عليه صالتَهُ وصا  ال تَقتُليها بحقِّ دينا ُمحم 

 كتاب األغاني

ازدهرت مجالس الغناء في قصةةةةةور بني أمية، وبلد االزدهار 

 أوجه في قصور بني العباس وأتباعهم البرامكة.

ارون الرنةةةةيد حفل مجلسةةةةه بالمغنين والمغنيات،وخطر له وه

أن يكون لةديةه مختارات من أغاني الصةةةةةةفوة في عالم الغناء، فأمر 

إبراهيم الموصةةةةةةلي وإسةةةةةةمةةاعيةةل بن جةةامع وفليح بن العوراء أن 

يختةاروا مئةةة صةةةةةةوت )أغنيةة( من أحسةةةةةةن مةةا غنى بةه المطربون 

 أصوات ئة عشةرةوالمطربات، ففعلوا، ثم أمرهم أن يختاروا من الم

)أغةاني( متميزة،ففعلوا،ثم أمرهم أن يختةةاروا من  العشةةةةةةرة ثالثةةة، 

 ففعلوا.

وكتاب األغاني هو سةجلا لهذه األصوات المئة وغيرها مما يقود 

إليه الحديث من أخبار، ألفه أبو الفرج علي بن الحسةةةةةةين األصةةةةةةبهاني 

صفحة، فيه  4222سنة، وعدد صفحاته  م( في خمسين769ـةةةةـةةةة 879)

خبار طريفة عن الحياة العربية منذ العصةةةةةةر الجاهلي إلى القرن الثالث أ

الهجري. ويحتوي على أبيةةات مختةةارة من األصةةةةةةوات المئةةة مع  كر 

الرموز الشةةةةةائعة )النوطة( أللحانها، وترجمة لمن لحنها وغن اها وأخبار 

 775ـةةة 718العصر. ويروم عن الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة )

صةةةةةطحب في أسةةةةةفاره حمل ثالثين جمالل من كتب األدب أنه كان يم( 

ليطةالعها، فلما وصةةةةةةل إليه كتاب األغاني اسةةةةةةتغنى به وحده عن تلش 

 األحمال من الكتب.

وأنةةةةةهر من غنى األصةةةةةوات المئة إبراهيم الموصةةةةةلي وابنه 

إسةةةةةةحةةاق وإبراهيم بن المهةةدي وابن جةةامع وابن سةةةةةةريج ومعبةةد 

وكثيرون غيرهم، والغريل،ودنةةةانير وسةةةةةةةةاجي وَعريةةةب وبةةةذل،

 وأكثرهم عبيد أو أوالد إماء وجوار.
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وأنةةةةةةهر من ُغني لهم من الشةةةةةةعراء  و الرمةةة وعمران بن 

ط ان وعروة بن أ ينة وعمر بن أبي ربيعة. وقد غنى ابن سةةةةةةريج  حا

 من نعر عمر بن أبي ربيعة الصوت التالي:

دْ  ا تَجـــفَْت أنفسَ ــونَ     ليَت هندال أنجَزْتنا ماتَعا م   دْ ــنا ما

ةل واحـــواس  تبدْ ـْن ال يسـاجُز مَ ـــإنما الع     دةل ـتبدَّْت َمر 

ْت تبتَرادْ ـــوٍم وتعـــ اَت ي      اـولقد قالَْت لجاراٍت له  رَّ

ْرنَ ـا ينعتُ ـأكم  دْ ـــَرُكنَّ هللاُ أم ال يقتصا ــَعم      نيـني تُبصا

 َمْن تودْ  ينٍ ـنإ في كلِّ عَ ــَحسَ     ا:ـفتضاَحكَن وقد قُلَن له

لنَهُ من أجله  وقديمال كاَن في الناسا الَحَسدْ      اـَحَسدال ُحمِّ

ومتابعة القصةةيدة المغناة عبر العصةةور التالية تدخل في مجال 

 التاريخ وتخرج عن حدود المقالة.

 القصيدة المغن اة في القرن العشرين 

مةاقةدمنةاه من معلومات متناثرة عن الشةةةةةةةعر العربي والغناء 

ال مقةةدمةةة موجزة للحةةديةةث عن غنةةاء القصةةةةةةةيةةدة في القرن مةةاهو إ

العشةةرين. والبد من العودة إلى منتصةةف القرن التاسةةع عشةةر الذي 

نةة عن القصةةةةةةةيةدة المغنةاة بأصةةةةةةةوات كبار  دنةا بمعلومةات مةدو  زو 

المطربين. من هؤالء: محمةةد عبةةد الرحيم المسةةةةةةةلوب، وسةةةةةةةالمةةة 

د أبو حجازي، وعبدو الحامولي، وداود حسةةةةني في مصةةةةر. وأحم

خليل القباني في دمشةةةق، الذي كان رائد المسةةةرح الغنائي. وكانت 

 المونحات مما ازدهر في  لش القرن.

وفني للنصف الثاني من القرن  زمنيوالقرن العشةرون هو امتداد 

وما يهمنا هو القصيدة التي غناها كبار المطربين لشعراء التاسع عشر. 

 قدامى ونعراء محدثين.

لمغناة وفق معيار غناء المغني لشةةاعر قديم سةةنختار القصةةائد ا

 وناعر معاصر من بلد مجاور. فاخترنا:

قصةيدتين لمحمد عبد الوهاب، لشاعر فارسي، وناعر  ـةةةةةةـةةةةةة1

 لبناني معاصر.



 

 18 

ـةةةةةـةةةةة قصيدتين لفيروز، لشاعر بدوي أموي، وناعر سوري  2

 معاصر.

 محمد عبد الوهاب والقصيدة

اني حي سيدنا الشعرنشأ محمد عبد الوهاب في بيئة نعبية في 

د ليات القرلن وهو في الرابعة،  في القاهرة، وهي بيئة دينية. وقد جو 

ونةةةةةغف بالغناء يسةةةةةةتمع إليه من كبار المطربين، وغنى وهو طفل 

قصةةةيدة )وياله ماحيلتي(، وقصةةةيدة )أتيت فألفيتها سةةةاهرة( لسةةةالمة 

 حجازي. على مسرح فرقة الجزايرلي بين فصول الرواية.

التقى الشةةةةةةاعر الكبير أحمد نةةةةةةوقي، فقربه  1724في العام 

إليه، وأسةةةةةةةكنه عنده في فيلته المسةةةةةةةماة )كرمة ابن هان (. وعني 

ده بكتةةةب األدب والثقةةةافةةةة  بتعليمةةةه العربيةةةة والفرنسةةةةةةةيةةةة، وزو 

والمجموعةات الشةةةةةةةعريةة، وكةان يحاوره في كل يوم، ويرافقه في 

ار من تسةفره إلى سورية ولبنان وفرنسا. وكان يشجعه على أن يخ

القصةةائد الشةةوقية مايريد دون إلزام، ومن كلمات األغاني الزجلية 

لزجالين ونةعراء مارسةةوا كتابة الزجل، بحسةةب إحسةةاسةةه الخاص 

 في ابتكار اللحن المناسب.

وبةدأ محمةد عبةد الوهةاب يل حن ويغني في عشةةةةةةرينيات القرن 

ل أغانيه على أسطوانات، واستمع إليه المصريون  العشةرين، ويسةج 

لعرب من خالل أسةةةةةةطواناته وحفالته. و او صةةةةةةيته، وبلد القمة وا

وهو ناب حتى لقب بمطرب الملوك واألمراء. وكان ألبيه الروحي 

 أحمد نوقي الفضل الكبير في تعريفه بالسياسيين والمثقفين.

غنى محمد عبد الوهاب من ألحانه نحو أربعين قصةةةةةيدة. وفي 

 ح عليه أحد أصةةدقائهمنتصةةف األربعينيات من القرن الماضةةي اقتر

تلحين قصةةةةيدة للشةةةةاعر الفارسةةةةي البغدادي النشةةةةأة مهيار الديلمي 

 مطلعها:

 أُل بيــعٍد فمَضْت تســأمُّ س أُعجبَْت بي بيَن نادي قومها
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فاعتر  عبد الوهاب على )أم سةةعٍد( وقال: اليمكن أن أوافق 

على )أم سةةةةعٍد(، فأم سةةةةعٍد زوجة أخي، وهي أم سةةةةعد عبد الوهاب 

ألمح فيه سةمات الفن وهو طفل. فاسةةتجاب صةةديقه العتراضةةه  الذي

واسةةةةتبدل بأم سةةةةعد ) اُت ُحسةةةةٍن(. فوافق عبد الوهاب على تلحينها 

 وغنائها، فالقصيدة فيها كبرياء وفخر، وكلماتها تنضح بالموسيقا.

  ـنـال

هاــأُعجبَْت بي ب   اُت ُحسٍن فَمَضْت تسأُل بي     يَن نادي قوما

ها ماــــسَ  لَمه     لُقيـن خُ ــعلاَمْت مرَّ  بيـــا ماَحسَ ـــفأراَدْت عا

 با ـَد النَّسَ ـأنا من يُرضيشا عن     نيــبال يَخفضُ ـــالي نســـالتخ

قَ ــوَمش     تولَْوا على الدهرا فتىل ـقْومَي اس  با ــوا فوَق ر وسا الحا

 هبا ــــبالشاتَهْم ـــْوا أبيـوبَنَ      اتاهُمُ ـــمسا هامـــوا بالشــَعمَّم

 ُل أبي؟ــأيَن في الناسا أبإ مث     هـــلى إيوانا ــرم عــوأبي كاس

 يرا نبيــوقبسُت الديَن عن خ     قد قبْسُت المجَد عن خيرا أبا 

 ربا ــؤدَد الفرسا وديَن العــسُ      ها ـن أطرافا ــَر مــفََضَممُت الفخ

 إضاءات أدبية ولغوية

م، 1219المتوفَّى في العام القصةةةةةةيةدة قةديمةة لمهيةار الةديلمي 

وفيها يفخر بنسةةةبه الفارسةةةي ودينه اإلسةةةالمي. والفخر بالنسةةةب أمر 

نةةةةةةةائع عنةةد نةةةةةةعراء العرب. والةةديلمي يعبر عن فخره بقومةةه في 

األبيةات الرابع والخةةامس والسةةةةةةادس، فقومةةه ملكوا البالد منةةذ فجر 

. نالتاريخ. وفخره بالدين اإلسةةةةةالمي كان في البيتين السةةةةةابع والثام

وقد جمع بين الحسةةةةةةنيين المجد والدين. وإيوان كسةةةةةةرم عرنةةةةةةه، 

 وسؤدد الفرس رفعتهم وعظمتهم.

 : والقصيدة من بحر الرمل وضابطه

 التن فاعالتُ ـالتن فاعـفاع     َرَمُل األبحرا ترويه الثقاتُ 

 أو فاعلُن كما في القصيدة. 

 إضاءات فنية
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ي اتي )دوكاه( فالمقام النغمي في لحن القصةةةيدة متعد د، فهو بي

األبيات الثالثة األولى، ونهاوند )نوم( في البيتين الرابع والخامس، 

 وراست )نوم( في األبيات الثالثة األخيرة.

لألغنيةةة مقةةدمةةة موسةةةةةةيقيةةة موزعةةة، ولوازم موسةةةةةةيقيةةة بين 

 األبيات. ونهاية موسيقية أنبه بنهاية سيمفونية.

 تارة مرسل، كماوأكثر مايلفت السةمع في األغنية األداء، فهو 

في األبيات األول والثاني والثالث والخامس، وتارة يصةةةةةاحبه إيقاو 

 كما في البيت الرابع والبيت السابع وصدر البيت الثامن.

وتظهر روعة األداء في كلمة )يخفضةةةةةةني( في البيت الثالث، 

فةةالنغم ينخفل في هةةذه الكلمةةة ليعبر عن معنةةاهةةا، كمةةا تظهر في 

ي الخةةاتمةةة، ففيهةةا مةةد في كلمةةة )دين( وختةةام كلمتي )دين العرب( ف

 في كلمة )العرب( تعقبها جملة الخاتمة الموسيقية.

ويمكن حين نةةةدرك روعةةةة األداء في األغنيةةةة وكلمةةةاتهةةةا أن 

نسةةةامح عبد الوهاب في خطأ لفظي حين قال: قومي اسةةةتْولوا بضةةةم 

الم )اسةةتولُوا( والصةةواب فتحها فهي من فعل اسةةتولى، والصةةواب 

 ْوا( كما هي القاعدة.)استولَ 

ومةةا يةةدعو إلى العجةةب أن محمةةد عبةةد الوهةةاب لم يغن  من 

الشةةةةعر القديم إال قصةةةةيدة )أعجبت بي( لمهيار الديلمي، وقصةةةةيدة 

م(، أما 1147ـةةةةةةةةـةةةةةةةة 1299)قالت( لصةةفي الدين الحلي العراقي )

القصةةةةائد األخرم التي لحنها وغناها فهي لشةةةةعراء عاصةةةةروه في 

أحمد نةةةوقي،  وقد غنى من قصةةةائده  القرن العشةةةرين. وال سةةةيما

اثنتي عشةةةةةرة قصةةةةةيدة عدا أوبريت مجنون ليلى. ومن الشةةةةةعراء 

اآلخرين المصةةةةةةةريين غنى ألحمةةةد رامي، وأحمةةةد فتحي، وعلي 

محمود طه، ومحمود حسةةن إسةةماعيل، وكامل الشةةناوي، ومحمود 

أبو الوفةةا، ومحمود عبةةد الحي، وإبراهيم نةةاجي، وأحمةةد خميس، 

الشةةةةعراء اللبنانيون فقد لحن لألخطل الصةةةةغير  وعزيز أباظة. أما

)بشةةةةةارة الخوري(، وإيليا أبي ماضةةةةةي وغنى من نةةةةةعر األخطل 

بةةةا والجمةةةال( و)الهوم  الصةةةةةةةغير )جفنةةةهُ علََّم الغزْل( و) الصةةةةةةةِّ
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والشةةةباب( و) أيها النيل(. وقد اخترنا من نةةةعر األخطل الصةةةغير 

نةةةةاعر قصةةةيدة )الصةةةةبا والجمال(. وهي من الشةةةعر الجديد يكتبه 

لبناني في إحدم ملكات الجمال. فيكون من  لش صيغة فنية جديدة، 

 تمازجت فيها الروح المصرية بالروح اللبنانية في إطار الحداثة.

 

ب  شا ــن تاَجيْ ــزُّ ما ــاٍج أَعـأَيُّ ت     شا ـــُش يَديْ ــاُل ملـا والَجمــالصِّ

 شا ـَدلَّ عليــهُ فَ ــراها لــْن تُ ـمَ      ألناــهُ فســُن عرنَ ــنََصَب الُحس

 ماءا في عينيشا ــكابا السَّ ـكانس     كبي روَحشا الحنوَن عليها ــــفاس

بـا نــكلَّم  شا ـــنى نماهُ إليــريِّ الســعبق     الٍ ـــا بجمـــافس الصِّ

 شا ــراما في أُُ نيــراتا الغَ ــــَزف     لقيــزاُر إال لايـــن ى الهَ ـــــماتغ

ن       هُ ــكرةل َصرعتْ ــــلروُ  سَ كَر اـسَ  عند َمجرم الَعبيرا ما

 نَْهديشا 

 يشا ــي َوجنتَ ـــاهُ فــوألقى دم      قَتَل الورُد نفَسهُ َحَسدال منشا )م(

ثَْتها األنس      اــَر لم  ـتا الزهــاُت َملَّ ـــوالفران  فتيشا ــاُم َعن نـَحدَّ

ثاالل  الا ـــشا للَجمـــوا منـــرفع  لى قدَميشا ـعال عَ ــوا ُخشَّ ـوانحن      ما

 إضاءات أدبية ولغوية

القصيدة كتبها األخطل الصغير يصف ملكة جمال لبنان وصفال 

لخةا ال رومةانتيكيةال قوامةه الطبيعةة الجميلة، وملكة الجمال، في حوار 

جمةالي مع مفردات الطبيعةة، لكنهةا تتفوق على كل منها، وتؤثر في 

مغرمال بالملكة. وريا  األزهار على جمال سلوكها، فالهزار يغني 

رائحتها سةةةةةكرت من عبير النهدين. والورد انتحر ألن الملكة أجمل 

منه وألقى دماه في خديها. والفرانةات أقبلت على نفتي الملكة دون 

 الزهر الذي تعودت امتصاص رحيقه.

 وفي البيت األخير يبالد الشاعر فيقول:

 وانحنوا ُخشَّعال َعلى قدَميشا      ال ـالا إلهـشا للَجمـوا منــرفع
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وهةذا في عرف محمد عبد الوهاب ال يناسةةةةةةب معتقده، فطلب 

لها فصةةارت )مثاالل(، ووافق عبد  من الشةةاعر تعديل كلمة )إلهال( فعد 

 الوهاب على هذا التعديل ألنه اليمس معتقده الديني.

ملكةةةة الجمةةةال عةةةادة تتوج بتةةةاج. والملةةةش عةةةادة يجلس على 

ة الجمةال التي يصةةةةةةفهةا الشةةةةةةاعر متوجة بتاجين هما عرش، وملكة

الصةةبا والجمال. وعرنةةها هو عرش الحسةةن. ويسةةألها الشةةاعر أن 

تسةةكب على عرنةةها حنانها، كما سةةكبت السةةماء زرقتها في عينيها. 

وحين يتنافس صةةةباها وجمالها اآلخا  يتغلب جمالها المضةةةيء على 

 صباها، فهو عبقري السنى أي نادر الضياء.

 يدة من البحر الخفيف وضابطه:والقص

 فاعالتن مستفعلن فاعالتُ  ياخفيفال خفَّْت بها الحركاتُ 

ر أي موصةةةول الشةةةطرين، تقع كاف )منش(  والبيت السةةةابع مدو 

في الشةةةةةةطر الثةاني، وحرف الروي  في القافية كاف مكسةةةةةةورة لتأكيد 

 الخطاب األنثوي.

 ةــــــاءات فنيـإض

هاب في فيلم )يوم سةةةةةعيد( هذه القصةةةةةيدة غناها محمد عبد الو

ر عبد الوهاب في فيال إحدم المعجبات به 1717 . والمشةةةةهد يصةةةةو 

)إلهام حسةةةةين(، تطلب منه أن يغني لها أغنية، فيسةةةةتجيب، ويجلس 

إلى البيانو الكبير، ويعزف عليه المقدمة الموسةةةةةيقية ألغنية الصةةةةةبا 

 والجمال.

اسةةية للة أسةةوتعد هذه األغنية األولى التي يسةةتخدم فيها البيانو 

في المقةدمةة والمرافقةة مع األوركسةةةةةةترا، ولم يكن عبد الوهاب هو 

العةةازف على البيةةانو حقةةال. فةةالعةةازف محترف، وعبةةد الوهةةاب في 

 المشهد كان يمثل دور العازف ويغني األغنية بطريقة الدوبالج.

المقام األسةةةاسةةةي لألغنية حجاز كار كرد في المقدمة والبيتين 

ينتقةل إلى مقةام نهةاونةد في البيت الثالث، ويتحول األول والثةاني، ثم 
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إلى مقام حجاز في األبيات الرابع والخامس والسةةةةةادس، ويعود إلى 

 مقام حجاز كاركرد  في األبيات السابع والثامن والتاسع.

وأهم ما في أداء عبد الوهاب توافق الكلمات مع اللحن في 

ى هذا االختصةةةةةةةار والمةد والصةةةةةةةعود والهبوط. وأبرز مثال عل

ل على  التوافق الشةةطر األخير من البيت التاسةةع: )وانحنوا خشةةعا

قةدميةش(، فقةد ارتفع بةأداء )على( ثم هب  بهةا )إلى قدميش(، كما 

لو أنه يصةةور السةةجود. وهذا نةةبيه بما أداه في قصةةيدة )أعجبت 

ل( ثم هب  في قولةةةه  بي( حين ارتفع بقولةةةه )التخةةةالي نسةةةةةةةبةةةا

الملحنين من يراعي توافق )يخفضةةةةةةةني(. وينةةدر بين المغنين و

 المعنى مع اللحن واألداء.

 فيروز و القصيدة

فيروز اسةةةةةةم فني للمغنيةةة نهةةاد وديع حةةداد، ولةةدت في العةةام 

عملت  1752في قريةة بجبل لبنان تسةةةةةةمى الدب ية. منذ العام  1715

مرددة في كورس اإل اعةةة اللبنةةانيةةة، وحليم الرومي هو من تعهةةدهةةا 

ي قصةةةةيدة )تركت قلبي(، وهو الذي أطلق ولحن لها أول أغنية، وه

 عليها اسم فيروز.

وكةان في فرقةة اإل اعة الموسةةةةةةيقية عازف الكمان عاصةةةةةةي 

الرحبةةاني، فوجةةد كةةل منهمةةا نفسةةةةةةةه في اآلخر، وتزوجةةا في العةةام 

وبدأ المشةةةةوار الفني مع عاصةةةةي ومنصةةةةور، فكان من  لش  1755

 ر.م كل عصمدرسة فنية لبنانية مستقلة، مازالت حية متطورة تالئ

واألخوان رحباني نةةةةةةاعران وزجاالن، وكان أول ماصةةةةةةدر 

لهما من مجموعات نةةةعرية مجموعة )سةةةمراء مها(، صةةةدرت عن 

مؤسةةسةةة الرواد للتأليف والترجمة والنشةةر بلنةةةراف أنور الرفاعي 

 وناكر مصطفى. فيها كثير من األغاني الملحنة.

ات نيوكتب األخوان رحباني خالل سةةبعة عقود بدءال من السةةتي

الكثير من القصةةائد واألزجال، منها ماغني مونولوجال، ومنها ماكان 

في مسةرحيات غنائية واسكتشات نعبية. وقد أصدر بعل الباحثين 

 بذلش كشوفال كاملة، لكن المقالة ال تتسع إلثباتها والعودة إليها يسيرة.
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مةن الشةةةةةةعةراء الةةةذيةن غةنةةةت لةهةةم فةيةروز غةيةر األخةويةةن 

وإيليا أبو  ماضةةةةةةي، وأحمد نةةةةةةوقي،  رحباني،األخطل الصةةةةةةغير،

وبدوي الجبل، وجبران خليل جبران، ورنةةةةةةدي معلوف، ورنةةةةةةيد 

نخلةةة، ورفيق الخوري، وسةةةةةةعيةةد عقةةل، وميخةةائيةةل نعيمةةة، ونزار 

 قباني.

وغنةت لشةةةةةةعراء قدامى مثل جرير، وابن جبير، وابن سةةةةةةناء 

الملش، وعنترة بن نةةةةةداد، ولسةةةةةان الدين بن الخطيب، وأبي نواس، 

 لقشيري.والصمة ا

ة القشيري. وهو ناعر  وقد اخترنا من الشةعراء القدامي الصةم 

عربي من بني عامر بن صةعصةعة من مضةر، انةتهر بشعر الغزل 

في العصةةةةر األموي. كما اخترنا قصةةةةةيدة لنزار قباني غنتها فيروز 

بلحن األخوين رحباني بعنوان ونةةةاية. وهذا االختيار ينسةةةجم مع ما 

،  ويتوافق مع خطتنا في االختيار، بعيدال اخترناه لمحمد عبد الوهاب

عما هو مألوف من التقيد بشةةةةةةعراء بلد المغني األكثر نةةةةةةيوعال بين 

 الناس. والتزمنا بأن يكون الملحن والمغني من بيئة واحدة.

كان األخوان رحباني من أكثر الناس ثقافة في سةةةةةةماء األدب. 

ين قابل للتلح وقد عادا إلى الماضةي، فانتقيا من نةعر الشعراء ماهو

والغناء. من هؤالء نةةةةةةاعر أموي يدعى الصةةةةةةمة القشةةةةةةيري ) ... 

ه العامرية ري ا 914ـةةـةة م( انتهر بشعر الغزل. وكان مغرمال بابنة عم 

ها  ه إيةاها، وزوج  بنةت ُعطيف، فخطبهةا من أبيهةا، فرفل أن يزوجة 

من عامر بن بشةر، وبات الصةةمة القشةةيري متي مال هائمال على وجهه، 

نون ليلى، ينشةةةةد نةةةةعره في ابنة عمه كما فعل قيس حين أنةةةةبه بمج

فةارقتةه ليلى إلى ورد زوجهةا، ومةاتةت دون أن يدري. والغريب أن 

 الصمة القشيري وقيس بن الملوح كليهما من بني عامر.
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اختار الرحبانيان من نةةعر الصةةمة القشةةيري أربعة أبيات فق  

 من قصيدته:

ن ري  مَ      َش باعَدتْ ـحننَت إلى ري ا ونفسُ   عباكما معاــا ونا ــزاَرَك ما

بابةا أسمعا     فما حسنإ أن تأتَي األمَر طائعال   وتجزَو أْن داعي الصَّ

 ة:ـــواألبيات األربعة هي التالي 

 الن :

با َن ــوما أحس      (43)بروحَي تلَش األرُ  ما أطيَب الرُّ

 (44)اـاَف والمترب عـالمصط

مـــُر أي  ــوأ ك على كبدي مْن خشيٍة أْن      م أنثنيـث (45)ىــاَم الحا

 (46)تصدَّعا

لِّ عينيَش ــْن خــَش ولكــإلي     عٍ ـياُت الحمى برواجــت عشـــوليس

 اـتدمع

اما أن ـــلى األيــرامإ عــح     اــــوكأنَّم (47)ومـــا للنـــا ُخلقنــكأنَّ 

ع  اـنتجم 

 إضاءات أدبية ولغوية

جميلةةةة حةةةب غريزي، حةةةب األر  في البيئةةةة الطبيعيةةةة ال

والتغزل بةةاألر  كثير، وال سةةةةةةيمةةا إ ا كةةانةةت حةةافلةةة  بةةاألحبةةة 

واألصةةةحاب. ومن يغترب يحس بالوحشةةةة، ويذكر األيام الماضةةةية، 

فتةةدمع عينةةاه لفراق األحبةةة والوطن. ويرجو أن يعود إلى بلةةده، لكن 

األحوال تحول دون عودتةةه، ويتمنى أن يفةةدي بلةةده بروحةةه، فهي 

                                                           

با جمع ربوة وهي المرتفع من األر  وتكتب باأللف الممدودة   ــ  ب. والرُّ ما أطيب الربا: صيغة تعج 

بى(.  ألنها متحولة عن الواو في )ربوة(. ومنهم من يكتبها باأللف المقصورة )الرُّ

 المترب ع: العيش في الربيع. ــ 

 الحمى: مكان العيش. ــ 

 ء المضارو والمعنى تتخرب.تصدعا: األصل تتصد عا، حذفت تا ــ 

 النوم: البعد. ــ 
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رباها وصيفها وربيعها. ويرم أن القدر هو الذي موطن الجمال في 

 يتحكم باإلنسان ومصيره.

 القصيدة من البحر الطويل وضابطه:

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلُ  طويلإ لهُ بيَن البحورا فضائلُ 

 وحرف الروي في القافية العين الممدودة.

 إضاءات فنية

ن ع يبةدأ اللحن بموسةةةةةةيقةةا أوركسةةةةةةترا كبيرة بال إيقةةاو، تعبر

العواطف اإلنسةةةةةةانيةة في التعلق بةاألر  والحبيبةة. وتةدخل فيروز 

على هذه الموسةةةةيقا ببيتين من الشةةةةعر ال صةةةةلة لهما باألبيات التالية 

، وهما:  المختارة، أداءل ال غناءل

 فكلُّ ليالي العانقيَن  نوبُ     إ ا كان  نبي أن حبَّشا سي دي

ةٍ ــــوُب إلى ربي وإني لامَ ــأت  امُحني ربي إليشا أتوبُ ـسيُ      رَّ

 وهما من نعر منصور الرحباني.

المقةةةام النغمي للحن حجةةةاز كةةةار كرد في األبيةةةات األربعةةةة. 

واإليقاو يصةةةةةةاحب أواخر المقدمة الموسةةةةةةيقية ثم الغناء. أما األداء 

فيبةةدأ بةةالكورس يؤدي البيتين األول والثةةاني ثم تؤدي فيروز البيتين 

ع صةةةافي بأداء البيتين الثالث والرابباللحن نفسةةةه، ويشةةةترك وديع ال

بلحن مختلف وصةةةةةةوت رائع، وتعيةةد فيروز غنةةاء البيتين الثةةالةةث 

والرابع بلحن مختلف، وتنتهي األغنيةةة. ثم يعقبهةةا قصةةةةةةةائةةد أخرم 

بةاالنةةةةةةتراك مع وديع الصةةةةةةافي والكورس. وقةد جعةل الرحبةانيان 

لم عنوان هذه المجموعة من األغاني المتعاقبة )أندلسةةةةةةيات(، مع الع

أن أبيات الصةةةةةةمة القشةةةةةةيري التمت إلى األندلس بصةةةةةةلة. وتحت 

العنوان  اته قصةةائد تغنيها فيروز لسةةيد درويش )يانةةادي األلحان( 

ولنزار قباني )ال تسةةةألوني ما اسةةةمه حبيبي( ولغيرهما ال صةةةلة لها 

 باألندلسيات!

وما دمنا  كرنا نزار قباني، فقد اخترنا له قصةةةةةيدة )ونةةةةةاية(  

بلحن األخوين رحبةةاني لتكون خةةاتمةةة المقةةالةةة. ونزار غنتهةةا فيروز 
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م(، لقب بشةةاعر المرأة 1778ـةةةةةةةـةةةةةةة 1721قباني نةةاعر سةةوري )

 والسياسة. غنت له فيروز )دمشق( و)التسألوني( و)وناية(.

 الن 

 لبيلا العصافيرا أخباَرنا؟     ذي يا حبيبي نَقلتَ ـأأَنَت ال

 ُر ُنب اَكناـا الُحمـهَمناقيرُ      ال تَدقُ ـال ُجموعـفجاءْت ُجموع

 اـــُر بالقَشِّ أبوابنــَوتغمُ      اتٍ ــا َزقزقـرق َمضَجَعنـــوتُغ

 اــنا داَرنــُ اَء يُقاسمــفج     َل عن داراناـبَر النحـوَمن أخ

 اـورا ُجدرانَنـيَُزركاُش بالن     َوردا حتى تََدل ىـوهَل قلَت لل

تَّنا للفـَومَ   اــــالحُق لثاَرنــراَح يُ ــف     راشا ــــْن قَ َّ قاص 

 فقد َعَرَف الطِّيُب ميعاَدنا     يفَضُحنا ياحبيبي العبيرُ ــسَ 

 إضاءات أدبية ولغوية

القصةةةةةةيدة من الغزل الرومانتيكي الذي يرتاح إلى مشةةةةةةاركة 

عناصةةةةةر الطبيعة في تشةةةةةكيل عاطفة المحب على نحو محسةةةةةوس 

ة، والزقزقات الموسيقيمل ون. فهناك العصافير  وات المناقير الحمر 

وهنالش النحل والفرانةةةات والورد وعبيره. كل  لش فضةةةح أسةةةرار 

المحبين، وعرف الناس كل مايتصةل بأوضةةاعهم في الغدو والرواح 

 من خالل توجهات عناصر الطبيعة.

ة والطرافة والسةةةةةهولة، ونزار   الشةةةةةعر النزاري يتسةةةةةم بالجد 

ل نشةةةةأته الشةةةةعبية نةةةةعبن الشةةةةعر أي جعله نةةةةعبيال متداوالل من خال

الدمشةةةقية. وقد يسةةةتخدم أحيانال كلمات عامية مثل يزركش في البيت 

 الخامس بمعنى يزي ن.

والغزل في هذه القصيدة غير تقليدي، والكلمة الوحيدة الغزلية 

 الواضحة هي كلمة )ياحبيبي( في البيتين األول والسابع.

 والقصيدة من بحر المتقارب وضابطه:

 فعولن فعولن فعولن فعولُ    الخليُل  عنا المتقاربا قالَ 
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وهو بحر موسةةةةةيقي سةةةةةهل كبحر المتدارك ويسةةةةةمى المحدث 

 أيضال وضابطه:

لُ      حركاُت المحدثا تنتقلُ  لن فعا لن فعا لُْن فعا  فعا

 ولنزار قصائد كثيرة على بحر المتدارك.

 إضاءات فنية

تبةةدأ األغنيةةة بمقةةدمةةة موسةةةةةةيقيةةة إيقةةاعيةةة يبرز فيهةةا البيةةانو 

 اندولين أنبه بالدهليز القصير للدخول في األغنية.والم

 مقام اللحن عجم يقابل )ماجور( في السلم الغربي.

تؤدي فيروز غنةاء األبيةات السةةةةةةبعة بنفس واحد دون تكرار. 

وتعاد المقدمة الموسةةيقية كالزمة بعد البيت الثالث. ويسةةتمر اإليقاو 

ال )ميعادنا( ب حتى النهةايةة، غير أن فيروز تؤدي كلمتي )الطيةب( و

إيقةةاو، وتمةةد أداء الطيةةب بةةاليةةاء الممةةدودة، وتقفةةل األغنيةةة على 

 الطريقة األجنبية.

وأهم ما يالحظ في القصةةةةةةيدة القافية الموسةةةةةةيقية التي تنتهي بالنون 

واأللف، فةةالنون حرف ظهور واأللف حرف مةةد . والمغنون التقليةةديون 

وتية ان المسةةاحة الصةةيجدون في هذين الحرفين ما يتيح لهم التصةةرف وبي

الكبيرة ألصةةةةةةواتهم. لكن فيروز كةانةت بعيةدة عن التقليةديين،والمةد الوحيد 

 الذي استخدمته كان في )الطيب ميعادنا( وهو الخاتمة.

 نهاية المطاف

من قصةةةةةةائد قديمال وحديثال،  ُغن يمةا قةدمناه كان تلخيصةةةةةةال لما 

 ب.وانتقال القصيدة من األداء واإلنشاد إلى الغناء والطر

وتظل القصيدة القالب الغنائي األول الذي ولد وعاش، وأنجب 

 في أربعينيات القرن التفعيلةالمونةةةةةةح في األندلس، وأنجب نةةةةةةعر 

العشرين في العراق، ثم في البلدان العربية. وتبقى القصيدة الشعرية 
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التقليةديةة خةالةدة على مر الزمن، فهي نبل الشةةةةةةاعر وموسةةةةةةيقاه، 

 وحديث الناس في كل عصر.

 

 

 

 

 القومية في الموسيقا

 

 مدارس و أعــــــــــــالم

 

 

 

 رامي درويش

 

لقد تأثرت موسةةيقا القرن التاسةةع عشةةر بالمتغيرات االجتماعية 

والعلمية المتسةةةةةارعة في المجتمع األوربي كالنهضةةةةةة الصةةةةةناعية 

سةةةةةةمع اإلنسةةةةةةان للمرة فقد والمسةةةةةةتحدثات واالختراعات وغيرها، 

البخارية وأصةةوات القاطرات والبواخر، المحركات االولى صةةوت 

 والكاميرا والراديوكما كان الختراو المصةةةةباح الكهربائي والهاتف 

لثةةار فكريةةة ونفسةةةةةةيةةة سةةةةةةرعةةان مةةا انعكسةةةةةةةت على فكر المؤلفين 

ال مأفكار عصةةةةرهم ولعن فحاولوا التعبير موسةةةةيقيين وأعمالهم، ال

جول عما توبهم. كما أعطى المؤلفون خيالهم الحرية في التعبير نةةةع

به نفوسةةهم بعد أن كانت الكالسةةيكية الصةةارمة نمطية تجبر المؤلف 

وهذا ما حفز وسةةةاعد على على االلتزام الشةةةديد بقواعدها وقيودها. 

ظهور مدارس الموسيقا القومية في أوربا في منتصف القرن التاسع 

إسةةبانيا و اعشةةر وتحديدال في روسةةيا وبوهيميا )التشةةيش( وإسةةكندنافي

ثم خةةارج أوربةةا كمةةا في البرازيةةل والمكسةةةةةةيةةش وتركيةةا  و... ومن

ومصةةر. فقد كانت الموسةةيقا في هذه البلدان تقتصةةر على الموسةةةيقا 
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الشةةةةعبية البسةةةةيطة، وقد حقق المؤلفون الموسةةةةيقيون القوميون هذه 

من خالل العودة إلى التراث والفلكلور الشةةةةةعبي  ماإلنجازات لبالده

طير...(، فقد عملوا على )سةاللم وإيقاعات ورقصات وقص  وأسا

تطوير هذه النفائس األصةةةةةةيلة )الخام( الواضةةةةةةحة الهوية من خالل 

حلول هارمونية وبوليفونية تتالءم مع المقامات الشةةةةةعبية  طاسةةةةةتنبا

المختلفة بصةةةةيغتها عن صةةةةيغتي الماجور والمينور التقليديتين، وقد 

خرجوا من هذه التجربة بموسةةةةةيقا قومية أصةةةةةيلة  ات مواصةةةةةفات 

تها تتجه نحو العالمية، بعد أن لقيت انتشةارال نةعبيال إقليميال واسعال جعل

إ  أضةةةةةحت للجميع وليسةةةةةت حكرال على الطبقات المخملية كما كان 

سةةةةةةائدال في الموسةةةةةةيقا الكالسةةةةةةيكية، ولذلش فلن نجاح هذه التيارات 

 ُعدَّ نجاحال فكريال واجتماعيال وتربويال معال. ةالموسيقي

 الروسية وأهم أعالمها ةقوميموسيقا الالأوالل: 

من الناحية الجغرافية ويتمتع ن روسةةةيا القيصةةةرية بلد واسةةةع إ

بتراث ثري جدال، إال أن روسةةةةيا لم تعرف إال الموسةةةةيقا الفلكلورية، 

إضافة إلى الموسيقا الكالسيكية األلمانية واإليطالية إلى وقت متأخر 

متلش من يالروسي الشعب نسةبيال عن أوربا الغربية. ففي البداية كان 

 موسيقي،العلم الالفلكلور الموسيقي تراثال واسعال، لكن ما ينقصه كان 

إال أن مةةا تمتعةةت بةةه روسةةةةةةيةةا من تراث عريق ومميز جعةةل من 

ها الموسيقية مدرسة مميزة سميت بالمدرسة القومية الروسية نهضةت

في الموسةةيقا أسةةمعت أنغامها الجديدة إلى العالم، قام بها موسةةيقيون 

الطويل من  هم الركود المتراكمازاحوا عن موسةةةةةةيقةروس أبةاقرة ع

 ،ورباأ إليةهالةذي سةةةةةةبقتهم العلمي الكبير لتقةدم ل همباعةياسةةةةةةتخالل 

عالمية خزانال لعلوم الموسيقا الصبحتا أاللتين ألمانيا إيطاليا ووتحديدال 

، ومن خالل اإللمام بهذا التراث العريق الخامس عشرما بعد القرن 

 م الواسع.و لش العل
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ظهرت بشةائر هذه المدرسةة العريقة في تراث الموسيقا العالمية 

حةةاملةةة معهةةا مقةةامةةاتهةةا الشةةةةةةجيةةة وأوزانهةةا األحةةاديةةة وهةةارمونيةةاتهةةا 

 لمدينة سان بطرسبورالخاصةة، ومع بداية القرن التاسةع عشةر وفي 

على الحدود األوربية والواقعة غرب روسيا )نرق  سابقال( رادغ)لينين

الموسةةةيقي الروسةةةي من خالل مجموعة التراث ة نهضةةةأت أوربا( بد

الةةذين التقوا وعملوا على تةةأسةةةةةةيس كبةةار من الموسةةةةةةيقيين الروس ال

وضةةعت روسةةيا في مكانة الئقة بين روسةةية مدرسةةة موسةةيقية علمية 

. ويعود للموسةةةيقي الروسةةةي ميخائيل الدول المتطورة في هذا المجال

( الدور األساسي 1859 ـةةـةة 1824) كانغلي

ي زرو بةذور هذا النهج القومي في الجيل ف

التالي من المؤلفين الموسيقيين الروس، فقد 

سةةةةةةافر غلينكةا إلى إيطةاليةا وألمانيا ودرس 

الغنةاء األوبرالي فيها، ثم عاد إلى روسةةةةةةيا 

بعةد ثالث سةةةةةةنوات وبدأ يعمل على تطويع 

الةعلوم التي درسةةةةةةهةةةا في إيطةةةاليةةةا على 

ا ش فقد ُعدَّ غلينكا أسةةةةتا  الموسةةةةيقالموسةةةةيقا الفلكلورية الروسةةةةية. لذل

الروسةةةةةةيةةة العلميةةة الحةةديثةةة وعلى نهجةةه عملةةت فيمةةا بعةةد مجموعةةة 

 الخمسة الكبار.

ظهر أول عمل لغلينكا يحمل الروح الروسية العلمية الموعودة 

وهو أول عمل جل القيصةةةةةر( من أ)الحياة ودعي بـةةةةةةةةةة  1816عام 

جديد، وقد أوبرالي روسةةةةةي ضةةةةةمن هذا الخ  الموسةةةةةيقي القومي ال

ه ثم تبع بطرسةةبرل، فيمبراطوري مسةةرح اإلُعر  على خشةةبة ال
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غلينكا بعدة أعمال أوبرالية أهمها أوبرا )روسةةةةةةالن ولودميال( التي 

لقيةت نجةاحةال بةاهرال داخل  روسةةةةةةيا وخارجها، ثم أتبعه بعدة أعمال 

كانت بمجملها البذور األولى لما سةةةمي فيما بعد بمدرسةةةة الموسةةةيقا 

كبةةار من يةةد خمسةةةةةةةة  على وسةةةةةةيةةة التي ظهرت بجالءالقوميةةة الر

هم ، جمعبطرسةةةةةةبورل الموسةةةةةةيقيين الروس الذين التقوا في مدينة 

هدف واحد وهو تطوير  الموسةةةةةيقا الروسةةةةةية ونشةةةةةرها لتضةةةةةاهي 

الموسيقا األوربية، وقد ساروا بذلش على نهج المعلم ميخائيل غلينكا 

 الذي سبقهم إلى  لش وهم: 

 (1712ــ 1819ــ ميلي باالكيريف )1

وهو مؤسةةس مجموعة الخمسةةة الكبار، لذلش أطلقوا عليه اسةةم 

عام سةةةس ، درس الموسةةةيقا في جامعة بطرسةةةبورل، وقد أعيم()الز

عمل قائد ا مك ل،بطرسةةةةةبور مدرسةةةةةة الموسةةةةةيقا الحرة في 1862

ـ 1869)بين األعوام لجمعيةة الموسةةةةةةيقية الروسةةةةةةية أوركسةةةةةةترا ل

أنطون للمايسةةةةةةترو الشةةةةةةهير  ( خلفةال 1867

 ه قليلة نسةةةبيال، ومنمؤلفات. كانت يناروبنشةةةت

التي )تامارا( ة السةةةةةةيمفوني ةالقصةةةةةةيدأهمها 

الموسةةةةةةيقةةةا كمةةةا كتةةةب  ،1869ألفهةةةا عةةةام 

 عةةام التصةةةةةةويريةةة لمسةةةةةةرحيةةة الملةةش لير 

 .بعل األغنيات، إضافة إلى 1858

 (1718ــ 1815ــ سيزار كوي )2

ولةةد من أب فرنسةةةةةةي الجنسةةةةةةيةةة  وأم 

روسةةةةية. درس الموسةةةةيقا على يد سةةةةتانيسةةةةالف مونييجكو. ودرس 

في أكاديمية الهندسةةةةةةة  الهندسةةةةةةة العسةةةةةةكرية في الجامعة. ثم عمل

العسةةةكرية في بطرسةةةبورل، قابل باالكيريف ونةةةاطره أفكاره حول 

الموسةةةةيقا القومية، ثم انضةةةةم إلى مجموعة الخمسةةةةة الكبار. وضةةةةع 

افتتاحية ألوبرا الضةةةيف الحجري للمؤلف دارغومسةةةكي، كما أكمل 

أوبرا سةوق سورونينتسكي للمؤلف موسورسكي. عمل أيضال بالنقد 

من أعماله العديد من األوبرات، وسةةةةةةكيرتزوين  الموسةةةةةةيقي. تضةةةةةة

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D9%BE%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
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لألوركسترا، وثالث رباعيات وترية، إلى جانب العديد من األغاني 

 ومقطوعات البيانو وموسيقا الكورال. 

 (1881ــ1817ــ موديست موسورسكي  )1

لعائلة ثرية من مالك ولةد موسةةةةةةورسةةةةةةكي في بطرسةةةةةةبورل 

ى في سن السادسة عل البيانوأول دروسةه في  يتلقب، وبدأ ياألراضة

بورل بطرس نقيقه إلى مدينةمع سةن العانةرة سافر  يوف يد والدته،

سةةةةةةب بحالبيانو  يدرسوهناك بدأ  طرس،ليتعلم بمدرسةةةةةةة القديس ب

نشةةةر أول مقطوعاته الموسةةةيقية  ةسةةةن الثانية عشةةةر يوفاألصةةةول، 

وقد ظهر . عبارة عن عدة أغانيوهي  ،نفقةة والةده الخةاصةةةةةةةعلى 

لعديد كما ألف اله تأثره بالتاريخ والفلكلور الروسةةةةةةي، في أعما جليال 

أكملها أصةةةةدقا ه فيما بعد وعلى المقطوعات غير المكتملة التي من 

رأسهم ريمسكي ـةةةةةةـةةةةةة كورساكوف. من أنهر أعمال موسورسكي 

 التي «لوحةةات من معر »ومقطوعةةة ، نوفوبوريس غود أوبرا

 تمان.استوحاها من عشر لوحات للفنان الروسي فيكتور هار

 (1728ــ 1844ــ نيكوالي ريمسكي ـــ كورساكوف )4

ولد في مدينة تخفين في روسةةةةةةةيا من عائلة أرسةةةةةةةتقراطية، 

التقى  1862وابتةةدأ حيةةاتةةه ضةةةةةةةةابطةةال في البحريةةة، وفي عةةام 

ثم بدأت معرفته  .مؤسةةةةس مجموعة الخمسةةةةة الكبار ،ريفيبباالك

ة تأليف ببباقي الشبان الموسيقيين الروس الذين اجتمعوا على رغ

ويعود لكورسةةةاكوف الفضةةةل في  موسةةةيقا قومية روسةةةية عالمية،

التعريف بالمدرسةةةةةة الموسةةةةةيقية الروسةةةةةية الجديدة في المعر  

، ومن أهم أعمةةةالةةةه 1887الةةةدولي الةةةذي أقيم في بةةةاريس عةةةام 

 ــةةالمتتالية السيمفونية نهرزاد ـةةـةة )افتتاحية عيد الفصح الروسي 

ة(، سبانياإل تشيوالكابري عنترة ــ سيمفونية أوبرا الديش الذهبي ـةـ

ي ف ين األول في )الهةةارموني التطبيقيةةة( والثةةانيكمةةا ألف كتةةاب

في تدريس مةدرسةةةةةةةال ، وعمةل التوزيع األوركسةةةةةةةترالي()مبةاد  

التأليف الموسةةةيقي في كونسةةةرفاتوار بطرسةةةبورل ابتداءل من عام 

1891. 
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 (1889ــ1811)ألكسندر بورودين ــ 5

ب درس الط كان والده أميرال،في فيها، ولد في بطرسبورل وتو

أكةةاديميةةة أسةةةةةةتةةا ال في ثم أصةةةةةةبح  ،ونةةال درجةةة الةةدكتوراه فيهةةا

لتاسعة اسن في مشواره مع الموسيقا فقد بدأ أما . رل الطبيةوبطرسب

فتعلم العزف على الفلوت والكمةةان والتشةةةةةةيلو والبيةةانو،  من عمره

عةةه على احتراف الموسةةةةةةيقةةا الةةذي  ريفيبةةاالكتعرَّف على  نةةةةةةج 

واالنضةةةةمام إلى مجموعة المؤلفين الموسةةةةةيقيين التي كان يرأسةةةةةها 

 سةةةةافر ثم باسةةةةم الخمسةةةةة الكبار، والتي عرفت فيما بعدباالكيريف 

وعر   ،فرانز ليسةةتبالتقى و 1899إلى ألمانية في عام  بورودين

للقاء الهذا وكان  عليه بعل مؤلفاته الموسةةةةةيقية التي نالت إعجابه،

ومن أنةةةهر مؤلفات  .هخارج وطن بورودينانتشةةةار أعمال دور في 

دمةةةت عةةةام  األمةةيةةربةةوروديةةن أوبةةرا  فةةي  1862إيةةغةةور الةةتةةي قةةةُ

 ورل.بطرسب

 

 

 

 

 التشيكية وأهم أعالمهاقوميه موسيقا الال ثانيال:

ظهرت حركة الموسةةةةيقا القومية التشةةةةيكية )البوهيمية( متأثرة 

بالحركة الموسةيقية القومية الروسية، وقد كان لظهور هذه المدرسة 

أثر بالد في الحفاظ على ثقافة الشةةةةةعب التشةةةةةيكي وتطويره بشةةةةةكل 

، ويعود تةةأسةةةةةةيس هةةذا النهج إلى اكةةاديمي وتقةةديمةةه كتراث عةةالمي

 المؤلف التشيكي بيدريش سميتانا ومن ثم أنطونين دفورجاك.

 (1884ــ1824ــ بيدريش سميتانا )1

يعدُّ سميتانا رائدال للموسيقا القومية التشيكية، فهو أول نخصية 

موسةةةةةةيقية بارزة و ات موهبة رفيعة مثقفة في البالد التشةةةةةةيكية في 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2_%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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ود له بث الروح الشةةةةةةعبية القومية في القرن التاسةةةةةةع عشةةةةةةر، ويع

الموسةةةةيقيين التشةةةةيش فيما بعد. فقد عمل على تطوير موسةةةةيقا بالده 

 ونشرها داخل هذه الحدود وخارجها.

بدأ سةةميتانا مشةةواره االحترافي عازفال على الكمان والبيانو وقائدال 

مبةةدعةةال لألوركسةةةةةةترا في السةةةةةةويةةد، وبعةةد عودتةةه إلى بلةةده أنشةةةةةةةأ 

الوطني في العاصةةمة التشةةيكية برال، كما عمل رئيسةةال  الكونسةةرفاتوار

. أصةةةةةابه الصةةةةةمم في أواخر 1894لدار األوبرا التشةةةةةيكية حتى عام 

حياته مما دعاه إلى التفرل للتأليف، وبشةةكل خاص المؤلفات التي تغنَّى 

فيهةا بوطنةه و بنهر الملةداو الشةةةةةةهير في تشةةةةةةيكيةا، وكةانت قصةةةةةةيدته 

بةداعةاته وأجملها إضةةةةةةافة إلى أوبرا السةةةةةةيمفونيةة موطني من أواخر إ

 العروس المبيعة.

 (1724ــ1841)اك جدفورطونين أنــ 2

ولد في العاصةةةةةةمة التشةةةةةةيكية برال لعائلة فقيرة، إال أن بعل 

َميسةةةةةةوري الحةةةال عملوا على رعةةةايتةةةه، فتعلم البيةةةانو والكمةةةان 

، 1894واألورغن فنال جائزة النمسةةةةةا في التأليف الموسةةةةةيقي عام 

متواصةةةل حتى نال في نةةةبابه درجة الدكتوراه الفخرية وعمل بجهد 

. كمةةا دعي إلى الواليةةات المتحةةدة 1871من جةةامعةةة كمبردج عةةام 

االمريكيةة وُعيِّن مةديرال للمعهةد العةالي للموسةةةةةةيقا في نيويورك مما 

ته سةةةيمفونيفي المغترب وهو أنةةةهر أعماله الموسةةةيقية حداه لتأليف 

، ومن 1871( التي ألفها عام يدمن العالم الجدتةاسةةةةةةعة واألخيرة )ال

الرقصةةةةةةات بعمال المعروفة األمن أجمل مؤلفاته أيضةةةةةةال مجموعة 

 .1898التي ألفها عام  السالفية

 اإلسبانية وأهم أعالمها ةقوميموسيقا الال ثالثال:

ترتب  الموسةيقا اإلسةبانية بللة الغيتار وموسيقا الفالمينغو وللة 

يران وفلكلور غني ضةةةةةةمن الكاسةةةةةةتانيت اإليقاعية ومصةةةةةةارعة الث

التراث اإلسةةةباني الخاص، حتى إن إسةةةبانيا قد ألهمت بتراثها الغني 

العةةةديةةةد من المؤلفين غير اإلسةةةةةةبةةةان، مثةةةل غلينكةةةا وبةةةاالكيريف 
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وكورساكوف من روسيا و سان ـةةةةةةـةةةةةة سانس وديبوسي ورافيل من 

( مؤسةةس 1722ـةةةةةةـةةةةةة 1841فرنسةا وغيرهم. ويعدُّ فيليب بيدريل )

المةدرسةةةةةةة القوميةة في إسةةةةةةبةانيا، ومن ثم تلميذه إنريش غرانادوس 

( ثم تبعهم جيل من المؤلفين القوميين اإلسبان 1716ـةةةةةةـةةةةةة  1869)

 أهمهم مانويل دي فايا ويواخين رودريغو.

 (1746ــ  1896ــ مانويل دي فايا )1

أنةةةةةةهر مؤلفي إسةةةةةةبةانيةا القوميين على اإلطالق، تعلم في البداية 

عزف على للة البيانو على يد والدته، ثم أكمل دراسةةةةةته األكاديمية في ال

كونسةةةةةرفاتوار العاصةةةةةمة مدريد. ورغم تفوقه بالعزف على البيانو إال 

أن مشةةةروعه كان التأليف ال العزف، تأثر ببيدريل وغرانادوس وكتب 

، ونال عنها جائزة 1725أول أوبرا لةه بعنوان )الحيةاة قصةةةةةةيرة( عام 

غنائية لمؤلف إسةةةباني، كما نال في  ات العام جائزة عن  أفضةةةل دراما

عزفه المتفوق على للة البيانو. من أنةةةةةهر أعماله باليه الحب السةةةةةاحر 

وهي للبيانو واألوركسةةةةةةترا، « ليةاٍل في حةدائق إسةةةةةةبةانيا»ومقطوعةة 

 وأوبرا الحياة قصيرة.

 (1777ــ 1722ــ خواكين رودريغو )2

نذ سةةةةني طفولته األولى، ورغم ولد في باالنسةةةةيا وكان كفيفال م

 لةش فقةد تعلم العزف على للةة البيةانو ، ثم غةادر إلى بةاريس وأكمل 

دراسة البيانو قبل أن يعود إلى إسبانيا ويبدأ بالتأليف ضمن المدرسة 

 القومية اإلسبانية.



 

 59 

أنجز الكونشةةةيرتو الشةةةهير أرانخويث 

للغيتار واألوركسةةةترا الذي اكتسةةةب نةةةهرة 

يرة، وتحةةديةةدال حركتةةه عةةالميةةة بسةةةةةةرعةةة كب

الثانية األداجيو التأملية. ثم أل ف الكونشيرتو 

األندلسي ألربـةةةةةع لالت غيتـةةةةةار بمرافقـةةةةةة 

األوركستـةرا، إضـةافـةة إلى أعمـةال أخـرم 

عديـةةةةةدة آللـةةةةةة الغيتار، ُعيِّن رودريغو عام 

أسةةةةتا ال محاضةةةةرال في جامعة مدريد  1748

 بدالل من سلفه الراحل مانويل دي فايا.

 المجرية وأهم أعالمها ةقوميموسيقا الال ابعال:ر

تعةةةدُّ المجر )هنغةةةاريةةةا( من أكثر دول أوربةةةا غنىل بةةةالتراث 

الموسةةةةيقي القومي، وتشةةةةبه المجر إسةةةةبانيا بتأثيرها على العديد من 

ارية براهمز في الرقصة الهنغالمؤلفين الموسةيقيين األوربيين، مثل 

المدرسةةةةة القومية  وغيره. إن فرانز ليسةةةةت هو مؤسةةةةسالخامسةةةةة 

را  المجريةةة، وتبعةةه بةةذلةةش بيال بةةارتوك وزولتةةان كودالي اللةةذان طو 

ْي التربيةةةة الموسةةةةةةيقيةةةة و موسةةةةةةيقةةةا الشةةةةةةعوب  اختصةةةةةةةةةاصةةةةةةَ

 (.اإلثنوموزيكولوجيا)

 (1886ــ 1811) Franz lisztفرانز ليست ــ 1

ل  ل بارعا ولد في المجر ألسةةةةةرة متوسةةةةةطة، كان والده عازفا

ل ل عدة مؤلفين مشةةةةهورين. وهو أول من على عدة لالت وصةةةةديقا

لقن ابنه دروس الموسةةةةةيقا األولى، ثم أرسةةةةةله إلى فيينا لمتابعة 

ر بموسةةةةيقا الغجدراسةةةةته الموسةةةةيقية، وكان قد تأثر منذ طفولته 

المنتشرة في بلده. كما أغرم بأسلوب باغانيني على الكمان وبدأ 

 احتى أصةةةةةةةبح أعظم عازف بيانو في أورببتطبيقةه على البيانو 

ل لألكاديمية  في زمةانةه، ثم قائدا لألوركسةةةةةةةترا، ثم ُعيِّن رئيسةةةةةةةا

الوطنية للموسةةةةةةيقا في بودابسةةةةةةت، ألف الكثير من المقطوعات 

للبيانو وابتدو قالب القصيدة السيمفونية وكتب منها ثالث عشرة 

مقطوعة كان أنهرها )مالذي نسمعه على الجبل ـةـ أورفيوس ــ 
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 ــةةةف سيمفونيتين هما )فاوست بروميثيوس ـةةةـةةة هنغاريا( كما أل

 دانتي( إضافة إلى رابسودياته الهنغاري ة التسعة عشر الشهيرة.

 (1745ــ 1881) Bella Bartokــ بيال بارتوك  2

تلقى دروسةةةه  ، وقد هنغاريا وتوفي في أمريكافي د بارتوك ول

األولى في العزف على البيةةانو من والةةدتةةه التي كةةانةةت معلمةةة لهةةذه 

أول حفل موسةةةةيقي أمام الجمهور وهو في العانةةةةرة من ، وقدم اآللة

انتسةةةةةةب إلى أكةةاديميةةة الموسةةةةةةيقةةا الملكيةةة الهنغةةاريةةة في . ثم عمره

ان زولتمع صةةةةديقه ومواطنه المؤلف الموسةةةةيقي وعمل بودابسةةةةت 

جمع الموسةةةةةةيقةةا الفولكلوريةةة الهنغةةاريةةة األصةةةةةةيلةةة على كوداي 

 اسةةةةةةائر أورب قام بجمع الموسةةةةةةيقا الفولكلورية في. كما ودراسةةةةةةتها

وين لتدومصةةةةر  الجزائركالعربية  انزار بعل البلدكما  .الشةةةةرقية

 في  نمال إفريقيا. الموسيقا الشعبية الجزائرية الصحراوية

انتقل إلى العمل في الواليات المتحدة األمريكية وعمل مدرسةةةال 

ن . و منيويوركإلى أن توفي في وهةةارفرد  اكولومبيةة يْ جةةامعتَ في 

العةةةالم الصةةةةةةغير المعروفةةةة بةةةاسةةةةةةم طوعةةةات أهم أعمةةةالةةةه المق

عة ضةةةةةةمن سةةةةةةتة مجلدات  ،151وعددها  موس(زميكروكو) موز 

سةةةةةةت رباعيات وترية إضةةةةةةافةة إلى العةديد من مقطوعات البيانو و

وكونشةةيرتو واحد للكمان وعملين للباليه وأوبرا واحدة هي قلعة  ي 

 سيمفونية. أياللحية الزرقاء، إال أنه لم يؤلف 

 (1769ــ1882) Zoltan Kodalyالي  ان كودــ زولت1

انةةةةتهر كودالي بأهميته كَعلم من أعالم التربية الموسةةةةيقية في 

 كثر مما هو مؤلف موسيقي.أالعالم، 



 

 57 

ي فوتعلم العزف على البيانو والكمان والتشةةةيلو  ولد في المجر

أطلق عليها والمدرسة  وركستراأل افتتاحيةكتب و ،دون معلمالبداية 

 التحقوبودابسةةةت العاصةةةمة إلى (، ثم انتقل لمواهبدينامية ا)اسةةةم 

المعهد العالي للموسةةةةةةيقا كمةا التحق ب ،جةامعةة الفلسةةةةةةفةة المجريةةب

 على دبلوم في اللغةةات األوربيةةة حصةةةةةةلو

إضةةةةةةافةة إلى دبلوم في الموسةةةةةةيقةا. وهنةةاك 

صةةةةةةبح من أهم أتةعةرف عةلةى بةةةارتوك و

وعملوا على جمع الموسةةةةةةيقا  ،األصةةةةةةدقةاء

 وقد .البالد يع أنحاءجمفي  الشعبية المجرية

بلد عةةةدد األغنيةةةات المجموعةةةة مئةةةة ألف 

 أغنية.

عن حصةةةةةةةل على نةةةةةةهةةادة الةةدكتوراه 

ألغاني الشةةةةعبية )البناء الشةةةةعري ل تهأطروح

ِا  (، ثمالمجريةةة في المعهةةد  ن مةةدرسةةةةةةةال عيُّ

عديد وكتب ال موسةةةةيقيال  كما عمل ناقدال في بودابسةةةةت، للموسةةةةيقا  العالي

. ومن أهم أعماله من األعمال الموسةةةةةةيقيةلعةديةد ألَّف او ،من المقةاالت

ثالث أوبرات أهمهةةةا )هةةةاري يةةةانوس(، وأعمةةةال كوراليةةةة أهمهةةةا 

)بزالموس هنغاريكوس(، وكونشةيرتو لألوركسترا و باليه )كوروتس( 

وعةةدة مؤلفةةات للبيةةانو، كمةةا ألف الكثير من الةةدراسةةةةةةةات النظريةةة في 

 موسيقا الشعوب.

 ين في أورباقوميتجارب بعل المؤلفين ال خامسال:

 ( فنلندا.1759ــ  1865) Jean Sibelius سيبيليوس نــ جا1

. ألب ولةد في فنلندا  كان يعمل طبيبال، إال ان والده توفي وهو طفلإ

وظهرت موهبته الموسةةةيقية منذ الصةةةغر، فتعلم العزف على الكمان و 

 البيانو. درس العلوم القانونية ثم انتسةةب إلى المعهد العالي للموسةةيقا في

العاصةةةةمة الفنلندية هلسةةةةنكي، ثم تابع دراسةةةةته الموسةةةةيقية في فيينا. و 

أ . وبعد عودته إلى فنلندا بدفت قيادته لألوركسةةةةةترا بأنها أعجوبةوصةةةةةا 

هوية التشةةةةةةكيل دورال هةامال في ؤلفةاتةه لعبةت مبةالتةأليف الموسةةةةةةيقي، و

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ع ، وسةةةةةب( En Saga . ومن أهم أعماله: إن سةةةةةاغا )لفنلنديةا قوميةال

وناتات ، و ثالث سةةة،وفنلنديا وكونشةةةرتو الكمانفووكولير مفونياتيسةةة

للبيانو. وتكريمال له، أُطلق اسةةم سةةيبيليوس على المعهد العالي للموسةةيقا 

 في العاصمة الفنلندية هلسنكي حيث درس واحترف الموسيقا.

 ( النروج1729ــ 1841) Edvard Griegــ إدوارد غريد 2

ذ مننةةةةةةجعته أمه على الموسةةةةةةيقا توفي فيهةا، و نروجولةد في ال

، كمةةا علمتةةه تتقنهةةاالصةةةةةةغر، وعلمتةةه على للةةة البيةةانو التي كةةانةةت 

اليبزيد ليحترف الموسةةةةةيقا في إلى األغاني النروجية. سةةةةةافر غريد 

عاصةةةمة الدنمارك، كوبنهاغن تابع دراسةةةته في ثم ها، كونسةةةرفاتوار

ئدال لألوركسةةةةةترا. ثم عاد إلى وطنه ليسةةةةةتقر في العاصةةةةةمة وعمل قا

أن ينقل الفولكلور النرويجي  دقد اسةةةةةتطاو غريالنروجية أوسةةةةةلو. و

  إلى محببةمناسةةةةةةبة هارمونية وبةأغةانيةه ورقصةةةةةةاتةه بعبقريةة نةادرة 

 وأربع كونشةةةةةةرتو البيةةانو واألوركسةةةةةةتراومن أهم مؤلفةةاتةةه  .لنفسا

 سوناتات للكمان والبيانو.

( 1846ـةةةةـةةةة 1812) Fredric Chopinنوبان  يدريشفرـةةةةـةةةة 1

 بولونيا

ولد في صةةوفيا العاصةةمة البولونية، ألب فرنسةةي وأم بولونية. 

وكةان والةده مثقفةال كبيرال زرو في ابنه حب العلم والثقافة والفن. كما 

عمةةةل األب على تنظيم حفةةةل عزف على البيةةةانو البنةةةه وهو في 

كثيرال، ونةةةةةةبهوه بموهبة التاسةةةةةةعة من عمره، فأعجب به الجمهور 

موتسةةةةةةارت المبكرة. ثم انتسةةةةةةب إلى المعهد العالي للموسةةةةةةيقا في 

 هموطنالعاصةةمة البولونية وارسةةو. وبعد سةةلسةةلة من النجاحات في 

ليكمل مشواره الفني بالعزف غادر إلى فيينا وهو في  عمر الشةباب 

 باريس ثم توجه إلىالشهيرة. لبيانو بمصةاحبة أوركسترا فيينا على ا

وفاته، فدفن جسةةةةةده في مدينة باريس، فيما نُقل قلبه فيها حتى  وعاش

إلى العاصةةةمة البولونية وارسةةةو ليدفن في كنيسةةةة القلب األقدس. وقد 

عانى نةةوبان كثيرال  المرَ  واآلالم التي أنهكته، وأضةةيف إلى لالمه 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الجسةةةةةدية نبأ احتالل  الجيش الروسةةةةةي لوطنه، مما ألهب مشةةةةةاعره 

ف موسةةيقاه أكثر من أي مؤلحبه لبولونيا واضةةحال في  الوطنية فتجسةةد

رقصةةةةةةة بولونية )بولونيز(، و  ةعشةةةةةةر أربعكتب  فقد لخر،بولوني 

، وإحدم وعشةةةةةةرين )مازوركا(رقصةةةةةةة ريفية تسةةةةةةعةال وخمسةةةةةةين 

)نوكتورن(، وتسةةع عشةةرة )فالسةةال(، وأربع مقطوعات )سةةكيرتزو(. 

. وسةةوناتات كـةةةةةةةانت معظم مؤلفاته آللة البيانو من كونشةةيرتات لقد

به نةةوبان بموتسةةارت نظرال لموهبته ونةةهرته المبكرة من جهة،  نةةُ

ولقصةةةةةر حياته من جهة أخرم، فقد عاش تسةةةةةعة وثالثين عامال بلد 

دَّ مؤسةةةسةةةال للنهج القومي في الموسةةةيقا  َِ خاللها  روة الشةةةهرة، وُو

 البولونية.

 ين خارج أورباقوميتجارب بعل المؤلفين ال سادسال: 

 (1757ــ 1889) Villa lobos Hectorا لوبوش ـةـة هاكتور في1

 البرازيل

ولةةد في ريودي جةةانيرو العةةاصةةةةةةمةةة البرازيليةةة،  كةةان لوالةةده 

البروفيسةةةةةةور را ول فيةةالوبوش الخبير في التةةاريخ، تةةأثير بةالد على 

ثقافة ولده، فشةةةجعه على تعلم العزف على الكمان والتشةةةةيللو والبيانو 

للتربيةة الموسةةةةةةيقيةة في البرازيل، والكالرينيةت. عين مفتشةةةةةةال عةامةال 

الكونسةةةةةةرفاتوار الوطني البرازيلي. ثم في عام  1742وأسةةةةةةس عام 

أسةةةس أكاديمية الموسةةةيقا وأدارها حتى وفاته. كما ألف العديد  1746

من الكتةب النظريةة الهةامةة، وترك إنتاجال غزيرال من المؤلفات تجاوز 

عمل من أنةةةةهرها اثنتا عشةةةةرة  1522عددها 

تعتمةةةد على األلحةةةان الشةةةةةةعبيةةةة سةةةةةةيمفونيةةة 

البرازيلية، إضةةةافة إلى سةةةت عشةةةرة قصةةةيدة 

سةةةيمفونية، وسةةةبع عشةةةرة باليه أنةةةهرها باليه 

األمازون،وخمس أوبرات . أما أنةةةةهر أعماله 

على اإلطالق فكةةانةةت البةةاخيةةات البرازيليةةة، 

وعددها تسةةع مقطوعات حاول فيها تقديم  لغة 

 بةاخ الموسةةةةةةيقية ممزوجة باأللحان الشةةةةةةعبية
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البرازيلية، إضةةةافة إلى المتتابعة السةةةيمفونية )كشةةةف البرازيل( التي  

 جعلته األب الروحي للموسيقا القومية البرازيلية.

( 1798ـةةةةةـةةةةة 1877) Carlos Chavezـةةةةةـةةةةة كارلوس نافيز 2

 المكسيش

ولد في المكسةةةةيش ألب مكسةةةةيكي وأم من 

قبةةائةةل األزتةةش )الهنود الحمر(، تعلم العزف مع 

لموسةةةيقا الشةةةعبية المكسةةةيكية نةةةقيقه. وجد في ا

نبعةال غزيرال من األلحان الخام التي كانت تنتظر 

من يعمةةل على تطويرهةةا وتةةأهيلهةةا ونشةةةةةةرهةةا. 

، 1728الفرقة السيمفونية المكسيكية عام أسس 

. كمةةا ُعيِّن 1747وعمةةل قةةائةةدال لهةةا حتى عةةام 

مديرال لكونسةرفاتوار العاصمة مكسيكو من عام 

ا ُعيِّن فيمةةةا بعةةةد عميةةةدال لمعهةةةد الفنون . كمةةة1728إلى عةةةام  1724

. واسةةةةةةتطةاو  بةاالسةةةةةةتعةانة 1752الجميلةة في مكسةةةةةةيكو حتى عةام 

بةالمنةاصةةةةةةب التي نةةةةةةغلها تشةةةةةةكيل الحياة الفنية القومية الحديثة في 

المكسةةةةيش على أسةةةةس علمية سةةةةليمة. اعتمد في معظم مؤلفاته  على 

ها من أنةةهرالموسةةيقا الشةةعبية المكسةةيكية و موسةةيقا الهنود الحمر، و

، إضةةةةةافة إلى أربع باليهات و سةةةةةبع (48)باليه سةةةةةيمفونية البروليتاريا

 سيمفونيات وأعمال أخرم.

ـةةةةةةةةةةـ Ahmed Adnan Saygun (1729حمد عدنان سةةةةايغون أ

 ( تركيا.1772

                                                           

 البروليتاريا = الطبقة الكادحةــ. 
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من أهم الموسيقيين القوميين األتراك، ولد في أزمير في غرب 

ريس فر إلى باتركيا، تعلم العزف على البيانو منذ الصةةةةةغر، ثم سةةةةةا

لالحتراف، و التحق بمةةدرسةةةةةةةة السةةةةةةكوال 

كةةانتوروم الشةةةةةةهيرة. وعةةاد إلى تركيةةا عةةام 

، وعمةل في التةدريس الجةامعي، كمةا 1711

ُعيِّن قائدال لألوركسةةةةترا الوطنية التركية في 

أنقرة. لكن ضةةةعف السةةةمع تسةةةلل إلى أ نيه 

ل للتأليف والدراسةةات النظرية والبحث  فتفر 

ره، لتركي وتوثيقه وتطويفي عالم الفلكلور ا

مما جعله من مؤسةةةةةسةةةةةي النهج الموسةةةةةيقي 

 القومي في تركيا.     

أهةم مةؤلةفةةةاتةةةه خمس سةةةةةةيمفونيةةةات و أربع أوبرات على  

موضةوعات تركية )وباللغة التركية(. ومن أنهر أعماله أوراتوريو 

على كلمات للشةةاعر التركي الصةةوفي  1746)يونس أميري( سةةنة 

الةةث عشةةةةةةر(، وهو أول أوراتوريو على يونس أميري )القرن الثةة

مقامات نةةةةةرقية، كما ألف العديد من الرقصةةةةةةات التركية أسةةةةةةماها 

 )رقصات قومية(.

 

 

 

 عـــــــالمراج

ـةةـةة القومية في موسيقا القرن العشرين: تأليف د. سمحة الخولي ـةةـ 1

 .162مجلة )عالم المعرفة( ــ العدد 

 ـ د. بثينة فريد.ــ قومية وأعالم الموسيقا في أوربا ومصر ـ2

 (.1ــ2ــ 1ــ أعالم الموسيقا الغربية ــ زيد الشريف األجزاء )1

 ــ أساطين الموسيقا العالمية ــ صميم الشريف. 1
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 جميل عويس

  إسهامات موسيقية هامة

 

 

 أحمد بوبس

 

النبةةالد إ ا قلنةةا إن الموسةةةةةةيقي السةةةةةةوري جميةةل عويس من 

الموسةةةةةةيقيين العرب القالئةةل الةةذين جمعوا بين العلوم الموسةةةةةةيقيةةة 

العربية والغربية، واستطاعوا أن يوظفوا علومهم الموسيقية الغربية 

ا تطويرال علميال مدروسةةةةةةال. في خةدمةة الموسةةةةةةيقةا العربية وتطويره

وخا  مجاالت موسةةةةيقية عديدة، مثل العزف على الكمان والبحث 

 والتأليف الموسيقي وقيادة الفرق الموسيقية والتوزيع الموسيقي.

 

 الوالدة والنشأة* 

. انتقل وهو 1872وجميل عويس من مواليد جسةةةر الشةةةغور عام 

 رثو كسية، وإلىصةغير مع أسةرته إلى حلب وانتسب إلى المدارس األ

جانب الدراسةةةة تلقى فيها العلوم الموسةةةيقية الغربية وتعلم العزف على 

الكمان، وبسةةةرعة أصةةةبح فائق المهارة في العزف عليه. وعندما نةةةب 

قليالل تتلمةةذ على يةةد عمةةالقةةة الموسةةةةةةيقةةا العربيةةة في حلةةب، وتعلم منهم 

دة لية إفاالموسةةةةةيقا العربية وعلومها. وهذا أهله مسةةةةةتقبالل ألن يقود عم
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الموسةةةةةةيقا العربية من الموسةةةةةةيقا الغربية في مصةةةةةةر بعد انتقاله إليها. 

وسةةةةةةاعةدتةه إجةادتةه للغة الفرنسةةةةةةية على اكتسةةةةةةاب المزيد من العلوم 

الموسةةةةةةيقيةة الغربية، وإجادته للغة التركية على التعمق في الموسةةةةةةيقا 

 التركية خاصة والشرقية عامة.

 سفره إلى مصر* 

لنشةةةةةةطات الموسةةةةةةيقية في األندية مارس جميل عويس بعل ا

الموسةةيقية بحلب لفترة قصةةيرة، وبشةةكل خاص العزف على الكمان 

ضةةةةةمن الفرقة الموسةةةةةيقية والعزف اإلفرادي. لكنه مالبث أن نةةةةةد 

الرحال إلى مصةةةةةر، حيث المجال األوسةةةةةع لممارسةةةةةة النشةةةةةاطات 

الموسةةةةةةيقية مع عمالقة الموسةةةةةةيقا في القاهرة. وعندما وصةةةةةةل إلى 

، تلقفه سةةةيد درويش الذي أسةةةند إليه قيادة الفرقة 1711 القاهرة عام

الموسةةةةةيقية لفرقته المسةةةةةرحية، كما قام عويس بتدوين جميع ألحان 

سةيد درويش ومؤلفاته الموسيقية بالنوتة، فقد كان درويش يجهل في 

 بداياته التدوين الموسيقي إلى أن تعلمه على يد عويس .

أيلول عام  بعةد رحيةل سةةةةةةيةد درويش في الخةامس عشةةةةةةر من

، تلقف الموسةةةةةيقار محمد عبد الوهاب جميل عويس، إ  وجد 1721

فيه خبرة موسةةةةةةيقية كبيرة يمكن االعتماد عليها. فكلف عبد الوهاب 

عويس بقيةةادة فرقتةةه الموسةةةةةةيقيةةة في حفالتةةه وفي بعل أفالمةةه 

، وهو 1711السةةةةةةينمائية، وكان أولها فيلم )الوردة البيضةةةةةةاء( عام 

اب، ثم فيلمةةا )دموو الحةةب( و)يحيةةا الحةةب(. أول أفالم عبةةد الوهةة

ن جميع األلحان واألعمال الموسةةيقية األخرم لعبد  وكان عويس يدو 

الوهاب، قبل ان يقوم بتعليمه الكتابة الموسةةةةةةيقية بالنوتة. واسةةةةةةتمر 

عمل جميل عويس مع عبد الوهاب عشةر سةنوات قبل أن يستبدل به 

العشةةةر قام  الموسةةةيقي المصةةةري عزيز صةةةادق. وخالل السةةةنوات

عويس بتوزيع بعل ألحةةةان عبةةةد الوهةةةاب منهةةةا )بلبةةةل حيران( 

و)أُعجبَْت بي( و)على غصةةةةون البان(. ومن نشةةةةاطاته األخرم في 

القةاهرة قيامه بالتدريس في معهد فؤاد األول للموسةةةةةةيقا العربية، إ  

 قام  بتدريس للة الكمان فيه. 
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 مؤتمر الموسيقا العربية* 

ل عويس في مصةةةر كان مشةةةاركته في لكن النشةةاط األهم لجمي

مؤتمر الموسةةةةةةيقا العربية الذي انعقد بالقاهرة  في نةةةةةةهر ل ار عام 

. ولم تكن مشةاركته في المؤتمر ضةمن الوفد السوري، وإنما 1712

بدعوة خاصةةةةةةة من إدارة المؤتمر لكونه من الموسةةةةةةيقيين الباحثين 

ير والمتعمقين في المعةةارف الموسةةةةةةيقيةةة، ولتجربتةةه الهةةامةةة في تط

الفرقة الموسيقية العربية، كما سيأتي. وكانت له مساهمات هامة في 

المؤتمر, فقةد اختير في لجنةة المقامات واإليقاو والتأليف. وقدم فيها 

مداخالت هامة، تحدث فيها عن تجربته في إدخال اآلالت الموسيقية 

الغربية إلى الفرقة العربية وإخضةةةةةةاعها ألداء ربع الصةةةةةةوت الذي 

 المقامات الموسيقية الشرقية. تمتاز به

 انجازات هامة* 

جميةل عويس من أهم الموسةةةةةةيقيين الذين أحدثوا تطويرال مهمال 

في الفرقة الموسةةةيقية العربية، وإدخال لالت موسةةةيقية جديدة عليها، 

ولم يسةبقه في  لش إال الموسةيقي السةوري أنطوان الشوا الذي أدخل 

ة. أما جميل عويس فقد أدخل الكمان إلى التخت الموسيقي في القاهر

إلى الفرقة الموسيقية العربية للتي التشيلو والكونترباص، كما أدخل 

إلى فرقةة الموسةةةةةةيقةار محمةد عبةةد الوهةاب بعل اآلالت اإليقةاعيةةة 

الغربية، وأهمها للتا )الكاسةةةةةتانييت( و)العصةةةةةوين(، واسةةةةةتخدمهما 

ها يجميل عويس بشةكل خاص في ألحان عبد الوهاب التي اسةتخدم ف

اإليقةاعةات الغربية مثل قصةةةةةةيدة )جفنه علم الغزل( التي أدخل فيها 

عبد الوهاب إيقاو الرومبا. ولم يكن اسةةةةةةتخدام جميل عويس لهاتين 

اآللتين اإليقاعيتين استخدامال فوضويال، بل كـةان استخـدامال مدروسـال. 

واستخدمهمـةا في مواقـةع محـةددة. كمـا استخــدم عويـس في الفـرقة 

سيقيـةةة العربيـةةة للـةةة األكـةةورديـةةون الغربيـةةة في بعـةةل ألحان المو

يت على بيت الحبايب(. وقد  محمد عبد الوهاب، منها أغنيـةةةةة )مـةةةةر 

يتهم البعل جميل عويس بأنه فتح الباب واسةةةعال أمام إدخال اآلالت 

الموسيقية الغربية إلى الموسيقا العربية حتى تعرضت موسيقانا إلى 
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ه الةذي نشةةةةةةاهةده حةاليةال. وفي الواقع فلن جميل عويس غير التشةةةةةةوُّ 

مسةةةةؤول عن هذا، فهو عندما أدخل اآلالت الموسةةةةيقية الغربية التي 

تحدثنا عنها إلى الموسةةةيقا العربية، إنما فعل  لش عن علم ودراسةةةة، 

وفتح بها لفاقال جديدة للموسةةةةةةيقا العربية، خاصةةةةةةة في األلحان التي 

الغربية مثل التانغو والبوليرو والسةةةةامبا اسةةةةتخدمت فيها اإليقاعات 

 والرومبا وغيرها.

 عودة إلى حلب* 

دَّت األبواب في  في أواخر الثالثينيات من القرن العشةةةةرين سةةةةُ

وجةه جميةل عويس في القةاهرة، والسةةةةةةيما بعد أن تخلى عنه محمد 

عبد الوهاب واسةةتعا  عنه بعزيز صةةادق، فعاد إلى حلب بعد نحو 

في مصةةةر، ترك فيها بصةةةمات واضةةةحة في عشةةةرين عامال قضةةةاها 

 الموسيقا العربية.

في حلب قام جميل عويس ببعل النشةةةةةةاطات الموسةةةةةةيقية في 

األندية الفنية بالشهباء، كالعزف على الكمان وقيادة الفرق الموسيقية 

وتعليم الموسةةيقا، إلى أن طلبته المطربة الكبيرة ماري جبران لقيادة 

وكانت قد تعرفت عليه وعلى قدراته   الفرقة الموسيقية الخاصة بها.

الموسةيقية حينما زارت مصةر قبل  لش بسنوات. وبدأ جميل عويس 

العمل معها في حلب ثم رافقها في حفالتها في ملهى بسةةمار بدمشةةق 

وملهى منصةةةةةةور ببيروت. واسةةةةةةتمر عملةه مع ماري جبران لنحو 

طرها، ن سةنة، ليتلقى بعدئذ دعوة من إ اعة القدس للعمل فيها، فيمَّم

وتولى قيادة الفرقة الموسةةةةةةيقية لإل اعة، إضةةةةةةافة إلى العزف على 

كمانه فيها. وقاد الفرقة الموسةةةيقية إل اعة القدس مع كبار المطربين 

العرب الذين زاروا القدس، منهم فريد األطرش. وأمضى في إ اعة 

، قبل أن يدفعه الحنين للذهاب إلى مصةةةةةةر 1742القةدس حتى عةام 

قةاهرة تولى قيةادة الفرقةة الموسةةةةةةيقيةة ألم كلثوم. وقاد ثةانيةة. وفي ال

الفرقة الموسةةةيقية في حفالت أم كلثوم، وعند تسةةةجيل أغنيات بعل 

، ويظهر اسةةةةمه  1742أفالمها االسةةةةينمائية، منها فيلم )دنانير( عام 
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في نةةةةارة الفيلم بصةةةةفته قائد الفرقة الموسةةةةيقية، وأيضةةةةال في فيلَمْي 

 .1745ة( عام و)فاطم ،1745)سالمة( عام 

 ألحانه ومؤلفاته الموسيقية* 

لم يخل جميةةةل عويس التلحين إال في مجةةةال محةةةدود جةةةدال   

اقتصةةةةةةر على أغنيتين من أغةاني الموجةة المةاجنة التي انتشةةةةةةرت في 

القاهرة في عشةةةةةةرينيات القرن العشةةةةةةرين، ولم ينج منها أحد. األغنية 

ربةةات، منهن األولى )على سةةةةةةرير النوم دلعني( التي غنتهةةا عةةدة مط

ن حزامي )في المطربة التونسةةةية حبيبة مسةةةيكة، أما األغنية الثانية فهي

يانينه( التي غنتها أيضةال عدة مطربات، منهن المطربة المصةةرية فريدة 

مخيش، ولحنهمةةا في بةةدايةةات قةةدومةةه إلى القةةاهرة.  ويبةةدو أن الحةةاجةةة 

دليل ب المةاديةة كةانةت وراء قيةام جميةل عويس بتلحين هةاتين األغنيتين،

 أنه لم يكرر التجربة.

الجةانةب األهم في إبداعات جميل عويس الموسةةةةةةيقة تتمثل في 

األعمال الموسةةةةةةيقية التي وضةةةةةةعها، والتي لم يخرج فيها عن روح 

الموسةيقا العربية، رغم دراسةته االموسيقية الغربية. وبعل مؤلفاته 

 رالموسةةيقية صةةاغها في القوالب الموسةةيقية التراثية، وبعضةةها اآلخ

حديثة. وعدد من هذه األعمال الموسةةةةةةيقية مسةةةةةةجل في  مقطوعات

إ اعة دمشةةةةق. ففي القوالب التراثية وضةةةةع سةةةةماعيات من مقامات 

موسةةةةةةيقيةة مختلفة، منها سةةةةةةماعي )نوأثر( ولخر )فرحفزا( وثالث 

)ماهور(، وفي قالب اللونغا وضةع أيضال العديد منها، مثل لونغا من 

يران(. وهو من الموسةةةةةةيقيين مقةام )كرد(، وأخرم من مقام )عشةةةةةة

العرب القالئل الذين أبدعوا أعماالل موسةةيقية في قالب البشةةرف، فقد 

وضةةةةةةع بشةةةةةةرفةةال من مقةةام )كرد(. ومن المقطوعةةات الحةةديثةةة التي 

وضةةةةةةعهةا مقطوعةة )أفراح(، ومقطوعة )رقصةةةةةةة الغزالن(، التي 

تعزف بمرافقةةة البيةةانو، إضةةةةةةةافةةة إلى االرتجةةاالت والتقةةاسةةةةةةيم من 

 مقامات الموسيقية التي عزفها على كمانه.مختلف ال

 هـــــرحيل* 
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بعد حياة مفعمة بالعطاءات الموسيقية رحل الموسيقي الكبير  

. لكن لم تةةذكر أي من المراجع التي عةةدنةةا 1755جميةل عويس عةام 

 إليها مكان وفاته ومثواه األخير.. فهل توفي في مصر أم في حلب؟

 

 مراجع مساعدة

دار  ـةةةـةةة عدنان بن  ريل ـةةةـةةةا في سورية( كتاب )الموسيق ـةةةـةةة1

 .1767دمشق  ــ طالس

وزارة  ـةةـةة صميم الشريف ـةةـةةكتاب )الموسيقا في سورية(  ـةةـةة2

 .2211دمشق ــ الثقافة

وزارة المعارف  ـةةةةـةةةةكتاب )مؤتمر الموسيقا العربية(  ـةةةةـةةةة 1

 .1711القاهرة  ــ العمومية

 ـةةـس دار طال ـةةـةةجميل والية  ـةةـةةكتاب )حلب بيت النغم(  ـةةـةة4

 .     2228دمشق 

 
 

 

 

 

         

 مغني المقــام األول

 

 وبسـد بــأحم

  

هةذا القالب الغنائي العراقي البديع، البد  عنةدمةا نةذكر المقةام...

لنةةا أن نقف مليةةال عنةةد مطرب العراق الكبير محمةةد القبةةانجي. الةةذي 
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لقب بمطرب العراق األول، وبسةةةيد المقام، وبقار  المقام األول في 

صةةةةةفات لعبقرية نةةةةةعرية وموسةةةةةيقية وغنائية لعراق. كلها ألقاب و

واحدة. فقد اسةةةةةتطاو القبانجي أن يحقق نةةةةةهرة واسةةةةةعة ليس على 

صةةةةةعيد العراق فق ، وإنما على الصةةةةةعيد العربي أيضةةةةةال. وارتقى 

الب قو في مصةةافوضةةع المقام  بل إنه بالمقام إلى مسةةتويات عالية.

لش ه في  سةةاعد العربية الراقية كالقصةةيدة والدور والمونةةح.الغناء 

صةةةوته القوي الواسةةةع المسةةةاحة، المديد النَّفَس. واألهم من  لش أنه 

كان صةةاحب أداء متمكن، يسةةتطيع أن يتالعب بحنجرته كما يشةةاء. 

وكان يمتلش قرارال وجوابال فريدين، يتنقل بينهما بيسةر وسةالسة دون 

تكلف أو تصةةةنع اليشةةةةعر معه المسةةةةتمع بهذا االنتقال. وبالتالي كان 

طبيعيال دون حاجة إلى اسةةتعارات صةةوتية. وكانت نبرته جلية أدا ه 

الوضةةوح حتى لغير العراقيين، و لش بسةةةبب اطالعه االواسةةةع على 

المدرسةةةةة المصةةةةرية في الغناء. وباختصةةةةار نسةةةةتطيع أن نقول إن 

صةةةوت محمد القبانجي صةةةوت متكامل. وهذه حالة نادرة في الغناء 

 العربي.

  الوالدة والنشأة *

 1721القبانجي في بغداد )محلة سةةوق الغزل( عام  ولد محمد 

(. وتمتع منذ طفولته بصةةةةةةوت جميل. 1879)وفي رواية أخرم عام 

ولمةةا أنس منةةه والةةده عبةةد الرزاق القبةةانجي جمةةال الصةةةةةةوت تولى 

رعايته. وعلَّمه أصةةةةةةول المقام وطريقة قراءته. فقد كان عبد الرزاق 

لسةةةةهرات التي كانت تضةةةةم القبانجي يهوم قراءة المقام، ويؤديه في ا

أقاربه وأصدقاءه. كما كان ينشد قصة المولد النبوي الشريف )المنقبة 

النبوية( في المناسةةةبات الدينية. فقد كان أحد المنشةةةدين في فرقة المال 

عثمان الموصةةةةةةلي. وكان الطفل محمد  يرافق والده في األمسةةةةةةيات 

 اإلنشادية للفرقة.

تةدائية. لكن والده أخرجه درس محمةد القبةانجي المرحلةة االب 

من المةةدرسةةةةةةةة خوفةةال عليةةه من أن يسةةةةةةةاق إلى الجنةةديةةة في العهةةد 

العثماني، بعد أن أصةةةةةةيب الوالد باسةةةةةةتشةةةةةةهاد إخوته في الحروب 
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التركية المتواصةةةةةةلة. وعمل الصةةةةةةبي في محل عمه جبر القبانجي 

الذي كان يعمل قبانجيال )يزن بالقبان( في منطقة الشةةةةورجة. وخالل 

كان يتردد على مقهى )علون االعيشةةة( الشةةعبي الواقع في عمله هذا 

منطقة سةةةةوق الغزل. وكان معظم رواده من الموسةةةةيقيين المطربين 

من مغني المقام، من بينهم قدوري العيشةةة )نةةقيق صةةاحب المقهى( 

وسةةةةيد ولي بن حسةةةةين ورنةةةةيد القندرجي ومحمود الخياط. وكانوا 

ألدائهم ويتعلم منهم  يتبةةادلون أداء المقةةامةةات. فكةةان محمةةد ينصةةةةةةةت

القراءة الصةةةحيحة لألنغام المقامية، حتى اسةةةتطاو أن يصةةةبح قارئال 

 متميزال للمقام.

وكان القبانجي محبال  للشةةةةةةعر، فاقتنى دواوين الشةةةةةةعر وحفظ 

معظمها. وكان يروي الشةةعر أمام الموسةةيقيين والمطربين في مقهى 

، فنمت علون العيشةةةةةةة. وهذا سةةةةةةاعد على ارتقاء  ائقته الشةةةةةةعرية

 موهبته األدبية، فصار ينظم الشعر الذي يلحنه ويغنيه.

وبعةةد خمس سةةةةةةنوات من تردد محمةةد القبةةانجي على المقهى 

، طلةةب منةةه رواد المقهى من المطربين أي 1718وبةةالتحةةديةةد عةةام 

يؤدي أحةد المقةامةات. فغنى بكةل جرأة واقتةدار، وكةان لةه أسةةةةةةلوبةه 

غير أن بعل المتزمتين الخةاص الةذي فيةه تجةديد في قراءة المقام. 

رأوا في طريقته في األداء خروجال على أسةةةاليبهم. فرد عليهم قدري 

إنه أحسةةن منا، ولو لم يكن القبانجي أصةةغر  العيشةةة بقوله )اتركوه..

 سنال منا لتعلمنا منه(.

لقاء تاريخيال بين محمد القبانجي والمال  1722ونةةةةةةهةد عةام   

ن بعةام واحةد. وكان هذا عثمةان االموصةةةةةةلي قبةل رحيةل المال عثمةا

اللقةةاء في ليلةةة من ليةةالي المولةةد النبوي التي كةةانةةت تقةةام في منزل 

العالمةة عبةد الوهةاب النةائب في منطقة الفضةةةةةةل، كما  كر الباحث 

عادل البكري في كتابه عثمان الموصلي. وبعد أن أنشد المال عثمان 

أن ينشد بعل  ـةةةةةـةةةةة عامال  25وكان عمره  ـةةةةةـةةةةةطلب من القبانجي 

مقةامةات. فةأنشةةةةةةد القبةانجي بعل المقةامات، منها مقام الجبوري. ال

وأنصةةت الحضةةور إليه بكل جوارحهم، وكان أكثرهم إنصةةاتال المال 
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عثمةان. وحين كان القبانجي ينتقل من مقام إلى لخر، كانت دهشةةةةةةة 

ابن  من أين جاء هذا المطرب؟.. المال عثمان تزداد، وكان يصةةيح..

 ؟من أي مكان خبروني.. من؟..

ولم يركن القبةانجي إلى ماتعلمه من أسةةةةةةاتذة المقام فق ، وإنما 

قةام بةةدراسةةةةةةة بنيةةة المقةةام وتتبع طرق قةدمةةاء المغنين في أدائةةه منةةذ 

العصةةر العباسةةي حتى زمانه، حتى أصةةةبح من المتعمقين في المقام 

العراقي. كما اطلع على الشةةةةعر العربي  قديمه وحديثه، حتى امتلش 

وبعد  لش انطلق بالمقام إلى لفاق جديدة، وأعاد  ائقة نةةةعرية راقية. 

له الوهج، بعد أن كاد يطويه النسيان، بسبب طغيان الغناء المصري 

على السةاحة الفنية العراقية نتيجة انتشةار السينما المصرية الغنائية. 

ولم يحلل عقد العشةرينات من القرن العشرين، حتى بذَّ القبانجي كل 

 وأصبح األول دون منازو.  قراء المقام في العراق،

 دور رائد *

رفع محمد القبانجي مسةةةتوم المقام عما هو سةةةائد. فتفنن في  

اختيار النصةةةوص الشةةةعرية للشةةةعراء القدامى والمعاصةةةرين، مثال 

ابن الفار  وابن زريق البغدادي ومعروف الرصةةةةةةافي والشةةةةةةيخ 

علي الشةةرقي ومحمد سةةعيد الحبوبي وغيرهم، فكان يلحنها ويغنيها. 

وبموهبتةه الشةةةةةةعريةة نظم الكثير من المقةامات ولَّحنها وأدَّاها، منها 

المقةام الةذي مطلعةه )متى يشةةةةةةتفي منةش الفؤاُد المعةذَُّب( الةذي لحنه 

أيضةةةةال وغناه. بينما بقي اآلخرون يرددون نصةةةةوصةةةةال معادة. وهذا 

  : امـــذا المقـــن  ه

 ؤاُد المعذبُ ـتفي منش الفــمتى يش   

 ا من وصالش أقربُ ـمنايهُم الــــوس  

..أما منش رحمةإ ـأما من    ش إنصافإ

..أما منش مهربُ     أما منش إسعافإ

 ليَّ فصاَدنيـدال عـاَر الهوم عمـأغ  

 ركا الهوم أتقلَّبُ ـفأصبحُت في ن  
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وإضةةةافة إلى المقام كتب محمد القبانجي ولحن وغنى كل ألوان  

 يد األغنية كتب محمدوعلى صةةةةةةع. الغنةاء العراقي. فأبدو في األبو ية

القبةةانجي ولحن وغنى الكثير، منهةةا هةةذه األغنيةةة التي لحنهةةا على مقةةام 

 الالمي، ويقول مطلعها: 

 يللي نسيتونا إيمتى تذكرونا  

 إيمتى نجي و البال وتساعدون الحال  

 إيمتى إيمتى إيمتى تذكرونا  

وإ ا كةان فريد األطرش قد انةةةةةةتهر بقصةةةةةةيدة )أضةةةةةةنيتني  

خطل الصةةةةغير، فلن محمد القبانجي لحن هذه القصةةةةيدة بالهجر( لأل

وغنةاها قبل فريد األطرش بعشةةةةةةرين عامال. ولحنه اليقل جماالل عن 

 لحن فريد األطرش.

 القبانجي ومقام المي *

ومحمةد القبةانجي هو مبتكر المقام الموسةةةةةةيقي )المي( الذي  

يا نيخت  به العراق عن سةةةةةائر البلدان العربية. فعندما كان في ألما

، وبينما كان يهم بتسجيل أبو ية 1728يقوم بتسجيل أسطوانات عام 

مع الفرقة الموسةيقية وصله نبأ وفاة والده، فأخذ يبكي بحرقة. وكان 

من المفرو  أن يؤدي األبو يةةة على مقةةام البيةةات. وأثنةةاء الغنةةاء 

االرتجالي خرج القبانجي عن المقام المقرر )البيات(. وسةةةةةةار بخ  

عن المقةامةات الموسةةةةةةيقيةة المعروفة. فاسةةةةةةتغرب  موسةةةةةةيقي بعيةد

العازفون المرافقون له  لش. وبعد انتهاء التسةةةةةةجيل أعادوا سةةةةةةماو 

البو يةةة. فوجةةدوا أن القبةةانجي غنةةاهةةا على نغمةةة مختلفةةة عن كةةل 

المقةامةات الموسةةةةةةيقيةة، فأطلقوا على النغمة الجديدة تسةةةةةةمية )مقام 

القبانجي من هذه  المي(، وكلمة )المي مشةةةةةتقة من اللوم(. ويقصةةةةةد

التسةةمية لوم نفسةةه، ألنه ترك والده على فراش المر  وسةةافر إلى 

إسةةةةةةبةةانيةةا. والالمي  مقةةام حزين. أمةةا األبو يةةة التي غنةةاهةةا محمةةد 

 القبانجي على هذا المقام فتقول:

 عالَم الدهُر نتَّتنا وطرنا  
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 عكَب  اَك الطرب بالهم وطرنا  

 ألف ياحيف ماكضينا وطرنا  

 اللي مضت ماتعود ليه ليالي  

وتم اعتماد مقام )المي( مقامال موسةةةةةيقيال مسةةةةةتقالل في مؤتمر  

، وفي مؤتمر 1712الموسةةةةةةيقةةةا العربيةةةة األول في القةةةاهرة عةةةام 

 .1764الموسيقا العربية الثاني  ببغداد عام 

 أسطوانات كثيرة *

ومحمد القبانجي أول مطرب عراقي تسةةةجل له أسةةةطوانات.  

. وسةةةةةةجل على األسةةةةةةطوانات مقامات لم تكن 1726كان  لش عام 

نةةةائعة في العراق لنذاك، مثل حجاز والنهوند وحجاز كاركرد. وتم 

تسةةةةةةجيةةل الغنةةاء في بغةةداد على طريقةةة البوري اليةةدويةةة. وفي عةةام 

، وعندما لمسةت نركة بيضافون لألسطوانات اإلقبال الشديد 1728

رم للنةةاس على اقتنةةاء أسةةةةةةطوانةةات القبةةانجي، سةةةةةةةارعةةت مرة أخ

وتعاقدت معه على طباعة أسةةةطوانات جديدة، على أن يتم التسةةةجيل 

هذه المرة في برلين لتوفر األجهزة الفنية الميكروفونات الكهربائية. 

وبلد عدد األسةةطوانات التي سةةجلت له ثمانين أسةةطوانة، سةةجلتها له 

نةركات بيضافون وأبو غزال وأبو كلب وأوريون. وسافر القبانجي 

فيها ثالثة أنةةهر سةةجل خاللها مجموعة رائعة من إلى برلين ومكث 

المقامات االعراقية. وعندما وصةلت أسةطوانات هذه التسجيالت إلى 

العراق نفدت بسةةرعة فائقة، لم يشةةهدها سةةوق األسةةطوانات العراقي 

من قبةل. لكن هةذا النجةاح  الكبير للقبةانجي أثار حقد األخرين عليه، 

 العراقي وبلفساده. فاتهموه بالخروج على تقاليد المقام

وتكرر قيةةام نةةةةةةركةةات األسةةةةةةطوانةةات بطبةةاعةةة الكثير من  

سةةةةجل القبانجي لشةةةةركة جرامافون  1711األسةةةةطوانات. ففي عام 

خمس أسةةطوانات، ومع بداية األربعينات من القرن العشةةرين سةةجل 

 1726للشةةةةةةركة نفسةةةةةةها أربع أسةةةةةةطوانات أخرم. ومابين عامي 

( 222عةةةت للقبةةةانجي )بلد عةةةدد األسةةةةةةطوانةةةات التي طب 1759و
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أسةةةةطوانة، سةةةةجلت لحسةةةةاب نةةةةركات عربية وأجنبية. وتضةةةةمنت 

( مقامال وارتجاالت نةةعرية مختلفة وأكثر من مئة 52األسةةطوانات )

 أغنية ، إضافة إلى األبو يات وأنكال الغناء األخرم.

وإضةةةةةةافة إلى األسةةةةةةطوانات أحيا محمد القبانجي الكثير من  

التي بثت على الهواء مبانةةةةةةرة عبر أثير إ اعة بغداد التي الحفالت 

، وطارت مع االهواء، ألن إمكانية التسةةجيل لم 1716تاسةةسةةت عام 

لت للقبانجي في إ اعة بغداد كانت عام  ج  تكن ممكنة. وأول حفلة سةةةةةُ

، بمناسةةبة تتويج الملش فيصةةل الثاني. ولخر حفلة سةةجلتها له 1751

اسةةةبة الذكرم الخمسةةةين لرحيل المال ، بمن1791اإل اعة كانت عام 

 عثمان الموصلي. 

والننسةةى الدور الوطني لمحمد القبانجي على صةةعيد الغناء.  

ن بعل أغنياته االنتقادات والتحريضةةات على الحكم  فقد كان يضةةمِّ

هُ  ضةةةةةةةَ الملكي وارتبةةاطةةه بعجلةةة االسةةةةةةتعمةةار البريطةةاني. وهةةذا عرَّ

لوطن العربي للمضةةةةةةايقةةات والمحةةاكمةةات. كمةةا خ  فلسةةةةةةطين وا

 بالعديد من األغنيات.

 مؤتمر الموسيقا العربية *

ترأس محمةد القبةانجي الوفةد العراقي إلى مؤتمر الموسةةةةةةيقا  

. واختةةارتةةةه 1712العربيةةة  األول الةةةذي انعقةةد في القةةاهرة عةةام 

الحكومةة العراقيةة لنذاك لرئاسةةةةةةة الوفد العراقي إلى المؤتمر، وهو 

ة العالية. وتألفت الفرقة الموسةةةيقية مؤنةةر مهم إلى مكانته الموسةةةيقي

المرافقة له من عزوزي هارون )عود( ويوسةةةةةةف زعرور )قانون( 

ويوسةةةف بتو )سةةةنطور( وصةةةالح نةةةميل )جوزة( وإبراهيم صةةةالح 

)رق( ويهودا مونةةةةةةي )طبلةة(. وقةدم الوفةد العراقي الفني برنةامجال 

 رائعال، تضمن مقطوعات موسيقية عراقية. ونارك القبانجي بالغناء

في عةدة حفالت للمؤتمر، فانتزو إعجاب المشةةةةةةاركين في المؤتمر 

من عرب وأجةةانةةب، وفي مقةةدمتهم سةةةةةةيةةدة الغنةةاء العربي أم كلثوم 

والموسةةةةةةيقار محمد عبد الوهاب، وأمير الشةةةةةةعراء أحمد نةةةةةةوقي، 
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ونةةةةةةةاعر النيةةل حةةافظ إبراهيم الةةذين كةةانوا موجودين في الحفالت. 

 يقول مطلعه: ومما غناه مقام )خذ من العيش( الذي 

 خذا العيَش واغنْم من زمانَش ماصفا  

 فما كُل وقٍت دهُرنا بمساعدا   

ومن جملةةة مةةاقةةدمةةه في حفالت المؤتمر األبو يةةة التي مطلعهةةا 

)عالَم الدهر نةةةةةتَّتنا وطرنا( من مقام المي، وتحدثنا عنها قبل قليل. 

ومما قدمه أيضةال )يايوسةف الحسن( و)يادار حسنة بشمر( و)راحت 

 يالي الهنا( و)الويل ويلي( و)مالي أرم الهوم( و)وطهر فؤادك(.ل

( أسطوانات 6و  2واختارت لجنة المهرجان أن تسجل مابين )

( 11لكل وفد مشةةةةةارك. إال أنها خصةةةةةت الوفد العراقي بتسةةةةةجيل )

أسةةةطوانة لمحمد القبانجي، وسةةةبع أسةةةطوانات  24أسةةةطوانة، منها 

القبانجي عن مشاركته هذه لعزف التخت الشةرقي المرافق له. ونال 

جةةائزة أفضةةةةةةةةل مطرب في المؤتمر المةةذكور بين كةةل المطربين 

 العرب الذين ناركوا فيه.

وكةةان إعجةةاب أم كلثوم بغنةةاء القبةةانجي كبيرال، لةةدرجةةة أنهةةا  

كةةانةةت تردد بعةةد غنةةاء القبةةانجي )أتمنى لو كةةان أبو العال محمةةد 

المتعة  حاضةةةةةرال، ليسةةةةةةتمع إلى هذا الصةةةةةوت الجميل، ويشةةةةةةاركنا

والطرب وأصةةةةةةالة الغناء(. وقد دعت أم كلثوم القبانجي إلى منزلها 

ثالث مرات خالل انعقاد المؤتمر. مرة إلى حفل نةةاي، ومرتين إلى 

دعوة طعةةام مع الوفةةدين السةةةةةةوري والعراقي. وجرت نقةةانةةةةةةةات 

 موسيقية طويلة بين االثنين.

 والأدل على اإلعجةةاب الكبير للجمهور في حفالت القبةةانجي 

في مؤتمر الموسةةةيقا العربية، هذا اإلعجاب الذي وصةةةل إلى درجة 

 اإلدهاش من الحادثة التالية.

فقد حضةةةةةةر الملش فؤاد األول إحدم الحفالت التي غنى فيها   

محمةد القبةانجي. وصةةةةةةدرت تعليمات للجمهور بعدم التصةةةةةةفيق أو 

إطالق عبارات االسةةةةتحسةةةةان ألي من المشةةةةاركين في الحفلة. لكن 

ى محمد القبانجي وحلق في سةةماء اإلبداو، خرج الجمهور عندما غن
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عن صةةةةةمته، وانطلقت األكف بالتصةةةةةفيق إعجابال وتقديرال للقبانجي. 

وعلى إثر هةةذا اإلعجةةاب اسةةةةةةتةةدعي القبةةانجي في اليوم االتةةالي إلى 

القصةر الملكي بواسطة المرافق الخاص للملش. وفي القصر استقبله 

بلد كبير من المال باسةةةةةةم الملش، لكن الملةش. وبعةد المقةابلة قُدم له م

عفةة القبةانجي جعلتةه يرفل المبلد، رغم أنةه كةان مبلغةال مغريال. إال 

أن حانةةةةةية الملش أفهموه أن هبة الملوك الترد. فقبلها معلنال أنه ليس 

 بحاجة لهذا المال، لكنه قبل الهبة من أجل البركة الأكثر. 

ي عقد في بغداد كما نةةةةةارك في مؤتمر الموسةةةةةيقا الثاني الذ 

. وكةان لةه فيه حضةةةةةةور قوي. إ  ألقى محاضةةةةةةرة في  1764عةام 

موضةةةةةةوو المقةام العراقي. وفي الحفةل السةةةةةةاهر الةذي أقيم تكريمال 

وكان مما غناه أبياتال . للضةةةيوف أعضةةةاء المؤتمرنةةةارك في الغناء

  نعرية ارتجلها، وقال فيها:

 عن وحدةا العرب ال عن غيرها نََغمي  

امُ أما عن الر    بِّ فالرحمُن قسَّ

 الملش هلل واألوطاُن تجمُعنا  

 ونحن فيها برو  الفنِّ   

وكةةان في مقةةدمةةة الحضةةةةةةور في الصةةةةةةف األول الشةةةةةةةاعر  

المصةةةةري الكبير أحمد رامي. فكان لشةةةةدة طربه يقذف بمعطفه إلى 

   األعلى وهو يهز رأسه طربال.

ولمحمةد القبانجي حكاية طريفة مع نةةةةةةاعر الشةةةةةةباب أحمد  

. ففي إحةةةدم زيةةةارات محمةةةد القبةةةانجي إلى القةةةاهرة، خرج  رامي

يتمشى مع أحمد رامي  ات مساء على كوبري النيل. فسأل القبانجي 

 أحمد رامي:

 أم كلثوم.. هذه الفنانة الرائعة هل أحبت ؟ ـــ

فدهش أحمد رامي من سةةةؤال القبانجي وأجابه ببيت نةةةعري  

 ارتجله للحظته، يقول فيه:
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 كيف يبقى خاليال   

 من له قلبإ وعين  

 واسةةةةةةتحو  هذا البيت على إعجاب محمد القبانجي أيما اسةةةةةةتحوا . 

 وصاح برامي:

 أكمل ياأحمد. هللا.. ـــ

 فرد عليه رامي: 

 الأكمل األبيات إال إ ا وعدتني أن تغنيها لي. ـــ

 فقال القبانجي: 

 أغنيها. ـــ

فةةل ا وأكمةةل أحمةةد رامي األبيةةات على ورقةةة، وقرأهةةا للقبةةانجي. 

 هي تقول:

 غلَب الشوُق غلبْ   

 والهوم نيءإ عجبْ   

 الئمي في حبِّها  

 أيُّ قلٍب ماأحبْ   

 أيُّ طير لم ينحْ   

 من حنيٍن وطربْ   

 أيُّ غصٍن لم يملْ   

 إ  نسيُم الفجر هبْ   

 كيف يبقى خاليال   

 من له عينإ وقلبْ   

وبعبقريتةةه المةةدهشةةةةةةةة لحن محمةةد القبةةانجي هةةذه األبيةةات على 

وتجمع النةةاس حولةةه. وراحوا  لفور، وأخةةذ يغنيهةةا على الكوبري.ا

يصةةةةةةفقون ويطلبون اإلعةادة. وهكةذا أقةام القبةانجي حفالل غنةائيال بال 

تذاكر دخول. وقام القبانجي بعد  لش بتسةجيلها على أسةةطوانة لتكون 
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هذه األبيات المرتجلة نةةةةعرال من أحمد رامي والمرتجلة لحنال وغناء 

 ي من أجمل ماقدم قبانجي من ألحان. من محمد القبانج

 تكريم *

أكثر من نصةةةةةف قرن عمر المسةةةةةيرة الفنية لمحمد القبانجي ، 

وعطاءات موسةيقية وغنائية كبيرة أغنت المكتبة الموسيقية العربية. 

اسةةةةتحق عليها القبانجي التكريم الذي تعددت أنةةةةكاله. مابين جوائز 

 وأوسمة.

كانت جائزة ألفضةةةةةةل مطرب وأول جةائزة نالها محمد  القبانجي 

. وفي عام 1712في المؤتمر األول للموسةةةةةيقا العربية في القاهرة عام 

حصةةةةةل على الميدالية التكريمية لرواد الفن العراقي من وزارة  1796

نةةال جةةائزة تقةةديريةةة من منظمةةة  1797الثقةةافةةة العراقيةةة. وفي عةةام 

ي ملش لثاناليونسةةكو. أما على صةةعيد األوسةةمة فقد منحه الملش فيصةةل ا

، وهو أعلى وسةةام في العراق. وفي 1751العراق وسةةام الرافدين عام 

نال وسةةةام المجلس الدولي للموسةةةيقا الذي يمنح عادة لكبار  1769عام 

الموسةةةيقيين والمغنين في العالم. كما نال وسةةةام )الكومندور( الفرنسةةةي  

ام هو مقتقةديرال لجهوده الموسةةةةةةيقيةة والبتكاره مقامال موسةةةةةةيقيال جديدال، 

 )المي( الذي تحدثنا عنه.

ولمنح الملةش فيصةةةةةةل الثةاني محمةد القبانجي وسةةةةةةام الرافدين 

 حكايةإ طريفة تستحق الذكر.

فقد كان محمد القانجي يمتلش موهبة عجيبة في ارتجال الشعر. 

وكان إ ا وصلته باقة ورد  تحمل اسم معجب وهو يغني على خشبة 

كر فيها مرسةلها، ويورد اسمه المسةرح، يرتجل أبياتال من الشةعر يشة

في األبيات، ويلقيها مغناة. وصةةةةةادف أنه كان يغني مرة بحضةةةةةور 

. وكةان برفقة الملش 1751الملةش فيصةةةةةةل الثةاني ملةش العراق عةام 

نوري  السةةةةةعيد رئيس الوزراء. واسةةةةةتدعى نوري السةةةةةعيد عريف 

الحفل، وطلب منه أن يخبر القبانجي أن الملش قرر للتو منحه وسةةام 
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فدين. فلما بلد القبانجي  لش، أمسةةةةةةش بالميكرفون وارتجل أبياتال الرا

 نعرية، وأنشدها مغناة على مقام الدنت. وقال فيها:

 إلن حلَّيَت صدري في وسام  

 كأنَّ سنانَه بدُر التمامْ   

 فلي ياسيدي نرفإ عظيمْ   

 يحليه رضا َك بالوساْم    

 اعتزال ورحيل *

عمر اعتزل الغنةةاء ولزم بيتةةه. مع تقةةدم محمةةد القبةةانجي في ال 

، عندما تحدم 1781ولم يعةد إلى الغنةاء إال مرة واحةدة، كةانت عام 

مةحةنةةةة الةعمر، و هةةةب وهو فوق الثمةةةانين من عمره إلى مبنى 

االتلفزيون العراقي ببغةداد، وقةدم أغنيةة وطنيةة للعراق. وكةانت هذه 

الل محمو األغنية لخر نشةةةةةةاط فني له، لزم بعدها بيته، ولم يغادره إال

. وبناء 1787على األكتاف، بعد رحيله في الثالث من نيسةةةةةةان عام 

على وصةةةيته دفن في جامع القبانجي الذي كان قد أنشةةةاه على نفقته 

الخاصةةة في منطقة الحارثية بجانب الكرخ. و بذلش أسةةدلت السةةتارة 

على صةةةةفحة مشةةةةرقة من صةةةةفحات الغناء العربي عامة والعراقي 

 خاصة.

نةةةةةةارة  إلى أمر هام عند محمد القبانجي. وهو والبةد من اإل 

أنه لم يكن يغني للتكسةةةةب، وإنما كان يغني عشةةةةقال للغناء. ولم  يتخذ 

صةةةنعة الغناء مهنة. ألنه اتخذ لنفسةةةه مهنة أخرم وهي التجارة. فقد 

 كان من أغنى التجار العراقيين.

 

 : مراجع مساعدة

دمشق  ـةةـةةدي أدهم لل الجن ـةةـةةموسوعة أعالم األدب والفن  ـةةـةة1

1758. 



 

 81 

حسن الخياط  ـةةـةة كتاب )النغم العربي وأعالمه عبر العصور( ـةةـةة2

 .2222دمشق عام  ــدار عالء الدين  ــ

 

 

 

 

 جواكينو أنتونيو روسيني

 1868ــ ـ 1972

 

 فرانسيس توي

 : ديالى حناناترجمة

 

 الطفولة والشباب

أظهر روسةةةةةةيني، ابن عةةازف الترومبيةةت في المجلس البلةةدي 

عالمات العبقرية الموسيقية منذ سنواته األولى  التابع لـةةةةةة بيسارو،

 ف علىالمبكرة. ففي الرابعة عشةةةةةرة من عمره كان قد أتقن العز

نته قدرته على العزف على  للةة الفيوال وللةة الهورن، في حين مكَّ

من العمل في مسةةةةةةارح محلية مختلفة مرافقال  (49)للة التشةةةةةةيمبالو

للريسةةةيتاتيفات ولتدريب الكورس. كما أنه انةةةتهر بصةةةفته مغنيال. 

واألهم من  لةش  أنةه كةان قةد كتةب عةدة أعمال موسةةةةةةةيقية: أغنية 

ثنائيات آللتي هورن ليعزفها مع والده لصوت سوبرانو وبعل ال

يعزف،إضةةةةةةافةةة إلى للةةة الترومبيةةت، على تلةةش اآللةةة في الةةذي كةةان 

المسةةةرح المحلي. إلى جانب  لش كان روسةةةيني قد كتب مجموعة من 

 ليسةتخدمها بعد ست سنوات في المقاطع األوبرالية التي كانت جيدة

                                                           


 : االسم اإليطالي آللة الهاربسيكورد )المترجمة(.aloCembــ التشمبالو  
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تريو ديمي»رومةةةا، بعةةةد إجراء تنقيح بسةةةةةةةي  عليهةةةا، في أوبرا 

   «.وبوليبيو

كل هذا كان جديرال بالمالحظة عند ولد في الرابعة عشةةةةةرة، 

لكن  لش كان جديرال بالمالحظة على نحو مضةةةةاعف في الشةةةةاب 

روسةةةةيني الذي كان تعليمه الموسةةةةيقي منذ  لش الوقت فصةةةةاعدال 

تعليمال أوليال. إن استعداده الطبيعي للغناء ورثه في البداية عن أمه 

ألصةةةةةةةل خيةاطةة، والتي كةان لةديهةا معرفةة قليلة التي كةانةت في ا

بةةالموسةةةةةةةيقةةا، لكنهةةا تمتعةةت بموهبةةة فطريةةة في الغنةةاء. ولم يحظ 

روسةيني بأي نوو من التعليم الجاد للعزف على للة التشيمبالو أو 

للتأليف الموسةةةةةةيقي حتى بلوغه الثانية عشةةةةةةرة، في حين لم يكن 

ون ن القسيس دأسةاتذته قبل  لش التاريخ مقنعين . ومن المحتمل أ

ماليربي هو من مارس عليه التأثير الموسةةةةةةيقي األكثر أهمية في 

صةباه، إ ، إضافة إلى تدريبه على الغناء، غرس في نفس الشاب 

جواكينو الحماسة لموتسارت  وهايدن، تلش الحماسة التي الزمته 

 طوال حياته.

عالوة على  لش،لم تكن الظروف في صةةةباه مسةةةاعدة لدراسةةةة 

بسةةةةةةبب « Vivezza» الده الذي انةةةةةةتهر على أنه أي نةةةةةةيء. فو

اسةةةةةتهتاره وطبعه المتهور، كان جمهوريال متحمسةةةةةال مما ورطه في 

مشةةةةاكل مع السةةةةلطات نتيجة لرائه التقدمية. وقد قاد  لش في النهاية 

إلى خسةةةةةةارتةه وظيفتةه المتواضةةةةةةعةة في المجلس البلةدي، فلجأ هو 

لصةةةةةةغيرة في وزوجتةه إلى البحث الدائم عن عمل في المسةةةةةةارح ا

بولونيةا وحولهةا. وفي غيابهما يترك جواكينو في عهدة عمته وجدته 

في بيزارو. ومن المفتر ، ظةةاهريةةال، أنةةه كةةان يتلقى نةةةةةةيئةةال من 

التعليم: القراءة والكتابة والحسةةةاب والمباد  الموسةةةيقية، لكنه عمليال 

ة رأن جإلم يتلقَّ إال القليل، زاجال نفسةةةه في أعمال الشةةةيطنة واأل م. 

دا في أعمال الشةةيطنة التي نادرال ما وجدت في  الغالم وحيويته تجسةةَّ

السةةةةةةجالت التاريخية الخاصةةةةةةة بعظماء الموسةةةةةةيقا. وقد بُذلت عدة 
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محاوالت لكبحه، وبضةةةةةمن  لش دفعه لتعلم الحدادة، لكن كل  لش لم 

 يجدا حتى بلوغه الحادية عشرة أو الثانية عشرة.

، كان قد 1824ولونيا عام مع  لش، وحالما اسةةةةةةتقر والده في ب

أصةلح من نةخصةيته، وبعد سةنتين، حين تعطل صةوته، بدأ بدراسة 

 Liceoللة الفيولونسةةةيل والكونتربوينت في المدرسةةةة الموسةةةيقية  

Musical)  بشةةةةةةيء من االجتهةةاد. كةةان أسةةةةةةتةةا ه مةةاتي )Mattei 

الشةةهير ،  Padre Martini ،التلميذ السةةابق لـةةةةةةةـةةةةةةة بادر مارتيني 

عصبال للـةةةةةة الكونتربوينت الصارم. أما جواكينو فكان دائم متحذلقال مت

القول إنةه تعلم من مةدونةات هةايدن وموتسةةةةةةارت أكثر مما تعلم من 

أستا ه ماتي. ومقابل  لش لقبه ماتي بـةةـةةة األلماني الصغير. ومع  لش 

كانت الهيئات التدريسةية راضية عن تقدمه األكاديمي، وأوكلت إليه 

منح الجائزة السةةةةةنوية، بعد أن حصةةةةةل على تأليف كانتاتا بمناسةةةةةبة 

مةداليةة في الكونتربوينةت. عالوة على  لةش، كةان قةد كتةب قبةل  لش 

الوقةةت العةةديةةد من األعمةةال الموسةةةةةةيقيةةة المقبولةةة: خمس ربةةاعيةةات 

وترية، بعل التنويعات األوركسةةةترالية، افتتاحيتين اسةةةتخدم الثانية 

 فيما بعد في أوبراه األولى. 

ألن ماتي، كما يقال،   Liceoالمدرسةةةةةةة ترك  1812في عام 

أخبره أن لةديةه من العلم الكةافي لكتةابة األوبرات، نةةةةةةرط أال يكتب 

الموسةةةيقا الكنسةةةية، ألن عليه إعالة والده ووالدته. عالوة على  لش، 

تلقى رسةةةةالة في الخريف مرسةةةةلة من فينيسةةةةيا تسةةةةأله الذهاب إليها 
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هب حاالل، فقد كانت لكتابة أوبرا من فصةةل واحد، فكان رده أن سةةيذ

 فرصته األولى الحقيقية. 

 األوبرات األولى

على الرغم « عقد الزواج»لحسن حظه، نجحت أوبراه األولى 

من أن المغنين اعتقدوا أنه علق أهمية كبيرة على دور األوكسةةةةةترا. 

وقد قاد  لش إلى تكليفه بكتابة عدة أوبرات من  وات الفصل الواحد، 

نجاحال بوصةةةةفها مثاالل « ابن بالمصةةةةادفة»أحرزت واحدة منها وهي

 على عشق روسيني للنكتة الذكية.

بعد  لش بقليل قدم روسيني عمالل جعله مؤلفال بالد األهمية. كان 

، أوبرا جادة في اللباس الرسمي مبنية «تانكريدي» لش العمل أوبرا 

  Opera Seriaعلى مأساة رومانتيكية لـةةةةةةـةةةةةة فولتير. أوبرا سيريا  

ها اإليطاليون، و ات نةةةةةةكل تقليدي. وعلى الرغم من أننا كما يدعو

قدنجدها اليوم متكلفة، فقد اسةةةتقبلت اسةةةتقباالل اسةةةتثنائيال. وفي الواقع، 

كانت تتضةمن موسيقا الحب الرقيقة الوحيدة التي كتبها روسيني في 

حياته كلها، وقد عشةةةقها الفينيسةةةيون. لقد غدت لريا الحب الشةةةهيرة 

«Di tanti Palpiti » من أكثر اآلريات نةةعبية في فينيسةةيا، ويقال

إن الفينيسةةةةةةيين كةانوا يغنون مقاطع منها منذ الصةةةةةةباح حتى الليل. 

 و ات مرة ُمنع الجمهور في مباني المحاكم من دمدمتها. 

، بعد نةةةةهرين ونصةةةةف، كان روسةةةةيني 1811في العام  اته، 

مرة محظوظةال على نحو كةاف لينال نجاحال صةةةةةةريحال. فقد قدم هذه ال

ا، أحدثت عاصفة في فينيسي« إيطالية في الجزائر»أوبرا هزلية هي 

إ  قال عنها الناس إنه لم يسةبق أن وجدت مثل تلش الموسيقا الالمعة 

والمشةةةةةةوقةةة. كةةانةةت حمةةاسةةةةةةةة النةةاس مبررة ألنةةه، على الرغم من 

الليبريتو الضةةةةعيف الذي بنيت على أسةةةةاسةةةةه، مازالت تبدو طازجة 

صةةةةةةحيح أنةةه ال يوجةةد فيهةةا أثر من رقةةة وجةةديةةدة على نحو دائم. 

 الشعور، لكن البهجة وروح اللهو والهزل فيها ال يقاومان. 
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« كريديتان»إن النجاح السةةةةةاحق لهاتين األوبراتين المتباينتين 

منح روسةةةةيني منزلة موسةةةةيقية رفيعة غير « إيطالية في الجزائر»و

اعتةةاد قةةابلةةة للجةةدل في  لةةش الجزء من إيطةةاليةةا. إن الجمهور الةةذي 

السةةةةةةهولةة مع مؤلف األوبرا اإليطالية في  لش الوقت، ربما لم يكن 

مندهشةةةال، كحالنا نحن، من إنتاج رائعتين مختلفتين في غضةةةون أقل 

من سةةةةةتة أنةةةةةهر. لكن ربما كانت أصةةةةةالة هاتين الرائعتين ظاهرة 

بوضةوح كبير. عالوة على  لش، كان روسةيني على األقل نةخصية 

نةةعبيال. كان في الحادية والعشةةرين، وسةةيمال  نةةعبية بقدر ماكان مؤلفال 

وفطنةةال. جميع السةةةةةةيةةدات وقعن في حبةةه. وكةةان الكالم يةةدور حول 

عالقاته الغرامية بالقدر الذي يدور حول أوبراته. لقد غدا الشةةةةخ  

 األكثر نهرة ونعبية في فينيسيا . 

 

 حالق إنبيلية

ى لكانت سةةنوات ثالث كافية لتحويل روسةةيني من تلميذ واعد إ

واحةةد من أعظم المؤلفين اإليطةةاليين المعةةاصةةةةةةرين. واآلن أرادتةةه 

ميالنو، وقةةد قةةدم فيهةةا أوبراتين لم تحظ أيةةة واحةةدة منهمةةا بنجةةاح 

ملحوظ. كذلش لم تكن األوبرا سيريا التي جرب بها حظه في فينيسيا 

. إن هروب نابليون من جزيرة إلبا زجَّ إيطاليا 1814في نهةاية عام 

ن، وعادت االضةةةةةطرابات السةةةةةياسةةةةةية القديمة التي في أتون الهيجا

كانت مألوفة في طفولة روسةةةةةيني. لم يكن أمامه من مخرج سةةةةةوم 

 للذهاب إلى نابولي.  1815قبوله عقدال في ربيع عام 

هنةةا أيضةةةةةةةةال لم تكن األمور سةةةةةةهلةةة على اإلطالق. فقةةد عةةد 

وا نالنابوليتانيين روسةةةيني أجنبيال، وكانوا يحتقرون األجانب ألنهم كا

يرون أن النابوليتانيين فق  لديهم معرفة حقيقية بالموسةةةةيقا. زد على 

كان معروفال بقسةةةاوة   Barbaia لش أن إمبريزاريو األوبرا باربيا  

قلبه واسةةةةتبداده، كما كان يتوجب األخذ بالحسةةةةبان خصةةةةوصةةةةيات 
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ونزوات إيزابيال كولبران مغنيته األولى وخليلته. لكن كان روسيني 

ب ثقة هذين الشخصين القويين، إلى حد أنه، حين قدم محظوظال بكس

أوبراه األولى من أجةةل كولبران، كةةان قةةادرال على تحقيق طريقتةةه 

الخاصةةةةة في موضةةةةوعين هامينأل أوكل لألوركسةةةةترا دور مرافقة 

بةةدالل من للةةة التشةةةةةةيمبةةالو التي كةةانةةت  Recitativeالريسةةةةةةيتةةاتيف 

مية هو كتابته جميع تسةةةةةةتخدم لذلش الغر أل األمر الثاني األكثر أه

النغمةات التي يتوجةب على المغنين والمغنيةات التقيةد بهةا. لقد علمته 

التجربةةة أن االرتجةةاالت التي كةةانةةت المغنيةةات والمغنين يرتجلونهةةا 

يمكن أن تكون جيدة أو سةةةةةةيئة، وإن  لش قد يغير من نةةةةةةخصةةةةةةية 

الموسةةةةةةيقةا. وبةذلةش العمةل اسةةةةةةتطةاو، لمةا له من حظوة عند باربيا 

ان، أن يطرح ابتكارال قوبل باالسةةةتحسةةةان وجرم تطبيقه منذ وكولبر

  لش الوقت. 

أتاح أحد نروط عقد نابولي لروسيني الفرصة لمغادرة نابولي 

في مناسةبات محددة. وقد اسةتفاد روسيني من هذه الميزة في تشرين 

الثاني، و هب إلى روما حيث كتب للمسةةةةرح األرجنتيني فيها عمالل 

إن «. حالق إنةةةةةةبيليةةة»ه حتى اليوم، إنةةه أوبرا خةةالةةدال لم يخمةةد  كر

روسةةةةةةيني لم يةذهةب إلى روما بغر  كتابة هذه األوبرا نظرال ألن 

اختيار مسةةرحية بومارنةةيه موضةةوعال لها كان وليد المصةةادفة. وإنه 

لمن المسةةةتحيل هنا الحديث عن قصةةةة والدة هذه الرائعة المدهشةةةة. 

من أربعة عشةةر  كتب روسةةيني، حسةةب ما يقال، موسةةيقاها في أقل

يومال. صةةةةحيح أنه اسةةةةتخدم بعل األفكار من أوبرات سةةةةابقة، وأن 

النةاس يتخيلون أحيةانةال أنةه لم يكتةب افتتةاحيةة جةديةدة. ألن االفتتاحية 
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تين استخدمت سابقال في مناسب« حالق إنةبيلية»التي ارتبطت بأوبرا 

 حالق»أخريين. ومع  لش لم تكن هذه هي القضةةةةية. فقد كان ألوبرا 

افتتةاحيتهةا الخةاصةةةةةةة بهةا لكنهةا فقةدت منةذ  لش الحين. « نةةةةةةبيليةةإ

وباختصةةةار، فلن الوقت الذي نةةةغله روسةةةيني في كتابة هذه األوبرا 

يعةد واحةدال من المعجزات االسةةةةةةتثنةائية في الموسةةةةةةيقا، إ  يبدو من 

المسةةةةةةتحيةةل أن من الممكن أن تةةدون جميع نغمةةاتهةةا في غضةةةةةةون 

استثنائي نظرال لجودة الموسيقا. أسبوعين، وأن يغدو العمل أكثر من 

لقةد ظلةت األوبرا ألكثر من مئةة عةام األكثر نةةةةةةعبية بين األوبرات 

الهزلية في العالم. لقد أعجب بها الموسةةةيقيون على رأسةةةهم بيتهوفن 

وفةةاغنر على نحو ليس أقةةل من إعجةةاب الجمهور العةةام. ليس فق  

ضةةةةمنته من بموسةةةةيقاها الالمعة وبنشةةةةاطها ودعابتها الهجائية وما ت

بهجةة، ولكن ألنهةا وفرت معةالجةة مالئمةة لمسةةةةةةرحية بومارنةةةةةةيه 

 بشخصية فيغارو التهكمية التي هيمنت على كامل العمل.  

 22ومع  لةةش قوبةةل العر  األول لهةةذه األوبرا، الةةذي جرم في 

أل بالصةةةفير والهسةةةهسةةةة من الجمهور، الذي بدا أنه 1816نةةةباط عام 

ه. لم تكن اإلدارة محبوبة  هب إلى المسةةةةةةرح وهو مصةةةةةةمم على هدم

على المسةةةتوم الشةةةعبي لتبدأ بها. وكان أنصةةةار المؤلف بازيليو )الذي 

كان قد لحن أوبرا على  ات الموضةوو( مصممين على إيجاد عيب ما 

أو خطأ، وكان هناك سةةةةةةلسةةةةةةة من تلش األحداث غير المسةةةةةةتحبة التي 

مة، يصةةاحبت األمسةةيات األولى لألوبرا. انسةةل روسةةيني، المثب  العز

خةةارج المسةةةةةةرح و هةةب إلى منزلةةه، حيةةث زارتةةه المغنيةةة األولى 

جيورجي ريجيتي في  لش المسةةةةةةاء لتواسةةةةةةيه، فوجدته نائمال. كان  لش 
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ادعةاءل من جةانةب روسةةةةةةيني، ألنه كان، بوجه عام، عصةةةةةةبي المزاج 

ومرهف اإلحسةةةةةةاس، وكةان يبذل قصةةةةةةارم جهده إلخفاء مشةةةةةةاعره 

 د نجح التقةديم الثاني بقدر ما كانالحقيقيةة. لكنةه سةةةةةةرعةان مةا انتقم. فقة

 التقديم األول كارثيال. ومنذ  لش اليوم لم يعد يكف عن التقدم. 

 

 العمل في إيطاليا

خالل السةةنوات الخمس والنصةةف التالية كانت حياة روسةةيني 

سةةةةجالل من أوبرات متنوعة أغلبها ال تحتاج إلى تفصةةةةيل. وقد ظل 

مية يمتع نفسةةةةةه، يلتهم كمقره في نابولي حيث كان يبتكر وسةةةةةائل ل

كبيرة من المعكرونة و المحار، ويحتسةةةةي النبيذ الحلو، ويواصةةةةل 

عالقةة حةب جدية مع  إيزابيال كولبران. لكنه لم يكن كسةةةةةةةوالل، بل 

بالعكس. إ  كتب خالل هذه الفترة ليس أقل من سةةت عشةةرة أوبرا، 

من أجةل نابولي بالدرجة األولى، وأيضةةةةةةةال من أجل روما وميالنو 

 أخرم.   ومدن

، «عطيةةل»األولى من هةةذه األوبرات التي يتوجةةب  كرهةةا هي 

المبنية على مسرحية نكسبير، أو هي على األصح، محاكاة ساخرة 

لمسةةرحية نةةكسةةبير التي ُعدت في يومها األوبرا األعظم في العالم. 

إنها بالتأكيد تتضةةمن موسةةيقا جميلة، خصةةوصةةال في الفصةةل األخير 

( أتةةت أوبرا 1819مع إليهةةا. وبعةةد عةةام )منهةةا، لكننةةا لم نعةةد نسةةةةةةت

التي قُةدمت في روما، ولم تحظ بالنجاح في المرحلة « سةةةةةةنةدريال»

األولى. إنهةةا فةةاتنةةة، وواحةةدة من أروو مةةا خطتةةه يةةد المؤلف، مليئةةة 

 باألفكار الموسيقية الطازجة، خصوصال أدوار المجموعات الرائعة.

« Il Maomentto»، ومحمدMosé »1818»أوبرا موسةةةةى

لن تسةةةةتوقفانا ألن ثمة تعديالت متنوعة أدخلها عليهما الحقال  1822
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كانت في يومها واحدة « موسةةى»من أجل تقديمهما في باريس. لكن 

من أكثر أعمةةال روسةةةةةةيني نةةةةةةعبيةةة. بعةةد االثنتين أتةةت دونةةا ديةةل 

( التي لم تكن سوم صديقتنا 1817) La Donna del lagoالغو،

 «.سيدة البحيرة»

ربمةةةا هي « La Gazza Ladraعقعق الل ،ال»لكن أوبرا 

. هةةذه 1819األكثر أهميةةة، وقةةد قةةدمهةةا روسةةةةةةيني في ميالنو عةةام 

األوبرا ليسةةةةةت هزلية تمامال وليسةةةةةت أوبرا سةةةةةييرا تمامال. ربما تعد 

السةةلف لمدرسةةة األوبرا الواقعية التي لقيت فيما بعد تأييدال كبيرال في 

ضربات حيتها التي تبدأ بإيطاليا. فيها موسةيقا مشرقة،خصوصال افتتا

الطبل السةريعة المتعاقبة، وكان  لش جديدال في تلش األيام. في الواقع 

تتمتع أغلب افتتاحيات روسةةةةةيني بامتياز يجعلها صةةةةةةالحة لتقدم في 

 الحفالت الموسيقية وحدها. 

انتهى عمةةل روسةةةةةةيني في نةةابولي مع أوبرا  1822في عةةام 

ذي  هب إلى فيينا أن ينضةم . وطلب منه باربيا الZelmiraزيلميرا 

إليةةه بةةأوبراه األخيرة. ومةةا جرم من تعقيةةد رافق زواج روسةةةةةةيني 

بةليزابيال كولبران، في تلش السةةةةةةنة ال يبدو أنه تعقيد على اإلطالق. 

بل على العكس جرم كل نةةةةيء على أحسةةةةن ما يرام، وقبيل نهاية 

 ل ار صحب روسيني زوجته مع عدد من أعضاء الفرقة النابوليتانية

 إلى فيينا. كانت المرة األولى التي يزور فيها بلدال أجنبيال. 

 

 في الوطن وخارجه
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كانت موسةيقا روسيني قد اكتسبت سمعة حسنة في أوربا، لكن 

كانت الحلقات الموسةةةيقية الفييناوية منقسةةةمة حول ميزاتها. فل ا كان 

، معادين لها، (50)العديد من الموسةةيقيين األلمان، وعلى رأسةةهم فيبر

فالمجتمع والجمهور متفقين أو مجمعين في حماسةةتهما لها، وهذا في 

الواقع ماكان يدفع دائمال  باألمور إلى حدود قصةةةةةوم مبالد بها. هذه 

المبةةالغةةة يمكن أن تفسةةةةةةر عةةداء فيبر ألنةةه، في الحقيقةةة، اعتةةذر 

رال ، وكان متأثعد.لكن نةةةوبرت أحب موسةةةيقاه دائمال لروسةةةيني فيما ب

بيتهوفن نفسةةةةةةه، الةذي كان متحفظال حول األوبرا بهةا إلى حةد بعيةد. 

سةةييريا، عد روسةةيني عبقريال بوصةةفه مؤلفال لألوبرات الهزليةأل وقد 

، كان  لش حين  هب روسةةةيني «أعطنا المزيد من الحالقين»قال له 

ليرم بيتهوفن بعد سةةةةماعه السةةةةيمفونية البطولية وليقدم له االحترام 

يحسةةب حسةةابال لهذا اللقاء الذي والتقدير.وينبغي، من دون ريب، أن 

جرم مع واحةةد من أعظم الموسةةةةةةيقيين الةةدرامةةاتيكيين في تةةاريخ 

الموسةةةيقا. فمن ناحية، هناك بيتهوفن األصةةةم الذي نةةةاخ قبل األوان 

والةةذي يعيش وحيةةدال في حةةالةةة من البؤس واإلهمةةال، ومن نةةاحيةةة 

أخرم، هناك روسةةيني الشةةاب الفطن المحبوب من الجميع في فيينا. 

وقد تأثر روسةةةةةةيني نفسةةةةةةه بذلش اإلطراء وحاول القيام بحملة تبرو 

لتوفير مسةةةةةةكن مريح لةه، لكن الفيينةاويين، الةذين لديهم لراء محددة 

 حول بيتهوفن، رفضوا دعمه، وفشل المشروو. 

                                                           

، مؤلف ألماني وضع العديد من األوبرات 1826ـةةـةة 1986ـةةـةة  كارل ماريا فون فيبر  

 واألعمال األوركسترالية المتنوعة. )المترجمة(.
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كانت األنةةهر األربعة التي قضةةاها روسةةيني في فيينا سةةلسةةلة 

صةةيف هاد  في  من األعياد واالنتصةةارات، وهذا ما أتاح له قضةةاء

فيال زوجتةه الواقعة قرب بولونيا. ولم يقدم أي عمل جديد  ي أهمية 

حتى السةةةةةةنةةة التي تلةةت، السةةةةةةنةةة التي قةةدم فيهةةا أوبراه الشةةةةةةهيرة 

في فينيسةةيا )البندقية( في نةةباط عام « Semiramide» سةةميراميس

يوم التي تبدو لنا ال« سةةميراميس». العيوب التي نةةابت أوبرا 1821

دت في زمنهةةا أعظم بوضةةةةةةوح هي أ كثر من حسةةةةةةنةةاتهةةا، لكنهةةا عةةُ

أوبرا  21أوبرا.وفي هذه السنة  اتها بلد عدد أوبرات روسيني نحو 

 عامال فق .   12قُدمت في مدن نتى ــ وكان عمره لئنذٍ 

في  لةش الوقةت كةان إلنكلترا  ات العالقةة مع عالم الموسةةةةةةيقا 

ي يقصةةةةةةةده التي هي مع الواليةةات المتحةةدة اآلن. كةةانةةت البلةةد الةةذ

الموسةةةةةيقيون لكسةةةةةب المال بالدرجة األولى.  وهكذا لم يكن مفاجئال 

دعوة روسةةةيني، لما يتمتع به من نةةةعبية،إلى لندن التي وصةةةلها في 

بةدايةة كةانون األول. كةان سةةةةةةبةب دعوتةه الظةاهري هو كتابة أوبرا 

لصةةالح المسةةرح الملكي،ولكن لسةةبب أو لخر لم تتحقق األوبرا. كان 

فرنش،  195222قد جمع مبلغال من المال قُدر بنحو نجةاحةه كامالل، و

وهو مبلد كبير في تلةش األيةام. لقةد رحةب بةه المجتمع اللنةدني خالل 

أنةةةهر إقامته، وكان سةةةعيدال باالمتياز الذي أسةةةبد عليه بعد أن غنى 

 ثنائيال مع الملش جورج الرابع.

 

 « ويليام تيل»باريس و
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يها ريس التي عاد إلفي طريقه إلى لندن، توقف روسةةيني في با

. كةةانةةت بةةاريس في تلةةش األيةةام مركز الثقةةافةةة 1824في تموز عةةام 

األوربية. وكان البالط والحكومة يتوقان بحماسة إلى إقامة روسيني 

في بةةةاريس على الرغم من العةةةداء الةةةذي يكنةةةه لةةةه الموسةةةةةةيقيون 

الفرنسةةةيون. وقد توطدت هذه الحماسةةةة في المسةةةرح اإليطالي الذي 

يم األوبرات اإليطالية. وحين أنةةةةةةرف عقده على نهايته،  ُكرس لتقةد

اختلقا له مركزال رفيعال بجعله مؤلف صةةةةاحب الجاللة ومفتشةةةةال عامال 

 فرنش. 22222للغناء براتب سنوي قدره 

باسةتثناء المقدار الضئيل القيمة لم يكتب روسيني أبدال، ربما 

وبرا لم يعتزم، أوبرا إيطةةاليةةة من أجةةل بةةاريس. كةةان هةةدفةةه األ

بالذات، التي ينبغي أن تقدم باللغة الفرنسةةةةةةية. ومن أجل  لش لقي 

متاعب كبيرة ال في اللغة الفرنسةةةةةةةية فق  بل في خصةةةةةةةوصةةةةةةةية 

الفرنسةةةةةةيين وتذوقهم للغناء. وقد ظهرت النتائج األولى في أوبرا 

( و 1826) Le Siége de Corinthe« حصةةةةةةةةار كورنثةةه»

، «موسةةى»ا (. وقد تضةةمنت أوبر1829) moïse (51)«موسةةى»

على األخ ، موسةةةةةةيقا رائعة، خصةةةةةةوصةةةةةةال في الكوارس. لكن  

أهمية األوبراتين بالنسةةةةبة لنا تكمن  في موضةةةةوعهما التاريخي، 

«. Grand Opera»وفي كونهما السلف لمدرسة األوبرا الفخمة 

 Comte Ory( قدم روسيني )الكونت أوري، 1828وفي عام ) 

Leال من موسةةةةيقاه (، وهي عمل من عيار أخف، تتضةةةةمن بعضةةةة

                                                           
  1818ـةةةةةةةـةةةةةةة موسةةى في مصةةر، وهي النسةةخة المعدلة ألوبرا موسةةى التي كتبها عام 

 )المترجمة(.
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األكثر أناقة وبهجة من جميع ما كتب. كذلش يكتسةةب العمل أهمية 

األوبرا كوميش »تةاريخيةة، إ  أثر في تشةةةةةةةكيل ميزات مدرسةةةةةةةة 

 وخصائصها.  «(52)الفرنسية

لكن قمةة أعمةال روسةةةةةةيني التي كتبها في باريس، وربما التي 

 Williamويليةةام تيةةل،» كتبهةةا طوال حيةةاتةةه اإلبةةداعيةةة، هي أوبرا

Tell( »1827 وقد بُنيت األوبرا على مسةةرحية نةةيلر التي تحمل .)

بين أوبراتةه، لما تضةةةةةةمنته من  ات االسةةةةةةم. وهي تعةد عمالل نةادرال 

أصةةةةالة ومن إتقان في الصةةةةنعة. إنها تقف وحدها،فريدة فذة. لقد تأثر 

. وحتى يومنةا هةذا. تظل افتتاحيتها، ( 53)بهةا فيردي وفةاغنر ومةايربير

   واقع قصيدة سيمفونية مصغرة، رائعة معترفال بها.التي هي في ال

بةةالنجةةاح الشةةةةةةعبي الجةةدير « ويليةةام تيةةل»ومع  لةةش، لم تتمتع 

بميزاتهةا الموسةةةةةةيقيةة. ويعود  لةش جزئيال إلى ضةةةةةةعف في سةةةةةةوية 

الليبيرتو، وإلى طولهةةا المفرط. ومن نةةاحيةةة أخرم بةةدت في بعل 

وز، سهم بيرلياألحيان غير معقولة. لقد أسرف الموسيقيون، على رأ

في الثنةاء عليهةا. وقد ضةةةةةةمنت لمؤلفها الكثير من االحترام. وخالل 

 حياة المؤلف قدمت خمس مئة مرة في باريس. 

                                                           
  ـةةةةةـةةةةة 

Comique –éra Op : مصطلح يدل حرفيال على األوبرا الهزلية، ولكن في القرن

التاسةةةع عشةةةر كان يعني كل أوبرا تحتوي على حوار منطوق، سةةةواء كانت هزلية أم 

 غير هزلية. )المترجمة(

: مؤلف ألماني وضع العديد من األوبرات منها: 1864ـةةة 1971ـةةةـةةة جياكومو مايربير  

 .تيون، دينورا ... إلخ )المترجمة(أوبرا النبي، الهوغونو
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مع  لش، هناك نةةةةةةش ضةةةةةةعيف في أن روسةةةةةةيني، الذي اعتاد 

تصةةةفيق الجمهور، أصةةةيب بخيبة أمل لما للت إليه األمور. إ  حول 

لرئيسةةةةةي إلى المؤلف أعضةةةةةاء مجلس إدارة دار األوبرا اهتمامهم ا

ل بشةةةكل مشةةةوه، أحيانال فصةةة« ويليام تيل»مايربير، ورضةةةوا بتقديم 

 واحد منها. 

 السنوات الالحقة 

 كمةةا يعرف العةةالم كلةةه، لم يكتةةب روسةةةةةةيني أوبرا أخرم بعةةد

ـةةةةةـةةةةة وهي ظاهرة غير عادية في تاريخ الفن. كان في « ويليام تيل»

المشةةةةةكلة في هذا السةةةةةابعة والثالثين من عمره وفي قمة الشةةةةةهرة. 

االعتزال هي أنها أتاحت الفرص لتخمينات نتى، وأنا نفسي ناقشت 

 لةش في مكةةان لخر. ويمكن القول بوجةه عةام إن  لةةش كةةان، إلى حةةد 

 ما، نتيجة ظروف، وإلى حد ما نتيجة اختيار متعمد. 

حين غادر روسةةيني باريس من أجل اسةةتراحة طويلة كان لديه 

بقال لشةةةةةةروط عقده. ولكن ثورة باريس أمل في كتابة أوبرا أخرم ط

أسقطت الحكومة فأُتلف العقد. عالوة على  1812التي انفجرت عام 

 لةش، بةدأت صةةةةةةحةة روسةةةةةةيني تتراجع تةدريجيال. إن االنغماس في 

الملذات في سةةنواته األولى إلى جانب الجهد المضةةني الذي أنفقه في 

عامال ـةةةةةـ  العمل ـةةةةة كان قد كتب أكثر من ثالثين أوبرا في أحد عشر

أوهن أعصابه إلى حد تحول في النهاية إلى حالة مرضية. إن رحلة 

له في قطار، على سبيل المثال، تطرحه  في الفراش عدة أيام بسبب 

اإلنهاك الشةديد، وإن سةماعه نبأ موت أحد يهمه أمره، خصوصال نبأ 
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موت والةدته التي يهيم بها، يترك أثرال عليه يشةةةةةةبه المر . األكثر 

، هو أنه نعر من دون ريب بأن أيامه قد انتهت، وأن الناس من  لش

لم يعودوا يكترثون بموسةةةيقاه، بل تحول اهتمامهم إلى مايربير الذي 

يكن لةه الكراهيةة، وإن بقي على عالقةة طيبةة معةه. لم يكن متعةاطفال 

مع الروح الثورية في  لش الوقت، إ  كان يسةةةةةةتهجن التوجه الجديد 

ق كل  لش، أسةةةف بمرارة بسةةةبب االنحطاط للمسةةرح اإليطالي، وفو

التدريجي لمسةةةتوم الغناء. لم يكن روسةةةيني كسةةةوالل تمامال لكنه كان 

بحةاجة إلى حافز يدفعه إلى بذل الجهد، والحافز كان مفقودال. كان قد 

جمع مةاالل يكفي للعيش، ولم يكن لةديةه أطفال. فما الحاجة إلى الجهد 

ة. هةةذا مةا اعتقةده هةةايني، والقلق؟ في الواقع، ربمةا تصةةةةةةرف بحكمة

معتبرال انسةةةةةةحابه دليالل على العبقرية بصةةةةةةفتها متميزة عن الموهبة 

 المحضة. 

في الواقع، كتب روسةةةيني، بعد عشةةةر سةةةنوات تقريبال، عملين 

الشهير، والقداس الصغير الذي « ستابات ماتر»كبيرين لخرين:الـةـةة 

ن العملين كتبةةه في أواخر حيةةاتةةه. يمكن القول إنةةه ال واحةةد من هةةذي

ستابات » كتب بأسلوب يتوافق مع الموسيقا الكنسية، لكن تضمن الـةة

مقاطع جميلة، أما القداس فهو، وإن كان أقل نةةةةةةهرة، رائعة « ماتر

 «خطيئة نةةةيخوختي األخيرة المميتة»بحد  اته. وقد دعاه روسةةةيني 

وأوصةةةةةةى بةةه وبنفسةةةةةةه إلى خةةالقةةه، وهةةذا، يقينةةال، واحةةد من أغرب 

 سبق أن ُكتبت. االهداءات التي 
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إن وقةائع حيةاة روسةةةةةةةيني خالل التسةةةةةةةع والثالثين عةامال بعد 

ليسةةةةةةةت على جانب كبير من األهمية. فقد  هب إلى « ويليةام تيل»

إيطةةاليةةا، وقةةام بعةةدة رحالت إلى بلةةدان أوربيةةة، لكن بقيةةت بةةاريس 

ان هو انفصةةاله عن  تقريبال مقره الرئيسةةي. ربما كان الحدثان األهم 

غةةدت مزعجةةة ومبةةذرة جةةدال، ونمو األلفةةة بينةةه وبين  إيزابيال التي

المرأة المشةةةةةةبوهة التائبة أوليمبي بيليزير، التي تزوجها بعد موت 

. وقةةد برهنةةت على أنهةةا من أكثر الزوجةةات 1845إيزابيال عةةام 

إخالصةال وتضةحية، ومن دون إخالصها كان من المرجح أن ينهي 

 روسيني أيامه األخيرة في مشفى المجانين.

ازدادت  1816الوقةةت الةةذي عةةاد ليسةةةةةةتقر في بولونيةةا عةةام  في

حالته العصةةةبية سةةةوءال. ومع  لش كان ما يزال مقبالل على االسةةةتمتاو 

، الذي قضةةةةةةاه في ميالنو، كانت 1819بةالحياة، وخالل نةةةةةةتاء عام 

حفالته الموسةةةيقية الخاصةةةة حديث المدينة. بعد  لش كرس الكثير من 

في بولونيا، وكتب القليل من  Liceo Musicaleوقتةه إلعادة تنظيم 

الذي كان قد كتب منه المقاطع « ستابات ماتر»الموسيقا، مكمالل الـةةةةةة 

 الستة األولى أثناء رحلته إلى إسبانيا قبل تسع سنوات. 

تدريجيال غدت صةةحته أسةةوأ، وقد نةةكلت المظاهرة التي ثارت 

بسةةةةةبب فتوره المزعوم إزاء اسةةةةةتقالل إيطاليا،  1848ضةةةةةده عام 

لت قمة اضةةطرابه وقلقه. ففر من غير إبطاء إلى فلورنسةةا حيث نةةك

عاش  السةةنوات السةةبع التالية حياة عزلة كاملة وبائسةةة بسةةبب حالة 

النهةش العصةةةةةةبي التي ألمةت بةه. لم يكن قادرال على تذوق الطعام أو 
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هضةةةةمه، كما عانى العذاب بسةةةةبب األرق. فقررت زوجته أوليمبي 

  كانت على ثقة من أن تغيير البيئة يةائسةةةةةةة أن تةأخذه إلى باريس، إ

واألطباء ربما يعود عليه بالفائدة. كانت على صةواب إ  بعد سنة أو 

سةةةةةنتين من المعالجة تعافى روسةةةةةيني وإن ليس بالكامل،  وصةةةةةار 

بةلمكةانةه ثةانيةة إيجةاد بعل البهجةة في الحيةاة. وقةد عةاد ثانية ليغدو 

األدب والفن واحةةدال من مشةةةةةةةاهير بةةاريس. كةةان كةةل علم من أعالم 

يزور باريس يطلب مقابلته. ضةةةةةةمن هؤالء كان فاغنر الذي أجرم 

معه مناقشةةةةةة مثيرة لالهتمام حول ماضةةةةةي الموسةةةةةيقا وحاضةةةةةرها 

ومسةةةةةةتقبلهةةا. وعلى الرغم من تبةةاعةةد وجهةةة نظرهمةةا، لم يتوقف 

 الرجالن الحقال عن إضمار االحترام الحقيقي أحدهما تجاه اآلخر.

م يكتةةب روسةةةةةةيني أي نوو من طوال العةةديةةد من السةةةةةةنوات ل

بكتابة بعل  1859الموسةةةةةةيقةا الوصةةةةةةفية، ولكنه نةةةةةةرو في عام 

 (54)األعمال البسةةيطة المسةةلية، تلش األعمال التي اسةةتخدم ريسةةبيغي

لقد كتب هذه «. العجيبالحانوت »بعضةةةةةةال منهةا في موسةةةةةةيقا باليه 

األعمال، في المقام األول، لتؤدم في حفالت أمسيات السبت الشهيرة 

كان كل  . Rue de la Chaussée d'Antinتي تقام في نقته في ال

مغن يتمتع بسمعة حسنة يزور باريس يتوق إلى أن يدعى ليغني في 

تلش األمسيات، وكان أفراد الطبقات االجتماعية العليا يتنافسون فيما 

                                                           


:  مؤلف إيطالي وضع العديد من األوبرات 1716ـةةةـةةةة 1897أوتورينو ريسبيغي ـةةةـةةة  

 .والقصائد السيمفونية والعديد من األعمال األوركسترالية. )المترجمة(
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بينهم للحصةول على الدعوات. لقد غدت أمسيات السبت التي يقيمها 

 وبراته. روسيني نهيرة نهرة أ

خالل أنةةةهر الصةةةيف انسةةةحب إلى الفيال التي بناها في باسةةةي 

Passy  11، حيةةث توفي بعةةد مر  لم يةةدم طويالل. كةةان  لةةش في 

 Pére.دفن روسةةةةةةيني في بيرالنةةةةةةيز 1868تشةةةةةةرين الثاني عام 

Lachaise  عةامةال طلبةت الحكومةة اإليطةاليةة نقل رفاته  17، وبعةد

 في فلورنسا.  Santa Croceإلى كنيسة سانتا كروس 

كةان جةديرال بةالتكريم، إ ، على الرغم، من أنه لم يكن بطالل في 

حيةةاتةةه أو فنةةه، كةةان موسةةةةةةيقيةةال عظيمةةال، منحتةةه الطبيعةةة الشةةةةةةيء 

الكثير،الشةةةةيء الذي ربما لم يحظَ به أحد باسةةةةتثناء األعظم في عالم 

الموسةةيقا. ليس ثمة أحد عرف أفضةةل منه كيفية تجسةةيد فرح الحياة 

قا. وحتى اليوم تدهشةةنا وتبهجنا حيويته وضةةحكه الدمث. في الموسةةي

إن عانةةق األنةةياء الجيدة في هذا العالم، لم يرتقا إلى القمم العاطفية 

أو الروحيةةة األسةةةةةةمى، لكن العةةالم لةةديةةه سةةةةةةبةةب ليكون ممتنةةال لهةةذه 

 الخصائ  األساسية التي تسم موسيقاه الالمعة والرقيقة للغاية.   

 
 

 يوهاناس براهمز

 1/4/1879 ـــــ 9/5/1811

 

 

 : د. صادق فرعونترجمة وإعداد
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  جذوره وأيام دراسته األولى

ع كةل من كتب عن حياة هذا المؤلف الموسةةةةةةيقي على قال ة  يُجما

السةةةيما إ ا قورنت بأعماله الموسةةةيقية التي ابتكرها،  ،األحداث فيها

ن نقارن ما بين براهمز أو بكلمةة أخرم أن من الصةةةةةةعوبةة بمكان أ

اإلنسةةةةةان و براهمز الفنان المبدو، فهو في حياته الخاصةةةةةة إنسةةةةةان 

عةادي جةدال، أما كموسةةةةةةيقي فهو مؤلف موسةةةةةةيقي مبدو. هناك من 

خوا لةةةه وحةةةاولوا إيجةةةاد بعل األحةةةداث التي تقةةةارب مةةةا بين  أر 

صةةةةةةورتيه كلنسةةةةةةان وكفنان ليجعلوا منه بطالل يماثل فاغنر وأبطال 

 .وسةةةةيقية )أوبراته( ولكنهم لم ينجحوا في محاوالتهم تلشدراماته الم

ولعل دافعهم لتلش المحاوالت كان حبهم وتقديرهم له. كان لبراهمز، 

ه، وكان علي .مثل كل الفنانين، مزاجه الشةةةديد الحسةةةاسةةةية واالنفعال

في الكثير من األحيةةان، أن يةةدفع غةةاليةةال ثمن تلةةش التقلبةةات العةةاطفيةةة 

رغم كةةل  لةةش محظوظةةال لةةدرجةةة كبيرة، إ   المفةةاجئةةة، ولقةةد كةةان

ا وأبكر مم ،سةةةةرعان ما اعترف العالم بعبقريته وهو في عمٍر مبكر

حدث مع بيتهوفن أو نةةوبرت، كما أمضةةى سةةنواته األخيرة، ال كما 

 كان األمر مع موتسارت، برخاء وهدوء.

حيث كان والده يعزف على  ،ولةد براهمز في مةدينةة هامبورل

إحدم األوركسةةترات، ولم يكن ُمجيدال في عزفه  للة الكونترباص مع

كمةا روَي عنةه. أمةا أمةه فكةانةت جةد  مختلفة عن أبيه فقد روي عنها 

أنها كانت تحفظ كل أنةةعار الشةةاعر األلماني الكبير نةةيلر عن ظهر 

الرغم من كل المسةةةةةؤوليات المنزلية الكثيرة الُمرماة على على قلب 
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في سةةةٍن مبكرة مع أنه لم يكن  اعاتقها. تعلم براهمز مباد  الموسةةةيق

إ  كان يغيظه نةةةةةدة معلميه وظلمهم له  ،في مدرسةةةةةته من المتفوقين

ل ويكره ب ،عندما كانوا يعلمونه اللغة الفرنسةية بقسوة جعلته يكرهها

ه توربما أن  لش كان سةةةبب حماسةةة .فرنسةةا والفرنسةةةيين بسةةةبب  لش

 اه ونةةةجعهومما واسةةة .للطبيعة البطولية للشةةةعب الجرماني  ةالزائد

 نعوره بأن معلميه أيضال كانوا يشاطرونه  لش الكره للغة الفرنسية.

إ ا لم يكن تقةدمةه كبيرال في المدرسةةةةةةة فقد عو   عنه بنجاحه 

السةةةريع والباهر في تعلم العزف على البيانو. في البدء كان أبوه هو 

ن".  ،ثم تاله "أوتو كوسةةةةةيل" ،معلمه األول وبعده "إدوراد ماركسةةةةةا

فانه بجميل معلميه أنه أهدم أول كونشرتو للبيانو من سلم يظهر عر

ن، كما أنه رجا النانةةةر الموسةةةيقي  سةةةي بيمول إلى أسةةةتا ه ماركسةةةا

الشةةةةةهير "سةةةةةيمروك" أن ينشةةةةةر مجموعة تنويعات )فارياسةةةةةيون( 

ن مع أنه كان يعرف بأنه لم يكن  ُمجيدال  ،موسةةةيقية ألسةةةتا ه ماركسةةةا

  ه كوسيل بكل الخير لطريقةكمؤلف موسةيقي. كذلش كان يذكر أستا

باخ وبيتهوفن. في سةةةةني  حياته المبكرة أل ف العديد  اتعليمه لموسةةةةيق

ولكنةه لم يقبةل أن ينشةةةةةةرهةا بل بادر فيما بعد إلى  ،من المقطوعةات

ن إوعندما توفي مندلسةةون يقال  ،اتالفها. كان أسةةاتذته يقي مونه عاليال 

ن قال " لقد غاب سةةي د كبير ولكن هاَك  سةةيدال أكبر أمامنا هو ماركسةةا

في الرابعة عشةةةةةةرة من العمر. قام  ئذٍ براهمز"... وكان براهمز حين

 كما قام بالعزف في ،الفتى لمسةةةةاعدة أسةةةةرته بالعمل عند النانةةةةرين

ا . كان كثير المطالعة وأكثر ماوبتعليم الموسيق ،األمسةيات الراقصةة

س. في ه إمةا للشةةةةةةاعر األلمةاني "هةايني" أو الكتاب المقد كةان يقر
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التقى عةةازف الكمةةان الهنغةةاري الشةةةةةةهير "ريميني"  1851العةةام 

ونةةةةةةكةل هةذا اللقةاء َمعلَمال هامال في حياته، إ  إن هذا العازف الرائع 

بالفطرة أكثر منها بالتعلم قد اقترح على براهمز أن يرافقه في جولة 

وسةةةرعان ما قبل براهمز هجر الحياة المنوالية  ،موسةةةيقية مشةةةتركة

في هامبورل. طافا وتجوال في نةةةمالي ألمانيا، غالبال سةةةيرال والرتيبة 

على األقةدام، حتى انتهيةا في مدينة هانوفر حيث يقيم عازف الكمان 

، ولما كان ريميني يعرفه فقد دعاه ألن (55)العةالمي الشةةةةةةهرة يواكيم

يتعرف على براهمز وأن يسةةةةةةمع عزف  لش الشةةةةةةاب على البيانو. 

راهمز كما أصةةةةةةغى ببهجة إلى بعل عجةب يواكيم أيمةا اعجاب ببأُ 

ومةا كةان منه إال أن احتضةةةةةةنه فورال تحت جناحه واقترح  ،مؤلفةاتةه

ان كما كتب لشةةوم ،عليه أن يزور كالل  من مدينتي غوتنغين وفايمار

 ولزوجته كالرا عنه ونجعه أن يقوم بزيارتهما في دوسلدورف.      

 

 فايمار ليست ومدرسة

ذا الحظ الكبير والتبدل السريع لم يَر أي مؤلف موسةيقي مثل ه

في مجرم حيةاتةه مثلةه، ففي لحظات كان براهمز غير معروف في 

ف على أنةةهر الموسةةيقيين وأكثرهم  األوسةةاط الموسةةيقية وفورال تعر 

تأثيرال . لقد قد م يواكيم صةةديقه الشةةاب واصةةفال إياه على أنه " صةةاٍف 

 ءته. كانتكةالزمردة ونةاعم كةالثلج" ولقةد أثبتةت األيةام صةةةةةةحةة نبو

سةةةةةعادة براهمز كبيرة إ  زار مدينة فايمار حيث كان فرانز ليسةةةةةت 

                                                           


ألماني نهير وعلم ــ  زف كمان هنغاري( عا1091ــ 1381) يوزيف يواكيمــ  

 ومؤلف موسيقي. امن أعالم الموسيق
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كذا وه .مبراطور حقيقيإمقيمال ومهيمنال على الحياة الموسةةةةةيقية مثل 

فقد  ،نةةةكلت هذه الزيارة بصةةةحبة ريميني معلمال تاريخيال بالنسةةةبة له

رحب ليسةةت بريميني وبالمؤلف الموسةةيقي الشةةاب الذي كان يرافقه 

تحدث عنه يواكيم بلطراٍء عاٍل. لقد دعاهما ليست لإلقامة في والذي 

ا دعا كم ،بيته الفخم ورتب األمور إلقامة أمسية موسيقية لصالحهما

م" "يواكيوبضمنهم  ،عددال من وجوه أصةدقائه الموسةيقيين للحضور

 و"راف" و"كليندورث".

يبةدو أن براهمز الةةذي مةةا كةةان يشةةةةةةعر بةةالراحةة في مثةةل  لةةش 

الراقي الذي كان يحضةةر أمسةةيات ليسةةت مما جعله يرفل المجتمع 

أن يعزف. ما كان من ليسةةةةت إال أن بادر ألخذ مخطوطات براهمز 

ن وم سةةةكيرتزو من سةةةلم مي بيمول مينوروبدأ يعزف بعضةةةال منها: 

ز براهم وبضةةمنهممما أسةةعد الحضةةور  ،وناتته من سةةلم دو الكبيرسةة

ناتته وسثم قام بعزف  ،ما لبث ليست أن هنأ المؤلف الشاب ونفسه، 

منتظرال أن يبادر براهمز الشةةةةةاب إلى بيمول مينور من سةةةةةلم سةةةةةي 

ن التفت ليسةةةةةت نحو الشةةةةةاب إمبادلته التهنئة واالطناب... ولكن ما 

حتى فوج  به وهو غارقإ في نومه مما أغضةةةب ليسةةةت لقلة اهتمام 

براهمز بلداب السةةةلوك في  لش المجتمع الراقي. سةةةارو ليسةةةت إلى 

القاعة غاضةةةةةبال وتاركال ألصةةةةةدقائه أن يوبخوا براهمز على  مغادرة

سةةةلوكه المشةةةين. لم يذكر ليسةةةت أي نةةةيء عما حدث في تلش الليلة 

السةةةةةةابقةة ولكنةه بةادر إلى تقصةةةةةةير أمد الزيارة وحين قاما بتوديعه 

تصةةةرف ليسةةةت تصةةةرفال نبيالل وقام بتقديم علبة "سةةةيكار" لبراهمز 

ولكن ما العمل وقد  ،يمكن غفرانهكهةديةة. أقر  براهمز أن الحدث ال 
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غةالبةه النوم في تلش اللحظة؟! لربما كانت مثل هذه األمور هي التي 

جعلت معلميه السابقين قاسين معه في دروس قواعد اللغة الفرنسية. 

الرغم من الدالالت التي تشةةةير إلى سةةةرعة وسةةةهولة غرقه في على 

ن ضةور ليست عولكن من نةبه المؤكد أنه لم يفعل  لش في ح ،النوم

 قصد.

، ولكن األمر مع مرور الزمن نسةةةي ليسةةةت  لش الحادث نهائيال 

لم يكن كذلش بالنسةةةبة للشةةةاب الُمذنب الذي بقي ينظر إلى ليسةةةت ما 

بين الحين واآلخر كعدٍو له تجب محاربته في أي وقت وبأية وسةةيلة 

ولكن هذا الذنب  ،ن الذنب األول يمكن غفرانهإممكنةة!. في األغلب 

ٍم السةةيما أنه يتوجه نحوَعل ،ني ال يمكن تبريره أو التغاضةةي عنهالثا

مد  يد الصةةداقة لبراهمز الشةةاب الصةةاعد. يغلب  امن أعالم الموسةةيق

أن يبي َن هذا الموقف إلى أن العباقرة ميالون ألن يتصةةةرفوا تصةةةرفال 

وغير الئق بحق أنةةاس تلقوا األ يةةة من أولئةةش العبةةاقرة  عةةدوانيةةال 

وهذا  ،الشةةا  هذا  يريدون إثبات طبيعتهم العبقرية وكأنهم بتصةةرفهم

ن ستمر لحسيلم  مع أن  لش ،ما حدث بين مناصري فاغنر ومناوئيه

وإال لكان باإلمكان أن يجعلها أضةةةةةةحوكة لألجيال  الحظ أمدال طويالل 

فعندما كتبت إحدم ،القادمة. أما أحقاد براهمز فلنها لم تخُب ولم تهدأ

يا قد تبن ت مدرسةةة "فايمار" الموسةةيقية، أي الجرائد بأن نةةمال ألمان

مدرسةةةةة ليسةةةةت، بادر براهمز إلى الطلب من أصةةةةدقائه أن يحتجوا 

ولكن  تلةةةش  ،وأن يجمعوا التواقيع إلثبةةةات عكس  لةةةش ،على  لةةةش

وارتد األ م إلى نحر أصةةةةةةحابه عندما ظهر أن  فشةةةةةةلت المحةاولةة

التي و زلتالتواقيع لم تزد على أربعة: براهمز ويواكيم وغريم ونةةةةو
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نشةةةةةةرت فورال في صةةةةةةحيفةةة "صةةةةةةةدم" البرلينيةةة ممةةا جعةةل منهم 

أضةةحوكة. رغم هذا كله فقد حاول ليسةةت فيما بعد أن يعيد االتصةةال 

مع أن ليسةةت لم يكن  ،ضةةمه إلى مدرسةةة "فايمار" ببراهمز محاوالل 

فقةةد كةةان فةةاغنر إلى جةةانبةةه وكةةان مركزه بةةالد  ،براهمز إلى بحةةاجةةة

أن كةةل النزاعةةات تؤ ي كةةل األطراف.  ولكنةةه كةةان مةةدركةةال  ،القوة

رفل براهمز غصةن الزيتون الذي تقدم به ليست إليه. عندما التقى 

وهكذا افترق  ،ترك عنده أثرال كبيرال  1868براهمز فةاغنر في العةام 

العمالقةان وهمةةا على عالقةة طيبةة.. ولكن عةداء فةاغنر لةه عةاد إلى 

دو أن السةةبب الوحيد الظهور من جديد وال يدري أحد لما ا، ولكن يب

المحتمةل هو بعل اإليمةاءات غير المناسةةةةةةبة التي ظهرت من قبل 

 براهمز أو من بعل مشايعيه هي التي أنعلت الفتيل.

 

 عائلة نومان ومدينة دوسلدورف

أدم نةةةةةعور براهمز بالذنب الكبير الذي اقترفه في فايمار إلى 

ينة في مد أن يتردد في قبول وتلبيةة دعوة عائلة نةةةةةةومان لزيارتهما

دوسةةةةلدورف ، فقد نةةةةعر بنفسةةةةه وكأنه قروي بسةةةةي  وسةةةةا ج أمام 

وخاف أن يكرر الوقوو في  ،"ليسةةت"  ي السةةلوك المتمدن واألنيق

دورف ـةةةةةةةنفس الخطأ والتجربة المريرة. لذا عندما سةةافر إلى دوسةةل

تري ث وأقام فترة من الزمن في بيت أصةةةةةةدقاء له كانوا أيضةةةةةةال من 

فقاموا بتشةةجيعه على الزيارة وأطلعوه  ،المعجبين بشةةومان وزوجته

على بعل أعمال نةةةةةومان الموسةةةةةيقية التي لم يسةةةةةبق له أن اطلع 

مما نةةجعه على المضةةي نحو التجربة الثانية في حياته. كان  ،عليها

نةةةةةةومةان في  روة نةةةةةةهرتةه في  لةش الحين ويغلةةب أن زوجتةه قةةد 
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 الحظت العالمات المبكرة واألولى لمر  زوجها، والذي سةةرعان

ر حيةةاتةةه الفنيةةة فيمةةا بعةةد أمةةا براهمز فلم يلحظ أيةةةل من تلةةش  .مةةا دم 

العالمات عندما رحب به نةةةةةةومان بحرارة. سةةةةةةرعان ما طلب منه 

عجةابه بعزفه وبمؤلفاته إنةةةةةةومةان أن يعزف وسةةةةةةرعةان مةا أبةدم 

واعتبره الوارث الشةرعي للتراث الموسيقي األلماني. وهكذا امتدت 

مقررال لها وتوطدت صةداقة حميمة ما الزيارة وطالت أكثر مما كان 

بين الموسةةيقي الشةةاب وبين عائلة نةةومان.  نةةاركت كالرا نةةومان 

زوجهةا في إعجابها ببراهمز كما تيقظت مشةةةةةةاعرها األمومية لدم 

رة قليل الخبالر يتها  لش الموسةةيقي الشةةاب الموهوب والمتواضةةع و

 بةالسةةةةةةلوك االجتمةاعي الضةةةةةةروري في مجتمع المةدينةة. لقد خلقت

يعش ولم يعتد ولم صةةداقة عائلة نةةومان المفاجئة له، وهو الذي لم 

ينتظر مثل تلش العواطف والرقة، تأثيرال سةحريال في نفسةةه السيما 

ار مما جعله ينظر إلى العالم نظرة ـريرة في فايمـةبعد تجربته الم

 عجابه بروبرت نةةومان حد  العبادة لماإمتفائلة ومشةةرقة. لقد بلد 

وألن  ،بةةداوإرة فنيةةة ولمةةا تميزت مؤلفةةاتةةه من امتةةاز بةةه من خب

روبرت نةةةومان دب ج مقالة عن براهمز عنونها بـةةةةةةةة )طرق جديدة( 

ونشةةةةرها بعد صةةةةمت دام عشةةةةر سةةةةنوات أعلن فيها أن براهمز هو 

 واحد من النخبة التي يجب أن تستقبل بأكاليل الغار وبسعف النخيل. 

ألنها كانت  أمةا مشةةةةةةاعر براهمز تجةاه كالرا فكانت أكثر دفئال 

أول من أظهر له ما ا تعني مشةةةاعر المرأة الدافئة واللطيفة بالنسةةةبة 

وكان نةةةةةةومان قد كتب  ،1851للرجةل. تم لقةا هم الثاني في أيلول 

مقالة بعد نةةهر من  لش اللقاء مما جعل النانةةةر الشةةةهير برايتكوبف 
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 ،وهيرتيل"  ينشةةةر له صةةةوناتتين وسةةةكيرتزو للبيانو وكتابال لألغاني

ليرة  هبية . بعدما غادر براهمز دوسةةةلدورف  42ش مقابل مبلد و ل

انتقةةل إلى مةةدينةةة اليبزيد حيةةث عزف مع عةةازف الكمةةان الشةةةةةةهير 

"فردينةةانةةد ديفيةةد" وحيةةث التقى "فيةةش" والةةد كالرا ومونةةةةةةيليس 

قفةةةل راجعةةةال إلى هةةةامبورل وهو  ثموبرليوز وبيتر كورنيليوس. 

رأسةةةه، تلميذا واعدال  إنسةةةان سةةةعيد. كان قد غادر هامبورل، مسةةةق 

وعاد إليها بعد تسةةةعة أنةةةهر إنسةةةانال حاز تقدير كبار الموسةةةيقيين. لم 

تتةأثر مةدينةة هةامبورل بهذا النجاح ولكن براهمز كان متأكدال من أن 

كانت لطيفة وكريمة معه وأن مثل تلش األعطيات ال  اللهة الموسةةةةةيق

 تمنح إلنسان مرتين في حياته.

يلة ألقى روبرت نومان نفسه في نهر بعد  لش الوقت بأنهر قل

من الغرق ولكنه  ذنقأالراين وهو في واحةدة من نوبةات جنونةه، وقد 

ة. األمرا  العقلي حِّ صةةةةةَ أمضةةةةةى السةةةةةنتين التاليتين من حياته في مَ 

صةعق براهمز عندما علم بالخبر إ  كان قد وجد في بيت لل نومان 

ج أو الزوجة أومن سةةةةةةواء من الزو ،حياة عائلية لم يحلم بها إطالقال 

المجتمع الةةةذي كةةةان يمأل البيةةةت الةةةذي كةةةانةةةت تخيم عليةةةه المحبةةةة 

واإلمتاو، ففيه قابل ألول مرة في حياته أناسال مثقفين ومتعلمين ليس 

فيهم أي من التصةةةةةةنع والتكلف الةذي واجهه في فايمار والذي جعله 

ولكن  .يشةةةةةةعر بأنه غريب، اما هنا فقد نةةةةةةاطرهم حياتهم وأفكارهم

الحدث المأسةةةةوي قد نسةةةةف كل تلش الحياة السةةةةعيدة والواعدة.  لش 

سارو إلى السفر إلى دوسلدورف ليشارك في األحزان وليساعد في 

تلش المحنة قدر ما يستطيع وليخفف من اآلالم التي أصابت األسرة. 
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اسةةتقبلته كالرا نةةومان بالشةةكر والعرفان عندما رأت اإلنسةةان الذي 

تها كل مشةةةةاعر الفروسةةةةية والنبالة فيه أحبه زوجها. لقد أيقظت محن

فصةةةةةانها وحال دون دخول الضةةةةةيوف غير المرغوبين إلى منزلها 

ورعى أطفالها. لقد نضةةةةةج  لش الشةةةةةعور بالصةةةةةداقة في ظالل تلش 

نها تحولت إلى قصةةةةةة حب من إالمصةةةةةيبة بل تحول إلى محبة يقال 

 ناحية كٍل من كالرا وبراهمز.

 

 كالرا

كةد، للوهلةة األولى، هذا الرأي، هنةاك بعل الرسةةةةةةائةل التي تؤ

عد فب ،وهي مكتوبةة بقلم براهمز الذي يسةةةةةةتخدم كل أنةةةةةةكال التحب ب

توجيه الرسةةةةائل بـةةةةةةةةة " مدام نةةةةومان العزيزة" ينهيها بياأعز وأحب  

مخلوق. ولكن قبةةل أن نقبةةل بهةةذه الةةداللةةة علينةةا أن ننظر بعمٍق في 

دما يبدأ نةةةةةخصةةةةةية هذا اإلنسةةةةةان وفي ظروفه. إن الحقيقة هي أنه بع

 ئذٍ ، ينتقل بعد(56)رسةةالته التي يوجهها إلى كالرا بصةةيغة الجمع )أنتم(

 وبالتدريج إلى صةةةيغة المفرد )أنتا( وهذا أمر غير  ي بال إ  إن كالل 

من روبرت وكالرا كةان قةد سةةةةةةبق لهما أن وجهها إليه الكلمات بهذا 

محنة أما اآلن وفي تلش ال .الشةةةةةةكةل و لةش ألنهما نظرا إليه كابٍن لهما

التي حل ت بروبرت فلن براهمز قد تصةةةةةرف فعالل وحقال كابٍن. أما أن 

كالرا  قةد غةدت أكثر محبةة لةه اآلن وبعةدما لم يبَق لها أي رجٍل لخر 

ولقةد كةان من الطبيعي عندما رأم  .يسةةةةةةنةدهةا فكةان أمرال ال مفر  منةه

                                                           


في اللغة األلمانية هناك صيغة المخاطب بالجمع ) أنتم( للتعظيم، أو بالمفرد ــــــــ  

 )أنَت(.
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براهمز تلةةةش المرأة يغمرهةةةا  لةةةش الحزن واأللم أن يُظهر أعمق 

كةةامنةةة في أعمةةاقةةه، وهو لم يكن معتةةادال وال أتيحةةت لةةه مشةةةةةةةاعره ال

الفرصةةةةةة لكي يسةةةةةتخدم كلمات تعبر عن عواطفه العميقة مما جعلها 

تتةدفق بوفرة وقوة. لقةةد زال عنةةه الخجةةل والتردد فعب ر عمةا تختلج بةةه 

نفسةةةةةةه بطريقةة جةديةدة عليةه. وال يمكننةا أن ننكر أن في عةاطفته تلش 

كم منها كان نةةةةفقة وكم كان صةةةةداقةل ولكن  ،كانت هناك محبة عميقة

وكم كةان تقةديرال واحترامةال هو أمر ال يمكن تحةديةده. حينمةا كان يتكلم 

عن "الحةب القةديم والحةب الجةديةد" هةل كةان يعني حةب الفتى الوحيد 

ألولئش الذين منحوه صةةةداقتهم وحب المرأة التي اختطف الموت منها 

عبده عن بُعد وغمره زوجهةا أم أنه كان مجرد تقديس المحبوب الذي 

 بولع جارف؟

على عكس كةةل مةةا قيةةل بخالف  لةةش، لم يكن من المحتمةةل أن 

يكون قةد طغةت عليةه عاطفة حٍب جارف. لقد سةةةةةةبق له أن أعجب، 

ولكن لم يتعد  األمر أن كان افتنانال  ـةةـةةوعن بُعد، بممثلة في هامبورل 

كالرا  لىخفيفال لم يترك أية ندبة عندما تبدد. هذا ولم تكن رسةةةةةةائله إ

نةةةةومان رسةةةةائل عانةةةةق، ففي واحدة منها، وبعدما أكد  محبته تابع 

كلمةاتةه بحةديث طويل عن أحوال الطقس. من المحتمل أنه كان يلجأ 

إلى  كر أموٍر عةةاديةةة كغطةةاء لمشةةةةةةةاعره الحقيقيةةة. ولكن كةةان من 

قنةاعةال لو أن رسةةةةةةائلةه بةدأت بةأمور غير  ات بال إاألرجح واألكثر 

لمةةات تعبر عن عواطفةةه بحريةةة أكثر. لقةةد كةةانةةت ليتبعهةةا الكةةاتةةب بك

كالرا تكبره بعةةدة سةةةةةةنين وكةانةةت تحمةةل حبةةال كبيرال لزوجهةا العظيم 

والتعيس الحظ والةةذي أنجبةةت منةةه سةةةةةةتةةة أوالد. هةةذا ووالدة الولةةد 
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األخير كانت متوقعة حينما حدثت المأسةةةةةاة. لقد عرفت كالرا العالم 

ل على موافقة أبيها وكان عليها أن تكافح حتى تمكنت من الحصةةةةةةو

وكانت على عالقات عامة مع الكثير من  ،على زواجها من روبرت

األنةخاص رجاالل ونساء من كل الطبقات والسويات. لقد كانت  كية 

. قال براهمز افي حكمها على األنخاص كما كان حالها مع الموسيق

حد الشةةعراء بعد تلش الفترة بعدة سةةنين: " متى كتبَت نةةعرال فعليش أل

أن تسةةةةأل نفسةةةةةش: إ ا اطلعت عليه سةةةةيدة مثل كالرا نةةةةةومان فهل 

رمةةه جةةانبةةال". في كةةل اترضةةةةةةى عنةةه؟ إ ا كةةان عنةةدك أي نةةةةةةةٍش فةة

المراسةةالت التي تبادالها كانت لكالرا اليد العليا. لقد كانت الشةةريش 

يطلب النصةةةةح ويصةةةةغي  المتفوق وكانت اآلمرة، أما هو فكان دومال 

 براهمزنةةةةةةيء يوحي بأنها أحبت  له ويطيعه، كما لم يكن هناك أي

ح به بافتخار.  إال كما تحب أمإ ابنها.  و لش الحب  كانت تصر 

غةةادر براهمز دوسةةةةةةلةةدورف بعةةد موت روبرت، ولو كةةانةةت 

عنةدهمةا أيةة رغبةة بةاالرتبةاط بةالزواج لمةا كةان هنةاك أي حةائل دون 

 لش. لقد فوجئت كالرا بسفره ولكن  لش لم يؤثر على صداقتهما التي 

فاسةةةةةتمرا يتبادالن الرسةةةةةائل حتى  ،رت ثابتة حتى لخر حياتهااسةةةةةتم

وهةةذه الرسةةةةةةةائةةل  ات دالالت أكبر من أيةةة  1876وفةةاتهةةا في العةةام 

حقةائق أخرم في حيةاتهمةا. لقةد كةان براهمز ال يخفي عنهةا إال القليةةل 

ا لم يكن يخفي أي نةةةةيء بم هووبالتأكيد  ،مما يتعلق بحياته الخاصةةةةة

 نق  ثقته بنفسةةةةه يتراءم المرة تلو المرة يخت  بموسةةةةيقاه. لقد كان

حينمةا كةان يعلن عن إكمةال عمةل موسةةةةةةيقي جديد له وبالطريقة التي 

 النتقاداتها. اكان يرضخ فيه



 

 112 

كانت هناك رسةةالة مؤثرة كتبها بعدما قام بزيارة روبرت نةةومان 

ه وتلقي ضةةةةةوء على الرابطة الروحية التي كانت ترب  ما  ال في مصةةةةةح 

كان براهمز في منتهى السةةةعادة عندما وضةةةع صةةةورة  بين الثالثة. لقد

وما كان  ،كالرا في يد نةةةةومان الذي طالما رغب في الحصةةةةول عليها

منةه إال أن قبلهةا ووضةةةةةةعهةا بجانبه ويداه تهتزان.. "وأجمل ما في تلش 

مالمحه الهادئة والدفء الذي  ـةةةةةةـةةةةةة اللحظات ال أسةتطيع أن أصفه لشا 

. فق  يتةةدفق منةةه وهو يتكلم عنةةشا وسةةةةةةعةةادتةة ه عنةةدمةةا تلقى صةةةةةةورتةةشا

تصةةوري كل  لش وبأدق ما تسةةتطيعين". عندما كان براهمز وحيدال مع 

أوالد نةةةومان كتب لكالرا بكل جدية عن أدق تفاصةةةيل حياة األوالد ال 

مثل بطٍل في أوبرا ولكن كلنسةةةةةةان بسةةةةةةي  ومحٍب لمناقب البيت وقلٍق 

 على صحة األسرة.

 

 براهمز وإنكلترا

لكالرا نةةةةومان يعبر  عن كرهه إلنكلترا  براهمز في رسةةةةائل

الة ها قد أتت رسةةة :التي سةةةببت نةةةرخال بينه وبين يواكيم. كتب لها "

أخرم من إنكلترا. أال يةةا ليةةت هةةذه السةةةةةةفرة القةةاتلةةة إلى إنكلترا لم 

تكن!". أما ليواكيم فقد كتب في مناسةةبة أخرم " أنت تعرف أنني ال 

أمةةا تحةةاملةةه هةةذا فليس لةةه  أطرب أبةةدال لرحالتةةش هةةذه إلى إنكلترا".

مبررإ سوم الكره الغريزي الذي يحس ه إنسان جاهل بمكان لم يسبق 

أبدال أن عرفه أو رله وبأناٍس لم يسةةةةبق أن احتش  بهم. حتى أي تكريم 

بةه بل إنه نةةةةةةش  في أن يواكيم قد  ،لٍت من إنكلترا كةان غير ُمرحةبٍ 

 أن ببةالةه ق    سةةةةةةافر إليهةا فق  لجني أربةاح كبيرة ال غير. لم يخطر

أو أنه  ،يواكيم قد يكون له اصةةدقاء في إنكلترا وأنه يحبهم فعالل وحقال 

يمكن أن  يعجةب بةأي نةةةةةةيٍء غير الشةةةةةةيكةات اإلنكليزيةة. لمةا غدا 

عجابال كبيرال إبراهمز مشةةةهورال زاره "سةةةتانفورد" الذي كان يكن  له 
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وكان بصةةةةةةحبته "ريختر". ما كان من براهمز إال أن قدم سةةةةةةيكارال 

وعوضةال أن يقد م سةيكارال ثانيال لستانفورد قام بلغالق العلبة  ،لريختر

ما  يرلندي المحتادمدمدمال أن اإلنكليز ال يدخنون، ولكن ستانفورد اإل

كان منه، بروح النكتة المعروفة عنه، إال أن نهل وأمسةةةةةش بالعلبة 

 ال وأخذ سةةيكارال لنفسةةه معلقال ببرود أن اإلنكليز ال يدخنون وأنهم أيضةة

 .اال يؤلفون أية موسيق

رفل براهمز أن يسةةةةةةافر إلى إنكلترا ليتسةةةةةةلم درجةة الةةدكتوراه 

نه كان من إالفخريةة التي قررت جةامعةة كمبريةدج منحةه إيةاهةا. ويقةال 

المحتمل أن يقبلها لو أن إدارة قصةةةةةر البلور لم تعلن وبدون تصةةةةةريح 

 يلحظمنه أنه سةةةةةيقوم بقيادة واحدة من حفالتها. ليس من الصةةةةةعب أن 

واألقرب للقبول هو أنةةه  ،المرء عةةدم وجود أيةةة عالقةةة مةةا بين األمرين

لم يكن يرغةةب في الةةذهةةاب إلى إنكلترا، ومن نةةةةةةبةةه المؤكةةد أن يواكيم 

الةذي كةان يحةب إنكلترا كثيرال ويعرف براهمز جيةدال قد عمل كل جهده 

 ولكن براهمز لم يتمكن من تغيير قراره. ،ليشجعه على أن يغي ر رأيه

نهةايةة نةةةةةةومةان الفةاجعةة، بقي براهمز مترددال في اختيار  منةذ

كن ول ،مةدينةة يسةةةةةةتقر ويعمل فيها بهدوء. لقد كان معجبال بهامبورل

أهلها كانوا قليلي االهتمام به وبشةةةةهرته. فك ر في مدينة هانوفر التي 

كمةا أنةه فقةد كل محبة لمدينة دوسةةةةةةلدورف  ،كةان يقطن فيهةا يواكيم

عمالل في برلين. لما وجهت له أول دعوة  بعدما قبلت كالرا نةةةومان

وبسةةةةةةبب وفاة نةةةةةةومان لم  1856لزيارة مدينة "ديتمولد" في العام 

يقبةةل بهةةا، ولكن حينمةةا قةةدمةةت لةةه الةةدعوة للمرة الثةةانيةةة من األميرة 

"فريةدريكةه" نةةةةةةقيقة األمير الحاكم، والتي رغبت في أن يكون هو 

 فقد قبل  لش. ،رعند أخيها األمي امعلمال لها ومديرال للموسيق
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 لغاته فون سيبولد 

كسةةةةةةب خاللها احترام  ،اسةةةةةةتمر عقةده مدة ثالثة أنةةةةةةهر فق 

 إ  إنه وهو ابن ،ولكنه لم يكن محبوبال كلنسةةةةان ،المجتمع كموسةةةةيقي

كبير اهتمام لنبالة المحتد وما كان يُخفي  يمةدينة "بون" لم يكن يُعط

إلى هامبورل  مشةةةةةةاعره عنهم مما نتج عنه أن عاد بعد انتهاء عقده

ليمضةي الشةتاء هناك ثم لينتقل بعدها إلى غوتنغين ليمضةي الصيف 

وليلتقي محبوبتةةه  ثم ليغةةادرهةةا دون أي كلمةةة وداو. لقةةد عب ر عن 

مشةةاعره نحو لغاته فون سةةيبولد في أغانيه التي ألفها في  لش الحين 

والتي عب ر فيها عن حبه لها، وكذلش في مؤلفه "السةةداسةةي" من سلم 

الكبير والتي جعل من أحرف اسةةةمها األول موضةةةوو اللحن صةةةول 

الرغم من أنةةه كةةةان متةةأكةةةدال من على ( الثةةاني فيةةةه. ولكن ةيمةةث)ال

 ولكنه لم ،مشةةاعره نحوها وكذلش من أنها كانت تبادله تلش المشةةاعر

يتجرأ أن يخطو الخطوة الثانية الحاسةةةمة. لقد غابت لغاته من حياته 

 أنيب الضمير. تاركة وراءه مشاعر األسف وت

" عندما صةةرُت أدخل إلى غرفي الفارغة والموحشةةة بعد فشةةلي 

المتكرر، لم يؤلمني  لةش. ولكن لو أنني اضةةةةةةطررت أن أواجه عينيها 

كزوجة ُمشةةةةةةك كة وأن أخبرها أنني فشةةةةةةلت أيضةةةةةةال، لكان  لش أمرال ال 

لةه". قةد يبةدو  لش مقبوالل، ولكن أما كان بلمكانه على األقل  يمكنني تحم 

ن يمنحهةا الفرصةةةةةةة لتقبل أو لترفل؟ لو أنه كان فتيال وغير معروٍف أ

وميؤوسةةةةةال من نجاحه  في المجتمع، أو لو أنه كان أكبر عمرال وفانةةةةةالل 

لكةان لمخةاوفه بعل ما يبررها ولو لحٍد ما. لكنه كان في أوج عنفوانه 
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ه وكانت مؤلفات ،ورجولته ونةةةةةةبابه وكان معروفال في كل أرجاء ألمانيا

يقية تُطبع وتنشةةر وتباو. من المؤكد أنه كان متلكئال ومتقاعسةةال إ  الموسةة

إنةةه لم يتجرأ أن يطلةةب من لغةةاتةةه أن تنتظر حتى تتحسةةةةةةن ظروفةةه 

عجابنا ألنه لم يتجرأ على مخاطرة الزواج أو إوأحواله. النةةةةش أنه فقد 

على كتابة أوبرا. النةةةش أنه كان أثبت أنه بطل على مسةةةتوم أعلى لو 

 ولية أٍي منهما أو كليهما.أنه تحمل مسؤ

لقد كان نق  ثقته بنفسةه وضعف إيمانه بقوته الشخصية هي من 

مات هذا اإلنسةةةةةان الذي كان يثق بطمأنة "يواكيم" له أكثر من ثقته  سةةةةةا

بمشةةةةاعره الفنية الداخلية. هناك ما يصةةةةعب تفسةةةةيره في هذا اإلنسةةةةان 

تدب ر سةةةةةةتطيع أن يوأفكارال أعظم بكثيٍر مما ي الفنةان الةذي يمتلةش مفاهيمَ 

أمرهةا. لقةد كةان يغب  "يواكيم" الةذي كانت "مؤلفاته الموسةةةةةةيقية تقف 

ر معهةةد بةةأكملةةه لتجبي إلى بثبةةات على قةةدميهةةا "بينمةةا مؤلفةةاتةةه تحتةةاج

العظام"!. لقد كان، مثل أكثر كبار المؤلفين الموسةةةةةيقيين، َحَكمال سةةةةةيئال 

سةةةةةتمع إلحدم عندما ا بما يخ  األعمال الموسةةةةةيقية ل.خرين. فمثالل 

 اسةةةيمفونيات نةةةومان لم يسةةةتطع أن يبقى في القاعة ليصةةةغي لموسةةةيق

ولكنه  ،تشةةةةايكوفسةةةةكي ابيتهوفن، كما لم يجد نةةةةيئال عظيمال في موسةةةةيق

اكتشةةةف خياالل نةةةكسةةةبيريال رائعال في مؤلفات "يواكيم" واهتم بكل عمٍل 

له بمجرد تمامه، كذلش أرسةةةل ليواكيم عدة نسةةةخ معدلة من كونشةةةرتو 

" بعد تعديله في كل مرة مما جعل هذا األخير يفقد صةةةةبره مينور ي"ر

لمطبعةةة لكي يتم طبعهةةا ا إلى براهمز أن يرسةةةةةةةل النسةةةةةةخةةةلويؤكةةد  

وتجريب عزفها. فعل براهمز ما طلب منه و نسةةةةةةخ المخطوط وجرم 

وكةةةان "يواكيم" يقود  .عةزف الةكةونشةةةةةةرتو ألول مرة في هةةةانوفر
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نت وكا .م البيانو المنفرداألوركسةةةةةةترا بينمةا كةان براهمز يعزف قسةةةةةة

زفت إ  قدمت من "كولن" حيث عُ  ،كالرا نةةةةومان من بين الحضةةةةور

رقصةات براهمز الهنغارية ونالت نجاحال كبيرال. كذلش قوبل الكونشرتو 

ممةةا نةةةةةةجع العةةازفين على تقةديمةةه بعةةد  لةةش في  ،بترحيةب في هةةانوفر

شةةةةةةرتو ناليبزيد في قاعة "الغيفاندهاوس"، لكن اسةةةةةةتقبال اليبزيد لكو

 الكونشرتو رأم أنبل  ،لما أبداه جمهور هانوفر براهمز لم يكن مماثالل 

األول هو تزم ت  ـةةةةةةـةةةةةةوقوبل بالصةةفير. هناك سةةببان لهذا الفشةةل  ُمملإ 

مؤامرة "حزب ألمةةانيةةا  ووالثةةاني ه ،جمهور اليبزيد و وقةةه المحةةافظ

الجديدة" التابع لفرانز ليسةةت. أما ما هي درجة صةةحة هذه التفسةةيرات 

أمر صةةةةةعب التحقق من صةةةةةحته. مع  لش يجب فذلش االفتراضةةةةةات و

علينا أن نعترف أن مثل هذا النوو من العمل الموسةةةةةةيقي يصةةةةةةعب أن 

يسةةةةتسةةةةيغه الجمهور الواسةةةةع من أول مرة، السةةةةيما عندما عزف في 

 اليبزيد بشكٍل مختلف.

 

 هامبورل للمرة الثانية 

هذا هو  لم تؤثر هذه النكسةةةةةة على براهمز الذي كتب:" أظن أن

أحسةن ما يمكن أن يحدث". "إنها تجبر اإلنسان على أن يرك ز أفكاره 

بشةةكل جيد وأن يسةةتجمع نةةجاعته". عاد براهمز إلى هامبورل حيث 

عزف الكونشةةةةرتو مرة ثانية واسةةةةتقبل بالتصةةةةفيق. كذلش قُد مت حفلة 

أخرم كةان براهمز يعزف فيهةا على البيانو وبمسةةةةةةاهمة "يواكيم" و 

فه على "يوليوس نةةةةةةتوكه اوزن" وكان ريعها المادي مجزيال كما عر 

أفضةةةةةةل المغنين ألغةانيةه الفنيةة )الليةدر(. كةذلةش أدم لقةاء طار  مع 

بعل السةةةةةةيدات المنتسةةةةةةبات ألكاديمية غنائية إلى تأسةةةةةةيس "جوقة 
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هامبورل النسةائية" وضةةع نظامها براهمز نفسةه بشةةكل مشةةابه للوائح 

ما يبدو، تعو   بذلش الجمعيات القروسةةةةطية. كانت هامبورل، حسةةةةب

عن إهماٍل سةابٍق لتراثها الموسةيقي. صارت مؤلفاته الموسيقية تُطلب 

نةةة مةةدي إلى وتةُةدرس كمةةا تقةةد م أداُء الجوقةةة بقيةةادتةةه، ولمةةا انتقةةل ثةةانيةةة

 "ديتمولد" نعر بالشوق لمغنيات هامبورل القديرات.

لكن حةةادثةةال طرأ وأظهر أنةةه حتى لو أن جمهور هةةامبورل قةةد 

 اوحتى لو انةةةةةةترم هواة الموسةةةةةةيق ،ى حفالته الموسةةةةةةيقيةتوافد عل

ة ولكنه لم يتمكن بعد من الظفر بالنخبة الموسةيقي ،مؤلفاته الموسةيقية

اضةةطر قائد الفرقة الفيلهارمونية أن يسةةتقيل بسةةبب تقدمه  المتميزة.

فما كان من براهمز إال أن تقدم بطلب  ،في السةةةةن وتدهور صةةةةةحته

كان قد حاز على أعلى الرتب وأكثَر   لهذا المنصةةب. في  لش الحين

من كةل المرنةةةةةةحين اآلخرين. لقد كان براهمز من مدينة هامبورل 

كمةةا أبةةدم عةةدة براهين على قةةدراتةةه ومواهبةةه األكيةةدة في التةةأليف 

 كما قاد الجوقة الغنائية بنجاح ،الموسةةةةةةيقي وفي العزف على البيانو

غيره من وعرف دخةةائةةل األوركسةةةةةةترا. كةةذلةةش قةةدم لةةه "يواكيم" و

األلمةانية الدعم والعون. لذا فقد كان عنده كل  امشةةةةةةاهير الموسةةةةةةيقة

مبرٍر ألن ينتظر أن يكون هو المرنةةةةةح الناجح. تباطأت السةةةةةلطات 

في هةةامبورل في اتخةةا  القرار وعنةةدمةةا فعلوا لم يقع الخيةةار على 

براهمز، بةل على صةةةةةةديقه المغني نةةةةةةتوكهاوزن. كانت خيبة أمل 

وكهاوزن فلم يكن يعرف أن براهمز كان من أما نةةت ،براهمز كبيرة

بين المتقدمين للمنصةةةةةةب ولم يؤدا التعيين إلى تأزم العالقات بينهما. 

 ل نةةةخ  قليلضةةة  به حين تم  فُ   لكن براهمز نةةةعر بأنه قد اسةةةتهز

ته كما أن معرف ،الخبرة بقيادة األوركسةةةترا وحتى لو كان صةةةديقال له
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. كان وضةةةع نةةةتوكهاوزن كانت أدنى منه بكثير ابنظريات الموسةةةيق

ن ولم يك ،في هامبورل صةعبال بحسةب قول كالرا نومان وتقاريرها

لبراهمز أيةة عالقةة بةذلش. لم يترك براهمز أي مجال ألن يؤثر  لش 

داس كتابة مسودة سيمفونيته األولى والقبوبدأ  ،على تأليفه الموسيقي

من  لالجنةةائزي األلمةةاني )الريكويم(، كةةذلةةش أنهى تقريبةةال تةةأليف كةة

بدأ و ،رباعيي البيانو من سةةةلم ال الكبير ومن سةةةلم صةةةول الصةةةغير

بتةأليف "رومانسةةةةةةات ماغيلون". بعد الفشةةةةةةل الذي حدث في قاعة 

"الغيفةانةدهةاوس" وبعةدمةا كان النانةةةةةةرون حذرين في قبول أعماله 

النانةةر الشةةهير برايتكوبف وهيرتل رفل قبول نشةةر  للنشةةر )مثالل 

شةةر أول نفهتمام  تدريجيال به وبأعماله. وا باال كونشةةرتو البيانو( بد

يدعى "فينترتور" ولم يلبث النانةةةةةةر  كونشةةةةةةرتو للبيانو له  نانةةةةةةرإ 

عجابه بمؤلفات براهمز بأن إالمشةةةةةةهور "سةةةةةةيمروك" أن عب ر عن 

 حتى انتهى األمر بأن صةةار ،اتصةةل به وبدأ بفتح عالقات طيبة معه

 ل ينتظر أخباريزا البراهمز. كان براهمز  االنانةةةر الوحيد لموسةةةيق

التعيينات الجديدة في هامبورل عندما قرر أن يتبع نصةةيحة صةةديقه 

العاصةةمة النمسةةوية في أيلول  إلى "يواكيم" وأن يزور فيينا. وصةةل

رباعيين  مدوناتوكةان بجعبتةه بعل ما وفره من مال ومن  1862

 للبيانو له.

 

 فيينا

بار ام باألخلم تنَس فيينةا ، وهي المةدينةة الةدائمة اليقظة واالهتم

لته فاسةةةةةتقب ،جها بحق براهمزالفنية، المقالة التي كان نةةةةةومان قد دب  

السةةةةيما أن األنباء تسةةةةربت للصةةةةحف أنه  ،بحرارة اسةةةةتقبالها لبطل

 حفلة موسةةيقية بمؤازرة نُظ متيحمل معه بعل مؤلفاته الجديدة. تم  
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 .وعازف بيانو ال موسةةةةةةيقي مؤلفال "هيلميزبيرغر" ظهر فيها براهمز 

انةت حفلةة كبيرة النجةاح، ولم تكن الحفلة الموسةةةةةةيقية الثانية أقل وكة

نجاحال حتى ولو أن الناقد الموسةةةةيقي الشةةةةهير "هانزليش" كان حذرال 

ألنةه أقر  أن من العسةةةةةةير أن يعطي رأيةةال مترويةةال من  ،في نقةةده قليالل 

ومع  لش فقد تكلم عن براهمز كسةةةةي ٍد  .صةةةةغاء لمرة واحدةمجرد اإل

 .اوسيقمن أسياد الم

ُسر  براهمز من مشاعر الدفء الحقيقي للصداقات الجديدة ومن 

ومن تمكنه من السةةةةير والتجوال صةةةةباحال دون  ،االحترام الذي قُد م له

أن يزعجه أحد ومن األحداث الصةةةةغيرة المرحة التي كان يصةةةةادفها 

 والتي كان يسةةةتطيع أن يسةةةتمتع فيها ،في حدائق "البراتر" الشةةةاسةةةعة

ان رغم أنه المؤلف الشهير لـ"القداس األلماني". ب صهوة حصوبرك

والتقى في ثالثة منها  ،كذلش تمكن من حضةةةةةور الحفالت الموسةةةةةيقية

بفاغنر. لقد  كر مؤرخه الشةةةةةةهير السةةةةةةيد فوللر مايتالند في كتابه أن 

براهمز كان معجبال حقيقيال بمنافسةةةةةةه المفتر . كذلش يروي المؤرخ 

 ةالحضةةةةةور يصةةةةةفق بحماسةةةةة "نةةةةةبيخت" أن براهمز، لما رأم أحد

لمقطوعة لفاغنر، التفت إليه وقال: "ولكن يا سةةةيدي العزيز إنش بذلش 

تمزق كفوفش الجميلة"!. ولكن سةةةةةةواء أكان براهمز معجبال بفاغنر أم 

دم بالتصةرف الصبياني الذي كان يبديه أعداء فاغنر. كتب  ال فلنه صةُ

مجرد أني يال لراغنفي تلةش الفترة إلى يواكيم قةائال: "يمكن أن أُعتبَر فة

ال أسةةتطيع أن أتحمل ضةةحالة خصةةومه". كذلش كان هناك سةةبب ثاٍن 

"لويزه دوتسةةةةةةمةةان" مغنيةةة في دار أوبرا  والفتتةان براهمز بفيينةا وه

تركت مفاتنُها أثرال في نفس المؤلف الموسةةيقي الحسةةاس...  التي  فيينا

يواكيم" "ولكن تلةش العالقة لم يكتب لها أن تنمو وتتطور. لقد كتب له 
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يعلمةه أنه خطَب "أمالي فايس" مما أزعج براهمز كما لو أنه كان أمال 

تسةةةةةةمع فجةأة وبةدون مقةدمةات عن خطبةة ابنها الوحيد. كتب براهمز 

 يوجد إ  ال ،رسةةةةةالة تهنئة ليواكيم ال تختلف كثيرال عن رسةةةةةالة تعزية

ولكن  .خالص غيرهإأي مخلوق يسةةةةةةتطيع أن يرجو السةةةةةةعادة بأكبر 

جعلته يتجمد من ندة الغم  واالكتئاب. بقي براهمز في فيينا  رسالته له

وأول  ،عاد إلى هامبورل ئذٍ وعند ،حتى ظهر أمر تعيين نةةتوكهاوزن

مةةا فعلةةه هو االتصةةةةةةةال بيواكيم في هةةانوفر. لقةةد قلبةةت الخالفةةات مع 

 ولما علم بقبوله .عةائلتةه حيةاتةه وجعلتهةا أقل سةةةةةةعادة مما كان ينتظر

اديمية الغناء في فيينا سةةةةةةارو لقبول المنصةةةةةةب قائدال ألوركسةةةةةةترا أك

وفرصةةةة العودة إلى العاصةةةمة النمسةةةوية. لقد ضةةةاءلت هامبورل من 

لل هاث وراءه. إنه  اهب إلى  انةةةةأنه بينما سةةةةارو مركز هام للموسةةةةيق

حيث عاش موتسةةةةةةارت وبيتهوفن وحيث عملوا وعانةةةةةةوا قبله. وإ ا 

صةةة ا ولكن فركانت عنده بعل الشةةكوك في مقدرته كقائد أوركسةةتر

 ،ومال يقا ن يتم  تةأليفها، كان أمرال عظيمال إأداء مؤلفةاتةه الكوراليةة، مةا 

الجديدة قد طغى على كل مخاوفه  اوكان يأمل في أن جا بية الموسةةةيق

 من تقصيره كقائد أوركسترا.

كانت توجد في فيينا إلى جانب أكاديمية الغناء مؤسةةسة منافسة 

وكةةان قةةائةةدهةةا هو يوهةةان  ،ين(وهي "اتحةةاد الغنةةاء" )سةةةةةةيند فيرا

وهو علم وسةةيد في حرفته. لما قاد براهمز أوراتوريو عيد  ،هيربيش

الميالد لبةاخ مع "اكةاديميةة الغنةاء" قوبةل بفتور، أما لما قاد هيربيش 

"قةةةداس القةةةديس يوحنةةةا" مع "اتحةةةاد الغنةةةاء" فكةةةان القبول كبيرال 

ه تقةةديم مؤلفةةاتةةومؤثرال. لم يكترث براهمز لألمر في البةةدايةةة وقةةام ب
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وا  ولكن أصةةةةةةدقاءه بد .الموسةةةةةةيقية والتي كان فيها السةةةةةةيَد المفرد

، وبالتدريج أدرك براهمز أن قيادة األوركسةترا ليسةةت مجاله ونقلقي

عةةادت أكةةاديميةةة الغنةةاء للتعةةاقةةد معةةه لمةةدة  1861ومهنتةةه. في أيةةار 

ولكن لم تملا بضةع نهور حتى قد م استقالته  ،ثالث سةنوات أخرم

 بلت.التي قُ 

غةةادر فيينةةا بعةةدمةةا انتهى تعةةاقةةده فمةةا كةةان منةةه إال أن عةةاد إلى 

هامبورل حيث كانت أمه تحتضةةةةةر. لم يُحسةةةةةن زوجها معاملتها بل 

وهو اإلنسةةةةةةان القوي ورفل مسةةةةةةاعةدتهةةا هي وابنتهمةةا.  ،هجرهةا

وجدتهما كالرا نةةةةةومان وهما في أنةةةةةد الحاجة، ورفل الزوج أن 

نه كذلش هدد باتخا  إجراءات بةل إ ،يقةدم لهمةا أيةة مسةةةةةةاعةدة مةاديةة

قةانونيةة معتقةدال أن خوفهن من سةةةةةةماو كلمة المحاكم والقانون وهن 

الجاهالت بها قد يؤدي إلى صةةةمت الضةةةحايا. قالت كالرا: "إ ا لجأ 

 ن كلإللقضةةةةةةاء فغالبال ما سةةةةةةينتهي األمر بأال يقدم أية مسةةةةةةاعدة إ  

واختطف  المحاكم تحكم بمثل هذا". سةارو الموت إلى حل  المعضلة

أمَّ براهمز في نةةةةهر نةةةةباط حالما وصةةةةل براهمز ليحضةةةةر المأتم 

وسةةةةرعان ما اتجهت أفكاره  ،والدفن. خيم عليه الحزن بسةةةةبب  لش

نحو "القةةداس الجنةةائزي األلمةةاني" )الريكويم( الةةذي تركةةه وهو لم 

ينتةها بعةد. بةدأ بةلكمةالةه ومراجعتةه وأرسةةةةةةل ثالث حركةات منه إلى 

ولم يترك أدا ه أثرال  1869ينةةا في العةةام هيربيةةش الةةذي قةةدمةةه في في

كبيرال في الجمهور. بعةد عةام أعيةد تقةديم كةامةل العمل ما عدا حركة 

واحةدة في كةاتةدرائيةة بريمين حيث ترسةةةةةةخ كعمل عظيم في زماننا 

 الحاضر.
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 فطنة ودهاء وبعل المناوئين

لما عاد براهمز إلى فيينا ما بين أصةةةةةةدقائه وجد الحياة جذابة، 

، أما غرائب طباعه فلم تفاج  أحدال، بل كانت ال موسيقي ال مؤلف فقد قُبل

عَّدت فُ سةةةةةةمعته كبيرة وتكريمه كثيرال، أما عاداته السةةةةةةيئة فاعتبرت 

من عالمات مزاج الفنان. لقد صةةةةةةار بلمكانه أن يبدو للناس  عالمةةل 

تمةامةال كمةا هو في أعمةاقةه محبةال للحياة السةةةةةةعيدة التي ال تترفع عن 

ات وغيرهن من سةةةةهالت الفضةةةةيلة. لقد كانت المرأة مغازلة الخادم

 أو أدنى منه ،ه إما من مسةةتوم أعلى منه وعسةةيرة المناليلإبالنسةةبة 

وبةالتةالي مهملة. أما تعامله مع الرجال فكانت هناك مصةةةةةةاعب من 

حةاضةةةةةةرة ولكنها  ألن روح النكتةة عنةده كةانةت دومةال  ،أنواو أخرم

غٍن رافقه براهمز على كةانةت ال عةة أكثر منهةا متةألقةة . انةةةةةةتكى م

البيانو من أن صةةوت اآللة كان عاليال لدرجة لم يكن المغني يسةةتطيع 

أن يسةةةةةمع صةةةةةوته  اته. ما كان من براهمز إال أن رد عليه : "أنت 

إ ن إنسةةان محظوظ!".  كذلش لما سةةأله العازف األول الذي نةةارك 

"  كيف وجد سرعات العزف، مينوردو  سةلمفي أداء "الرباعي من 

اب: "السةةةةةرعات؟ أحببتها كلها السةةةةةيما سةةةةةرعتش". كان يرحب أج

بتالمذته الجدد ويؤكد لهم أنهم سوف لن يسمعوا منه أي كلمة مديح. 

كذلش ل م المؤلف "غولدمارك" بدعوم أن مؤلفاته غير  ات أهمية 

لمزمور لوثري. كذلش  األنه )وهو يهودي( تجرأ على تأليف موسةةيق

نةةه كةةان يُعلي من إقيةةل لبراهمز  أهةةان هيرمةةان ليفي ألنةةه حسةةةةةةبمةةا

مدرسةةةةةةة فاغنر. وفي هذه الحالة يجب علينا أن نرفل المبرر ألن 
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 ورغم  لش لم تتعكر ،هانز ريختر كان من أكبر المشةةةةةةايعين لفاغنر

العالقةةة بين براهمز وريختر وهو القةةائةةد الةةذي ُعهةةد لةةه قيةةادة أداء 

"بةايرويت" مجموعةة "خةاتم النيبالونغن" للمرة األولى في مهرجةان 

وهو أيضةةةةةةال الذي اختير لقيادة سةةةةةةيمفونية  ،1896األول في العةام 

. النةةةش أن سةةةبب 1899براهمز الثانية ألول مرة في فيينا في العام 

ه سةةةوء  يِّ القطيعة هو طبع براهمز السةةة ولسةةةانه الجارح. كذلش نةةةو 

تفاهٍم الصةداقة الطويلة التي كانت تربطه بكالرا نومان. كذلش أدم 

 دإ مع يواكيم إلى نهاية عالقة متينة بينهما.نزاو حا

اسةةه  يبدو أن سةةوء التفاهم هذا بدأ لما اقترح براهمز أن يقدم قد 

الجنائزي في االحتفاالت التي سةةةتقام في بون لذكرم وفاة نةةةومان. 

عن هذا  براهمز يواكيم مسةةةةةةؤوالل  عدَّ لم تقبةل اللجنةة هذا االقتراح و

القضةةةةةةية منتهية.  ُعدَّتمر والرفل. تدخلت كالرا نةةةةةةومان في األ

لكنهةا عةادت من جةديةد عنةدمةا مةال براهمز إلى جانب لمالي يواكيم 

جراءات الطالق التي رفعهةةةا عليهةةةا زوجهةةةا يواكيم. لم يعةةةد  إفي 

لتي ايواكيم لمدة عامين. لم تلبث بعل المصةةةالحات  يلتقي براهمز 

ة لم ويولكن الرواب  القديمة الق ،بعل األصدقاء أن نجحت قام بها 

تلتئم بةةل اقتصةةةةةةرت على تبةادل اإلطراء مةةا بين معجبين وليس بين 

أصةةةةةةدقةاء. ربمةا يقع بعل اللوم في  لش على يواكيم إ  إن ما فعله 

براهمز هو محاولة صةةةديٍق لرأب الصةةةدو ما بين زوجين عزيزين 

عليه السةيما أن هذا الصديق كان قانعال بأن الزوجة كانت على حٍق، 

ربمةةا أن يواكيم فوج   بةةاحتجةةاجةةات براهمز مثةةل رأي المحكمةةة. 

السةةةةيما أنه اعتاد سةةةةابقال على مزاج  ،الصةةةةاخبة وغضةةةةب بسةةةةببها
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براهمز اللطيف. أما براهمز فقد أبدم في هذه القضية ندة وصالبة 

 لم تلبث أن هدأت عندما رأم الزوجين وقد عادا لبعضهما. 

و عنةةدمةةا أراد براهمز أن يُعلم يواكيم أنةةه قةةد ألف كونشةةةةةةةرت

ما إ ا كان صةةةديقه ع مزدوج )للكمان والتشةةةيلو(، بدأ بسةةةؤاله أوالل 

المبجةل يود  أن يسةةةةةةةمع أخبةارال  ات طبيعة موسةةةةةةةيقية. عندما قبل 

يواكيم  لش "قام براهمز بلخباره عن  لش بسةةةةةرور بالد". يبدو أن 

هذا الكونشةةةةةةرتو هو الذي أعاد المياه إلى مجاريها فيما بينهما. قام 

المؤلف ولكنةةه لم يكتم رأيةةه في أنةةه يراه عمالل  يواكيم بعزف هةةذا

أقةل  إلهامال وروعة مما سةةةةةةةبقه، وقد أثر رأيه هذا سةةةةةةةلبال على هذا 

 الكونشرتو منذ  لش الحين.

النةةةةةةش أن إنسةةةةةةانال  ا مزاٍج حاٍد مثل براهمز قادرإ على خلق 

أعداء له. كان واحدإ من هؤالء فاغنر الذي تشةةةةةةاجر مع "نيتشةةةةةةه" 

طلعه على "أغنية صةةةغيرة عن االنتصةةةةار أو القدر" الذي أراد أن ي

لبراهمز!. إنسةةةةةان لخر محبإ للسةةةةةالم هو "بروكنر" والذي أثارت 

موسةةةةةةيقاه ازدراء براهمز الذي قال "بروكنر هو ُمخادوإ وسةةةةةةوف 

تُنسةى موسةيقاه بعد عاٍم أو عامين من موتي". هناك خصم لخر أند  

ان نتيجة مؤامرات عنادال هو "هوغو فولف" الذي ادعى أن فشةةةله ك

"ريختر" الةذي كان في الواقع  وبضةةةةةةمنهمأصةةةةةةدقةاء براهمز بمن 

صةةديقال لفاغنر، )الذي كان يحترمه فولف( في الوقت  اته الذي كان 

صةةةةةديقال لبراهمز. أما "نيتشةةةةةه" فقد ابتعد عن كٍل من براهمز ومن 

 فاغنر.

 الشهرة الصاعدة
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يته في يبرر أصةةةةةدقاء براهمز والمدافعون عنه أن سةةةةةوء ترب

فيما بعد، ويروون عن   الصةةغر هي السةةبب والعذر لسةةلوكه السةةيِّ 

براهمز نفسةةةةه أنه تسةةةةاءل: " أين كان يجب علي  أن أتعلم الذوق؟ 

ففي نبابي كان علي  أن أعزف في حانات البحارة ألكسب عيشي، 

وال يمكن للمرء أن يتعلم السةةلوك الحسةةن هناك". النةةش أن سةةوء 

يال بعل نقائصةةةه تلش، ولكن النةةةش أن  تنشةةةئته قد يفسةةةر ولو جزئ

في قدرة  لش اإلنسةةةةةان على مالءمة نفسةةةةةه مع ظروف  ال قصةةةةةور

مختلفة تتطلب منه أن يتعاطف مع مشةةةةةةاعر اآلخرين وأن يضةةةةةةع 

نفسةه مكانهم وأن يتصةور ما ا سةيكون أثر مثل تلش السخريات لو 

وكذلش في  ،أنها وجهت له. لقد كان عنده قصةةةةةةور في فهم الرجال

نسةةةةةةةاء ولو العةةاديةةات منهن. على كةةل حةةال علينةةا أن نمتةةدح فهم ال

ظهةةاره االهتمةةام والمودة تجةةاه اآلخرين وحبةةه لألوالد الةةذي كةةان إ

ء ولتناوله الما ،قريبةال، بعنةايتةه وقلقةه عليهم، من حب النسةةةةةةةاء لهم

ندما والستئذانه السيدات ع ،المقدس حين يدخل الكنيسة الكاثوليكية

عندما كان يريد خلع حذائه عندما و ،نةةةةةةةعال سةةةةةةةيكارإكةان يزمع 

كيال يثير أية ضجة قد توقظ النائمين. مع  ،يصل متأخرال إلى البيت

 هذا فهذه السمات ال ترفعه إلى درجة البطولة.

ال يمكن لبعل صةةةفاته األقل لطفال وكياسةةةة أن تكون قد أثرت 

السةةةةيما  ينشةةةةر له،على سةةةةمعته التي تنامت مع كل عمل موسةةةةيقي 

مفونيته سي تزفيمفونياته التي نةكلت أعلى  راه. عُ حينما نشةرت سة

والثةةانيةةة بعةةد عةةام واحةةد منهةةا. ولم تظهر  ،1899األولى في العةةام 
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ظهرت الرابعة في العام  ثم ،الثالثة حتى بعد مضةةةةي سةةةةت سةةةةنوات

. لقةةد كةةان تعةةامةةل براهمز مع األوركسةةةةةةترا مفةةاجةةأة كبيرة 1886

ترا إال م يكتب لألوركسةةةبالنسةةةبة لمعجبيه، إ  إنه قبل السةةةيمفونيات ل

بعل السةةةةةةيرينةادات ومؤلف "تنويعةات على لحن لهايدن". إن من 

تو كونشر ـةةةةـةةةةنبه المستحيل هنا أن نناقش مجموو نتاجه الموسيقي 

 يقلالكمان الذي عزفه "يواكيم" ألول مرة في قاعة الغيفاندهاوس و

والكونشةةةةةةرتو الثاني للبيانو  ،1898عجةابةال كبيرال من الجمهور في إ

الذي عزف قسةةةةةةم البيانو براهمز نفسةةةةةةه في مدينة "ماينينغين" في 

و"افتتةاحيةة المهرجان األكاديمي" التي كتبها قبل عام  ،1882العةام 

سبة كذلش األمر بالن .من احتفاله بمنحه درجة الدكتوراه في الفلسةفة 

الحجرة، بل وال يبدو أن مثل  المسةةةةةاهماته التي ال تُقد ر في موسةةةةةيق

قال  لش ضةروري ل ما ألعماله من سمات عظيمة. لقد كان نومان ُمحا

ن براهمز قةد أتى إلى هةذا العةالم وهو مكتمةل الصةةةةةةفات إحين قةال 

واإلمكانات. أما التجربة فلم يكن بحاجة إال إلى القليل منها. كذلش لم 

تتغير مالمحةه ومنظره بعةدما اجتاز فترة الشةةةةةةباب العصةةةةةةيبة. لقد 

فكر ورفل بالتأكيد أن ي ،بة للرجالبالنسةةةة تصةةةةلب في مواقفه قليالل 

في الزواج عنةدمةا اقترح عليةه أصةةةةةةدقةا ه  لش مشةةةةةةفقين عليه من 

عزوبيته. لكن يبدو أنه انجذب نحو بعل من النسةةةةةاء اللواتي احتش  

ولكن من الصعب أن نأخذ هذه النزوات على محمل الجد. مما  ن.به

ترك ي فون نةةةةةتوكهاوزن ولكنه لم ثال نةةةةةش فيه أنه أعجب بلليزابي

أبدال لزواجها بهاينريخ فون نةةةةتوكهاوزن أن يعكر صةةةةفو حياته فقد 

ولم يسةةةةةةتطع  .موسةةةةةةيقيال من نوعية ثانوية كان نةةةةةةتوكهاوزن مؤلفال 
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 له يعني أنها قبلت بأقل ثبراهمز إال أن يشةةةةةةعر بةأن اختيار إليزابي

بكثيٍر ممةا كةان هو أن يقدمه لها. تابعوا لقاءاتهم وتبادلوا الرسةةةةةةائل 

معجبة بالرجل الذي أدت موسةةةةةةيقاه  دومال  ثلقد كانت إليزابي كثيرال.

ولكنه  ،محافظال على صةةةةداقتهما بشةةةةكل جيد، وقد كان براهمز دومال 

كةةان يتصةةةةةةرف بتعةةاٍل عنةةدمةةا كةةان األمر يتعلق بةةأعمةةال هةةاينريخ 

 الموسيقية.

 بعل االرتباطات العابرة

 ابنة كالرا نةةةةومان، ألنه لم جولي نه وقع ضةةةةحية مفاتنإيقال 

يتمكن من أن ينطق ولو ببضةةةةةةع كلمةةات تهنئةةة عنةةدمةةا أعلن عن 

خطبتهةةا. لكن براهمز ال يصةةةةةةلح ألن يكون مثةةل بطةةل أسةةةةةةطوري 

له  كانتمن األم والبنةت. أمةا اضةةةةةةطرابةه فربما  إغريقي يحةب كالل 

كأن يكون فزوإ مفاج إ  يصةةةةةيبه كلما دخل أي من  ،أسةةةةةباب أخرم

ر أنه كان في أنةةةةةةد ويجدر بنا أن نتذك .أصةةةةةةدقةائةه ربةاط الزوجيةة

حةاالت البؤس والحزن عنةدمةا أعلن يواكيم عن خطبتةه، كما أن من 

المحتمل أنه تذكر أول أيام التقى فيها جولي مع عائلتها والتي انتهت 

 أيامها بمأساة موت أبيها نومان.

ربما  ـةةـةةهيرمين نبيز وأليس باربي  ـةةـةةكذلش أعجب بمغنيتين 

 ،تأثر كثيرال بغناء باربي ألغانيه لموهبتهمةا أكثر منةه لجمةالهمةا. لقةد

والتي صةةةةةرح بعد الحفلة أنه يسةةةةةمعها حقال للمرة األولى في حياته، 

ولكنةه لم ينطق أبةةدال بةةأيةةة كلمةةة توحي بةةأنةةه يفكر فيهةةا بةةأيةةة عواطف 

نهم انةةةةتبهوا بوجود هوم كبير إأكثر دفئال. يقول أصةةةةدقا ه الُخل   

لى مجرد تلش الشةةهادات ولكن ال يمكن ألية حالة مماثلة أن تسةةتند ع

تة في نه قال نكإالبسةةيطة. كذلش تسةةتند عالقته مع نةةبيز على مقولة 

إ  طلب منها ، أمام كل الحضةةور، عندما اقتربت  ،أثناء عشةةاء معها

ها المقبل. يلحظةة تقةديم الشةةةةةةواء على المائدة أن تشةةةةةةرب نخب حم

 عندما ترددت السةيدة المرتبكة اسةتدار براهمز نحو الحضور وعل ق
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تزال تتسةةةةةةاءل هل لبراهمز أب أم ال". لو أن ال: "إنهةا بخبةث قةائالل 

مشةةةاعره كانت قوية تجاهها لما كان غامر بمثل تلش النكتة بصةةةيغة 

السةةةؤال. من بين أصةةةدقائه نذكر "هانز فون بولو" قائد أوركسةةةترا 

والتي لم يكن تعةدادهةا يزيد عن نصةةةةةةف األوركسةةةةةةترا  مةاينينغين،

ألفضةةةةةةةل في ألمةةانيةةا ومن أكثر المروجين الحةةديثةةة، كةةان معتبرال ا

ألعمةةال براهمز الموسةةةةةةيقيةةة. كةةان عةةازف الكالرينيةةت فيهةةا هو 

وكان يكن ى بيواكيم الكالرينيت وكان فنه في  ،"ريتشةةةةةةارد مولفيلةد"

األداء هو الةةذي أوحى لبراهمز بتةةأليف الصةةةةةةونةةاتةةات للكالرينيةةت 

ان األخير كوهذا  .والبيانو وكذلش "الخماسةةي للكالرينيت واألوتار"

أحب أعمال براهمز على نفسةةه. لقد جال "فون بولو" كل ألمانيا مع 

براهمز. كذلش حدث  ااهتمةامال متجددال بموسةةةةةةيق فرقتةه مظهرال دومةال 

سةةوء تفاهم مع "فون بولو" وكان المسةةبب لذلش هو كليال نق  لباقة 

المؤلف الموسيقي، ولكن من حسن الحظ أن العالقات قد اصطلحت 

 سجام بينهما قد عاد لسابق عهده.وأن االن

 

 نهاية كالرا

في المراسةةةةةةالت األخيرة ما بين براهمز وكالرا نةةةةةةومان هناك 

وقةةد أعجبةةت قةةدراتةةه  ، كر لواحةةد من تالمةةذتهةةا هو ليونةةارد بورويةةش

كالرا وأرادت أن تتةأكةد بةأخةذ رأي براهمز في عزفةه على البيانو. في 

ندام هذا الشةةاب األنيق ولكنه إ  أعجب به ،البدء كان رأي براهمز ناقدال 

رأم أنه يفتقر لل مسةةة الشةةخصةةية. أما بعدما سةةمعه يعزف للمرة الثانية 

ش : " أكتب لفقةد كةان مةديحةه لةه كبيرال وغير محدود. كتب لكالرا قائالل 

ألقول وأنا تغمرني السةةعادة أن بورويش قد عزف بشةةكل رائع وبحرية 

كةةل نةةةةةةيء يتمنةةاه تةةامةةة وبةةدفٍء وحيويةةة وعةةاطفةةة، أي بةةاختصةةةةةةار ب
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 : "ال يمكن لإلنسةةان أن يتمنىاإلنسةةان". ثم يختم براهمز رسةةالته قائالل 

 أكثر من  لش".

ن غةةدت فيينةةا موطنةةه حتى صةةةةةةةةار يطوف كثيرال ويقود إمةةا 

األوركسةةةةترا أحيانال ولكنه يعزف أكثر على البيانو، ويمضةةةةي أنةةةةهر 

فكان  عأما الربي .الصةةةةةةيف معتكفةال في بعل األمةاكن الجبليةة الهادئة

ي حياته سةةةةةعيدة إ  كان نما يمضةةةةةيه في إيطاليا. كانت لخر سةةةةة غالبال 

وما كان يبدو عليه أنه  ،مركزه ثابتال وغنيال ودون أي من أسةةباب القلق

قلق لعالمات اختفاء عديد من مجايليه. كانت رسةةائل كالرا تعلمه بين 

فقد صةةةةةةار  ،ن أصةةةةةةدقةائهمالحين واآلخر عن مر  واحةد أو لخر 

وفاغنر في عام  ،1886ومات ليسةةةةةت في عام  ،ن مقعدال نةةةةةتوكهاوز

، والبروفسةةةةةةور 1872فون نةةةةةةتوكهةةاوزن في  ثوإليزابيةة ،1881

تيودور بيلروت، وهو واحد من أقرب أصةدقائه في فيينا، بعد سةةنتين. 

لم تعو  عليه رسةةةائل التعزية والثناء، التي كانت ترسةةةل له من كل 

ينة اليبزيد بالتعويل البلةدان، عن فقةد أولئةش األصةةةةةةحاب. قامت مد

وبالصفير الذي حصل بعد أول مرة عزف فيها   عن االسةتقبال السةيِّ 

وكذلش االفتتاحية االكاديمية واالفتتاحية المأسةةوية،  ،كونشةةرتو البيانو

براهمز كانت سةةةةةببال لسةةةةةعادة كبيرة  ابأن قدمت حفلة ناجحة لموسةةةةةيق

 أجور إقامة كماغمرتةه . عامله القائمون على الفندق كأمير وطالبوه ب

لو كةان فالحةال فقيرال. كان يأمل بأن يحصةةةةةةل على عائدات مالية قليلة 

تغطي مصةةةةاريفه فل ا به يعطى ألفي مارك كما لم يغادر أي مسةةةةتمع 



 

 128 

وأخيرال تلت الحفلة مأدبة  ا،القاعة قبل اختتام لخر نوطة من الموسةةةةةيق

 عشاء فاخرة كما كتب عنها لكالرا.

في بداية السةةةةةةنة التالية بدأت كالرا . 1875كان هذا في العام 

 وغدت رسائلها ال،تشةعر بالمر  وبالكرب، وسةبب لها مرضها قلق

عندها  قَ يب، ولكن لم قصةةيرة. في نةةهر نيسةةان بدا أنها تحسةةنت قليالل 

نةةةةةيء من القوة. يوم السةةةةةابع من أيار  كرها حفيدها بأن  لش اليوم 

ة من كتةابةةة يصةةةةةةادف يوم عيةد ميالد براهمز. تمكنةةت الجةدة المُ  عتلة 

بضةةةةع كلمات تحية. بعد  لش بثالثة أيام أصةةةةيبت بنكسةةةةة ثانية ويوم 

العشةةةةةةرين من أيار كانت قد ماتت. بقي براهمز يتتبع أخبار سةةةةةةير 

مرضةةةةها ولم تكن وفاتها مفاجأة غير منتظرة. غادر فيينا لحضةةةةور 

اد ع ئذٍ الدفن والمأتم ومشةةةى على رأس المشةةةيعين خلف نعشةةةها. بعد

وأمسةةةش بالقلم ليكتب لكٍل من ماري وأوجيني نةةةومان يقدم إلى فيينا 

لهمةةا كةةل مةةا يملةةش، إن كةةان  اك يسةةةةةةةاعةةدهمةةا. ال توجةةد بين كةةل 

المراسةةالت ما بين براهمز وعائلة نةةومان أية رسةةالة تضةةفي عليه 

د أن يكون أسةةلوبه إو احترامال  جالالل أكثر من هذه الرسةةالة. كان يتعم 

ختار كلماته، بشةكٍل مقصود، من بين رسةميال كيال يؤلم قارئيه. كان ي

م اقتراحه مع  التي فقدت تعبيرها العاطفي باسةةةةةتعمالها المتكرر ويقد 

ذل نفس ـةةةةةةةون على بـةةةةةةةاس مقدمـةةةةةةةوكما لو أن لالف الن ،االعتذار

ن من بين كل تلش الجمل البسةةيطة كان يمكن ـةةةةةةدات. ولكـةةةةةةالمسةةاع

لب  لش ا قاكتشةةاف كل تلش العواطف المرهفة والرقيقة التي يفعم به

 الرجل بأفضل مما لو عب ر عنها أبلد األدباء.
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 النهاية

كتةب براهمز لهم ثةانيةة عندما أرسةةةةةةل مع كلماته نسةةةةةةخة من 

ة"  كان قد ألفها في بداية نةةةةهر أيار عندما كان   ال"أربع أغاني جاد 

يزال هنةاك أمةل في تعةافي كالرا. ولكن كما كتب "هناك في أعماق 

نَش لن تسةةةةةتطيع أداء تلش إهز  كيانه... اإلنسةةةةةان نةةةةةيء يهمس له وي

تقةةدمةةة رثةةائيةةة  تعةةدَّهةةااألغنيةةات.. بةةل أرجوك أن ترميهةةا جةةانبةةال وأن 

لةةةذكرم أمةةةش الحبيبةةةة". هكةةةذا بموت كالرا تحطمةةةت لخر رواب  

أرضةةةةية مع نةةةةبابه ومع األيام األولى التي أمضةةةةاها في هامبورل 

ثم  ،سةةنتحخفيف القلب وخفيف الجيب وكبير اآلمال بأن أحواله سةةت

ما لبث أن ُوضةةةةع في األوج بمسةةةةاعدة روبرت نةةةةومان. أما كالرا 

نةومان فقد بقيت دومال صةديقته الدائمة وأفضل ناصٍح وناقد مستنيٍر 

 له.

يبدو أن البرد الذي أصةةةيب به وهو يرافق مأتم كالرا نةةةومان قد 

و في مرضةةةه الذي كان يشةةةكو منه. إ ا اسةةةتعملنا جملته  اتها التي  سةةةر 

ن "نةةةةةةيئال ما قد همس في قلبه أن نهايته ال مراء غير بعيدة وأن إقةالها 

معرفتةه بةذلش قد أرعبه". لم يجد أي عزاء في إيمانه الديني الذي ألهمه 

كتةابة "قداسةةةةةةه األلماني" و "أغانيه األربع الجاد ة"، ولم تخُب مخاوفه 

م ل ألن من أحبهم كثيرال قد سةةةةبقوه في تلش الرحلة التي لم يُعد منها أحد.

يفكر أن مرضةةةه كان نةةةديدال ولكنه تمسةةةش بالحياة والتصةةةق بها بيأس، 

كما قام بتمزيق عدد كبير من الرسةةةةائل والمخطوطات التي لم يشةةةةأ أن 

 422,222تقع بيد أي إنسةةةان غريب. كتب في وصةةةيته أن يترك مبلد 

ولم  امارك وهو معظم ما يملش من ثروة، إلى جمعية أصةةدقاء الموسةةيق
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ش الوصةةةةةةيةةة حتى وقةةٍت متةةأخر جةةدال ممةةا خلق الكثير من يقم بتوقيع تلةة

المصةةةةاعب القانونية لمنفذي وصةةةةيته. أقنعه أصةةةةدقا ه بأن يذهب إلى 

ولكنه عاد منها أسةةةوأ مما كان.  1876حمامات "كارلسةةةباد" في أيلول 

رغم  لش فقد كان يذهب إلى بعل الحفالت الموسةةةةيقية كلما اسةةةةتطاو 

ة ليحضةةةةةةر أوبيريةةت ليوهةةان وكةةذلةةش إلى األوبرا.  هةةب مر ، لةةش

ولكنه اضةةطر أن يغادرها بعد الفصةةل األول. كان المر   ،نةةتراوس

يكسةةب المعركة وكان الطبيب الذي يشةةرف على معالجته يعمل كل ما 

إ  كان  لش هو كل ما يسةتطيع فعله. في صباح  ،بجهده كيال يتألم كثيرال 

جدته دخلت المشةةةةةرفة على البيت غرفته وو 1879الثالث من نيسةةةةةان 

في حالة إعياء ووهن نةةةديدين فما كان منها إال أن انفجرت باكية.  فتح 

ت عينيةه وحةاول أن ينهل قليالل  ولكنةه ارتةد  وسةةةةةةق . لقد  الرجةل المية 

مات قبل انقضةةاء عام بقليل على موت أعز وأخل  صةةديقة محب ة له: 

 كالرا نومان.  

 

 تقييم 

طويلةةة  يبةةدو أن فكرة الموت غريبةةة على من حةةارب حربةةال 

ولمن أعطى تعبيرال فنيةةةال للمشةةةةةةةةاعر ولألفكةةةار الةةةدينيةةةة  ،وبمفرده

بلخالص وصةةةةةدٍق، حتى باليسةةةةةترينا وباخ  لم يتفوقا عليه فيه. يبدو 

أنه نةةةةعر أن الحياة ليسةةةةت كما كان يأمل في مطلع حياته وأن عليه 

أن يقول ويعبر عن أنياء لم يستطع أن يحققها ونبح الموت يرافقه. 

مل أيضةةةةةال أنه ندم على الرخاء الذي اسةةةةةتمتع به نتيجة إن من المحت

نهرته وبعد السنوات العاصفة في أيام نبابه األولى. لعل من العدل 
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أيضةةةةةةال أن نفكر أن المر  قةد امت  قواه وانهكهةا مهمةا كان قويال 

ونةةةةةجاعال فلن المر  كان األقوم. لكن لم يكن واضةةةةةحال أنه  كان 

من المباالة تجاهه طيلة أيام  ه دومال السةةةيما ما بدا علي ،يهاب الموت

حياته وكذلش في ثنايا أعماله الموسةةةةةةيقية. كان براهمز، وهو أعظم 

باقي )الكونترابنتي(، يقد م  مؤلف موسةةيقي حديث للفن الموسةةيقي الطا

كل مقاالته عن الطباق الموسةةةةةةيقي )الكونترابون( إلى يواكيم إلبداء 

ميةذ موهوب. لكن براهمز لم رغم أنةه لم يكن أكثر من تل ،رأيةه فيهةا

يكن يصةةةةةةغي ليواكيم عنةدمةا كةان هةذا ينصةةةةةةحه بما يخت  كتابته 

لرغم من أن يواكيم كان سيدال ال يجارم على ا ـةةةةةـةةةةةل.الت الوترية 

وكةةان براهمز مجرد تلميةةذ قيةةد التعلم. كةةان لبراهمز حنةةان  .فيهةةا

 أنثوي الطبيعة تجاه األطفال وبالمقابل فقر  كوري نةةةديدإ للمشةةةاعر

 ،تجاه الرجال البالغين. أما بالنسةبة للنساء فكن  إما معبوداٍت عن بُعد

سةةةاهمن في يسةةةتطعن أن ي نسةةةاء جميالت حمقاوات دُّهن ن يعاأو ك

تحقيق مرحةه وسةةةةةةعةادتةه. في كةل اإلرث العظيم الةذي خل فه، توجد 

ية والعناصةةةةر الكالسةةةةيكية جنبال إلى جنب بل انسةةةةالعناصةةةةر الروم

غير قابل للفصةةةةةم. قام بلنتاج   على نحو مع بعل وتندمج بعضةةةةةها

أعمةالةه مثنى مثنى كمةا كةان األمر مع السةةةةةةيمفونيةة األولى والثانية 

ومع  لش فقد كانت الواحدة تختلف عن الثانية اختالفال  ،واالفتتاحيتين

 بي نال.

مثةةل أنةةداده  القةةدرة  كةةانةةت عنةةده كةةان براهمز فنةةانةةال عظيمةةال، ولةةذا

تجعلةةه يرم األنةةةةةةيةةاء بغير أحجةةامهةةا  على أن يرم األمور بمخيلةةة

وتناسةةةةةةباتها الواقعية. إنه العيش خارج حدود العالم ومقاييسةةةةةةه والذي 

يعيش فيةةةه بعل العبةةةاقرة والتي تتفجر منهم خيةةةاالت ور م كبيرة 
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وعظيمة. إن البشةر الذين يوجهون أنظارهم نحو الشةةمس اليسةةتطيعون  

و إن بلمكانهم أن يروا ما هأن يدركوا األبعاد الحقيقية لألنةةةياء القريبة. 

غير كةائن وأن يتجةاهلوا مةا هو كةائن. بهذا الشةةةةةةكل يمكننا أن نفسةةةةةةر 

بعل مزاجيةات براهمز الغريبةة، كمةا أن من المحتمةل أن ما سةةةةةةمعه 

ومةا رله حينمةا كةان يرافق البحارة في إبحارهم في هامبورل وهو فتى 

ش الةةذين قةةدموا قةةد غي ر وأثر في ر اه كلهةةا وعلى الةةدوام. إن أولئةة رإ غا 

الفرصةةةةةةة لتلش اللحظات عندهم الجواب عليها وعندهم تفسةةةةةةيرها. إن 

وإن رفضةةه المتعم د ألي مديح ألية  ،اعتماده العاطفي على رأي يواكيم

تعود جذورها إلى أ ية ما مبكرة حدثت  ،فكرة حلوة وملهمةة من أفكاره

نزلته مأية وسائل دفاو. النش أن  يمتلش لفكره وهو نةاب لم يكن  عقله

 كفنان هي أعظم بكثير من منزلته وكيانه كلنسان.

لكن أن يكون اإلنسةةةةةةان فنةانال عظيمال ال يحتاج ألن يكون أيضةةةةةةال 

 بطال عظيمال.

 

 براهمز حامل الشعلة الموسيقية وحافظها

 نظرة له من الداخل

في زمن حيةاة فةاغنر، كان يوحنا براهمز هو الموسةةةةةةيقي األلماني 

ال بقدرٍ كاٍف ليقف أمامه على درجة المسةةةةةاواة. مع الوحيد الذي كان كبير

هذا فقد كانا قطبين متضةةةةةادين ومتناقضةةةةةين. فاغنر كان الثورَي الناظَر 

والرامي نحو المسةةةتقبل، أما براهمز فكان المحافظ المتعامل مع أنةةةكال 

امج أو حتى من األوبرا. نالبر امن موسةةةةةةيق عملتجريدية، فلم يؤلف أية 

ترك تةأثيرال كبيرال على المسةةةةةةتقبل. أما مع براهمز فقد قُي ل لفةاغنر أن ي

بلغت السةةةةيمفونية، التي أرسةةةةى أسةةةةسةةةةها كل من بيتهوفن ومندلسةةةةون 

ونةةةةةةومةان، نهايتَها. براهمز، مثل باخ، لخ   عصةةةةةةرال. ولكنه، بعكس 

 الرغم من أن بعل ا علىفي تطوير الموسةةةةةيق باخ، لم يسةةةةةاهم إال قليالل 
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 اقية تجد لها صةةدمل ولو ضةةعيفال في موسةةيقتركيباته وهارمونياته الموسةةي

لرنولد نةةونبرل. حتى في عصةةره، كان التقدميون قل ما يفكرون فيه . لقد 

وصةةفه ماهلر بأنه "عار  أزياٍء قزمإ و و فؤاد ضةةيق". كان العديدون 

ن يقفزون جذلين ينالو ،مثل هوغو فولف ،من أتبةاو فاغنر المتحمسةةةةةةين

اهمز. على سةةةبيل المثال، نقد فولف منه ويهز ون من أي عمل جديد لبر

سةيمفونيته الثالثة على صةفحات "جريدة صالون فيينا" بأن "براهمز هو 

من نسةةل نةةومان ومندلسةةون وعلى  لش فهو ال يكاد يترك أي تأثير على 

مةةان )وهو مؤلف  تةةاريخ الفن أكثر ممةةا يفعلةةه المرحوم روبرت فولةةش

وهذا  ،سةةي فور موته(في زمنه ولكنه نُ  موسةةيقي مدرسةةي كان مشةةهورال 

يعني أن أهمية براهمز بالنسةةةةبة لتاريخ الفن ال تزيد على مثيله فولكمان، 

... إن اإلنسةان الذي ألف ثالث سيمفونيات وحسبما أي هي ال نةيء بتاتال 

ة ال يعدو أن يكون مسةةةةةةتحاث ،يبةدو أنةه يزمع أن يلحقها بكتابة ثالثٍ أُخر

 ".  امن التيار العظيم للموسيق من األزمنة البدائية وليس جزءال فعاالل 

األثر والمسةةتحاثة قد أثبت مقاومة ـةةةةةةةـةةةةةةة  لكن تبي ن أن براهمز

يما ف كبيرة لعةامةل الزمن. لقد بقيت معظم أعماله الكبيرة جزءال فعاالل 

نسةةةةةمعه اليوم وال يظهر أي تراجع في نةةةةةعبيتها عند الجمهور. بل 

ين ر ما بعلى العكس فةلن براهمز قةد تنةافس مع بيتهوفن باسةةةةةةتمرا

ات القرن يمؤلفي السةةةيمفونية األكثر نةةةعبية، على األقل حتى سةةةتين

عندما بدأ الجمهور بقبول أعمال ماهلر. إن سةةةةيمفونياته  ،الماضةةةةي

األربعةة وكونشةةةةةةرتوي البيةانو وكونشةةةةةةرتو الكمان والكونشةةةةةةرتو 

المضةةاعف )للكمان والتشةةيلو( هي عناصةةر ثابتة في قوائم الحفالت 

األمر مع "تنويعةةات هةةايةةدن" و "االفتتةةاحيةةة  وكمةةا هو .الموسةةةةةةيقيةة
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ن مقام وناتته مساألكاديمية". كذلش يؤدي له عازفو البيانو بانتظام "

ي" باغانين اهاندل وموسةةةةيق افا الصةةةةغير" و "تنويعاته على موسةةةةيق

ها والكابريسةةةات التي ألف واتزتوالعديد من الرابسةةةوديات واإلنترمي

الحجرة تجد أنه ال غنى عن  في أواخر حيةاته. كذلش فلن مجموعات

"خماسةةية البيانو" و "خماسةةية الكالرينيت" وعن الثالثة "رباعيات 

الحجرة. هذا وأغانيه تؤدم  اوتريةة" وغيرهةا من مؤلفةاته لموسةةةةةةيق

بانتظام في أمسةةيات الغناء الفردي. أما "القداس الجنائزي األلماني" 

 يؤدوا له فيؤدم بةانتظةام. وكةذلةش يتشةةةةةةتةت عةازفو الكمان إن هم لم

الثالث صةةةةةةونةاتات للكمان. إ ا قورنت مؤلفات كل من مندلسةةةةةةون 

ونةةةومان وليسةةةت التي تناق  معدل أدائها فلن أداء أعمال براهمز 

 بقي ثابتال بشكل عجيب ولم يتناق . 

لقد كان براهمز محافظال ُمتعمدال، وقد نةةغل النصةةف الثاني من 

ن ي النصف األول ممثلما فعل مندلسون ف القرن التاسةع عشةر تمامال 

 لش القرن. ولقد كان، مثل مندلسةون أيضال، قانعال وراضيال باألنكال 

الموسةةيقية القديمة وعرفها حق المعرفة وأكثر من أي من موسةةيقيي 

في  اتلش الفترة. عندما كان قائدال ألوركسترا جمعية أصدقاء الموسيق

رامجه، بالكالسةةةةةةيكية القديمة في  افيينةا أدخةل الكثير من الموسةةةةةةيق

وكةةان في زمنةةه واحةةدال من القالئةةل الةةذين امتنعوا عن تحةةديةةث أو 

العصةةور السةةالفة. إن واحدال  اية على موسةةيقانسةةضةةفاء مسةةحة رومإ

كان  ه( الماضةةةةةةي لدرجة أنبوانفق  كةان ُمتمكنةال تمةامةال من )كونتر

بةلمكةانةه أن يكتةب تلةش "الفوغةة" العةارمةة والهةادرة التي تنتهي بها 

ل"، وإنةه إنسةةةةةةان واحةد فق  هو براهمز الذي كان "تنويعةات هةانةد
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باسةتطاعته في الوقت  اته أن ينأم عن أن يكون مجرد ناسةةٍخ ومقلٍد 

لصةةةةةيغة موسةةةةةيقية قديمة. لقد أحب براهمز باخ قبل وفوق الجميع. 

كتب لكالرا نةومان عن "ناكون" باخ: "آللة بسيطة وصغيرة مثل 

األفكار ومن أروو  الكمةان، كتةب إنسةةةةةةان عةالمةال بةأكملةه من أعمق

العواطف. لو أنني قةةدارت أن أتخيةةل أنني أنةةا من قةةام بتةةأليف هةةذا 

العمل واسةتطعت أن أتصوره في أعماقي فأنا متأكد أن ندة انفعالي 

"عندما تظهر  :وصةةةةةةدمتي كةانتةا دفعتةاني إلى الجنون". كةذلةش قال

 :طبعة حديثة لمؤلفات هاندل وتُرسةةةةل لي أضةةةةةعها في مكتبتي قائالل 

أما متى تصةةلني طبعة جديدة  .ظر فيها حالما يحين لي الوقت""سةةأن

 الباخ فلنني أترك كل نةةيء لخر ينتظر". لقد عرف براهمز موسةةيق

مقال في متع المرحلة الكالسةيكية بشةكٍل كامٍل أيضال وكذلش كان تلميذال 

بيتهوفن. أما بالنسةةةبة لكل التيارات الموسةةةيقية الرومنطيقية  اموسةةةيق

. المسةةتقبل فكان يتجاهلها عمومال  ابه وكذلش موسةةيقالتي كانت تحي  

 اكان قانعال بأن يعمل بنفس الطريقة التي عمل بها أسةةةةةةياد الموسةةةةةةيق

( والتنويعات )فارياسةةةيون( ونةةةكل بوانالقدماء مسةةةتخدمال )الكونتر

. كان عنده إحسةةاس قوي بالنسةةبة لألغاني الشةةعبية األلمانية اوناتسةةال

قومية. إنها  اوسةةةةةةيقاه لم تكن موسةةةةةةيقوغالبال ما اسةةةةةةتخدمها ولكن م

 ات لفاٍق واسةةعة وصةةالبٍة رابضةةة، السةةيما في أوائل أيام  اموسةةيق

ات ومع إحسةةاسةة ،حياته الموسةةيقية، تتالقى مع اإليقاعات الشةةومانية

ومع مشةةةةةةةةاعر بةةةاخ نحو البوليفونيةةةة )تعةةةدديةةةة  ،بيتهوفن للتطور

 األصوات(.



 

 116 

راهمز يسةةتطيع جادة، حتى لو أن ب اإنها فوق كل نةةيء موسةةيق

أن يكون غنةةائيةةال بقةةدر أي مؤلف رومنطيقي عنةةدمةةا يريةةد  لةةش. منةةذ 

م وتصلح ي تقوِّ المجردة المطلقة الت االبدء كرس نفسه لكتابة الموسيق

ما أفسةةةدته أفكار ليسةةةت وفاغنر. قد تكون موسةةةيقاه معقدة وصةةةعبة 

ولكنهةةا لم تكن أبةةدال مبهرجةةة إال في مجموعةةة واحةةدة هي "تعةةديالت 

ولكنها رغم صةةةةعوبة  ،نيني" التي تظهر براعة وخفة في األداءباغا

أدائها لم تكن تخرج على المنطق الموسيقي الصارم. لقد تحانى في 

موسةةةةيقاه كل ظرٍف وسةةةةطحية. لقد كانت سةةةةمعته، خالل العديد من 

 السنين، أنه مؤلف موسيقي "صعب" وأنه فيلسوف الصوت.

وأنه كان يملش نةةخصةةية  ،النةةش أنه كان مؤلفال موسةةيقيال عنيدال 

، سةةيِّ  ، مفرط الحسةةاسةةية، سةةاخرإ المزاج.. مما   صةةلبة: ال و، خشةةنإ

خلق خوفةال كبيرال منةه ال يقةل  عمةا خلقه الموسةةةةةةيقار هانز فون بولو 

النكاد. مع  لش فقد كان عنده أيضال جانبإ كريم، فعندما كان يهتم بأي 

ر  مؤلف موسةةةةةةيقي، مثةل دفورجةاك أو غريد، فقةد كان يقلب األ

والسةةةةماء ليسةةةةاعده. مع  لش لم يهتم إال بعدد قليل جدال من المؤلفين. 

أمةا ليسةةةةةةت وفةاغنر فقةد كانا غريبين عليه، كما عبر عن القليل من 

االحترام تجةاه بروكنر ومةاهلر وتشةةةةةةايكوفسةةةةةةكي وفيردي وكةذلش 

ريتشةةةارد نةةةتراوس. أما المؤلف الموسةةةيقي الذي، ربما، أحبه أكثر 

نتراوس االبن، ملش الفالس، لم يكن يتردد في من غيره فهو يوهان 

أن يصةةةةةةرح برأيةةه، وفي بعل الحةةاالت كةةان في تعليقةةاتةةه ازدراء 

 قاٍس. 
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نةةاعت قصةةة في فيينا أن براهمز عندما غادر حفلة سةةمر صةةاح 

هي عبارة لم لم أنةةةةتمه فلنني أعتذر له"، و : "إ ا كان هناك  واحدإ قائالل 

يخ حياته أن خلف  لش المظهر إ  يجمع كل كاتبي تار ،صةةةةةةحتها تتأكد

الفظ  هنةاك قلةب من الذهب. مع أن  لش يبدو صةةةةةةحيحال ولكنه لم يجعل 

الالاجتماعي، إ  حتى  هُ األمور أهون على أصةةدقائه الذين عانوا  مزاجَ 

خالصةةال له مثل كالرا نةةومان وجوزيف يواكيم عانوا  إأقرب أصةةدقائه 

براهمز نفسةةةةةةه فلنه كان تقطع العالقةة معةه مةا بين الحين واآلخر. أمةا 

يعترف بطبيعتةه قةائالل: "دو العةالم يةذهةب في الطريق التي تعجبةه. أما 

أنا فلنني أتذكر، بين الحين واآلمر، أي إنسةان صعٍب وعسير بمعانرة 

اآلخرين، وأنةا قد اعتدت على سةةةةةةماو ومعرفة عواقب  لش". لقد كلفه 

النظر  كالمةه الصةةةةةةريح وحتى الفظ وعةدم قةدرتةه على ر يةة وجهات

 األخرم فقد الكثير من أصدقائه.

 عــــالمراج

 براهمز، حامل الشعلة هانسيوـــ 
- The lives of the great composers, Harold 
Schonberg, Norton & Co. NY. 

 The Lives of the great composers, Pelican ــ

Books, F. Bonavia, 1948. 

 

 لــــــــدلي

 إلى األعمال األوركسترالية الهامة
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 سيغموند سبيث

 ترجمة: محمد حنانا

 

 1828ــ  1979فرانز نوبرت 

ربما يُعرف فرانز نةةةةوبرت، األعجوبة الموسةةةةيقية، على نحو 

أغنية. لكنه ألف  622أفضةةةةةةل من خالل أغةانيةه، فقد لحن أكثر من 

ى تان منها على األقل بشةةعبية كبيرة، إلعشةةر سةةيمفونيات، تتمتع اثن

 جانب أعمال موسيقا الحجرة وأعمال البيانو المنفرد. 

أمضةةةةةى نةةةةةوبرت معظم حياته في فيينا فقيرال معدمال، وتتسةةةةةم 

موسةةيقاه بالعفوية والطزاجة والبسةةاطة، وتخلو من التفاصةةيل التقنية 

 المفرطة، لكنها غنية بألحان تكاد ال تنضب. 

ثر سةةيمفونيات نةةوبرت نةةعبية هي السةةيمفونية النةةش في أن أك

الالمنتهيةة، وترقم بةالثامنة أو السةةةةةةابعة، إ  يتوقف  لش على مجموو 

سةةةةةةيمفونياته المفتر ، وهي في سةةةةةةي مينور،وتتكون من حركتين 

فق ، مع أن نةةةوبرت كتب تسةةةعة ميزورات من سةةةكيرزو، يُعتقد أنه 

الذي وصةةلت  وجد أن من المسةةتحيل أن ينسةةجم ما كتبه مع المسةةتوم

 إليه الحركة السريعة االفتتاحية والحركة البطيئة. 

حين كان نةةوبرت في  1822كتبت السةةيمفونية الالمنتهية عام 

الخامسةةةةةةة والعشةةةةةةرين من عمره. وقد أراد نةةةةةةوبرت تقديمها إلى 

الجمعية الموسةةةةةةيقية في غراز، تلش الجمعية التي انتخبته  عضةةةةةةو 

، أي بعد 1865ن األول عام كانو 19نةةرف فيها. لكنها ُعزفت في  

 سنة.  19موت نوبرت بنحو 
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كانت مخطوطة السةةيمفونية بحوزة أنسةةيلم هوتنبرينر الصةةديق 

المشةترك لبيتهوفن ونةوبرت. وكان هوتنبرينر قد بذل ، هو ونقيقه 

جوزيف، جهةةدال كبيرال في التعريف بشةةةةةةوبرت وأعمةةالةةه. ففي عةةام 

قاء لى جمعية أصدتقدم جوزيف هوتنبرينر بطلب العضوية إ 1862

الموسةةةةةةيقةا في فيينةا، وكتةب إلى قائد األوركسةةةةةةترا يوهان هيربيش 

يخبره أن سةةةةةيمفونية نةةةةةوبرت في سةةةةةي مينور موجودة لدم أخيه. 

وبعد خمس سنوات زار هيربيش أنسيلم الذي أطلعه على المخطوطة 

الثمينة للسةةيمفونية. هذه السةةيمفونية التي أصةةةبحت اآلن مألوفة لدم 

 العالم.  الماليين في

تبدأ السةةةةةةيمفونية بمقدمة من ثمانية ميزورات تتضةةةةةةمن الثيمة 

 التي اكتسبت فيما بعد أهمية حقيقية: 

    

وبعةةد أربعةةة ميزورات من التحضةةةةةةير اإليقةةاعي تظهر الثيمةةة 

 األولى تعزفها للتا األوبوا والكالرينيت:

 

تقةةاطع هةةذا اللحن كوردات ثقيلةةة، بينمةةا تواصةةةةةةةل لالت الهورن 

اصةةةةةةون عزف نغمةة ري، التي تقود مبةانةةةةةةرة إلى الثيمةة الثةانية والبة

 تعزفها لالت الفيولونسيل: 

 

تقةةةاطع هةةةذه الثيمةةةة كوردات هةةةائجةةةة مبنيةةةة على النغمةةةات 

االفتتاحية للثيمة األولى، التي تتطور بعل الشةيء، متضمنة سلسة 

 من المحاكاة المتداخلة تعزفها لالت النفخ الخشبية. 

الحقيقي، أو الفةانتةازيةا الحرة، العمل على  يبةدأ قسةةةةةةم التطوير

ثيمة المقدمة، ولكن في مي مينور بدالل من سةةةةةي مينور. يُسةةةةةمع في 

المرافقةةة صةةةةةةةدم الثيمةةة الثةةانيةةة. أمةةا الثيمةةة األولى فتظهر فق  في 

كوردات متصةةةةادمة من نغَمْتيها األوليين حتى الوصةةةةول إلى إعادة 
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. تقوم لالت الهورن العر  الكةامةل في المفتةاح الرئيسةةةةةةي للحركة

والبةةاصةةةةةةون ثةةانيةةةة بةةالتةةذكير بةةةاللحن الثةةاني الةةذي تعزفةةةه لالت 

الفيولونسةيل في ري ماجور بدالل من صةول ماجور السابق. تستخدم 

 الكودا الثيمة االفتتاحية للعودة إلى المفتاح األساسي في سي مينور. 

 ةتبدأ الحركة البطيئة بنقف أوتار اآلالت، وتتخذ ثيمتها الرئيسي

 مفتاح مي ماجور: 

 

تتطور هةةذه المةةادة فورال مع التركيز على بتزيكةةاتو الوتريةةات 

وعلى كوردات لالت النفخ الخشةةةةةةبية، ثم تقدم للة الكالرينيت اللحن 

 الثاني في دو دييز مينور مع مرافقة سينكوبية قوية:  

 

هنةاك تطوير لهةذه الثيمةة. يلي  لةش إعةادة عر  كال اللحنين. 

دا لحنال جديدال مبنيال على الميزورات االفتتاحية، وتنتهي تتضةةمن الكو

 الحركة بهدوء. 

سةةةةيمفونية نةةةةوبرت في دو ماجور التي ترقم عادة بالسةةةةابعة، 

وتعرف أيضةةةةال بالعانةةةةرة، هي كالسةةةةيمفونية الالمنتهية، لم تقدم في 

حياة المؤلف. وقد كتبها من أجل جمعية أصةةدقاء الموسةةيقا في فيينا. 

بعد موت المؤلف بأقل من  1828كانون األول عام  14وقُةدمت في 

، ثم طواها النسةةةةةةيان 1827ل ار عام  12نةةةةةةهر. وقُدمت ثانية في 

تمةامةال، إلى أن وجةدهةا نةةةةةةومةان أثنةاء زيةارة لةه إلى فيينا ضةةةةةةمن 

ممتلكات فرديناند نةقيق نةوبرت. وعلى الفور نسةخها وأرسلها إلى 

. وأخيرال 1817عام  ل ار 21مندلسةةةةةون الذي قدمها في اليبزيد في 

 .1852نُشرت السيمفونية في كانون الثاني عام 

يبةةدو تةةأثير بيتهوفن واضةةةةةةحةةال في هةةذه السةةةةةةيمفونيةةة األخيرة 

لشوبرت. إ  تتضمن افتتاحيتها لحنال واسعال تعزفه، من دون مرافقة، 

للتةةا هورن. وهةةذا يشةةةةةةبةةه الطريقةةة التي عر  فيهةةا بيتهوفن ثيمةةة 

 لتاسعة: الكورال في سيمفونيته ا
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تضةةةةةةاف الهةارمونيات تدريجيال، إلى أن تعطي األوركسةةةةةةترا 

الكةاملة الثيمة حضةةةةةةورها المهيب. الثيمة األولى الحقيقة هي تذكير 

 بالمفتاح األساسي دو ماجور. ونغمته المسيطرة صول: 

 

توحي الثيمةة الثةانيةة التي تظةل في الةذاكرة بطابعها الهنغاري، 

 ة: وتقدمها لالت النفخ الخشبي

تتطور المواد الثيميةة مع التركيز على الثيمةة الثةانية التي تعود 

في النهةةايةةة إلى مفتةةاح دو مينور. وبعةةد إعةةادة العر ، تعيةةد كودا 

 طويلة لحن المقدمة الفسيح لتنتهي به الحركة. 

تبدأ الحركة الثانية البطيئة بمقدمة غامضةةةةةةة، تعزف بعدها للة 

 األوبوا لحنال  ا طابع ريفي: 

 

هنةةاك فواصةةةةةةةل لحنيةةة  ات عالقةةة بهةةذه الثيمةةة، جزئيةةال في 

 الماجور وجزئيال في المينور، بعدئذ تظهر الثيمة الثانية:

 

كان نةةةوبرت قد اسةةةتخدم إيقاو حركة السةةةكيرزو في رباعيته 

الوتريةة في سةةةةةةي بيمول مةاجور، كةذلش نلمس في الحركة تأثيرات 

 ثيمة األولى: سيمفونية بيتهوفن التاسعة. تقدم الوتريات ال

 

 

يسةةةير هذا السةةةكيرزو وفق قالب السةةةوناتا، وتتخذ الثيمة فيه 

 طابع رقصة ريفية: 

 

بعةةد تطوير هةةاتين الثيمتين، تعزف لالت الهورن والكالرينيةةت 

 والترومبون نغمة واحدة تقود إلى مقطع التريو: 
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تبدأ الحركة األخيرة بنداءات من للة الترومبيت التي تتضةةةةةمن 

 من مادة الحركة:  الكثير

 

 تخلق الثيمة الثانية تأثيرال جذابال فاتنال بتكرارها نغمة واحدة: 

 

 

أثنةةاء قسةةةةةةم التطوير ينشةةةةةةةأ لحن جةةديةةد هو مزيج غريةةب من 

المارش العسةةكري لشةةوبرت وثيمة الكورال في السةةيمفونية التاسةةعة 

 لبيتهوفن: 

 

قنة متيظهر هةذا اللحن ثةانيةة قبل ختام السةةةةةةيمفونية، بعد كودا 

 تذكر بالثيمتين األولى والثانية. 

 

 سيمفونيات نوبرت المبكرة 

من السةةةةيمفونيات السةةةةت التي كتبها نةةةةوبرت حين كان ال يزال 

، اثنتةةان منهةةا فق ، الرابعةةة والخةةامسةةةةةةةة، تسةةةةةةمعةةان اليوم «مراهقةةال »

باسةةةتمرار. لكنها كلها هامة بوصةةةفها دالئل على العبقرية المبكرة. إنها 

من هايدن وموتسارت، لكن تبدو فيها لمسات نخصية  بال ريب مشتقة

ْد بأعمال أوركسترالية أكثر أهمية.   تَعا

كتب نةةةوبرت سةةةيمفونيته األولى في ري ماجور حين كان في 

(. ويعود تاريخ سيمفونيته الثانية 1811السةادسة عشرة من عمره ) 

. وقد بدأ بتأليف سةةةةيمفونيته 1814في سةةةةي بيمول ماجور إلى عام 

، أي بعد 1815أيةار عةام  24لثةة، في ري مةاجور أيضةةةةةةال، في الثةا
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نةةهرين من اكتمال سةةيمفونيته الثانية. وقد حدثت إعاقات أثناء كتابة 

، بعةةد أن أنجز 1815حركتهةةا األولى، لكنهةةا اكتملةةت في تموز عةةام 

 حركاتها الثالث في غضون أربعة أيام. 

 عزفحين قةدمت جمعية أصةةةةةةدقاء الموسةةةةةةيقا في فيينا حفالل ل

، قدم قائد األوركسةةترا 1862لشةةوبرت عام « مقتطفات سةةيمفونية»

هيربيش الحركة األخيرة من السةةةةيمفونية الثالثة والحركتين األوليين 

من السةيمفونية الرابعة، وحركة السةكيرزو من السةةيمفونية السادسة 

)تعرف بالسةةةةيمفونية الصةةةةغيرة في دو ماجور، ويعود تاريخها إلى 

التقةديم األول لكةامةل السةةةةةةيمفونيةة الثالثة في  (.  وجرم1818عةام 

بقيادة أوغست  1881نةباط عام  17بلندن في « قصةر الكريسةتال»

 . 1884مانز. وقد نشرتها دار براتيكوف وهارتل في عام 

، «يةالمأسو»دعا نوبرت سيمفونيته الرابعة في دو مينور بـةـةة 

بةةةدأ على الرغم من أن هةةةذا العنوان يبةةةدو اآلن ال موجةةةب لةةةه. ت

السةةةةةةيمفونيةة بمقةدمةة بطيئةة تعزفها في البداية كامل األوركسةةةةةةترا 

(. تقدم الكمانات الثيمة األولى التي تتسةةم بطابع unison)يونيسةةون 

 سوداوي، على الرغم من سرعة التمبو: 

 

اللحن الثةةاني تعزفةةه الوتريةةات أيضةةةةةةةال، ويحةةافظ على طةةابعةةه 

 الشجي: 

 

 ئة نمو جية، وتظهر فيتسةةةةةةيطر على الحركة الثانية ثيمة بطي

 الوقت نفسه الميزة التي يتمتع بها نوبرت مبتكر األلحان: 

 

 

لحن المينويت الرئيسةةةي  و طابع كروماتيكي، وتقدمه لالت النفخ 

 الخشبية: 
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التريو في هةةذه الحركةةة  و طةةابع حيوي، وهو في أسةةةةةةلوب 

 المازوكا: 

 

 ة: الحركة األخيرة سريعة، وتبدأ بنعومة بهذه الثيم

 

 

ثمة موضةةةوو ثاٍن حافل بتأثيرات الترديد، و لش بتعاقب ألحان 

 الكمان والكالرينيت: 

 

لم تكتشةف سةيمفونية نةوبرت الخامسةة في سةةي بيمول ماجور 

(، التي هي اآلن األكثر نةةةعبية بين أعماله األوركسةةةترالية، 1816)

حين وجد جورج غروف ولرثر سةةةةةةوليفان أدوار  1869حتى عةام 

حوزة هيربيةةش في فيينةةا. وُعثر على المةةدونةةة في مكتبةةة  اآلالت في

 ، ونُشرت في العام  اته. 1882برلين الملكية عام 

هناك مالمح من موتسةةةارت في هذه السةةةيمفونية الفاتنة. تدخل 

 الثيمة األولى بعد أربعة ميزورات من المقدمة: 

 

 الموضوو الثاني الحيوي في الدومينانت )فاماجور(: 

 

 

 لحركة البطيئة لحن رائع جدير بموتسارت نفسه: يفتتح ا
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ل بطابع موسةةةةةيقا موتسةةةةةارت، وتبدأ  يوحي المينويت أيضةةةةةا

 بثيمة في صول مينور: 

 

 يلي  لش تريو في صول ماجور تعزفه الوتريات: 

 

 تبدأ الحركة األخيرة بلحن حيوي تعزفه الكمانات:

 

 

سةةهلة  إلى نهايةتحافظ الثيمة الثانية على الطابع المرح، وتقود 

 ومبهجة: 
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 1856ــ  1812روبرت نومان 

يعد نةومان زعيم الرومانتيكيين، وقائد حركة تحرير الموسيقا 

من قيود الشةةكل الكالسةةيكي. كان نةةومان ، إلى جانب كونه عازف 

بيةةانو ومؤلفةةال، نةةاقةةدال موسةةةةةةيقيةةال عبر عن وجهةةات نظره في مجلةةة 

ذه المجلة التي حاول على موسةيقية رأس تحريرها طوال سنوات. ه

صةةفحاتها إلحاق الهزيمة بالناس الذين ال يكترثون بالفنون. كما كان 

 خير نصير للقادمين الجدد أمثال نوبان وبراهمز.

أحةب نةةةةةةومان كالرا فيش ابنة أسةةةةةةتا ه الذي درس على يديه 

العزف على البيانو. وقد تزوجها بعد صراو طويل ضد معارضات 

التأليف بسةةةةةةبب علة أصةةةةةةابت إصةةةةةةبعه نتيجة  أبيها. وقد تحول إلى

المحاوالت المتحمسةةة التي بذلها لتحسةةين تقنيته في العزف على للة 

البيةانو. وكانت كالرا )زوجته( واحدة من أعظم عازفات البيانو في 

 جميع األزمان. 

تبوأت مقطوعات نةةةةةةومان آللة البيانو مكانة مرموقة. كما أنه 

نية في العالم الغربي. لكن موسةةةةةةيقاه كان واحدال من أهم ملحني األغ

األوركسةترالية هامة أيضةال، وتتضةمن أربع سيمفونيات، وكونشرتو 

بيانو رائج، وعدة افتتاحيات، إلى جانب ما وضةةةعه من أعمال هامة 

في مجال موسةةةةةةيقا الحجرة. توفي نةةةةةةومان في مصةةةةةةح لألمرا  

 العقليةة وهو في السةةةةةةادسةةةةةةة واألربعين، بعد عدة محاوالت انتحار

 فانلة.  

تتميز مؤلفات نةةةةةةومان األوركسةةةةةةترالية بطابعها الرومانتيكي 

 الفاتن، وهذا ما جعلها تندرج دائمال في برامج الحفالت الموسيقية. 

 سيمفونيات نومان 

كتةب نةةةةةةومةان أربع سةةةةةةيمفونيةات عةابهةا النقةاد ألنها مكتوبة 

بأسةةةلوب الكتابة للبيانو أكثر من أسةةةلوب الكتابة لألوركسةةةترا. ومع 

 لش فهي  ات نةةةةخصةةةةية واضةةةةحة ال لبس فيها، وأن تأثيرها على 

 سيمفونيات براهمز الالحقة يبرهن على قيمتها. 
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وقد ُكتبت  .Op.38السةةةيمفونية األولى في سةةةي بيمول ماجور 

، مبانرة بعد زواج نومان بكالرا. 1841ـةةةـةةة  1842في نتاء عام 

ل،  لش الفصوقد دعاها بـةةة سيمفونية الربيع، إ  جعلها تعكس سعادة 

إضةةةةةةةافةةة إلى غبطةةة الرضةةةةةةةا الرومةةانتيكيةةة. وقةةد اكتمةةل توزيعهةةا 

. وقدمها مندلسون بعد أقل 1841نةباط عام  22األوركسةترالي في 

 من نهرين من  لش التاريخ في اليبزيد. 

تفتتح لالت الترومبيةت والهورن سةةةةةةيمفونية نةةةةةةومان األولى 

 معلنة بمهابة قدوم الربيع: 

 

 ى الحقيقية هذه المقدمة بطريقة أرنق: تحاكي الثيمة األول

 

توحي الثيمة الثانية بهمسةةةةات وجريان الجداول مسةةةةتحضةةةةرة 

 مزاجال ربيعيال: 

 

ثمةةة تطوير تقليةةدي، ولكن مع تركيز على المقةةدمةةة في إعةةادة 

عة إلى حد نـةةةةَّ العر ، على الرغم من عودة الثيمة األولى، لكنها مق

 ثانية في مفتاح جديد. يلي  لشبعيةد. كةذلةش تظهر من جةديةد الثيمةة ال

 كودا طويلة تنهي الحركة. 

تقةةدم الحركةةة البطيئةةة لحنةةال رائعةةال، فوق مرافقةةة سةةةةةةينكوبيةةة، في 

 مزاج احتفالي: 

 

تتطور هذه الحركة في نةةةةكل الروندو، مع ثيمتين إضةةةةافيتين. 

في الختام يتخذ اللحن الرئيسةي نةكالل جديدال، ممهدال لثيمة السكيرزو 

 إليها بعد توقف لني.  التي يقود



 

 148 

يبدأ هذا السةكيرزو في صةول مينور، بعد  لش يفضةي إلى ري 

مينور، ري مةةاجور، سةةةةةةي بيمول مةةاجور. الثيمةةة األولى حيويةةة  

 وسينكوبية: 

 

 الجواب في الماجور، وحتى اآلن مليء بالحيوية واالنطالق: 

 

 4/2إلى  4/1التريو األول في ري مةةاجور، مع تغيير الوزن من 

 مع هذه الثيمة: 

 

يعود التريو الثاني إلى الوزن الثالثي، مع لحنه في سةةي بيمول 

 ماجور: 

 

يفتتح الحركة األخيرة سةةةلم واسةةةع يوحي بجو عاصةةةف، يتخذ 

 فيما بعد أهمية حقيقية في هذه الحركة: 

 

الثيمةة األولى رقيقة، لحن راق  رنةةةةةةيق، يتطور بوسةةةةةةاطة 

 الوتريات ولالت النفخ الخشبية: 

 

 

 اللحن الثاني رنيق أيضال، يقاطعه أثر ضئيل من المقدمة: 

 

يتعةاون هةذا اللحن التمهيةدي مع ثيمةات أخرم ويغدو نةةةةةةكالل  

أسةاسيال للتطوير. ثمة فاصل بطيء يؤكد نم  الكورد في الهورنات. 

مثل هذا الفاصةل كان بيتهوفن قد اسةتخدمه في سةيمفونيته الخامسة، 
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نحو دراماتيكي. يعزف الفلوت زغردة وفيمةا بعةد وظفه فاغنر على 

طويلة وكادينزا منمقة، و لش ضةةةد جميع القواعد. ثم تعود الرقصةةةة 

الرنةيقة زائد الثيمة الثانية وتقاطعات من المقدمة كالسابق. يلي  لش 

 كودا ثم الختام بكودا في سي بيمول ماجور. 

. ألفها عام  Op.61سةةةةةيمفونية نةةةةةومان الثانية في دو ماجور 

. قُدمت 1849، ونُشرت في تشرين الثاني عام 1846ـةةةةةةـةةةةةة  1845

تشةةةةةةرين الثةةاني عةةام 5أول مرة في اليبزيد بقيةةادة منةةدلسةةةةةةون في 

. كان نةةةومان مريضةةةال حين كتب سةةةيمفونيته هذه، وهي أقل 1846

نجاحال بين سةةةةةيمفونياته األربع. تفتتح لالت الترومبيت والهورن مع 

 كونتربوينةت متةةدفق ترومبون للتو، بخفوت، حركتهةا األولى ضةةةةةةد

 من الوتريات: 

 

 

 تتميز الثيمة األولى بالبهجة وبليقاو قافز: 

 

لم كروماتيكي، ويبدو العر   هناك ثيمة مشةةظاة مبنية على سةةُ

قصةةةةةةيرال على غير العادة. التطوير أكثر إتقانال، تُسةةةةةةتخدم فيه الثيمة 

 األولى والمقدمة، وفي إعادة العر  يغدو اللحن األسةةاسي صارخال 

ومؤثرال تعزفه األوركسةةةترا بكورداتها الكاملة. تعود أيضةةةال السةةةاللم 

الكرومةةاتيكيةةة في مفتةةاح مختلف. تتضةةةةةةمن الكودا نتفةةال من اإليقةةاو 

 القافز. 

يتحدم نةةومان التقليد باسةةتخدامه سةةكيرزو كحركة ثانية. ويبدأ 

 ببنيات نشطة وحيوية تعزفها الكمانات: 

 

 الثيات: هناك تريووان، ثيمة األول في ث
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يعر  التريو الثةاني لحنةال واسةةةةةةعةال تغنيةه الوتريات، ويتطور 

 ضد نكل كونتر بنتي متواصل: 

 

قرب ختام السةةةةةةكيرزو نسةةةةةةمع ثانية لالت الهون والترومبيت 

 مكررة الفكرة اللحنية التمهيدية. 

الحركةة الثةالثةة بطيئةة جةدال ومعبرة، يظهر فيها لحن  و طابع  

 أوالل الكمانات ثم للة األوبوا:  سينكوبي متمهل، تغنيه

 

 

ويسةةةةةةتخدم  ،مةادة الثيمةة الثةانيةة أقةل أهميةة من الناحية اللحنية

نومان بدالل من التطوير فاصالل بوليفونيال قصيرال ُعد بوجه عام غير 

مناسةةةةةةب. تقود إعادة العر  التقليدي إلى كودا موجزة، مع تذكير 

 أخير باللحن األول. 

ة بمقدمة قصةيرة وسريعة تقود مبانرة إلى تبدأ الحركة الختامي

الثيمةةة االفتتةةاحيةةة الحيويةةة وتوحي إلى حةةد مةةا ببةةدايةةة السةةةةةةيمفونيةةة 

 اإليطالية لمندلسون: 

 

تتطور هذه الحركة في نةةةكل الروندو، معيدة بعل المواد من 

مع  الحركة البطيئة، وأخيرال يظهر اللحن الثاني من تعاقب نغمي سةةةةةُ

 ة األخيرة: أوالل في مقدمة الحرك

 

يُسةةةمع صةةةدم الفكرة اللحنية المتكررة التمهيدية قرب الختام،  

وتنتهي السةةةةةةيمفونيةةة بةةانتصةةةةةةةار، بعةةد كودا طويلةةة على نحو غير 

 مألوف, 
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. )هي في Op.97إن سيمفونية نومان التي ترقم عادة بالثالثة 

الواقع الرابعة واألخيرة (، تحمل عنوان الراينية )نسةةبة لنهر الراين 

نها أُلفت في دوسةةةلدورف على نهر الراين وتتضةةةمن الكثير من ( أل

روح النهر وجمةةالةةه األسةةةةةةطوري. وكةةان نةةةةةةومةةان قةةد خلف قةةائةةد 

، وقد ُكتبت 1852األوركسةةترا فيرديناند هيلر في دوسةةلدورف عام 

السةةةيمفونية بين الثاني من تشةةةرين الثاني والتاسةةةع من كانون األول 

اعة غيسةةةلر في دوسةةةلدورف من تلش السةةةنة. وقدمت أول مرة في ق

بقيادة نومان، وأحدثت القليل من  1851في السادس من نباط عام 

 الحماسة. 

 تفتتح السيمفونية ثيمة دراماتيكية قوية، ثيمة مليئة بالسينكوبات

في مي بيمول ماجور، مفتاح السةةةةةةيمفونية األسةةةةةةاسةةةةةةي الذي تعلنه 

 األوركسترا الكاملة: 

 

ثيمة رثائية في دو مينور تعزفها بعةد إعةادة هةذا اللحن، تةدخةل 

 األوبوا والكالرينيت، تجيبهما الكمانات ولالت النفخ الخشبية: 

 

ثمة لمسةةةةةات أصةةةةةيلة طوال الحركة مع تأكيد اللحن االفتتاحي 

 البطولي. الكودا قصيرة جدال. 

مرة ثانية يجعل نةةةةومان الحركة الثانية سةةةةكيرزو بدالل من أن  

. ويبد ها بلحن مأخو  من أغنية الخمر تكون الحركةة بطيئةة تقليةدية

التي يغنيها، تقليديال، صةةةةانعو خمور الراين ونةةةةاربوه، تعزفه لالت 

 الفيولونسيل في دو ماجور: 

 

تقةابةل هةذه المادة الشةةةةةةعبية ثيمة حيوية  ات طابع كونتربنتي، 

وفي التريو تُسةةةةةةمع لالت النفخ الخشةةةةةةبية في المينور فوق نغمة دو 

 وتنتهي الحركة بهدوء. لجوجة في الباص، 
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الحركةة البطيئة في البيمول ماجور مع ثيمتها الرئيسةةةةةةية التي 

 تعلنها للتا باصون فوق مرافقة من للة فيوال: 

    

ثمة حركة إضةافية تتسةم بالجالل أضافها نومان، تمثل مشهدال 

درائية كولون الشةةةهيرة، إ  حضةةةر نةةةومان مراسةةةم تنصةةةيب في كات

. 1852تشةةةةرين الثاني عام  12رئيس أسةةةةاقفة غيزيل كارديناالل في 

وقد دون نةةةومان في األصةةةل على المدونة الموسةةةيقية لهذه الحركة 

بها ، لكنه نةةةةةةط«تعزف بطابع مرافقة احتفال جليل»الجملةة التةاليةة 

ي هةةذه الحركةةة ثالثةةة فيمةةا بعةةد. وقةةد أضةةةةةةةاف إلى األوركسةةةةةةترا ف

 ترومبونات ليعزفوا الدور الهام في الثيمة الرئيسية:

     

أمةةا الحركةةة األخيرة التي فُسةةةةةةرت كمهرجةةان رايني، فُتفتتح 

 بلحن مرح أنبه بلحن نعبي في مي بيمول ماجور: 

 

 الثيمة الثانية تتسم بطابع نوماني بحت: 

 

 رائية، وتنتهيقرب الختام تُسةةةةمع ثانية موسةةةةيقا مشةةةةةهد الكاتد

 السيمفونية بلمعان. 

إن سةةةةةيمفونية نةةةةةومان التي تدعى بالسةةةةةيمفونية الرابعة هي في 

وهو العام الذي  1841الواقع سةةةةةةيمفونيتةه الثةانيةة، وقةد كتبهةا في عةام 

كتب فيه سةةيمفونيته األولى. وقد ُدعيت في األصةةل فانتازيا سةةيمفونية. 

رين الثاني عام ، ونشةةةةةرت في تشةةةةة1851وقام نةةةةةومان بتعديلها عام 

. السيمفونية في ري مينور، قُدمت أول 120تحت تصةنيف رقم 1851

. وقد رغب 1851ل ار عام  1مرة بقيادة المؤلف في دوسةةةلدورف في 

 نومان في أن تُعزف من دون توقف بين حركاتها. 
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ثمةة فقرة موسةةةةةةيقيةة تمهيةديةة حةالمةة في زمن ثالثي تقود إلى 

 كمانات: الثيمة االفتتاحية، تعزفها ال

 

 الثيمة الثانية في فا ماجور تغنيها أوالل الكمانات: 

 

هنةاك تطوير حر لهةذه المةادة، ولكن ليس ثمة إعادة عر  أو 

كودا. تقود الحركة مبانةةرة إلى رومانس في ري مينور تقدمه أوبوا 

 وفيولونسيالت: 

 

 

معت في  هنةاك عودة إلى الفقرة الموسةةةةةةيقيةة الحالمة التي سةةةةةةُ

يمفونيةةة ويجري تغيير المفتةةاح إلى ري مةةاجور، ومع مقةةدمةةة السةةةةةة

 همسات الوتريات ينهي الحركة كورد في ال ماجور. 

السةةةةةكيرزو نشةةةةةي  وعاصةةةةةف يفتتحه لحن مفعم بالحيوية في 

 مفتاح ري مينور األساسي: 

 

 الثيمة الجوابية  ات مزاج رائق: 

 

يجري التريو في مفتةةاح سةةةةةةي بيمول مةةاجور، موحيةةال بثيمةةة 

انس الهامة، ويقود تحويل بطيء للحركة السةةةةةريعة االفتتاحية الروم

 إلى الحركة الختامية بثيمتها الرئيسية في ري ماجور: 

 

هنةاك ثيمة ثانية  ات طابع غنائي، لكنَّ هناك لحنال أكثر أهمية، 

 يدخره المؤلف حتى الكودا، يمثل وداعال حنينيال. 
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 كونشرتوات نومان 

لبيانو األكثر نةةةعبية يقع كونشةةةرتو وسةةة  أكثر كونشةةةرتوات ا

منزلةةة متوسةةةةةةطةةة بين ». وقةةد دعةةاه Op.54نةةةةةةومةةان في المينور

، وقد كتب إلى محبوبته «سةةةةةةيمفونية وكونشةةةةةةرتو وسةةةةةةوناتا كبيرة

أرم أنني ال أسةةةةةةتطيع كتةابةة كونشةةةةةةرتو من أجةل عةازفة »كالرا: 

 «.  بارعة

في البيزيد، وعزفتها  1841كتب نةةةومان حركته األولى عام 

نةةةومان خالل فترة تدريبية في الغيفاندهاوس في تلش السةةةنة.  كالرا

، وقةدمت كالرا، زوجة 1845ثم أضةةةةةةيفةت إليهةا حركتةان في عةام 

المؤلف، العمل بأكمله في درسةةةةةدن في الرابع من كانون األول عام 

كةةانون الثةةاني عةةام  1. وجرم التقةةديم الثةةاني في البيزيد في 1845

 الكونشرتو لــ فرديناند هيلر.  بقيادة مندلسون. وقد أُهدي 1846

يفتتح الكونشةةةةرتو بريلود قصةةةةير يعزفه البيانو، بعد  لش تعلن 

 لالت النفخ الخشبية الثيمة االفتتاحية ، مع إجابة البيانو الفورية: 

 

تُشةةةةةةتق الثيمةةة الثةةانيةةة من األولى، وهنةةاك عةةدة مقةةاطع لحنيةةة 

 ثانوية. 

يئةةال ومعبرال. ثمةةة يبةةدأ قسةةةةةةم التطوير، في البيمول مةةاجور، بط

إعادة عر  مطابقة للقسةةةةةةم األول، وكادينزا متقنة للبيانو تسةةةةةةبق 

 الكودا. 

أطلق نةةةةةةومان على الحركة الثانية تعبير إنترميتزو، وهو في 

الواقع رومانس بطابعه. يُعالج اللحن الرئيسةةي بأسةةلوب الحوار بين 

 للة البيانو المنفردة واألوركسترا: 
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نةةةةةةرة إلى الحركة الختامية التي هي في تقود هةذه الحركةة مبا

 قالب السوناتا، وفي مفتاح الماجور. يعزف البيانو الثيمة األولى: 

 

تعزف اآلالت الوتريةةة بنعومةةة فةةائقةةة الثيمةةة الثةةانيةةة، تكررهةةا 

 باتساو للة البيانو: 

 

يبدأ قسةم التطوير بـةةةةةة فيوغاتو قصير تعزفه األوركسترا على 

دة العر  في مفتةةاح ري مةةاجور، مع الثيمةةة األولى. تجري إعةةا

 كامل األوركسترا التي تعزف الثيمة األولى. ثمة كودا طويلة. 

كتب نةةومان أيضةةال كونشةةرتو آللة فيولونسةةيل مع األوركسةةترا 

وهو مازال يشةةةكل جزءال من برامج عازفي   Op.129في المينور 

. وهناك 1852الفيولونسةةةيل. ويعود تأليف هذا الكونشةةةرتو إلى عام 

أيضةال كونشةرتو وضةعه نومان ألربع لالت هورن، إلى جانب عدة 

 مقطوعات للبيانو واألوركسترا. 

وهناك أيضةةةال كونشةةةرتو آللة الكمان مع األوركسةةةترا في ري 

 .1851مينور وضعه نومان عام 

 افتتاحيات نومان 

ألف نةةةومان موسةةةيقا مرافقة  1847ـةةةةةةةةـةةةةةةةةة   1848في عام 

. 115رون، وصةةنفت تحت رقم لمسةةرحية مانفريد الشةةعرية لـةةةةةةة باي

ويجري تقةديم هذه االفتتاحية على نحو دائم، ويعدها الكثيرون عمالل 

 أوركستراليال رائعال. 

إضةةةةةافة إلى االفتتاحية والموسةةةةةيقا  المرافقة هناك فواصةةةةةل 

وكورس وغنةاء منفرد. وقةد قةدمت االفتتاحية أول مرة في اليبزيد 

التقديم الكامل للعمل فقد . أما 1852ل ار عام 14بقيادة نومان في 

 جرم في فايمار في العام  اته بقيادة فرانز ليست. 
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. «الجيشةةةان المرتعش لليأس»تتسةةةم االفتتاحية بمزاج قاتم، مع 

تعزف للةة أوبوا الثيمةة االفتتةاحيةة مع الكمةانةات الثةانيةة، ربمةا تمثل 

أيها الرجل العجوز موتش ليس صعبال » كلمات مانفريد لـةةةةةـةةةةة لبوت 

 :  «جدال 

 

هنةةاك افتتةةاحيةةة أخرم لشةةةةةةومةةان مةةازالةةت تقةةدم أحيةةانةةال، وهي 

 لم يحظ العمةل الكامل بالنجاح، ويبدو«: جينوفيفةا»افتتةاحيةة أوبراه 

أن هذا برهان على أن نةةومان غير مؤهل لخلق موسةةيقا مسةةرحية. 

، وقدمت في 1848ـةةةةةـةةةةة  1849وقد كتب هذه األوبرا خالل عامي 

ظ إال ببعل العرو . على كةةل ، لكنهةةا لم تح1852اليبزيد عةةام 

حةال فةلن هةذه االفتتةاحية هي مقطوعة صةةةةةةالحة لتقدم في الحفالت 

 الموسيقية، مع هذه الثيمة الهامة: 
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 فيليكس مندلسون ـ بارتولدي

  1849ــ  1827

على الرغم من حيةةاتةةه القصةةةةةةيرة يُعةةد منةةدلسةةةةةةون واحةةدال من 

بال الذي والوحيد تقريالمؤلفين القالئل الذين كانوا سةةعداء في حياتهم، 

 لم يعانا أزمات ماليه. 

انحةدر منةدلسةةةةةةون من عةائلةة يهوديةة متميزة. كان والده مدير 

مصرف برلين، وكان جده موزيه مندلسون فيلسوفال نهيرال )أضيف 

 اسم بارتولدي حين اعتنقت العائلة العقيدة اللوثرية(. 

معجزة، فقد كان مندلسةةةةةون، َمثَلُهُ مثل عديد من المؤلفين، نةةةةةابال 

الشةةةةةهيرة وهو مايزال في السةةةةةابعة « حلم ليلة صةةةةةيف»ألََّف افتتاحية 

عشةةةةةرة من عمره. بعد  لش كتب عدة سةةةةةيمفونيات هامة، وأوراتوريو 

إيليا، وعدة افتتاحيات، وأعماالل أخرم أوركسةةترالية، وكونشةةرتو كمان 

هو األكثر نةةةعبية بين كونشةةةرتوات الكمان، إلى جانب أعمال موسةةةيقا 

 جرة واألغاني ومقطوعات البيانو. الح

موسةيقا مندلسون مصقولة وغنية باأللحان وسهلة التناول. وقد 

قدم مندلسةةةون للموسةةةيقا خدمة التنسةةةى بلحيائه موسةةةيقا باخ، كذلش 

 اليمكن تجاهل أهمية إبداعاته الخاصة به. 

 

 سيمفونيات مندلسون 

كتةةب منةةدلسةةةةةةون أربع سةةةةةةيمفونيةةات سةةةةةةمى الثةةالثةةة منهةةا 

 أما السةةةةيمفونية التي تدعى«. اإليطالية»، والرابعة «تلنديةاإلسةةةةك»

هللا »فقد اسةةةةتخدم في حركتها األخيرة الترتيلة اللوثرية « إصةةةةالح»

، يعود Op.llوالسيمفونية األبكر في دو مينور «. هو حصةننا المنيع

، حين كان المؤلف في الخامسة عشرة 1824تاريخ تأليفها إلى عام 

 من عمره. 
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بدأ بتأليفها أثناء  Op.90في الماجور « اإليطالية» ةالسةةيمفوني

ل ار  11. وأنهاها في برلين في 1811رحلة قام بها إلى إيطاليا عام 

بعد أن تلقى دعوة لزيارة لندن من أجل قيادة أوركسةةترا  1811عام 

دوالٍر ليجهز سةةةةةةيمفونية  522جمعيةة لندن  الفلهارمونية. وقد ُمنح 

مناسةةةةةةبة. جرم هذا الحفل في أيار عام وبعل المقطوعةات لهةذه ال

، وُعزف التقديم األول للسةةةةةيمفونية اإليطالية من المخطوطة 1811

 بقيادة المؤلف، فأصابت نجاحال واضحال. 

وعلى الرغم من  لش، بدأ مندلسةةون بتعديل المدونة الموسةةيقية 

، وظةل يعمةل عليها طيلة ثالث سةةةةةةنوات،  1814في حزيران عةام 

. تقدم الحركة األولى 1851ونية إال في ل ار عام ولم تُنشةةةر السةةةيمف

 على الفور ثيمة حيوية في الماجور تعزفها لالت الكمان: 

 

 الثيمة الثانية في مي ماجور تقدمها للتا كالرينيت: 

 

يجري تطوير هةذين اللحنين بةأسةةةةةةلوب بوليفوني يةذكِّر أحيةانال 

ر. إعةةادة ببةةاخ أكثر مةةا يةةذكِّر برومنتيكي من القرن التةةاسةةةةةةع عشةةةةةة

العر  موجزة، لكن ثمة كودا طويلة مع لمسةةةةات جديدة وأصةةةةيلة. 

تتسةةةةةةم الحركةة الثةانيةة بطةابع موكةب ديني، وتبدأ بمارش وقور في 

 ري مينور: 

 

تعزف هةةذا اللحن أوالل للةةة أوبوا ثم كالرينيةةت وفيوالت، بعةةد 

 لش تأخذه الكمانات مع للة فلوت بأسةةةةةةلوب كونتربنتي. تتناوب للتا 

 نيت وفلوت في عزف الثيمة الثانية في مفتاح ماجور: كالري

 

هنةاك حةد أدنى من التطوير، يعود بعةده اللحنةان، كل واحد في 

مفتةاح جديد. وتتسةةةةةةم الحركة الثالثة بطابع السةةةةةةكيرزو، لكنها تتبع 
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أسةةةلوب المينويت القديم في اإليقاو والشةةةكل. تعلن الكمانات األولى 

 الثيمة االفتتاحية الحيوية: 

 

 

تفتتح لالت الهورن والبةاصةةةةةةون التريو. الحركة الختامية فق  

تبرر تسةةةةةمية هذه السةةةةةيمفونية باإليطالية. إ  تتضةةةةةمن رقصةةةةةة الـ 

سةةارتاريلو التي تشةةبه الترانتيال النابوليتانية، وتعزفها للتا فلوت بعد 

 ستة ميزورات تمهيدية:

 

 ناتهنةاك ثيمتةان أخريةان في  ات الطابع، مع حوار بين الكما

األولى والثةانيةة. ويبةدو أن هةذا الختةام اإليطةالي الذي الريب فيه قد 

 .1811استوحاه مندلسون من مهرجان أقيم في روما عام 

. وقد بدأ بتأليفها  Op.56السةةيمفونية اإلسةةكتلندية في ال مينور 

أثناء زيارة قام بها منـةةدلسـةةون إلى إسكتلنـةةدا. ويقال إن  1827عام 

ت كتبهـةةةا في أدنبـةةةـةةةره متأثرال بالمعالم البارزة ثمة عشـةةةرة ميزورا

المرتبطة بـةةةةةـةةةةة ماري ملكة إسكتلندا. أنهى مندلسون السيمفونية في 

، وقةةدمةةت أول مرة في اليبزيد في ل ار من العةةام 1842برلين عةةام 

  اته بقيادة المؤلف.

 هناك ثيمة افتتاحية في المينور:

 

 ادة، في تسةةةةةةارو كبيرالثيمة األولى الحقيقية مكيفة من هذه الم

 في السرعة:

 

 تتضمن الثيمة الثانية قدرال كبيرال من التباين:
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يتلو  لش مقطع في قالب السةةةةةةوناتا مدروس بعناية، مع تطوير 

متقن، وإعةةادة عر  وكودا. ينتهي كةةل  لةةش في إعةةادة للمقةةدمةةة 

البطيئة، وفي سير مبانر لـ السكيرزو السريع. إن هذه الحركة التي 

السةةيمفونية بما يدعى الطابع اإلسةةكتلندي والتي بُنيت ثيمتها وسةةمت 

لم، ارتبطت على نحو قياسةةةةةةي مع  األولى على خمس نغمةات السةةةةةةُ

 الموسيقا الشعبية اإلسكتلندية:

 

تسةةةةةةير الثيمة الثانية وفق السةةةةةةلم الدياتوني التقليدي، مع قالب 

 السوناتا الذي يتحكم بالتطوير وإعادة العر  والكودا:

 

أ الحركةة الثةالثةة البطيئةة بثيمة حزينة ربما اسةةةةةةتلهمت من تبةد

 ملسي التاريخ اإلسكتلندي:

 

اللحن الثةاني نشةةةةةةي  وجريء يوحي بترنيمةة معركةة من أجل 

 أبطال حروب إسكتلندا:

 

تبةدأ الحركةة الختةاميةة بلحن قةافز يعيد السةةةةةةيمفونية إلى مزاج 

 مبتهج:

 

 طيئة، لكن اآلن فيفي الثيمةة الثةانية هناك صةةةةةةدم للمقدمة الب

 زمن سريع:

 

هناك أيضةال قالب السةوناتا الذي يسيطر على المواد اللحنية مع 

 الكودا التي تقدم ثيمة جديدة قبيل الختام.
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 كونشرتوات مندلسون

مازال هو المفضل  Op.64إن كونشرتو الكمان في مي مينور 

 ةبين كونشةةةةرتوات مندلسةةةةون، وإنه لمن السةةةةهل فهم جا بيته اللحني

مع بعل  1818التي ال تتأثر بتغير الزمن. بدأ المؤلف بكتابته عام 

. وقدم أول 1844التردد، ولم ينتةها من العمل به حتى أيلول من عام 

 .1845مرة في  اليبزيد عام 

يقدم العازف المنفرد، بعد ميزورين من مقدمة أوركسةةةترالية ، 

 الثيمة االفتتاحية:

 

 

طفي، تقةةدمهةةا أوالل لالت النفخ الثيمةةة الثةةانيةةة  ات طةةابع عةةا

 الخشبية، ثم يأخذها العازف المنفرد:

 

يجري تطوير هةذه المواد بحذق كبير، إ  تعطي انطباعال بتدفق 

مسةةةتمر للحن متنوو. ثمة قرب ختام الحركة كادينزا مشةةةةغولة جيدال 

تقود إلى الختام مذكرة بالثيمة األولى تعزفها األوركسترا مع الكمان 

 ذي يعزف أربيجات زخرفية.المنفرد ال

ثمةةةة في الحركةةةة البطيئةةةة، التي تبةةةدأ من دون توقف، مقةةةدمةةةة 

أوركسةةةةةةترالية قصةةةةةةيرة، تعزف اآللة المنفردة بعدها لحنال عاطفيال بالد 

 الرقة، في مفتاح دوماجور:

 

يقدم القسةةةةةةم األوسةةةةةة  ثيمة جديدة، بينما تعزف اآللة المنفردة 

 Doubleاورين )مةقةةةاطةع من عزف متزامن على وترين متجةةة

Stops:وأوكتافات ) 
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 العودة إلى اللحن األول يقود الحركة إلى نهاية هادئة.

ثمة فاصةةةةةةل لحني، بعد كوردات حاسةةةةةةمة من األوركسةةةةةةترا، 

تجيبهةا أربيجةةات من الكمةةان، ومنهةا تُشةةةةةةتق الثيمةة األولى للحركةةة 

 الختامية:

 

د بعتةدخةل الثيمةة الحيويةة تعزفهةا األوركسةةةةةةترا كةاملةل، و لش 

 مقاطع ُسلَّمية سريعة يؤديها الكمان:

 

يتبع  لش نةةةةةكل الروندو في هذه الحركة الختامية الالمعة، مع 

 زخارف متنوعة يؤديها الكمان.

كتب مندلسون كونشرتوين آللة البيانو، نادرال ما يقدَّمان. األول 

، وقدم 1811، ويعود تاريخ تأليفه إلى عام Op25في صول مينور 

يونيخ، وقةةد قةةام بعزفةةه المؤلف نفسةةةةةةةه. وقةةد رغةةب أول مرة في م

 المؤلف أن تعزف الحركة الختامية بأقصى سرعة ممكنة.

، ويعود تاريخ Op.40كونشةةةةرتو البيانو الثاني في ري مينور 

 .1819تأليفه إلى عام 

 

 افتتاحيات مندلسون

لة حلم لي»ال نش في أن أنهر مقطوعة لمندلسون هي افتتاحية 

واحدة من معجزات اإلبداو لشةةةةةاب في مقتبل ، التي بقيت «صةةةةةيف

العمر في تاريخ الموسةيقا. لقد أمضى الفتى مندلسون، الذي كان في 

يقرأ نكسبير  1826السابعة عشرة من عمره، قسمال من صيف عام 

مع نةةةةقيقته فاني. وقد ألف االفتتاحية خالل نةةةةهري تموز ولب من 

ا في نةةقيقته في منزلهم تلش السةةنة، ألفها أوالل آللتي بيانو وقدمها مع

برلين. بعةد  لةش قةامةت أوركسةةةةةةترا بتقديم تلش االفتتاحية في حديقة 

الةمةنةزل الةتةي غصةةةةةةةةةت بةجمهور كبير. وقةةةد نشةةةةةةرت األدوار 

، ونشةرت المدونة الموسيقية التي حملت 1812األوركسةترالية عام 

 .1815إهداءل إلى ولي عهد بروسيا، عام 
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وردات داعمةةة من لالت تبةةدأ االفتتةةاحيةةة في مي مةةاجور، مع ك

 :«موسيقا الجن»النفخ الخشبية. ثم تقدم الكمانات والفيوالت 

 

توحي ثيمة فرعية تعزفها األوركسةةةةةةترا الكاملة بروعة الدوق 

 ثيسيوس وبالطه:

 

الثيمةةة الثةةانيةةة الحقيقةةة هي لحن رومةةانتيكي يمثةةل ثنةةائيين من 

 العشاق، هيرميا وليساندر، هيلينا وديمتريوس:

 

 لش مقطع تهريجي، يصةور مسةرح نيش بوتوم الصغير  يقاطع

ومرافقيةةه. تقوم لالت البةةاص الوتريةةة بةةالمرافقةةة، في حين يحةةاكي 

 اللحن نهيق رأس الحمار الذي يلبسه نيش بعد الرقية التي أصابته:

 

تتطور جميع هةذه المواد على نحو نةةةةةةيق. بعةد  لش ثمة إعادة 

وء في يمة ثيسيوس بهدعر  للثيمتين ضةمن نكل السوناتا. تعود ث

الختام، مشةيرة إلى بَْركة العفاريت الصةغيرة في منزله. وبعد سماو 

صةةةةةةدم موسةةةةةةيقةا الجن تنتهي االفتتاحية على  ات الكوردات التي 

 خلقت في البداية وهم الحلم.

، طلب الملش فريدريش 1841بعد سةةةبعة عشةةةر عامال، في عام 

قا مرافقة لكامل الرابع، ملش بروسةةةةيا، من مندلسةةةةون تأليف موسةةةةي

مسةةةرحية )حلم ليلة صةةةيف(، إضةةةافة إلى تأليف موسةةةيقا لمسةةةرحية 

)أثاليا وأنتيغونا( ـةةةةـةةةة غدا لحن مارش الكهنة، الذي تضمنته موسيقا 

مقطعال إضافيال، وقدمت تلش  12أثاليا، نهيرال جدال ـةةةـةةة فكتب المؤلف 

تشةةةةرين األول عام  14الموسةةةةيقا مع المسةةةةرحية في بوتسةةةةدام في 

 ي أمسية عيد ميالد الملش بقيادة مندلسون.ف 1841
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إن المقاطع األكثر أهمية بين تلش المقاطع اإلضةةافية هي مقطع 

السةكيرزو الذي يقع بين الفصةل األول والفصل الثاني، والنوكتورن 

الةذي يقع بعد الفصةةةةةةل الثالث، ومارش الزواج المعروف الذي يقع 

احية ثيمات من االفتتفي نهاية الفصةل الرابع، وقد استخدم مندلسون 

في تلش الموسةةيقا المرافقة. ويوحي السةةكيرزو بمزاج موسةةيقا الجن. 

 هي  ي الثيمة الرئيسية:

 

يُعزف النوكتورن حينما يكون العانةةةةةةقان نائَمْين في الغابة مع 

باك الذي يصةةةلح األ م الذي سةةةببه سةةةحره. اللحن الرئيسةةةي هاد  

 آللة الهورن:وجميل مع استخدام ناجح لـ اللون الصوتي 

 

يقدم مارش الزواج حفلتي زواج يترأسةةةةهما ثيسةةةةيوس وهيبوليتا، 

ويباركهما زوجا أر  الجن الملكيان المتصةةةةالحان: أوبيرون وتيتانيا. 

 هو ا افتتاح اللحن:

 

لقد أصةةةبح اسةةةتخدام هذا المارش تقليدال متبعال في جميع حفالت 

 الزواج.

اتها، )حلم ليلة صيف(  ثمة افتتاحية أخرم لها نعبية افتتاحية 

وقد استلهمها ، Op.26وهي افتتاحية )مغارة فينغال ـةةةةةةـةةةةةة الهبريد( 

عظيمة في سةةةتافا على الشةةةاط  اإلسةةةكتلندي،  مندلسةةةون من مغارة

. وقد لمع اللحن االفتتاحي في رأسةةةه على 1827التي نةةةاهدها عام 

ميزورال من موسةيقا االفتتاحية في رسالة بعث بها  21الفور، وكتب 

أيار عام 14لى نقيقته فاني. قدمت االفتتاحية أول مرة في لندن في إ

1812. 

تحةةاكي الثيمةةة الرئيسةةةةةةيةةة انةةدفةةاو موج البحر إلى داخةةل وخةةارج 

 مغارة فينغال:
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هناك افتتاحية أخرم نةةةةةهيرة لمندلسةةةةةون هي افتتاحية )روي 

. كتبت من أجل مسةةةةةةرحية فيكتور هوغو التاريخية Op.95بالس( 

 مت في اليبزيد في العام  اته.. وقد1818عام 

ومن أجل هذه المناسةةةةةبة كتب مندلسةةةةةون رومانسةةةةةال. لم يحب 

مندلسةةةون المسةةةرحية، ربما بسةةةبب ترجمتها السةةةيئة للغة األلمانية، 

لكنه كتب االفتتاحية في غضةون ثالثة أيام، وقد أصبحت واحدة من 

أكثر مقطوعةةاتةه األوركسةةةةةةتراليةةة نجةةاحةال. الثيمةةة األكثر أهميةةة هي 

 التالية:

 

)بحر هةةةاد  ورحلةةةة موفقةةةة( هو عنوان افتتةةةاحيةةةة أخرم  

. وهي مبنية على 1814، وعدلها عام 1828لمندلسةةةون، كتبها عام 

قصةةةةةةيدة للشةةةةةةاعر غوته، وربما اسةةةةةةتلهمها من زيارة قام بها إلى 

 .1824نواط  بحر البلطيق في عام 

 رأم مندلسةةةةةةون أن افتتاحية )ميلوسةةةةةةينا الفاتنة( هي افتتاحيته

األفضةةل، لكن هذه االفتتاحية ال تقدم اليوم أبدال. ويعود تاريخ  تأليفها 

، وقةةد بنيةةت على قصةةةةةةةة تةةدور حول حوريةةة بحر 1814إلى عةةام 

 تتورط بالزواج بلنسان.

          

 

 

 سلسلة النظري ات الموسيقي ة

 (سداسالالجزء )

 الموسيقي ة مقاييسال
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 (57)د. وائل النابلسي

 دــــتمهي

، (Melody)، إلى جةةانةةب اللحن (Rhythm)يُعةةدُّ اإليقةةاو 

عنصةةةرال أسةةةاسةةةي ال في الموسةةةيقا، بلضةةةافة إلى العناصةةةر الثانوي ة 

سةةةةةةيقي ما من عنصةةةةةةر . ويسةةةةةةتحيل أن يخلو عمل مو(58)األخرم

اإليقةةاو الموسةةةةةةةيقي، فيمةةا عةةدا األعمةةال أو المقةةاطع الموسةةةةةةةيقيةة ة 

رة من الوقع اإليقاعي أو الحركة الموسةةةةةةيقي ة الواضةةةةةةَحْين  المتحر 

أصةةالل. ويقوم مفهوم اإليقاو الموسةةيقي على أسةةاس النبل الزمني 

(Pulse) إ  يسةةةةةةةير هةةذا النبل، بةةاسةةةةةةةتخةةدام مختلف العالمةةات .

ل منتظم من النةاحية العددي ة. ويتخل ل مسةةةةةةةير هذا الزمنية ة، بشةةةةةةةكة

النبل بعل النبضةةةةات التي لها وقع إيقاعي، وهو يبدو أقوم من 

ر هذه السةةلسةةلة  بعضةةها اآلخر. وخالل أداء العمل الموسةةيقي، تتكر 

نة من نبضات قوي ة أو نصف قوي ة  من النبضةات الموسةيقي ة، المكو 

ات، وهذا يجعل  ة مر  من احتسةةةةةاب األجزاء وأخرم ضةةةةةعيفة، عد 

الزمني ة لسةلسةلة النبضةات هذه واضةحال من الناحية السةةمعي ة وقابالل 

 للقياس من الناحية الرياضي ة. 

وألن اإليقاعات الموسةةةةيقي ة المختلفة )أو سةةةةالسةةةةل النبضةةةةات 

الموسةةةةيقي ة( قابلة لالحتسةةةةاب وللقياس من الناحية الرياضةةةةي ة، فلن  

يتم  بما ندعوه بالمقاييس الموسةةةيقي ة قياس اإليقاعات الموسةةةيقي ة هذه 
                                                           


 .باحث و مؤل ف موسيقي، لعلوم الموسيقي ة في جامعة دمشقأستا  اــ  
  االنسةجام العناصةر الثانوي ة في الموسةيقا هي ــ)Harmony(  والقالب)Form(  والنسيج

(Texture)  والطابع(Timber) ع في نةرح هذه المصةطلحات الموسيقي ة في ، وسةنتوسة 

 أبحاث قادمة.
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(Meters ة لمفهوم (. هةةذا وتخضةةةةةةع جميع اإليقةةاعةةات الموسةةةةةةيقيةة 

المقاييس الموسةةةةةيقي ة، سةةةةةواء من الناحية السةةةةةمعي ة، أم من الناحية 

 التدويني ة.

في الفقرات القةادمةة، سةةةةةةةنبحث مفهوم المقاييس الموسةةةةةةةيقي ة 

تهةةا )عالمةةاتهةةا( وطريقةةة تةةدوينهةةا وأنواعهةةا والتغي رات في وحةةدا

الزمني ة وطرق ضةةةةبطها، إضةةةةافة إلى اسةةةةتعرا  بعل أنةةةةهر 

 األنكال اإليقاعي ة وربطها بالمقاييس الموسيقي ة المناسبة لها.

 المقياس الموسيقي وطريقة تدوينه

بنتيجة ما  كرنا لنفال، وبما أن  المقاييس الموسةةةةةيقي ة هي البوتقة 

 سةةةيقي ة المختلفة، فلن  الرياضةةةي ة الحتسةةةاب نبضةةةات اإليقاعات المو

تدوين المقاييس الموسةيقي ة يتم  أيضال بطريقة رياضي ة )عددي ة(. ويتم  

 Time)هةةةذا التةةةدوين بةةةاسةةةةةةتخةةةدام مةةةا نةةةدعوه بةةةدليةةةل المقيةةةاس 
Signature) ة أوفي ن في بةةدايةةة األعمةةال الموسةةةةةةيقيةة  ، الةةذي يةةدو 

ن دليل المقياس  المواضةةةةةةع التي يجري فيهةا تغي ر إيقةاعي مةا. ويدو 

على نةةكل كسةةر عددي دون خ  الكسةةر الذي يفصةةل بين الرقمين، 

 (.1وبأرقام مكتوبة بالخ  العريل )الشكل 

                         
 بعل أنكال تدوين أدل ة المقاييس الموسيقي ةــ 1الشكل 

ح دليل المقياس، عبر تدوينه على هذه الشةةةةةاكلة )عدد  ويوضةةةةة 

ين،علوي  هما كما  ]أو بسةةةة د وعدد سةةةةفلي ]أو مقامد(، أمرين هام 

 يلي: 

 العدد العلوي )البس (
يةةدلُّ العةةدد العلوي )البسةةةةةة ( في دليةةل المقيةةاس على مجموو 



 

 168 

األزمنةة )مجموو العالمةات الزمني ة( ضةةةةةةمن المقياس الموسةةةةةةيقي 

عةةت أنةةةةةةكةةالهةةا. فمثالل، إ ا كةةان لةةدينةةا مقيةةاس  الواحةةد، حت ى ولو تنو 

= زمنين( وعالمة  يحتوي على عالمة بيضةةةةاء واحدة )موسةةةةيقي 

= زمن واحةد(، فلن  مجموو أعداد هذه األزمنة  سةةةةةةوداء واحةدة )

هو )ثالثة(. ولذلش، ينبغي أن يكون العدد العلوي )البسةةةة ( في دليل 

(، وهكةذا. هذا ويمكن أن تتراوح األعداد 3المقيةاس هةذا هو العةدد )

( 128( إلى العدد )1مقاييس من العدد )العلوي ة )البسةةوط( في أدل ة ال

بحسةةةةةب البنية اإليقاعي ة للعمل الموسةةةةةيقي، ولكن أكثر هذه األعداد 

 (.16 – 12 – 9 – 8 – 6 – 4 – 3 – 2) استخدامال هي األعداد

 العدد السفلي )المقام(
يةةدلُّ العةةدد السةةةةةةفلي )المقةةام( في دليةةل المقيةةاس على الوحةةدة 

ة للعد  ضةةةةةمن العمل الموسةةةةةيقي. فمثالل، )العالمة( الزمني ة الرئيسةةةةةي  

هناك أعمال موسةةةةةةيقي ة تكون وحدتها )عالمتها( الزمني ة الرئيسةةةةةةي ة 

(، وتكون في أعمال غيرها عالمة للعد  فيها هي عالمة البيضةةةةاء )

(... إلخ. وفي (، وفي غيرهةةا عالمةةة  ات السةةةةةةن )السةةةةةةوداء )

 لمقياس من حاصةةةةةةلالواقع، ينتج العدد السةةةةةةفلي )المقام( في دليل ا

تقسةةةةةةيم العدد المعادل لزمن العالمة الزمنية األكبر في الموسةةةةةةيقا، 

= أربعة أزمنة(، على زمن الوحدة  ) (59)وهي عالمة المسةةةةةتديرة

الزمني ة الرئيسةةي ة للعد  ضةةمن العمل الموسةةيقي. وبما أن ه يوجد سةةبع 

 ةعالمات زمني ة مسةةةتخدمة في الموسةةةةيقا، فبالتالي، ينتج لدينا سةةةةبع

أعةداد تصةةةةةةلح ألن تكون أعدادال سةةةةةةفلي ة )مقامات( ألدل ة المقاييس. 

 وهذه األعداد السبعة هي كما يلي:

يكون هذا العدد عددال سةةةفلي ال )مقامال( لدليل  (:1ـةةةةةةةةـةةةةةةةة العدد )1

المقياس في العمل الموسةةةةةةيقي الذي تكون الوحدة )العالمة( 

                                                           
  ـ بر من عالمة المستديرة، وهي عالمة المستديرة على الرغم من وجود عالمة زمني ة أكـ

= ثمانية أزمنة(، إال  أن  المعمول به عند علماء الموسيقا والمتعارف  المضاعفة )

 عليه عندهم هواعتبار عالمة المستديرة هي العالمة الزمني ة األكبر في هذا المضمار.
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 = )الزمني ة الرئيسةةةي ة للعد  ضةةةمنه هي عالمة المسةةةتديرة 

(. وهةةذا العةةدد )المقةةام( نةةادر 2أربعةةة أزمنةةة( )الشةةةةةةكةةل 

 االستخدام.

 

 ( في المقاييس الموسيقي ة1استنتاج العدد السفلي ) ــ 2الشكل 

يكون هذا العدد عددال سةةةفلي ال )مقامال( لدليل  (:2ـةةةةةةةةـةةةةةةةة العدد )2

المقياس في العمل الموسةةةةةةيقي الذي تكون الوحدة )العالمة( 

=  للعد  ضةةةةةمنه هي عالمة البيضةةةةةاء ) الزمني ة الرئيسةةةةةي ة

 (. وهذا العدد )المقام( قليل االستخدام.3زمنين( )الشكل 

 
 ( في المقاييس الموسيقي ة2استنتاج العدد السفلي ) ــ 1الشكل 

يكون هذا العدد عددال سةةةفلي ال )مقامال( لدليل  (:4ـةةةةةةةةـةةةةةةةة العدد )3

( مةالمقياس في العمل الموسةةةةةةيقي الذي تكون الوحدة )العال

= زمن  الزمني ة الرئيسةي ة للعد  ضمنه هي عالمة السوداء )

(. وهذا العدد )المقام( هو األكثر اسةةتخدامال 4واحد( )الشةةكل 

 في معظم األعمال الموسيقي ة.

 

 ( في المقاييس الموسيقي ة4استنتاج العدد السفلي ) ــ 4الشكل 

ال( لدليل يكون هذا العدد عددال سةةةفلي ال )مقام (:8ـةةةةةةةةـةةةةةةةة العدد )4

المقياس في العمل الموسةةةةةةيقي الذي تكون الوحدة )العالمة( 

=  الزمني ة الرئيسةةةي ة للعد  ضةةةمنه هي عالمة  ات السةةةن )
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(. وهذا العدد )المقام( مستخدم كثيرال 5نصف زمن( )الشكل 

في األعمال الموسةيقي ة، السي ما في األعمال التي لها مقاييس 

 حقال.موسيقي ة معق دة كما سنبي ن ال

 

 ( في المقاييس الموسيقي ة8استنتاج العدد السفلي ) ــ 5الشكل 

يكون هذا العدد عددال سةةفلي ال )مقامال( لدليل  (:16ـةةةةةةةـةةةةةةة العدد )5

المقياس في العمل الموسةةةةةةيقي الذي تكون الوحدة )العالمة( 

=  الزمني ة الرئيسةةي ة للعد  ضةةمنه هي عالمة  ات السةةن ين )

 وهذا العدد )المقام( قليل االستخدام. (.6ربع زمن( )الشكل 

 

 ( في المقاييس الموسيقي ة16استنتاج العدد السفلي ) ــ 6الشكل 

يكون هذا العدد عددال سةةفلي ال )مقامال( لدليل  (:32ـةةةةةةةـةةةةةةة العدد )6

المقياس في العمل الموسةةةةةةيقي الذي تكون الوحدة )العالمة( 

لثالثة أسنان )الزمني ة الرئيسي ة للعد  ضمنه هي عالمة  ات ا

(. وهةةذا العةةدد )المقةةام( نةةادر 7= ثُمن زمن( )الشةةةةةةكةةل  

 االستخدام.

 

 ( في المقاييس الموسيقي ة32استنتاج العدد السفلي ) ــ 9الشكل 

يكون هذا العدد عددال سةةفلي ال )مقامال( لدليل  (:64ـةةةةةةةـةةةةةةة العدد )7

المقياس في العمل الموسةةةةةةيقي الذي تكون الوحدة )العالمة( 

ة الرئيسةي ة للعد  ضمنه هي عالمة  ات األربعة أسنان الزمني  
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(. وهذا العدد نادر 8= سةةةةةةدس ُعشةةةةةةر زمن( )الشةةةةةةكل  )

ال.  االستخدام جد 

 

 ( في المقاييس الموسيقي ة64استنتاج العدد السفلي ) ــ 8الشكل 

وبالنتيجة، عندما ننظر إلى دليل مقياس موسيقي ما، وليكن 

يعني أن  كةل مقياس من مقاييس (، فهةذا على سةةةةةةةبيةل المثةال )

العمةةل الموسةةةةةةةيقي المعني ينبغي لةةه أن يحتوي على عالمةةات 

زمنية ة يكون مجموعها زمنين )عالمتي سةةةةةةةوداء(، ويكون العد  

ضةةةمنه بزمن وحدة )عالمة( السةةةوداء. وعلى سةةةبيل مثال لخر، 

ة ) (، فهذا إ ا كان لدينا دليل مقياس موسةةيقي، وليكن هذه المر 

مقياس من مقاييس العمل الموسةةةةيقي المعني ينبغي  يعني أن  كل

أن يحتوي على عالمةةات زمنيةة ة يكون مجموعهةةا سةةةةةةةتةةة أزمنةةة 

)اثنتي عشةةةةةرة عالمة  ات السةةةةةن(، ويكون العد  ضةةةةةمنه بزمن 

 وحدة )عالمة(  ات السن. وهكذا.

 أنواو المقاييس الموسيقي ة

عات ابما أن  نبضةةةةةات العالمات الزمني ة التي تشةةةةةك ل مختلف اإليق

وبعضةةةةها نصةةةةف (60)الموسةةةةيقي ة مختلفة من حيث األداء )بعضةةةةها قوي ة

و في أنةةةةةةكال النبل (62)وبعضةةةةةةها ضةةةةةةعيفة (61)قوي ة (، فلن  هذا التنو 

عال في أدل ة المقاييس ضةمن األعمال الموسةيقي ة. ولذلش، يوجد  يفر  تنو 

                                                           
 

، )Marcato(النبرة القوي ة  سنرمز للعالمات الزمني ة القوي ة في هذا البحث بلنارة ـةةةةةةـةةةةةة
 (.  ( أو )  )وهي على الشكل التالي 

 
سةنرمز للعالمات الزمني ة نصةف القوي ة في هذا البحث بلنارة النبرة المتوس طة  ـةةةةةةـةةةةةة

)Accent( وهي على الشكل التالي ،(  ) 
 

 لن نرمز للعالمات الزمني ة الضعيفة بأي  رمز في هذا البحث. ــ
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 في الموسةةةيقا أربعة أنواو من أدل ة المقاييس الموسةةةيقي ة، وهي )المقاييس

ةةةة المقاييس المرك بة ةةةة المقاييس المعق دة ـةةةـة ـةةةةـةةةة  المقاييس (63)البسيطة ـةةةـة

ل فيمةا يلي في هذه األنواو األربعة للمقاييس المتنةاوبةة(.  وسةةةةةةنفصةةةةةة 

 الموسيقي ة.

 المقاييس الموسيقي ة البسيطة ●
هي المقاييس التي  (Simple Meters)إن  المقاييس البسةةةةيطة 

المسةةةةتخدم كثيرال،  (4هي العدد )تكون أعدادها السةةةةفلي ة )المقامات( 

، (8قل مةةا يكون هةةذا العةةدد هو )، والمسةةةةةةتخةةدم أحيةةانةةال  (2أو العةةدد )

أو  (32أو العدد ) (16أو العدد ) (1وينةدر أن يكون هةذا العدد هو )

ة )البسةةةةةةوط( في هةذا النوو من (64العةدد ) . وتكون األعةداد العلوية 

(. وهناك 4 – 3 – 2المقاييس من ضةةةةمن األعداد التالية حصةةةةرال )

 ، وهي كالتالي.(64) ثالثة أنكال رئيسي ة للمقاييس البسيطة

ـةةةةةةةـةةةةةةة المقياس الثُنائي البسةةي : يحتوي هذا المقياس الموسةةيقي 1

ن دليله بهذا الشكل ) (. البسةي  على زمنين موسةيقي ين. ويدو 

وينقسةةةةةةم هةذا المقيةاس إلى زمنين موسةةةةةةيقي ينأل بحيث يكون 

ال، ل قويةةة  بينمةةةا يكون نبل الزمن الثةةةاني  نبل الزمن األو 

 (.9ضعيفال )الشكل 
                                                           

 بة، إ  يستعا  عن يتم  أحيان ــــــــــــــــــــ ال الخل  في تسمية المقاييس المعق دة والمقاييس المرك 

تسةمية المقاييس المعق دة بالمقاييس المركب ة، و يسةتعا  عن تسةمية المقاييس المركب ة 

ال،  لكن نا نجد أن  التسةةمية المعتمدة  بالمقاييس المعق دة. وهذا الخل  في التسةةمية نةةائع جد 

ة.في بحثنا هذا هي األك  ثر صح 

 ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ سنعتمد في حديثنا هذا عن المقاييس البسيطة على المقاييس التي تكون أعدادها  ـ

، و لش ألن نا سةنشرح باقي أنكال المقاييس الموسيقي ة (4)السةفلي ة )المقامات( هي العدد 

 في موضع لخر من هذا البحث. (4)التي لها أعداد سفلي ة )مقامات( غير العدد 
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 بنية المقياس الثُنائي البسي  ــ 7الشكل 

ـةةةةةةـةةةةةةة المقياس الثاُلثي البسةةي : يحتوي هذا المقياس الموسةةيقي 2

ن دليله بهذا الشكل ) البسةي  على ثالثة أزمنة موسيقي ة. ويدو 

 حيث يكون نبل(. وينقسةةةم هذا المقياس إلى ثالثة أزمنةأل ب

ال، بينمةا يكون نبل الزمنين الثةاني والثةالث ل قوية   الزمن األو 

 (.11ضعيفال )الشكل  (65)

                

 بنية المقياس الثاُلثي البسي  ــ 12الشكل 

: يحتوي هذا المقياس الموسيقي البسي  المقياس الُرباعيـةةةةةةـةةةةةة 3

قي اس الموسيالبسةي  على أربعة أزمنة موسةيقي ة. ولهذا المقي

كامل(. بالنسةةةةةبة الُرباعي العادي والُرباعي ال) ، وهمانانوع

ن دليلةةه بهةةذا  ل )المقيةةاس الُربةةاعي العةةادي(، فيةةدو  للنوو األو 

(. وينقسةةةةةةم هذا المقياس إلى أربعة أزمنةأل بحيث الشةةةةةةكل )

ال، بينمةةةا يكون نبل الزمنين  ل قويةةة  يكون نبل الزمن األو 

كون نبل الزمن الثالث نصةةةةةف الثاني والرابع ضةةةةةعيفال، وي

(. وبالنسةةبة للنوو الثاني )المقياس الُرباعي 11قوي )الشةةكل 

ن دليله باسةةةةةتخدام الحرف ) ( بخالف طريقة الكامل(، فيدو 

ة المقاييس  الكسةةةةةةر العةددي التي رأينةاهةا في بةاقي أنواو أدلة 

                                                           


ماء الموسيقا أن  نبل الزمن الثاني في المقياس الثاُلثي البسي  نصف يرم بعل علــ  

 قوي.
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أزمنةأل بحيث وينقسةةم هذا المقياس إلى أربعة . (66)الموسةةيقي ة

ال، بينمةةةا يكون نبل ل قويةةة  األزمنةةةة  يكون نبل الزمن األو 

( . وهذا المقياس 12الثاني والثالث والرابع ضةةةعيفال )الشةةةكل 

الموسيقي ـةةةةةةـةةةةةة أي المقياس الُرباعي الكامل ـةةةةةةـةةةةةة هو أكثر 

 المقاييس الموسيقي ة استخدامال في أغلب األعمال الموسيقي ة.

                     
 بنية المقياس الُرباعي البسي  العادي ــ 11لشكل ا

                     
 بنية المقياس الُرباعي البسي  الكامل ــ 12الشكل 

 المقاييس الموسيقي ة المعق دة
يت المقاييس المعق دة ) م  ( بهذه التسمية Complex Metersسةُ

ي ة بسةةةيطة. لكن في بعل األعمال ألن ها في األصةةةل مقاييس موسةةةيق

الموسةةةيقي ة، السةةةي ما في األعمال الموسةةةيقي ة الراقصةةةة والسةةةريعة، 

تكون الوحدة )العالمة( الزمني ة الرئيسةةةةي ة للعد  فيها عادةل هي عالمة 

ة = زمن واحد(. وعلى فر  أن نا قمنا   )( 67) ات السةةةةةةن الثُلثية 

ن األعمال الموسةةةةةةيقي ة ضةةةةةةمن إحدم المقاييس بتدوين هذا النوو م

البسةةيطة، فسةةيكون التدوين معق دال نوعال ما، ألن نا سةةنضةةطر  دومال إلى 

( أعلى أو أسفل أسنان كل  ثالث عالمات من عالمة 3تدوين العدد )

 (.  13 ات السن الثُلثي ة )الشكل 

                                                           


ل من كلمة يدل  الحرف ) ــ   Complete= عام( أو كلمة ) Common)( على الحرف األو 

 = كامل(.

زمني تين ( هي ثالث عالمات زمني ة من نكل واحد تؤد م بزمن عالمين Tupletالثُلثي ة ) ــ 

 من أمثالها.
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 ةمثال موسيقي على تدوين عالمات  ات السن الثُلثي   ــ 11الشكل 

 في المقاييس البسيطة

وكنوو من تبسةةةةةةي  التةدوين الموسةةةةةةيقي، كمةا ورد في المثال 

الموسةةةةةةيقي السةةةةةةابق، نلجأ في هذه الحالة إلى اسةةةةةةتخدام المقاييس 

الموسةةيقي ة المعق دة. وفي الحالة التي نةةاهدناها في المثال الموسةةيقي 

(، وحت ى ال يتم  تدوين عالمات  ات السةةن على 13السةةابق )الشةةكل 

ات، ينبغي بةالنتيجةة أن يحتوي كةل  مقياس من مقاييس هذا ه يئةة ثُلثية 

المثال الموسةةةيقي على سةةةت عالمات من زمن  ات السةةةن. ولذلش، 

ن بطريقة أخرم بهذا  ينبغي أن يكون دليل مقياس نفس المثال إ ا دو 

( 13(. لذا، يكون تدوين المثال الموسةيقي السةابق )الشكل الشةكل )

 (.14)الشكل على الشكل التالي 

 
 14كل ـــــــالش

مثال موسيقي على تدوين عالمات  ات السن الثُلثي ة )ال تدو ن على نكل 

 في المقاييس المعق دة ثُلثي ات(

( تم  تحويل العدد 14في المثال الموسةةةةةيقي السةةةةةابق )الشةةةةةكل 

( إلى العدد 2العلوي )البسةةةة ( لدليل المقياس الموسةةةةيقي من العدد )

العدد السةةفلي )المقام( لدليل المقياس الموسةةيقي من  (، وتم  تحويل6)

ل العدد العلوي )البسةة ( 8( إلى العدد )4العدد ) (. وبمعنى لخر تحو 

ل العدد السةةةةةةفلي بمضةةةةةةاعفته  بمضةةةةةةاعفته ثالث مرات، بينما تحو 

ة المقةةاييس هي في النهةايةةة عبةةارة عن كسةةةةةةور  تين. وبمةا أن  أدلةة  مر 

فلن  عملي ة تحويل المقاييس الموسةةةةةيقي ة عددي ة من الناحية التدويني ة، 

البسةةةةيطة إلى مقاييس موسةةةةيقي ة معق دة هي عملي ة ضةةةةرب كسةةةةور 

ل دليل مقياس بسةةةةةي  إلى دليل مقياس  عددي ة. وبالنتيجة، عندما نحو 
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(، وهذا معق د، يجب ضةرب دليل المقياس البسةي  بالكسر العددي )

لى مقاييس البسيطة إالكسر العددي الخير يُدعى بـةة )معامل تحويل ال

 . وهكذا، ينتج لدينا المقاييس الموسيقي ة المعق دة التالية.(68)معق دة(

ـةةةةـةةةة المقياس الُسداسي المعق د: وهو مقياس موسيقي معق د مشتق  1

الموسةةةيقي الثُنائي البسةةةي ، و لش بنتيجة ضةةةرب  من المقياس

( بمعةامل تحويل المقاييس دليةل المقيةاس الثُنةائي البسةةةةةةةي  )

(، فينتج لدينا دليل المقياس الموسةةةيقي بسةةةيطة إلى معق دة )ال

ن بهذا الشةةكل ) (. وينقسةةم هذا المعق د السةُةداسةةي، والذي يدو 

المقياس إلى سةت ة أنصاف أزمنة موسيقي ةأل بحيث يكون نبل 

ل قوي ال، بينما يكون نبل باقي أنصةةةةةةاف  نصةةةةةةف الزمن األو 

 (.15الزمن ضعيفال )الشكل 

           
 بنية المقياس الُسداسي المعق د ــ 15الشكل 

: وهو مقياس موسيقي معق د مشتق  المعق دـةةةةةـةةةةة المقياس التُساعي 2

من المقياس الموسةةةيقي الثاُلثي البسةةةي ، و لش بنتيجة ضةةةرب 

( بمعةةامةةل تحويةةل المقةةاييس دليةل المقيةةاس الثاُلثي البسةةةةةةي  )

 س الموسةةةةةيقي(، فينتج لدينا دليل المقياالبسةةةةةيطة إلى معق دة )

ن بهذا الشةةةةكل ) (. وينقسةةةةم هذا المعق د التُسةةةةاعي، والذي يدو 

المقياس إلى تسةعة أنصاف أزمنة موسيقي ةأل بحيث يكون نبل 

ال، بينمةا يكون نبل باقي أنصةةةةةةاف  ل قوية  نصةةةةةةف الزمن األو 

                                                           

(، السي ما عندما هناك معامالت تحويل المقاييس البسيطة إلى معق دة أخرم غير )ـةةةـةةة  

ق لها في موضع لخر من هذا  ، وسنتطر  ل الوحدة )العالمة( الزمني ة الرئيسي ة للعد  تتحو 

 البحث.
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 (.16)الشكل  (69)الزمن ضعيفال 

                
 لمعق دبنية المقياس التُساعي ا ــ 16الشكل 

المقياس االثنا عشري المعق د: وهو مقياس موسيقي معق د ـةةةةـةةةة 3

مشةةةةةتق  من المقياس الموسةةةةةيقي الُرباعي البسةةةةةي  )بنوعيه 

العةةادي والكةةامةةل(، و لةةش بنتيجةةة ضةةةةةةةرب دليةةل المقيةةاس 

( بمعةةامةةل تحويةةل المقةةاييس ( أو )الُربةةاعي البسةةةةةةةي  )

ينتج لدينا دليل المقياس الموسةةيقي (، فالبسةةيطة إلى معق دة )

ن بهذا الشةةةكل ) وينقسةةةم هذا  (.المعق د التُسةةةاعي، الذي يدو 

المقياس إلى اثنَْي عشةةةةةر أنصةةةةةاف أزمنة موسةةةةةيقي ةأل بحيث 

ل قوي ال، بينما يكون نبل باقي  يكون نبل نصف الزمن األو 

أنصةةةاف الزمن ضةةةعيفال )في حال كان انةةةتقاق هذا المقياس 

ق د من المقياس الموسةةةيقي الُرباعي الكامل(، الموسةةةيقي المع

ل قوي ال، ويكون نبل نصف  ويكون نبل نصةف الزمن األو 

الزمن السةةابع نصةةف قوي، بينما يكون نبل باقي أنصةةاف 

الزمن ضةعيفال )في حال كان انةتقاق هذا المقياس الموسيقي 

المعق د من المقياس الموسةةةةةةيقي الُرباعي العادي(. ولكن من 

ن تدوين دليل هذا المقياس الموسةةةةيقي الناحية ال تدويني ة، يكو 

المعق د، مهما كان أصةل مقياسه الُرباعي البسي  )العادي أو 

 (.17الكامل( على الشكل الذي  كرناه لنفال )الشكل 

                    
                                                           


اس الثاُلثي بما أن  بعل علماء الموسةةيقا يرون أن  نبل الزمن الثاني في المقيـةةةةةةةـةةةةةةة  

البسةةي  نصةةف قوي، فبالتالي، يرون أيضةةال أن  نبل نصةةف الزمن الرابع في المقياس 

 التُساعي هو أيضال نصف قوي.
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 بنى المقياس االثنا عشري المعق د ــ 19الشكل 

 المرك بةس الموسيقي ة المقايي
بةةة ) يةةت المقةةاييس المرك  م  ( بهةةذه Compound Metersسةةةةةةُ

التسةةةةةةميةة ألن هةا مؤل فةة باألصةةةةةةل من مجموعة )اثنين أو أكثر( من 

المقاييس الموسةيقي ة، سواءل أكانت بسيطة أم معق دة أم كلتيهما، والتي 

يدمج بعضةةةةةةها مع بعل لتترك ب ضةةةةةةمن دليل مقياس واحد. فعلى 

( والثاُلثي ال، يمكن دمج المقياسةين الموسيقي ين الثُنائي )سةبيل المث

(البسةةةيطين ضةةةمن مقياس موسةةةيقي واحد مرك ب، وينتج لدينا في )

(، وهو مقياس موسةةيقي هذه الحالة المقياس الموسةةيقي الُخماسةةي )

 مرك ب. وهكذا.

بة، وهي  ة في المقاييس الموسةةةيقي ة المرك  وهناك قضةةةي ة مهم 

نصةةف القوي ة من أجزائها )المقاييس الموسةةيقي ة  اختفاء النبضةةات

المتراكبة بعضةةةها مع بعل(، وبقاء النبضةةةات القوي ة والضةةةعيفة 

فق . فعلى سبيل المثال، في المقياس الموسيقي الُعشاري المرك ب 

( ، والمركةةةة ب من المقةةةةاييس الموسةةةةةةةيقيةةةة ة الثُالثي )( 70) ( )

نبل األزمنة األولى  ( البسيطة، يكون( والثاُلثي )والُرباعي )

                                                           


وهو أحد األنكال إليقاو )السماعي الثقيل( في الموسيقا العربي ة في المثال ــ  

 المطروح.
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والرابعةةة والثةةامنةةة قويةة ال، ويكون نبل بةةاقي األزمنةةة ضةةةةةةةعيفةةال، 

ل نبل الزمن السةادس من نصةف قوي إلى ضعيف، رغم  ويتحو 

أن  نبل هذا الزمن في األصل هو نصف قوي ألنه الزمن الثالث 

 (.18في المقياس الُرباعي البسي  )الشكل 

                                             

      
 بنية المقياس الُعشاري المرك ب ــ 18الشكل 

وعلى هذه األسةةةةةةس، يمكننا أن نرك ب ما نشةةةةةةاء من المقاييس 

الموسةةةةيقي ة المرك بة. ويمكننا، كما  كرنا سةةةةابقال، أن نرك ب المقاييس 

الموسةيقي ة البسيطة أو المقاييس الموسيقي ة المعق دة بعضها مع بعل 

أي ة مشةةةةةكلة، ولكن بشةةةةةرط أن تكون الوحدة )العالمة( الزمني ة دون 

الرئيسةي ة للعد  فيها هي نفسةها. وبالتالي، يكون العدد السفلي )المقام( 

في أدل تهةا هو العةدد نفسةةةةةةه. وفي هةذه الحةالةة، يبقى العدد السةةةةةةفلي 

)المقام( في دليل المقياس الموسةةيقي المرك ب هو العدد نفسةةه أيضةةال. 

ة )البسةةةةةةوط( في أجزاء المقيةةاس ونكتفي فق   بجمع األعةةداد العلويةة 

الموسةةةيقي المرك ب لتصةةةبح العدد العلوي )البسةةة ( في دليله، تمامال 

(. من جهة أخرم، في 18كمةا رأينةا في المثال السةةةةةةابق )الشةةةةةةكل 

الحالة التي يتم  بها تركيب مقاييس موسةةيقي ة بسةةيطة ومعق دة بعضةةها 

يالت على المقاييس الموسةةةةةةيقي ة مع بعل، يجب إجراء بعل التعد

البسةةةةيطة ضةةةةمنها قبل تركيبها مع المقاييس الموسةةةةيقي ة المعق دة. إ  

لألعداد السةةةفلي ة ( 71) ينبغي إيجاد )المضةةةاعف المشةةةترك األصةةةغر(
                                                           


هو أصغر عدد صحيح موجب  لعددين صحيحينإن  المضاعف المشترك األصغر ـةةةـةةة 

لمشةةةترك المضةةةاعف ا قسةةةمة مضةةةاعف لكال هذين العددين، وهذا يعني أنه من الممكن

المضاعف المشترك . وعلى سبيل المثال، يكون قسةمة باقي األصةغر على العددين دون

( 4(. وهذا يعني أن ه تم ت مضةةةاعفة العدد )21( هو العدد )11( و)4للعددين ) األصةةةغر
 لكال العددين. المضاعف المشترك األصغرلى ( للحصول ع5بنسبة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D9%8A
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)المقامات( في أدل ة هذه المقاييس، ومن ثم  تحويل األعداد السةةةةةةفلي ة 

ة ال ة المقةاييس الموسةةةةةةيقية  بسةةةةةةيطةة لتتطابق مع )المقةامةات( في أدلة 

مثيالتها في المقاييس الموسةةةيقي ة المعق دة، ومن ثم  مضةةةاعفة األعداد 

العلوي ة )البسةوط( في أدل ة المقاييس الموسيقي ة البسيطة بنفس النسبة 

لنا فيها األعداد السةةةةفلي ة )المقامات( ضةةةةمن أدل ة مقاييسةةةةها.  التي حو 

 ( في كل  من المقاييسوبعد  لش، يتم جمع األعداد العلوي ة )البسةةةةةوط

الموسةةةيقي ة المعق دة والبسةةةةيطة )بعد تحويلها عن طريق المضةةةةاعف 

دة،  المشةةةةةترك األصةةةةةغر(، وتبقى األعداد السةةةةةفلي ة )المقامات( موح 

ة )المقةةامةةات( في المقةةاييس  وهي غةةالبةةال مةةا تكون األعةةداد السةةةةةةفليةة 

ة تعةةديالت عليهةةا  دة،والتي ال يتم  إجراء أيةة  ة المعقة  ي إال  فالموسةةةةةةيقية 

 بعل الحاالت النادرة.

وكمثال على ما  كرناه لنفال، إ ا أردنا تركيب المقياس الموسيقي 

( نلجأ ( مع المقياس الموسةةةيقي التُسةةةاعي المعق د )الثُنائي البسةةةي  )

الل عن المضةةةاعف المشةةةترك األصةةةغر لألعداد  إلى ما يلي. نبحث أو 

( بالنتيجة، 8ويكون العدد ) السفلي ة )المقامات( في أدل ة المقاييس هذه،

وهذا العدد سةةةةيكون العدد السةةةةفلي )المقام( في دليل المقياس المركب 

الجديد. بعد  لش، نضةةةةةاعف العدد السةةةةةفلي )المقام( في دليل المقياس 

(، فقمنا بمضةةةةاعفة هذا العدد بنسةةةةبة 8( ليصةةةةبح )الثُنائي البسةةةةي  )

ليل المقياس (. بعةد  لش، نضةةةةةةاعف العدد العلوي )البسةةةةةة ( في د2)

( بالنتيجة. أخيرال، 4(، فيصةةةةبح العدد )2( بنسةةةةبة )الثُنائي البسةةةةي  )

نجمع األعداد العلوي ة )البسةوط( في كل  من المقياس الموسيقي المعق د 

(، 4( والمقياس الموسةةةةةيقي البسةةةةةي  بعد مضةةةةةاعفته )العدد 9)العدد 

البسةة ( في (، وهذا العدد سةيكون العدد العلوي )13فينتج لدينا العدد )

دليةةل المقيةةاس المركةةب الجةةديةةد. وبةةالنتيجةةة، نحصةةةةةةل على المقيةةاس 

 (.19( )الشكل الموسيقي الثالث عشري المرك ب )
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 بنية المقياس الثالث عشري المرك ب ــ 17الشكل 

هذا، ويوجد أنةةكال ال نهائي ة من المقاييس الموسةةيقي ة المرك بة. 

( بعل 1في الفةائةدة، سةةةةةةنبرز في الجةدول التالي )الجدول  وزيةادةل 

أنةةةهر أنةةةكال المقاييس الموسةةةيقي ة المعق دة، السةةةي ما المقاييس التي 

ن عادةل بشكل خاط .  يُدوَّ

 

أسماء 

المقاييس 

 المرّكبة

 بنى المقاييس المرّكبة

المقياس 

الُخماسي 

 رك بـــــالم

                          

                          

المقياس 

الُسباعي 

 المرك ب

                                    

                                    

المقياس 

الثُماني 

 المرك ب
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المقياس 

التُساعي 

 المرك ب

                                        

      

المقياس 

الُعشاري 

 المرك ب

                                        

           
بة ــ 1الجدول   أنكال بعل أنهر المقاييس الموسيقي ة المرك 

  من جهة أخرم، يتم  في بعل األحيان رسم حواجز منق طة )
اييس الموسةةةةةيقي ة المرك بة، و لش من أجل تسةةةةةهيل ( بين أجزاء المق

العد  أثناء األداء الموسةةةةيقي وألسةةةةباب تعليمي ة أيضةةةةال. إال  أن ه ال يتم  

رسةةةةم مثل هذه الحواجز في األعمال الموسةةةةيقي ة االحترافي ة، والتي 

يُفتر  أن يؤديها موسةةةةةةيقيون محترفون يتقنون أداء نةةةةةةت ى أنواو 

 (.21و 21كالن المقاييس الموسيقي ة )الش

 
 22الشكل 

بة دون رسم  مثال موسيقي الستخدام المقاييس الموسيقي ة المرك 

 حواجز التقسيم إلى أجزاء

 
 21الشكل 

بة مع رسم  مثال موسيقي الستخدام المقاييس الموسيقي ة المرك 

 حواجز التقسيم إلى أجزاء

 المتناوبةالمقاييس الموسيقي ة 
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يةت المقةةاييس المتنةاوبةةة ) م  ( بهةةذه Alternative Metersسةةةةةةُ

التسةةةمية ألن  المقياس الموسةةةيقي المتناوب هو عبارة عن مقياسةةةين 

موسةةيقيي ن يتناوبان فيما بينهما خالل أداء العمل الموسةةيقي. وبمعنى 

لخر، يُدَّون دليل المقاييس المتناوبة في بداية العمل الموسةةةةيقي على 

اء أداء العمل (. وأثن22نةةةةةةكةل دليلَْي مقيةاس متجةاورين )الشةةةةةةكةل 

ل، ومن  ل بحسةةةب دليل المقياس األو  الموسةةةيقي، يؤدَّم المقياس األو 

 ، ، يتم  أداء المقيةاس الثةاني بحسةةةةةةب دليل المقياس الثاني، ومن ثم  ثم 

، يتم   ل، ومن ثم  يتم  أداء المقيةاس الثةالث بحسةةةةةةب دليل المقياس األو 

ناوب مر  التأداء المقياس الرابع بحسةةةةب دليل المقياس الثاني. ويسةةةةت

بين دليلَْي المقياس الموسةةةةيقي ين أثناء أداء مقاييس العمل الموسةةةةيقي 

 حت ى نهايته أو ظهور دليل مقياس موسيقي مختلف.

                  

 بعل أنكال تدوين أدل ة المقاييس الموسيقي ة المتناوبة ــ 22الشكل 

ه اآلن هو: مةةا فةةائةةدة المقةةاييس والسةةةةةةؤال الةةذي يطرح نفسةةةةةة

الموسةةةةةيقي ة المتناوبة بوجود المقاييس الموسةةةةةيقي ة المرك بة؟ وبمعنى 

لخر، لما ا ال يُدَمج المقياسةةان الموسةةيقي ان المتناوبان ضةةمن مقياس 

موسيقي مرك ب واحد؟ والجواب عن هذا السؤال يكمن في أن ه يوجد 

ة  ان بين المقةةاييس الموسةةةةةةيقيةة  بةةة والمتنةةاوبةةة، فةةارقةةان جوهريةة  المرك 

 وهما:

ـةةةةةـةةةةة عندما ناقشنا المقاييس الموسيقي ة المرك بة،  كرنا أن  هناك 1

ة فيها، وهي اختفاء النبضةةةةات نصةةةةف القوي ة من  قضةةةةي ة مهم 

أجزائها )المقاييس الموسةةةةيقي ة المتراكبة بعضةةةةها مع بعل(. 

بينما في المقاييس الموسةةةيقي ة المتناوبة، يتم  أداء جميع أنةةةكال 

 النبضات في أجزائها، وبضمنها النبضات نصف القوي ة.

ـةةةةةةةةةـةةةةةةةةة في بعل المقاييس الموسةةةةيقي ة المتناوبة، قد يكون أحد 2

بال. ولذلش، فالمقاييس الموسةةيقي ة  مقياسةيها مقياسةال موسةيقي ال مرك 
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بةةة،  ة المرك  المتنةةاوبةةة أعم  وأنةةةةةةمةةل من المقةةاييس الموسةةةةةةيقيةة 

 والعكس غير صحيح.

( بعل األمثلة 2سةةةةةةنورد فيما يلي )الجدول وتعميمةال للفةائةدة، 

 على استخدام المقاييس الموسيقي ة المتناوبة.

 

 

                          

                           

 

 

                     

                                

 

 

                                                                

                    

 أمثلة على استخدام المقاييس الموسيقي ة المتناوبة ــ 2الجدول 

 تغي ر الوحدة )العالمة( الزمني ة في المقاييس الموسيقي ة

ة، بمختلف أنواعهةةا، قةةد تتغي ر  في بعل المقةةاييس الموسةةةةةةيقيةة 

المة( الزمني ة األسةةةةةةاسةةةةةةي ة للعد  فيها. ففي معظم األمثلة الوحدة )الع

التي طرحنةاها في معر  بحثنا هذا، كنا نسةةةةةةتخدم وحدة )عالمة( 

= زمن واحد(، والذي يفر  اسةةةتخدامها تدوين الرقم  السةةةوداء )

( في األعداد السةةفلي ة )المقامات( ضةةمن أدل ة المقاييس الموسةةيقي ة 4)
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دة(. ولكن، إ ا كةةانةةت الوحةةدة )بخالف المقةةاييس الموسةةةةةةيقيةة   ة المعقةة 

)العالمة( الزمني ة للعد  ضةةةةةمن عمل موسةةةةةيقي ما هي بخالف  لش، 

فينبغي تغي ر العدد السةةةفلي )المقام( في دليل المقياس في  لش العمل. 

وعندما ناقشةةةنا في بحثنا هذا موضةةةوو األعداد السةةةفلي ة )المقامات( 

مكان اسةةةةتخدام سةةةةبعة أعداد في أدل ة السةةةةاللم الموسةةةةيقي ة، الحظنا إ

تصةةةةةةلح، من الناحية النظري ة على األقل، ألن تكون أعدادال سةةةةةةفلي ة 

 – 4 – 2 – 1)مقامات( ألدل ة المقاييس الموسةةةيقي ة، وهي األعداد )
 4 – 2، ولكن أكثرها استخدامال هي األعداد )(64 – 32 – 16 – 8
– 8.) 

سةةةةي ة للعد  ضةةةةمن ويت خذ تغي ر الوحدة )العالمة( الزمني ة األسةةةةا

 المقاييس الموسيقي ة، بمختلف أنواعها نكلين، وهما كما يلي.

ـةةةةةةـةةةةةة التغي ر بات جاه الب ء: عندما نستخدم وحدة )عالمة( زمني ة 1

أسةةةةاسةةةةي ة للعد  ضةةةةمن عمل موسةةةةيقي ما أصةةةةغر من عالمة 

= نصةةةف  = زمن واحد( كعالمة  ات السةةةن ) السةةةوداء )

= ربع زمن( أو عالمة  ات  زمن( أو عالمة  ات السةةن ين )

من زمن( أو عالمة  ات األربع أسنان  الثالث أسنان ) = ثـةةةةُ

= سةةةةةةدس ُعشةةةةةةر زمن(، فةلن نةةا نت جةةه نحو الب ء في أداء  )

ة. وعلى سةةةةةةبيةل المثةال، عنةدما  الوحةدات )العالمةات( الزمنية 

= نصةةةةةةف زمن( هي الوحةةدة   تكون عالمةةة  ات السةةةةةةن )

للعد  ضةةةمن عمل موسةةةيقي ما،  )العالمة( الزمني ة األسةةةاسةةةي ة

فسيكون بالضرورة العدد السفلي )المقام( في دليل مقياس  لش 

(. وإ ا طب قنةةا هةةذا األمر على المقةةاييس 8العمةةل هو العةةدد )

الموسةةةةيقي ة البسةةةةيطة، فسةةةةينتج بالنهاية البُنى اإليقاعي ة التالية 

 (.25و 24و 23)األنكال 
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ثُنائي البسي  في وحدة )عالمة(  ات بنية المقياس ال ــ 21الشكل 

 السن

      
بنية المقياس الثاُلثي البسي  في وحدة )عالمة(  ات  ــ 24الشكل 

 السن

          
أو     

               
 

بنية المقياس الُرباعي البسي  في وحدة )عالمة(  ات  ــ 21الشكل 

 السن

اك فرق سي ، فليس هنوبالنسبة للمقياس الموسيقي الُرباعي الب

في تةدوين دليةل المقيةاس بين المقيةاس الموسةةةةةةيقي الربةاعي العادي 

نان )  (.  أوالكامل، فكال المقياسين يدو 

ـةةةةـةةةة التغي ر بات جاه السرعة: عندما نستخدم وحدة )عالمة( زمني ة 2

أسةاسةي ة للعد  ضةمن عمل موسيقي ما أكبر من عالمة السوداء 

= زمنين( أو عالمة  بيضةةةةةةاء )= زمن واحةد( كعالمةة ال )

= أربعة أزمنة(، فلن نا نت جه نحو السةةةةةرعة في  المسةةةةةتديرة )

أداء الوحدات )العالمات( الزمني ة. وعلى سةةبيل المثال، عندما 

= زمنين( هي الوحدة )العالمة(  تكون عالمة  ات البيضاء )

الزمني ة األسةةةةاسةةةةي ة للعد  ضةةةةمن عمل موسةةةةيقي ما، فسةةةةيكون 

العدد السةةةفلي )المقام( في دليل مقياس  لش العمل بالضةةةرورة 

(. وإ ا طب قنا هذا األمر على المقاييس الموسةةةةيقي ة 2هو العدد )

  26البسةةيطة، فسةةينتج بالنهاية البُنى اإليقاعي ة التالية )األنةةكال 
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 (.28و 27و

           

بنية المقياس الثُنائي البسي  في وحدة )عالمة(  ــ 26الشكل 

 اءالبيض

                     

بنية المقياس الثاُلثي البسي  في وحدة )عالمة(  ــ 28الشكل 

 البيضاء

 

                         
أو

                         

 
. بنية المقياس الُرباعي البسي  في وحدة )عالمة( 27الشكل 

 البيضاء

ك فرق لبسي ، فليس هناوبالنسبة للمقياس الموسيقي الُرباعي ا

في تدوين دليل المقياس بين المقياس الموسةةةةيقي الرباعي العادي أو 

نان )  (.الكامل، فكال المقياسين يدو 
يعدُّ معظم الموسةةيقي ين وعلماء الموسةةيقا المقياس  مالحظة مهّمة:

( تغي رال بات جاه الموسةةةةيقي الثنائي البسةةةةي  بوحدة )عالمة( البيضةةةةاء )

(. ولذلش، ياس الموسةةةةةةيقي الرباعي الكامل البسةةةةةةي  )السةةةةةةرعة للمق

يعدُّونه هو نفسةةةةه المقياس الموسةةةةيقي الرباعي البسةةةةي  الكامل بوحدة 

= زمنين(.  )عالمة( زمني ة أسةةةةةاسةةةةةي ة للعد ، وهي عالمة البيضةةةةةاء )

(، الةةذي يسةةةةةةم ى وفي هةةذه الحةةالةةة، يفردون لةةه رمزال فريةةدال، وهو )
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(، ولكن االسةةم األكثر نةةهرة لهذا الرمز هو Alla Breveتسةةريع = )ال

ة لةةه، وهو )   (، ومعنةةاهةةا )مقيةةاسC Barréالتسةةةةةةميةةة الفرنسةةةةةةيةة 

 المشطور(.

صةُغر العدد السفلي )المقام( المكتوب في  كل ما: مالحظة مهّمة

 ة، وكل ماه السةةرعأدل ة المقاييس الموسةةيقي ة، ات جهنا نحو التغيير بات جا

كبُر العدد السةةةةةفلي )المقام( المكتوب في أدل ة المقاييس الموسةةةةةيقي ة، 

ات جهنا نحو التغيير بات جاه الب ء. فالتناسب بين العدد السفلي )المقام( 

المكتوب في أدل ة المقاييس الموسةةةةيقي ة وات جاه السةةةةرعة هو تناسةةةةب 

 عكسي.

 ضب  المقاييس الموسيقي ة

ا بالعد  إن  عملي ة ضب   المقاييس الموسيقي ة تتم  بطريقتين، إم 

الداخلي عند مؤد ي الموسةةةةةةيقا، أو باالعتماد على إنةةةةةةارات قائد 

الفرقة الموسةةةةةةةيقي ة )المايسةةةةةةةترو(. ففي الحالة األولى، يضةةةةةةةب  

المقاييس الموسةةةيقي ة مؤد ي الموسةةةيقا نفسةةةه، خصةةةوصةةةال إن كان 

يال محترفال. أما في الحالة الثانية،  ي ة فيقوم قائد الفرقة الموسةةةيقمؤد 

ين الموسةةيقي ين تعتمد جميعها  )المايسةترو( بلعطاء إنةارات للمؤد 

على المقاييس الموسةةةةةةةيقي ة البسةةةةةةةيطة، ألن باقي أنواو المقاييس 

الموسةةةيقي ة مشةةةتق ة منها. ولذلش، تكون إنةةةارات ضةةةب  المقاييس 

ة لليد اليمنى بالموسيقي ة التي يقوم بها قائد الفرقة الموسيقي ة )بالنس

 (.32و 31و 31لديه( بحسب األنكال التالية )األنكال 

 

1
2
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ضب  المقياس الموسيقي الثُنائي البسي  ومشتق اته  ــ 12الشكل 

 )الُسداسي المعق د(

1

2

3

                     
ضب  المقياس الموسيقي الثاُلثي البسي  ومشتق اته  ــ 11الشكل 

 )التُساعي المعق د(

4

1

2

3

                     
 هضب  المقياس الموسيقي الُرباعي البسي  ومشتق ات ــ 12الشكل 

 )االثنا عشري المعق د(

***** 

 

 ابعـــــالسزء ـــالج

 يقيةــــــركة الموســـالح

   تمهيد

من المالحظ أن  لألعمال الموسيقي ة سرعات مختلفة عند أدائها، 

فهناك أعمال موسةةةةةيقي ة سةةةةةريعة وأعمال أخرم معتدلة السةةةةةرعة، 

 وأعمال أخرم بطيئة السةةةةرعة. وهذا أحد األسةةةةباب الرئيسةةةةي ة التي

عة ومختلفة من ناحية األسةةةلوب  تجعل من األعمال الموسةةةيقي ة متنو 

 األدائي بعضها عن بعل، ويعطيها طابعال ممي زال.

إن  مةا يحةد د سةةةةةةرعةة عمل موسةةةةةةيقي ما هو ما ندعوه بالحركة 

  ِ 
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(. والحركة الموسةةةةةيقي ة هي نمطي ة أداء العمل Tempoالموسةةةةةيقي ة )

لسةةةةرعة أم بطيئال. وتُحد د الموسةةةةيقي، سةةةةواء أكان سةةةةريعال أم معتدل ا

الحركة الموسةةةةةةيقي ة الزمن الذي تسةةةةةةتغرقه الوحدة الزمني ة ضةةةةةةمن 

المقاييس الموسةةةيقي ة المختلفة. وبمعنى لخر، يمكننا القول بأن  الحركة 

ة اسةةتغراق العالمات الزمني ة أو النبضةةات اإليقاعي ة  الموسةةيقي ة هي مد 

لها أن يسةةةةةتغرق أداءها خالل الزمنأل فعالمة )السةةةةةوداء( مثالل يمكن 

ثانية واحدة أو ثانيتين أو نصةةةف ثانية   أو أي ة مد ة زمني ة أخرم. ويتم  

تحديد وتدوين الحركة الموسةيقي ة عادةل في بداية العمل الموسيقي وفي 

المواضةةةةع التي تتغي ر فيها الحركة الموسةةةةيقي ة. يضةةةةاف إلى  لش، أن  

يسةةةي ين، وهما )الحركة للحركة الموسةةةيقي ة خمسةةةة أنواو وصةةةنفين رئ

الموسةةةيقي ة الثابتة( و)الحركة الموسةةةيقي ة المتغي رة(. وفوق  لش، يمكن 

 إضفاء بعل الصفات األدائي ة على الحركة الموسيقي ة.

في الفقرات التةاليةة، سةةةةةةوف نسةةةةةةتعر  طرق تحديد وتدوين 

الحركة الموسةةيقي ة وأصةةنافها وأنواعها وصةةفاتها األدائي ة التي يمكن 

 ا بها وطرق وللي ات ضبطها.تلوينه

 طرق تحديد الحركة الموسيقي ة وتدوينها

ة طريقتين للتحةةديةةد وللتةةدوين، وهمةةا  إن  للحركةةة الموسةةةةةةيقيةة 

)الطريقة االصةةةةطالحي ة( و)الطريقة الرقمي ة(. وبشةةةةكٍل عام، يمكننا 

اسةةةةةتخدام كله منهما بحسةةةةةب رغبة المؤل ف الموسةةةةةيقي، ولكن هما ال 

 اإلطالق.تُستخدمان معال على 

 ــ الطريقة االصطالحي ةـ 1

يسةةةةةتخدم المؤل فون الموسةةةةةيقي ون عادةل مصةةةةةطلحات موسةةةةةيقي ة 

ة، و لةش من أجةل تحةديد  متعةارف عليهةا ومةأخو ة من اللغةة اإليطةالية 

النوو التقريبي للحركة الموسةةةيقي ة ألداء ألعمال الموسةةةيقي ة المختلفة. 

ن المصةةةةةةطلحات التي تحد د الحركة الموسةةةةةةيق ي ة عادةل في بداية وتدو 
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( فوق 1العمل الموسةيقي وفي المواضةع التي يتم  فيها تغي رها )الشكل 

ج الموسةةةةةةيقي. وسةةةةةةوف نرم فيمةةا بعةةد أهم  المصةةةةةةطلحةةات  المةةدر 

 المستخدمة لتحديد الحركة الموسيقي ة في معر  حديثنا عن أنواعها.

 
طريقة تدوين )الحركة الموسيقي ة( بالطريقة  ــ 1الشكل 

 حي ةاالصطال

 ــ الطريقة الرقمي ةـ 2

يسةةةةةةتخةدم الموسةةةةةةيقي ون عةادةل الطريقة الرقمي ة في تدوين الحركة 

الموسةةةةيقي ة إن أرادوا تحديدال دقيقال للحركة الموسةةةةيقي ة ضةةةةمن األعمال 

ات تكرار وحدة  ة. وتقوم هةذه الطريقةة على كتةابةة عةدد مر  الموسةةةةةةيقية 

ة في العمةل الموسةةةةةةيقي المعني خ  الل الدقيقة الزمني ةالزمن الرئيسةةةةةةية 

ن هةةذه الحركةةة عةةادةل في بةةدايةةة العمةةل الموسةةةةةةيقي وفي  الواحةةدة. وتةةدو 

ج الموسةةةيقي )الشةةةكل  ن 2المواضةةةع التي تتغي ر فيها فوق المدر  (. وتُدوَّ

 Tempoالحركة الموسةةةةةيقي ة بهذه الطريقة باسةةةةةتخدام دليل الحركة )
Indicator)ئيسةةةةي ة في على نةةةةكل معادلة بين وحدة الزمن الر ، وهو

ات تكرارها خالل الدقيقة الزمني ة الواحدة.  العمل الموسةةةةةةيقي وعدد مر 

وسةةةةةةوف نسةةةةةةتعر  فيمةةا بعةةد أمثلةةة عن التةةدوين الرقمي للحركةةة 

 الموسيقي ة في معر  حديثنا عن أنواعها.

 
 طريقة تدوين )الحركة الموسيقي ة( بالطريقة الرقمي ة ــ 2الشكل 

 أصناف الحركة الموسيقي ة

للحركة الموسةةةيقي ة صةةةنفين، هما )الحركة الموسةةةيقي ة الثابتة( إن  

و)الحركة الموسةةةةيقي ة المتغي رة(. فالحركة الموسةةةةيقي ة الثابتة هي التي 

نة في  تتم  فيها المحافظة على سةةةةةةرعة أداء المقطع الموسةةةةةةيقي المدو 

ال  ـ ـةةةةةةةبدايته، ولها خمسةةة أنواو، وهي )الحركة الموسةةيقي ة البطيئة جد 
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حركة الـةةةـةةة الحركة الموسيقي ة المعتدلة ـةةةـةةة الموسيقي ة البطيئة  الحركة

ال السريعة ـةةـةة الحركة الموسيقي ة الموسيقي ة السريعة  حركة (. بينما الجد 

ل بين حركة موسةةةةةةيقي ة  ة المتغي رة هي التي يتم  فيها التحو  الموسةةةةةةيقية 

ثابتة وأخرم، أو ضةةةةمن الحركة الموسةةةةيقي ة الثابتة نفسةةةةها بنوو من 

نة في بدايته، ولها سةةةةةةت ة ال تةدريج عنةد أداء المقطع الموسةةةةةةيقي المدو 

الحركة الموسةةيقي ة ـةةةةةةةـةةةةةةة أنواو، وهي )الحركة الموسةةيقي ة المتباطئة 

جة والمتزايدة ـةـة المتسارعة   الخروج عنـةـ الحركة الموسيقي ة المتدر 

الحركة ـةةةةةةـةةةةةة  الحركة الموسيقي ةالعودة إلى ـةةةةةةـةةةةةة الحركة الموسيقي ة 

ة(.الموسيقي    ة الحر 

 الحركة الموسيقي ة الثابتة وأنواعها

 إن  للحركة الموسيقي ة الثابتة خمسة أنواو، وهي كما يلي:

ال  ـــ 1  الحركة الموسيقي ة البطيئة جد 

يتراوح عدد النبضةةةةةةات اإليقاعي ة في الحركة الموسةةةةةةيقي ة البطيئة 

ال بين  ح  61و 41جد  جدول النبضةةةةةة إيقاعي ة في الدقيقة تقريبال. ويوضةةةةة 

ال )بالطريقة 1التةالي )الجةدول  ة البطيئةة جةد  ( أهم الحركةات الموسةةةةةةيقية 

االصةةةطالحي ة( بالترتيب )من األكثر بطئال إلى األكثر سةةةرعةل( مع  كر 

 العدد التقريبي لنبضاتها اإليقاعي ة )بالطريقة الرقمي ة(.

 الحركة الموسيقي ة

 )بالطريقة االصطالحي ة(

 يقاعي ةاإلالعدد التقريبي للنبضات 

 )بالطريقة الرقمي ة(

Grave 41  44ــ 

Largo 44  54ــ 

Largetto 54  61ــ 
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ال  ــ 1الجدول   ترتيب الحركات الموسيقي ة البطيئة جد 

 ــ الحركة الموسيقي ة البطيئة 2

يتراوح عدد النبضةةةةات اإليقاعي ة في الحركة الموسةةةةيقي ة البطيئة 

ح الجدول التالنبضة إيقاعي ة في الدق 81و 61بين  ي يقة تقريبال. ويوض 

ة البطيئةةةة )بةةةالطريقةةةة 2)الةجةةةدول  ( أهةم الةحةركةةةات الموسةةةةةةيقيةةة 

االصةطالحي ة( بالترتيب )من األكثر بطئال إلى األكثر سرعةل( مع  كر 

 العدد التقريبي لنبضاتها اإليقاعي ة )بالطريقة الرقمي ة(.

 الحركة الموسيقي ة

 )بالطريقة االصطالحي ة(

 ةقريبي للنبضات اإليقاعي  العدد الت

 )بالطريقة الرقمي ة(

Lento 61  66ــ 

Andante 66  72ــ 

Andantino 72  81ــ 

 ترتيب الحركات الموسيقي ة البطيئة ــ 2الجدول 

 الحركة الموسيقي ة المعتدلة ـــ 3

يتراوح عدد النبضةةةات اإليقاعي ة في الحركة الموسةةةيقي ة المعتدلة 

ح الجدول نبضةةةةات  111و 81بين  إيقاعي ة في الدقيقة تقريبال. ويوضةةةة 

ة المعتةةدلةةة )بةةالطريقةةة 3التةةالي )الجةةدول  ( أهم الحركةةات الموسةةةةةةيقيةة 

االصةطالحي ة( بالترتيب )من األكثر بطئال إلى األكثر سرعةل( مع  كر 

 العدد التقريبي لنبضاتها اإليقاعي ة )بالطريقة الرقمي ة(.

 الحركة الموسيقي ة

 (الحي ة)بالطريقة االصط

 العدد التقريبي للنبضات اإليقاعي ة

 )بالطريقة الرقمي ة(

Moderato 81  96ــ 
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Allegretto 96  111ــ 

 ترتيب الحركات الموسيقي ة المعتدلة ــ 1الجدول 

 ـ الحركة الموسيقي ة السريعةــ 4

يتراوح عدد النبضةةات اإليقاعي ة في الحركة الموسةةيقي ة السةةريعة 

ح الجدول نب 161و 111بين  ضةةةةةة إيقاعي ة في الدقيقة تقريبال. ويوضةةةةة 

ة السةةةةةةريعة )بالطريقة 4التةالي )الجةدول  ( أهم الحركةات الموسةةةةةةيقية 

االصةطالحي ة( بالترتيب )من األكثر بطئال إلى األكثر سرعةل( مع  كر 

 العدد التقريبي لنبضاتها اإليقاعي ة )بالطريقة الرقمي ة(.

 الحركة الموسيقي ة

 صطالحي ة()بالطريقة اال

 العدد التقريبي للنبضات اإليقاعي ة

 )بالطريقة الرقمي ة(

Allegro 111  134ــ 

Vivace 134  161ــ 

 ترتيب الحركات الموسيقي ة السريعة ـــ 4الجدول 

ال ـ 5  ــ الحركة الموسيقي ة السريعة جد 

ال  يتراوح عدد النبضةات اإليقاعي ة في الحركة الموسيقي ة السريعة جد 

ح الجدول  241و 161 بين ة في الةدقيقة تقريبال. ويوضةةةةةة  نبضةةةةةةة إيقةاعية 

ال )بالطريقة 5التةالي )الجدول  ( أهم الحركات الموسةةةةةةيقي ة السةةةةةةريعة جد 

االصةةةةطالحي ة( بالترتيب )من األكثر بطئال إلى األكثر سةةةةرعةل( مع  كر 

 العدد التقريبي لنبضاتها اإليقاعي ة )بالطريقة الرقمي ة(.

 قي ةالحركة الموسي

 )بالطريقة االصطالحي ة(

 العدد التقريبي للنبضات اإليقاعي ة

 )بالطريقة الرقمي ة(

Presto 161  184ــ 
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Prestissimo 184 211ــ 

Stretto 211  241ــ 

ال  ـــ 5الجدول   ترتيب الحركات الموسيقي ة السريعة جد 

 خالل العمل الموسةةةيقي، يمكن االنتقال من حركة موسةةةيقي ة مالحظة:

إلى حركة موسةةةةةةيقي ة أخرم بحري ة، و لش عن طريق تدوين الحركة 

الموسةةةةيقي ة الجديدة )اصةةةةطالحي ال أو رقمي ال( في الموضةةةةع المرغوب 

ج. ويكون للمؤل ف الموسةةيقي  تغيير الحركة الموسةةيقي ة فيه فوق المدر 

ية التنق ل بين نةةةت ى الحركات الموسةةةةيقي ة الثابتة بحسةةةةب متطل بات  حر 

وسيقي. ولكن إ ا أراد المؤل ف الموسيقي العودة إلى الحركة العمل الم

الموسةةيقي ة األولى التي اسةةتخدمها في بداية عمله الموسةةيقي )في حالة 

ن هذه الحركة  التدوين االصةةةطالحي للحركة الموسةةةيقي ة فق (، ال تُدوَّ

ن المصةةطلح  بدالل منها. فعلى سةةبيل  (Tempo I)الموسةةيقي ة، بل يُدوَّ

، (Moderato) ا ابتدأ عمل موسةيقي ما بالحركة الموسيقي ة المثال، إ

، وبعد فترة (Largo)ثم  بعد فترة تم  االنتقال إلى الحركة الموسةةةةةةيقي ة 

ت العودة إلى الحركةة الموسةةةةةةيقي ة  ، عندئذ ال تد ون (Moderato)تمة 

، بل (Moderato)هذه الحركة الموسةيقي ة األخيرة بتدوين المصطلح 

ن بةةدالل منةة ة (Tempo I)ه المصةةةةةةطلح يةةدو  . وهةةذه قةةاعةةدة رئيسةةةةةةيةة 

ومتعةةةارف عليهةةةا بين جمهور الموسةةةةةةيقي ين عنةةةد تةةةدوين الحركةةةة 

 الموسيقي ة.

 الحركة الموسيقي ة المتغي رة وأنواعها

قد تتغي ر الحركة الموسةةةةةيقي ة بشةةةةةكل تدريجي أو بشةةةةةكل اختياري 
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وسيقي ة لمضةمن األعمال الموسةيقي ة المختلفة. ولهذا التغي ر في الحركة ا

 الحركة الموسيقي ةـةةةةةـةةةةة ست ة أنواو، وهي )الحركة الموسيقي ة المتباطئة 

جة والمتزايدة ـةةـةة المتسارعة  الخروج عن ـةةـةة الحركة الموسيقي ة المتدر 

قي ة الحركة الموسيــ  الحركة الموسيقي ةالعودة إلى ـةـ الحركة الموسيقي ة 

ة(. ويُسةةتخدم مع الحركة الموسةةيقي ة المتغ  ي رة بعل المصةةطلحاتالحر 

ة في تةةدوين الحركةةة  ة، وال تُسةةةةةةتخةةدم معهةةا الطريقةةة الرقميةة  الخةةاصةةةةةة 

الموسةيقي ة أبدال. وفيما يلي تفصةيل كل  نوو من أنواو الحركة الموسيقي ة 

 المتغي رة الست ة.

 ــ الحركة الموسيقي ة المتباطئة1

ة المتباطئة عن طريق البدء بالحركة  تؤد م الحركةة الموسةةةةةةيقية 

وسةةةةيقي ة الثابتة األصةةةةلي ة، ثم  التقلي  في عدد الضةةةةربات خالل الم

ة بشةةةةةةكةةل أطول  ج، أي  أداء العالمةةات الزمنيةة  الزمن بشةةةةةةكةةل متةةدر 

وبالتدريج. ويتم  عادةل اسةةةتخدام بعل المصةةةطلحات الموسةةةيقي ة من 

ح الجدول التالي  أجةل أداء الحركةة الموسةةةةةةيقي ة المتباطئة، ويوضةةةةةة 

 الموسيقي ة المتباطئة.( أهم  الحركات 6)الجدول 

Meno Mosso 
Ritenuto (rit.) 

Ritardando (ritard.) 
Allargando 

Rallentando (rall.) 
 الحركات الموسيقي ة المتباطئةـــ  6الجدول 

 ــ الحركة الموسيقي ة المتسارعةـ 2

تؤد م الحركة الموسةةةيقي ة المتسةةةارعة عن طريق البدء بالحركة 

األصةةةةةلي ة، ثم  الزيادة في عدد الضةةةةةربات خالل  الموسةةةةةيقي ة الثابتة

ج، أي  أداء العالمات الزمني ة بشةةةةةةكل أقصةةةةةةر  الزمن بشةةةةةةكل متدر 

وبالتدريج. وتسةةتخدم بعل المصةةطلحات الموسةةيقي ة عادة من أجل 
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ح الجدول التالي )الجدول  أداء الحركة الموسيقي ة المتسارعة، ويوض 

 ( أهم  الحركات الموسيقي ة المتسارعة.7

Più Mosso 
Accelerando (accel.) 

Stringendo 
Animato 
Stretto 

 الحركات الموسيقي ة المتسارعة ـــ 9الجدول 

جة والمتزايدة 3  ــ الحركة الموسيقي ة المتدر 

يمكن إضةةفاء بعل الصةةفات على الحركة الموسةةيقي ة المتباطئة أو 

ت المتسةةةةةةارعةة، و لةش بلضةةةةةةافة مصةةةةةةطلحات عليها تُدعى )الحركا

جة  جة والمتزايدة(. ويتم  في الحركة الموسةةيقي ة المتدر  الموسةةيقي ة المتدر 

ل في التباطؤ أو في التسةةةةةةارو حت ى تظهر فروق واضةةةةةةحة بين  التمهة 

بداية الحركة الموسةةةيقي ة المتغي رة ونهايتها. ويُسةةةتخدم عادةل المصةةةطلح 

(Poco a Poco أو المصطلح ،)(، والذي يعني )نيئال فشيئال(Poco) ،

والذي يعني )نوعال ما(، و لش من أجل اإلنةةارة إلى الحركة الموسةةيقي ة 

جة. بينما يتم  في الحركة الموسةةيقي ة المتزايدة المبالغة في التباطؤ  المتدر 

أو في التسةارو حت ى تظهر فروق واضحة بين بداية الحركة الموسيقي ة 

والذي يعني  (،Moltoالمتغي رة  ونهايتها. ويُسةةتخدم عادةل المصةةطلح )

ال(، و لش من (Assai))كثيرال(، أو المصةةةةةةطلح  ال جةد  ، والةذي يعني )جةد 

ة المتزايدة. ويمكن مع كل  من  أجةل اإلنةةةةةةارة إلى الحركةة الموسةةةةةةيقية 

جة والحركة الموسةةةةيقي ة المتزايدة وحت ى مع  الحركة الموسةةةةيقي ة المتدر 

، (ma non Tropo)الحركات الموسةةيقي ة الثابتة اسةةتخدام المصةةطلح 

والةةذي يعني )ولكن ليس كثيرال(، و لةةش من أجةةل عةةدم المبةةالغةةة في 

ج أو في التزايد.  التدر 

 ــ الخروج عن الحركة الموسيقي ةـ 4
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في بعل األعمال الموسةةةةةةيقي ة، يتم  الخروج نهائي ال عن الحركة 

ية العازف  الموسةةيقي ة في بعل المواضةةع فيها، ويُترك تقديرها لحر 

رد أو قائد الفرقة الموسةةةةةيقي ة. وللخروج عن الحركة أو المغن ي المنف

الموسةيقي ة نةكالن، وهما )الخروج المرحلي عن الحركة الموسةةيقي ة 

 والخروج التام  عنها(.

ة، يتم   ففي حةةةالةةةة الخروج المرحلي عن الحركةةةة الموسةةةةةةيقيةةة 

التسةةةةةةةارو أو التبةةاطؤ بحسةةةةةةةب الرغبةةة في مقطع مةةا من العمةةل 

هذا المقطع الموسةةةةيقي قصةةةةيرال، وليس  الموسةةةةيقي، وعادةل ما يكون

مقطعال موسةةةةيقي ال طويالل. ولتحقيق هذا الغر ، يسةةةةتخدم مصةةةةطلح 

(Apiacere)  الذي يعني )بحسةةةب الرغبة(، أو يسةةةتخدم المصةةةطلح

(Rubato)  ة(. وإ ا كةةان الخروج عن الحركةةة يةة  الةةذي يعني )بحر 

، طؤالموسةةةةةةيقي ة يشةةةةةةمل عالمة موسةةةةةةيقي ة واحدة فق  وبات جاه التبا

نها فوق العالمة نسةةةةةتخدم ببسةةةةةاطة إنةةةةةارة المد  الزمني ) ( وندو 

 الموسيقي ة أو إنارة الصمت الموسيقي ة المطلوب مد ها.

ا في حةالة الخروج التام عن الحركة الموسةةةةةةيقي ة، أي انعدام  أمة 

وجود الحركة الموسةةةةيقي ة الواضةةةةحة بعد أن كانت ظاهرة مسةةةةبقال، 

الذي يعني )دون حركة  (Senza Tempo)فيسةةةةةتخدم المصةةةةةطلح 

نة  موسةةةيقي ة(. ويمكن اعتبار مواضةةةع االرتجاالت الموسةةةيقي ة المدو 

ة Cadenzaفي أعمةال الكونشةةةةةةيرتو )كةةادينزا  يةة  (، والتي تكون حر 

اختيار الحركة الموسةةةةيقي ة فيها بحسةةةةب رغبة العازف المنفرد، من 

يقي ة، موسالمقاطع الموسةيقي ة التي يتم  أثناءها الخروج عن الحركة ال

ن في بدايتها المصطلح   .(Senza Tempo)حت ى ولو لم يُدو 

 ــ العودة إلى الحركة الموسيقي ةـ 5

بعةةد نهةةايةةة المقطع الموسةةةةةةيقي الةةذي خرجنةةا فيةةه عن الحركةةة 

، وأردنا العودة (Senza Tempo)الموسةةيقي ة باسةةتخدام المصةةطلح 
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 الحركةإلى الحركة الموسةةةةةةيقي ة األخيرة التي سةةةةةةبقت الخروج عن 

الذي يعني )إلى  (a Tempo)المصةةةةةةطلح  يسةةةةةةتخدمالموسةةةةةةيقي ة، 

الذي يعني  (Tempo)المصةةةطلح  يسةةتخدمالحركة الموسةةيقي ة(، أو 

)الحركة الموسةيقي ة( ببسةاطة. ويؤد ي اسةتخدام أي  من المصطلحين 

المذكورين إلى إلغاء حالة الخروج عن الحركة الموسةةةةةيقي ة والعودة 

 ة سبقت هذا الخروج.إلى لخر حركة موسيقي  

ةـ 6  ــ الحركة الموسيقي ة الحر 

في بعل األعمال الموسةةةةةةيقي ة، يكون االرتجال الموسةةةةةةيقي من 

لها إلى لخرها،  ة لها من أو  ناحية الحركة الموسةةةةيقي ة هو السةةةةمة العام 

وأحيانال، نبدأ بالعمل الموسةةةةةةيقي بمقطع موسةةةةةةيقي يبدو عليه سةةةةةةمة 

حركة الموسةةةةةةيقي ة وليس له حركة االرتجال الموسةةةةةةيقي من ناحية ال

موسةةيقي ة واضةةحة. وبما أن ه ال يوجد حركة موسةةيقي ة واضةةحة تسةةبق 

ي ة الحركة الموسةةةةةيقي ة هذه، فال يمكن اسةةةةةتخدام المصةةةةةطلح  حالة حر 

(Senza Tempo) ألن ه ببسةةاطة ال توجد حركة موسةةيقي ة واضةةحة ،

 ad)ح المصطل تخدمـةةةـةةةيسة، ـةةةا. وفي هذه الحالـةةةـةةةنريد الخروج عنه
Libitum) ذي يُختصر عادةل بـةةةةةة ـةةةةةةال(ad Lib.)  ي ة الذي يعني )حر 

الحركة الموسةةةيقي ة(. ويؤد ي اسةةةتخدام هذا المصةةةطلح الموسةةةيقي إلى 

ة المطلقةةة للعةةازف أو المغن ي المنفرد أو لقةةائةةد الفرقةةة  يةة  إعطةةاء الحر 

ة في اختيةار الحركةة الموسةةةةةةيقي ة المناسةةةةةةبة ألداء العمل  الموسةةةةةةيقية 

 قي المعني.الموسي

 صفات الحركة الموسيقي ة

يمكن إضةةةةةةفةاء بعل الصةةةةةةفات األدائي ة والتعبيري ة على الحركة 

الموسةيقي ة الثابتة، و لش بلضةافة بعل المصةطلحات الموسيقي ة بعدها. 

ح الجةةدول التةةالي )الجةةدول  ( بعل أهم صةةةةةةفةةات الحركةةة 8ويوضةةةةةة 

 الموسيقي ة ومعانيها التقريبي ة باللغة العربي ة.
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 صفة الحركة الموسيقي ة عنى العربي التقريبيالم
 Appassionate بعاطفي ة

 Cantabile بأسلوب غنائي
 Con Brio بحيوي ة
 Con Grazia برناقة
 Con Spirito بروح
 Confuoco بانفعال
 Energico بنشاط
ر  Impetuoso بتهو 

 Marziale بأسلوب عسكري
 Scherzando بدعابة
 Tranquilo بهدوء

 صفات الحركة الموسيقي ة 8الجدول 

 ضب  الحركة الموسيقي ة

إن  ضةةةةةةب  وتحةديد الحركة الموسةةةةةةيقي ة هوأمر معق د نوعال ما، 

ويحتاج إلى خبرة موسةةةةةيقي ة كبيرة. ولذلش، يسةةةةةتخدم الموسةةةةةيقي ون 

جهازال يسةاعد على ضبطها. وهذا الجهاز هو جهاز )ضاب  الحركة 

 (.Metronomeالموسيقي ة( أو )المترونوم 

اس 3يتأل ف جهاز ضةةةاب  الحركة الموسةةةيقي ة )الشةةةكل  ( من نو 

ثقلي تُرك ب عليه كتلة قابلة لالنزالق والضةةةةةب . ويُطبع خلفه أهم أو 

ة  ة الثةةابتةةة )بةةالطريقتين االصةةةةةةطالحيةة  جميع الحركةةات الموسةةةةةةيقيةة 

اس الثقلي في جهةةةاز ضةةةةةةةةاب  الحركةةةة  ك النو  ة(. ويتحر  والرقميةةة 

ا س الثقلي في السةةاعة، ويُصةةدر صةةوتال عند كل  الموسةةيقي ة مثل النو 

اس الثقلي  كت الكتلة المرك بة على هذا النو  كها. وإ ا ُحر  حركةة يتحر 

 تتغي ر الحركة الموسيقي ة بات جاه السرعة أو الب ء.
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 جهاز ضاب  الحركة الموسيقي ة )المترونوم( ـــ 3نكل 

نوم( ويوجةد اليوم جهةاز ضةةةةةةاب  الحركةة الموسةةةةةةيقي ة )المترو

(. ويعمةةل هةةذا الجهةةاز على مبةةدأ إصةةةةةةدار 4اإللكتروني )الشةةةةةةكةةل 

الصةوت بدالل من االهتزاز، ويحتوي على مهام وخيارات أوسع من 

 جهاز ضاب  الحركة الموسيقي ة )المترونوم( العادي.

 

جهاز ضاب  الحركة الموسيقي ة )المترونوم(  ـــ 4الشكل 

 اإللكتروني

 

* * * * * 
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 معجـــــم

 

gt55r 

 البــاليـــه

 (لث)الجزء الثا F رفــح

 (ني)الجزء الثا G رفــح

  

 إعداد : د. واهي سفريان

 

 

Flamenco  الْفالمينكوــ   

 ني، ققم مقافاة القص  پموسـقا  وقص  قايقي  جرق  سس

بغن ء قؤيى بصــــوم مقموص وقصــــ قه العه بام  تار ال قق ق 

نققم. العقك م المقنة ليســـــــ تيق   ني وسقا ع الك ســـــــق پاإلســـــــ

واإلقا ع بطقه الايمق  قشققا  سلى الرذوق العقبقة والموققسك 

لاذا اليو  ال ني. قصـنر اشك   قص  ال ممقنكو عس  سقا تا  

 وط بعا  واًصيا  الرغقافي سلى:

Alegrias  قصصة انقاة مع  6/8او  3/4: ققص  تيى سقا ع

 عقك م واسعة ليذقاتق .
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Sevillanas  قؤيى في األتق ي  3/4او  6/8: قصصة بإقا ع

 واالعق  الم، واصيا  جقق جرق .

Bulerias  قصصـــــة ســـــققعة ذام م مح واســـــع م  عققة :

 االققر  .

Soléa  قصصــــة   صــــة ب لنســــ ء، ذام صو  في القعبقق مع :

 عقك م لولبقة ليقيق  وال  صق .

Flamme de Paris  )72(  شعلة باريســ  

م  اقبعة فصــو ، صــمم  قصصـــ قا  ڤ قنونق   ققققةڤب لقه ســو

تيى صصــــــة م  قولقر ڤولكوم ويققمققققم وموســــــقا  م  قولقر 

قاي او  مق  ت م  اســـــــ فققم، صيمم تيى مســـــــق  كققوم بيقنقن

2331. 

 
 
 
 
 
 
 

 

قسـقمي الب لقه صصـقا  وقصــمقم قصصـ قا  وموســقا م  م  ال وق  

رنو  وسضـــقامام ال قنســـقة، وقصـــوق ارقق   ال واق الا يمق  م  ال

. ب لقه قا ق بمشـــــ مي 2931آ  21الن ق في صصـــــق القوقيق  في 

                                                           

، وسلى Flames of Parisـــــــــــ تنوا  الب لقه ب لقوســـقة قي ج "پممق  پ ققر "، وققرمم سلى اإلنكيقاقة  

. وق اما  البعض عقائه ب ققس او نققا  ب ققس، في عق  مقاير ن ق Flamme de Parisال قنســـقة 

  پممق  القي ققي ذكقم  في العنوا  بصــــــقغة ب لقوســــــقة آرو  ومقاير عققه ب لقوســــــقة ب ر ق، ام

 .Flammeالم قي، فقعني شعية ب لقوسقة وب ل قنسقة 
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ضـ مة قصـوق العشـوي ال  ئق  وعقكقا  تيى المســق ، سض فة سلى 

 مش قكة الكوقا  لقاوقة القو قق اليقامي ليوع م الرم تقة.

قغي  تيى القصصـــــــ م عقوقة القص  الشـــــــعبي، ومي جنقة 

 مقص  النبمء. قمك  اس ڤق ب إلقم ءام اليقامقة، وبعضا  قصوق

 نوقام  الصـــــــوققة لاذل المقعية م  ال وق  پم  اســـــــقعضـــــــ ق ال

ال قنســقة معقمياً اج ني وموســقا  العصــق، اج ني الشــواقع، الع   

قام العصــق پشــعبقة م  الاق  ال  م  تشــق الع   مســقمي  م  او

 وموسقا  ذام ط بع ب قوكي.

قســــقيق  مقراة سلى ... قنطيه العشــــوي المجيومة الغ ضــــبة م  م

ب ققس لقعبق ت  ســـ طا  النعياق الاقم في البمط ال قنســـي وقضـــقم 

 الن ق في القوقيق .

ـــ ة مريي   ـــكي نس اتّي الم قص ومصـــمم القصصـــ م قاقم نس

 .1118صيما  تيى مسق  البولشو  ت م 

Flattley (Michael)  8591فالتالي )مايكل( ــ 

م  اســــــقع قاص  سققلني  األصــــــ  ولي في شــــــقك جو، مو 

ــي م   ــيق ــيمق . صـــــــمم الع ــ لم في القص  باقع الا قاصصـــــــي الع

 القصص م ذام الط بع اإلققلني  القي صيمم تيى مس ق  الع لم.

فقصقه ال  صــــة وصيم اســــقعقاضــــه الن ر   2331اســــس ت م 

"Lord of dance"  ــــم  2331تــــ م "Feet of flames" 

 .Celtic Tiger" 1111"و 2338

Flèche (temps de)  حظة السهم لــ 

ص ا  قاصصــــــة قؤيقا  القاص  بو  قا ا سلى األم م منطيا ً م  

الســـــــ ه القي قققكا تيقاـ ، وقـيفع باذل الســـــــ ه سلى ال ير ع نق ً 

ــة الا ا  تيى  ــ ق رــذتــه سلى ال ير ومو في الاواء. وقابط في نا

ســ صه وقكبقا  بوضــعقة نصــر  نقة. قعقك القاص  ذقاتقه ا ن ء 

   قنسرم مع القصصة.سرقاء مذل القصصة بشك
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لقصــــر المقعية الوســــطى  "لعجة الســــام"ا قققم قســــمقة 

 ليا ا  عق  قكو  القاص  في الاواء قنطيه سلى األم م.

 

 

 

 

 

 

Fleur de Pierre  الزهرة الحجريةــ  

ســــكي تيى ڤقوڤب لقه م   م ة فصــــو ، صــــمم قصصــــ قا  ال

ســــــكي ڤقوڤوصصــــــة م  ستياي ال مقوكوفققپموســــــقا  م  قولقر 

. صيمم تيى مســــق  البولشــــو  او  مق  ت م مقوكوفققپاورة و

م نســــ ة نا ئقة م  قصـــــمقم 2314 وقوڤقح. صيمم  ققر، واُتيَّ

. صصـة الب لقه مسقوع   2319قاي ت م  بيقنقن متيى مسـق  كققو

 م  عك قة  قافقة ُيونم في منطاة األوقا .

... نع م العر ق  يانقيق  قســعى لقطوقق ما ققه وصــا  مومبقه 

. قاويل ســـــــقــي  ربــ  النعـ س سلى مميكقاــ  "فنـ   نعــ م"لبيوغ مققبـة 

قعم األقض وقضـــــع قعم قصـــــقفه ان س العر ق  وافضـــــ  الُعيي 

فـ ســـــــعـة له المر   الققا ء ســـــــيم اتيى مقاق  النعم. قباى عبقبقه 

ك ق ققن  في الاققة، وققعقض لمضــــــ قا م ومط قي  وقايقي قر  فج 

 م.وشققق قشقر تيى قت قة تم   النع
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قاق  كـ ق ققن  وقبع  ت  عبقبا  يانقيق  الذ  قع ني اقضـــــــ ً 

قعياـ ً تـ ط قـ ً بســـــــقي  الرب  القي قع و  منعه م  العوي  سلى ت لم 

البشق. قنر  ك ق ققن  بصيه 

قوســــمقا  لســــقي  الرب  م  

 اسقع ي  عبقبا  يانقيق .

Flic Flac  فالك فليكــ 

قعبقق قصـــــــر قعققــك 

كـــ مـــ  الســـــــــ ه، يو   ني 

 قكبة، وباو  بعق  قممس وقصيم ذقو  اإلبا م األقض.ال

Flick und Flocks Abenteuer  ــــــــ م امرا  فليك ـــــــــ ـ

 وفلوك 

ب لقه مالقة م   م ة فصـــو ، صـــمم قصصـــ قا  ق لقوني تيى 

موسـقا  م  قولقر مققق ، صيمم تيى مسق  بمط بقلق  او  مق  

 .2818ت م 

ق الب لقه اك ب لقه قصــــوق مغ مقام  قافقة لصــــيقاق . صيمم 

 .2881ــ  2818مق  في بقلق  بق  ت مي  411م  

Flier (Jaap)  8591( پفالير )ياــ   
قاص  ب لقه ومصــــــمم وم قص ب لقا م مولني ، يقس قعم 

سلى فقصة الب لقه الاولنيقة  2311 ســــك ، وانضــــم ت م رسشــــقار 
. 2311وقص  الب لقا م الكمســــقكقة، وصــــمم اولى ب لقا قه ت م 

ــوســـــــقس  2313 ســــــــ مم تــ م  Netherlands Dans"في ق
Theater"  ــ لقاــ م امماــ ــي ". وصـــــــمم تــي  ب  "مغــ مقام رــيق

، 2393. انقاـ  سلى اســـــــققالقـ  ت م Hikyo" 2392"، و2368
وق ّقغ  2396وصــ م بــإياق  اك ق م  فقصــة بــ لقــه فقاــ ، وتــ ي تــ م 

م بيا  ف قس ت م   .2368ليقصمقم والقيققس. ُكقِّ

Flindt (Fleming)  9005ــ 8591( ڠلين  )فليمينفــ   
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قاص  ب لقه ومصــمم قصصــ م وم قص يانم قكي، يقس في 

قصة وت ي لقيقعه ب  ،پقا ب ققسمعاـي البـ لقه الميكي ومعاي ب لقه او

ي ومع صـــــــعوالب لقه الميكقة اليانم قكقة بمققبة قاص  قئقســـــــي. 

وقــوله نرمــه بــيا قيبي يتو  م قير ال قه العــ لمقــة ليبــ لقــه، م ــ  

الب لقه "، 2361 "ب لقه قامبقم"، 2311 "قـه ماقرـ   لنـي بـ ل"

. قـوله فيقنم في قص  2368« البولشـــــــو »، 2363 "الميكقـة

 ڠاأليواق الكمســــــقكقة وب لقا م عيق ة م  قصــــــمقم النيق وكولبق

، وات ي قصـــــمقم 2363ت م  "اليقس"صـــــمم اولى ب لقا قه پقي. و

كس ق  "، و2392 "انقص ق الموم"، و2369 "المنيقق  العرق "

ــيه . 2394 "اقض األعمم"، و2393 "العــ  "، و2392 "البن

لك ق   2398ت م  "الب لقه الميكقة اليانم قكقة"اســـــــقاـ   م  سياق  

االنقا يام القي ورام سلقه، وص م بقوســـقس فقصقه ال  صـــة وصـــمم 

سلى ياالس إلياق   2382، وانقاــ  تــ م 2398 "ســــــــ لومي"لاــ  

. ت ي 2389قـ  صيم قصـــــــمقمه "فقيق" فقصقاـ ،  م سلى كيقالمنـي ع

 "يك قولق  م ققي"سلى اليانم قك وصمم ل قصقا  الميكقة  2331ت م 

. كّقم بققبــة فــ قس تــ م 2338 "ســـــــقاــ   م  نــ ق"، و2332

 .2391ت م  "Carina Ari"، وصيي وس م 2394

Flor et Zéphire  فلور وزيفيرــ 

و ب لقه م  فصـــ  واعي، صـــمم قصصـــ قا  والر صصـــقا  يقيل

تيى موسـقا  م  قولقر بوّسي، صيمم تيى مسق  الميك بيني  او  

 . الاصة مسقوع   م  اسطوق  سجققاقة.2936مق  ت م 

قاع سلـه الققـ   اق قق في ع  العوققة فيوق، سال انه ال قققيي 

في ال وض في مغــ مق  تــ ط قــة تــ بق  مع الرمقيــة كيقونقس القي 

م ء. وقصــــــعي با  سلى الســــــ قن ق منه. قعوي اق قق سلى عبقبقه فيوق

فيوق واق قق او  بــ لقــه قســـــــق ــيم فقاــ  آلقــ م وعبــ   قعيقه قعمــ  

 األسطوققة المرنعة. الش صق مبصمم لإلقع ء بطققا  
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Flores (Canelo Raoul)  ـــــــــ فلوريس )كانيلو راوول( ـــــــــــ

 8559ــ 8515

قاص  ب لقه ومصـــمم قصصـــ م وم قص مكســـقكي، يقس في 

ة، وانضـــم سلى ال قصة الوطنقة المكســـقكقة اك يقمقة الب لقه المكســـقكق

 Fine Arts"سلى  2313، وجــ يقمــ  تــ م 2312ليبــ لقــه تــ م 

Ballet"  .وقص  معا  األيواق القئقسقة، وصمم لا  تي  ب لقا م

بعي ســـنة م  يقاســـقه ليقص  العيق  في الوالق م المقعي  اســـس 

الريقي  . صمم لي قصة 2366في مكسقكو ت م  "فقصة الب لقه المسـقاية"

 La Espera"  2393 ،Terpsicore en"تي  ب لقا م منا  

Mexico" " 2389 ،"Poeta" 2388. 

Florestan and his sisters  فلوريستان وأخواتهــ 

ــ   "افــ ر اوقوقا"قيقم سلى رقصصــــــــة  م قــة اضــــــــ فاــ  يق

مســـق يم ً لع  قصصـــة الذم  وال ضـــة واأللم س م  ب لقه الرم   

 الن ئم.

 .2313ت م  صيمم القصصة

Flower festival in Genzano  ــ ـــ مهرجان األزهار في ـ

 جينزانو

ب لقه م  فصـ  واعي، صمم قصص قا  بوقنونالق  تيى موسقا  

ة صيمقا  فقصة الب لقه الميكقة اليانم قكقپ ولي. م  قولقر مقيســـــققي و

 .2818  او  مق  ت م رپنا في كو

 القصصـــــــةجيم پ ولو. ققو  البـ لقه صصـــــــة العبقبق  قوا و

 ال ن ئقة لاذل الب لقه قعقض عقى اق من  كنموذص م  ف  بوقنونالق .

Flowers  ارـــأزهــ 

ماطوتة قاصصة وسقم ئقة مع مش مي مسقعقة، صمم قصص قا  

ــقا  م  قولقر مققوق . ومشــ ميم  لقنيســ   كقم ا  صيمقپ تيى موس
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الموضـــــوع . 2393پ في لني  او  مق  ت م فقصة لقنيســـــ   كقم

  صصة عق   رقنقه. مشقه م 

Fokine (Michel)  8519ــ  8110يل( ش)مي فوكينــ   

قاص  ب لقه ومصـمم قصصـ م واسـق ذ ب لقه وم قص قوسي.  

شـــــ صـــــقة ا قم بعمه تيى مرقى ق ققف الب لقه في مطيع الاق  

العشـــــــقق . يقس في المعاــي اإلمبقاطوق  ليبــ لقـــه في ســــــــ   

 ،2311 م وانضــــم سلى فقصة مســــق  م ققنســــكي ت ،بطقســــبقڠ

وقافه امم القاصصــــ م في  .2341وا ققق قاصصــــ ً قئقســــق ً ت م 

 قق قة سال ا  اممققه الق ،قن ڤ  وك قســ ڤيوڤ پالقصصــ م ال ن ئقة م   

قم الب لقا م وعقكقه اإلصـــــمعقة القي ا قم تيى مقصــــ في م كق

 قطوق الب لقه. 

ــ لقــه ل قصــة  2319صـــــــمم تــ م  ب

 ،مســـق  م ققنســـكي ب لقه "رن   اقمقي"

ب ططه اإلصـــــــمعقة  قبشـــــــقتم  مو 

ليناوض ب لب لقه م  موصع الج مق  ال نقة 

القايقيقة المقعرق  القي انعيقم لقصــب  

وســـــقية إلجا ق بقاتة الب لققن  وقســـــيقة 

سلى شـــــك  فني رّي  مقك م .  ،الرماوق

لم ققع  اإلياق  ذام المب يئ المع فجة 

بــــ صــقــقاعــــ م فــوكــقــ  الــقــي قــقــيــ ــ  

مقم مشـــــ مي "بضـــــقوق  انســـــر م قصـــــ

وعقكة القاصصــق  مع الاصــة والعصــق 

ام ءوققرن  عشق القصص م واإلقم  فقه اعيا  الب لقه، رق الذ  ق

 ،ق يم قايم اعيا  الاصـــــةضـــــقوق   ،سال تني وروي ضـــــقوق  لا 

قصــــــمقم المشــــــ مي الرم تقة سال ليتم العنصــــــق ى لسوتيم اليروء 
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 قصـــــــمقمواق ء الـيقامي ليبـ لقـه. واتقب ق الموســـــــقا  واليقكوق واأل

 .القصص م وعي  مقم سكة ق يم الموضوع"

م اليتو  لاذل اإلصــــــمع م والقي الســــــيبي إلياق  صــــــ يفق

صة الب لقه فق"لقوسقس قيقم رمع نياء يق في ن س الوصم م ققنسـكي 

، فيبى فوكق  اليتو  ووضــع اإلصــمع م القي ن يى با  "القوســقة

، 2313"الســـــــقي قــي"صقــي القن قــذ، فاــيم امم سنرــ ااقــه لي قصــة م ــ  

   الكقن"، 2313 ققا" پ، "كيقو2313ولوڤقســــقة" پالقصصــــ م ال"

، 2321"الط ئق الن ق "، 2321 "شـــــاقااي"، 2321"شـــــوم  

ــ "، 2322 "طقر الوقي " ــه األاقه"، 2322 "پققوشـــــــك  "اإلل

اســـطوق  "، 2321"ال قاشـــة"، 2321 "يافنقس وكيوقه"، 2321

 .  2324"قوسر

ة انقاى بمغ يق  األ قق لي قص مققيري   مر بق  فوكق  ويقـ 

سلى  2328سلى قوســـــــقــ ، القي جــ يقمــ  تــ م  2324والعوي  تــ م 

 2311الـيو  االســـــــكنـينـ ڤقـة.  م مـ رق سلى الوالقـ م المقعي  ت م 

، القي قغّقق اســـما  "Fokin ballet"واســـس فقا  فقصقه ال  صـــة 

. قناــــ  فوكق  قعمــــ  "American ballet"سلى  2314تــــ م 

اً في تواصـــــــم البـــ لقـــه وامم مســـــــــ قعاـــ ، م ـــ  مصـــــــممـــ ً عقّ 

، ومسق  2313، ولني  2312 "قا ب ققسپواو"، "ولقق  پالمققو"

ـــــ  2336 "بيوم"، وفقصة 2336السك ال مقمنو  ــــــ ، وفقصة 2338ـ

"Ballet theatre" 2342 وم  امم الب لقا م القي صـــمما  في .

ا قبــ ق "، 2331 "بولققو"، 2326"ارقق الســــــــ عق"مــذل ال قق  

 "ذو اليعقــــة الاقصــــ ء"، 2339 "يو  رـوا "، 2336 "الـعــــ 

2342  . 

(A )Folk tale  حكاية شعبية ــ 

ب لقه م   م ة فصـــــو  صـــــمم قصصـــــ قا  وصـــــ غ صصـــــقا  

قاــ  صـيمومـ ققمـ  ،  Gadeقـ  تيى موســـــــقاـ  م  قـولقر البوقنون

  او  مق  تــ م رناــ پفي كو "فقصــة البــ لقــه الميكقــة الــيانمــ قكقــة"
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في الغــ بــة مع األصاام وقناــذ  "مقيــيا"عســـــــنــ ء ... قعقح ال 2814

 م  سقطققام.  "هڤاو"الش   النبق  

Fondu  ّين  ــلــ  

عقكة قاصصـــــــة قاوم  ملا  القاص  ب  ض رذته ب ني بطيء 

قكبـة الســـــــ ه القي قققكا تيقاـ . وعق  قنقاي ا  ص ا  باذل العقكة ل

 فإنا  قبيو وكونا  ققمشى اوقذو  او قيق . 

Fontaine de Bakhchisarai (La)  ينبوع ــــــــــــــــــــــــــــ

 راي اباختشيس

بـ لقـه م  اقبعة فصـــــــو ، صـــــــمم قصصـــــــ قا  اا  قور تيى 

وشـــكق  وموســـقا  م  قولقر پم  صصـــقي   مولكوڤموضـــوع صـــ جه 

قاي او  مق  تــ م  ، صــيمــم تيى مســـــــق  كققوم بيقنقنماســـــــ فقق

 ولونقــة مــ ق  قومپ... ق قطر ال ــ   رقق  الققق  األمقق  ال2334

ميمــــ ، وقــاــقــــ  تــقــــي مــقــ

ــ   ــ طقبا . وقنطيه م كمڤ

بـــاــــ  سلـــى صصــــــــقل فـــي 

ب  قشــــقســــ قا  وقضــــما  

سلـى مـرـمـوتــــة عققمــــه. 

ي مـــ ق  بك قق م   قصـــــــــّ

الــعــ ــــة والــكــبــققــــ ء كــــ  

قق  ليقاق  منا . وقجم ذلك قاع ضـــــــعقة الغقق  الا قية رمعـ والم 

ــة. ال ققمك   ــ  صققي ــ  األ قق  وققيقا ــة ال ــ  ، فقطعنا ــ  معجق لااققم

ناـ ذ مـ ق ، وقصـــــــ  رـ م جضـــــــبـه تيى ااققم  وقومق ال ـ   م  س

بـإلاـ ئا  م  اتيى البقص. قرمع اماق العقفقق  وقومقمم بإص مة ن فوق  

 يموع... وقريس صقبا  قنقع  منقجقاً جاوق طقر معبوبقه م ق . 

عاام الب لقه نر ع ً كبققاً لسـعق موسقا م  ولاو  قعبقق ورم   

 قص مقم قصص قا . 
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Fonteyn (Margot)   8558ــ8585و( ڠفونتاين )مارــ 
  

قاصصــــــــــة بــــ لقــــه سنكيقاقــــة قعــــي امم 

البـــ لقققنـــ م في قـــ ققف البـــ لقـــه اإلنكيقا . 

قعيمم قص  الب لقه قعم سشــــــقار اســــــ قذ  

ولق    مورونشـــ قو مكب قم   موســـوقســـو

ــ فق ــة الــواســـــــق الســــــــ يلقا " ، والقعاــم ب قص

 "قــــك وقيا"ڤ،  م فقصــــة 2334تــــ م "وقيا

قة فقم  بعي(. وصـــــــعيم ســـــــيم )الب لقه الميك

النرومقـة ومي قؤي  األيواق القئقســـــــقة في 

، "ىقؤ"، "صبية الرنقة"، "بعقق  القمّ "، "قانيلرققو"بـ لقاـ م م ـ  

 . "آنس م اليق "، "اونيق "، "ب صة اواص"، "المقالرو "

بعي انقا ء العق  الع لمقة ال  نقة قنايم بق  تواصــــــم الب لقه 

، ممع نوققق 2362ألو  مق  ت م  بص ة نرمة اائق ، وقصصم

لا ء اســقمق ســنوام تيقي  القاى  ملا  اســيو  القص  القوســي 

ـــي لنوققق ـــ ق مالمقوص و رمع األســـــــيو  اإلنكيقا  المعـــ فج لم

 "قومقو ورولققم"فونقـ ق . صـــــــمم مـ كمقم  لي ن ئي الشـــــــاقق 

 2393. اتيم فونق ق  ت م "ققم واقم  رم ق"وصــمم اشـــقو  

 م ئمً عاام سصب الً  "سعق القص "اقونقة بعنوا  سيسية بقامج قي 

اإلنكيقا ، وكقمقا  فقصة الب لقه الميكقة في في اوس ط الرماوق 

 Prima"المطياة". البـ لقققنـ  األولى "الســـــــنـة ن ســـــــاـ  بياـ  

ballerina assoluta"  فـــ قســــــــــة اإلمبقاطوققـــة ". ولاـــ

 . 2316. ت م "البققط نقة

Forains (Les) ل  ــ  الُرحَّ

قي، والر پب لقه م  فصـــ  واعي صـــمم، قصصـــ قا  قوال  

ــــقا  م  قولقر منق  ســــو قه. صيمقا  رصصــــقا  كوكنو تيى موس

 . 2341في ب ققس او  مق  ت م  "ب لقه ش ناقيقاقه"فقصة 
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... قصـ  فققه م  المم يق  الُقعَّ  سلى س عة بيي ، وقنصبو  

م و قمقام ومنصــــة االســــقعقاض وققاقؤو  لقايقم تقوضــــام. قا

صـــــــبقة بعقك م بايوانقة وقايم فق   قصصـــــــة قصقاة وقاوم ماقص 

ببايوانقـ م مقعة  م قاوم قوءمق   بقصصـــــــة طقق ة، وا ققاً قاوم 

ــ  في  ــ ميا ــة بك ــ م قرقمع ال قص ــة، وفي ال ق ــولعــ      الســــــــ عق ب

 اسقعقاض رم تي رذا . 

وبعي انقا ء العقض قن ضُّ قيققرق ً رمع ال ضــولقق  م  عو  

ي البايوانــة الصـــــــغقق  بابعــة رمع المكــ فــ م فــ قجــة. ال قصــة وقعو

 قطو  ال ن نو   قمقام وقرمعو  عوائرام لقواصيوا الققع  . 

ب لقه بسقطة يو  اينى سيم ح او ف  مة او قصّنع قوسق الن جق 

 بش تقققا  العاقنة.

Foregger (Nicolai) ـــ فوري ــــ ر )نيكو ي( ڠـ ـــّ ــــ  8159ـ ــــ ـ
8595 

قوســــي، اوري ويّقس نج مه  م قص مســــقعي واســــق ذ ب لقه

ال    ليعقك م الرســــيقة وصــــمم وا قص ل قصقه ال  صــــة بق  

ي  "قص  اآلالم "تميه الم قق ليري   2311و 2312ت مي  رســـّ

ــه ليقص  العــيقــ . تمــ  في مرــ   اإل قاص في  ــه قصـــــــوقاق فق

 .  موكوقبقشق موكقق م  قكو

Fornaroli (Cia)  8591ــ  8111فورنارولي )تشيا( ــ   

سة قص  سقط لقة قعيمم في معاي السك ال  م قاصصـ ة ب لقه وميقِّ

ولقق   پمع قشـقكققي، وبعي قصصا  لديواق ال  نوقة انقايم سلى المقققو

بمققبة ب لقققن  اولى،  م قنايم بق  بقشـــــيونة وميققي وبوقنس اقققس 

 وقوم  وتيي م  تواصم الب لقه. 

 ت م قســــيمم م  اســــق ذم  قشــــقكققي سياق  ميقســــة الســــك ال

. ومع صعوي ال  شقة 2333، وبيام قصمقم الب لقا م ت م 2313

في سقط لق  اضـــــــطقم ليمغ يق  سلى الوالق م المقعي  عق  ق بعم 
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وفي معايم  ال     "Ballet theatre"قـيققس الب لقه في فقصة

 . 2314عقى ت م 

Forsyth ( William)   8515فورسيث )ويليام ( ــ   

م  الوالق م المقعي ، قعيم  قاص  ومصــمم قصصــ م وم قص

في ميقســــة ب لقه  Jhungالقص  قعم سشــــقار واقس وبمك و 

روفق  وانضـــــــم سلى فقصقا . انقا  سلى الم نق  وانضـــــــم سلى فقصة 

، واج ني Urlicht" 2396 "وصــمم لا   2382 قم ت م  شــقوق

ـــة تـــ م .2393العـــ   ـــة  2382جـــ يق ال قص وتق  مـــيققاً ل قص

 .  2381ت م فقانك وقم ومصمم ً لا  

قمقام القصصــــــ م القي صــــــمما  فوقســــــق  بعنر عقك م 

قاصصـــقا  مع وضـــعق م القواء وقميي قصـــ  سلى العيوي الاصـــوى 

لمقونة رسـي القاص ، و ن ئق قه القاصصة ك نم اشبه ب لعقاك منا  

ـــة فقانك وقم   / France"ليقص  المنســـــــرم.  صـــــــمم ل قص

Dance" 2383 ،"2386 "اسقروا  قوبقم سكوم ،Step 

text" "2384القو قق تيى "، 2389 "، "ضــق ع الق  صــق  اليصقاة

.وفي ال قق  م  بعي ت م 2333" مـ ســـــــقـة "، 2388 "الاقصـــــــق

ــــققك  1111 بيا ب لقع و  مع افقاي فقصقه في قصــــمقم رم تي مش

ليب لقا م ويمج المؤ قام الصــوققة والبصــققة وصقاء  النصــو  

 األيبقة في سنر ال ال ني. 

باـير الق قغ لماقـي م   1114نك وقم تــ م جـ يق فقصــة فقا

 البع  واليقاسة. 

Forti  (Simone)  8599فورتي )سيمون( ــ   

قاصصــــة ب لقه ومصــــممة قصصــــ م سقط لقة، يقســــم القص  

ا م، وبيام القص   قام م وك نقنرقق  ويوّ  وپقعم سشـــقار م ل

 .  2361ت م 
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وج م تن صـــــق القص  القايقي  في يقاســـــة واســـــقكشـــــ ر 

القاصصة في عقك م البشق والعقوان م. صيمم مع اورا   العن صـق

 وققم    ن ئق م قاصصة ذام ط بع اققر لي. 

 Foss (Bob) 8511ــ  8591فوّس )بوب( ــ       

قاص  ومصــــمم قصصــــ م ومنقج م  الوالق م المقعي . نشــــو 

وققتقع في ت ئية قعم  في قايقم البقامج القم قيقة والقاصصــــة في 

ـــــــ  انيقة لقيقة م  صـعي تيى  شبة  .Vaudeville)73( نموذص الـ

قوّس فققا ً رالمســـق  ومو في ال  ل ة تشـــق . اســـس مع قشـــ قلا 

فنقـــ ً قاـــيم بقامج األنـــيقـــة اليقيقـــة، وبـــيا قصـــــــمقم القصصـــــــــ م 

ت م  "Pajama Game"لمســـــــقعقاضـــــــ م الموســـــــقاقة م   

،اتقمي اســيوب ً صققب ً م  الر ا وبعقياً ت  الع ط قة مع عس 2313

 ص يق تيى القعققض الس  ق والمّق.  فني

 Sweet"صمم وا قص اتم الً مسقعقة جن ئقة وقاصصة م   

Charity" 2366 ،"Cabaret" 2392 ،"Chicago" 

2391 ،"Dancin" 2398 صيمم تيى مســـــــق  البقويوا  في .

 ."Foss"ذكقى وف قه م ق قام م  اتم له رمعم قعم اسم 

Fouetté (whipped)      

في منقاى العقوقــــة عـقكــــة قص  

والــيقنــ مقكقــة والرمــ  . قــيوق القاصصـــــــة 

عو  ن ســــــا  تيى معوق سعيى الســــــ صق  

ــــ ه ال  نقة وعقكة ذقاتقا   ــــقعقنة ب لس مس

 في سقر ي اليفع المام لعقكة اليوقا . 

                                                           


ــــ  بقامج منوت م مسيّقة قايم في األنيقة اليقيقة قضم فاقام صصقق  م  ال واص  الغن ئقة : vaudevilleــــــ

.. شـ ع مذا الشك  وال واصـ  القاصصـة وما طع كومقيقة والع     ة وبايوانق م وتار ومونولوال الذع

 ال ني في نا قة الاق  الق سع تشق عقى تشققنق م الاق  العشقق  في الوالق م المقعي  وكنيا.
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Fourberies(les)  احتيا  ــ   

ب لقه م  فصيق ، صمم قصص قا  سققص لق  ق. واشقام الاصة 

قق بايم قوال  مـ نوقـ  ولق  ق. الموســـــــقا  م  م  مســـــــقعقـة مولق

قني. صيمم تيى مســـــق  او قا ب ققس او  پمؤل  م م ق ق  لقوســــّ

ققاّق  الب قم  رققونــم واقرــ نــم م   . ...2361مق  تــ م 

قايقم ب ئنة اواص لوليقام  لقيقو وكيوقالق . قيرو الب قم  لوضـــــــع 

 . الاواص ك  م  قمك  ق قيه م  تقاصق  وشقوط قعرقاقة إلفش  

 تي   وال لمسرو ق  وقفقاقه المك ق  اقاقپققي   المعق   سـك 

العبقبق  وقيرـوا  سلى رمقع األســـــــ لقـ  الم كق  وجقق الناقاة م  

 ــياع واعققــ   وابقااا وتنر وشـــــــعوذ  لمســـــــققمء تيى  قو  

الب قيق  .... وفي النا قة قســقســيم الب قم  وقابم  باواص وليقام  

ــ لقيقو وكيوقالق ــ ل م  پ ، وقغ قا  لســـــــك ــه كــ  مــ   يا ق  وقفقاق

 فوضى وسقم   واذى. 

Four last songs  أربع أغان أخيرة ــ 

ي تيى اج ن ڠ   يانقاقڤب لقه م  فصـ  واعي، صمم قصص قا  

لقققشـــــــ قي شـــــــققاوس، صـيمقا  فقصة الب لقه الوطنقة الاولنيقة في 

 .2399امسققيام او  مق  ت م 

ع مع ني الاصـــــ ئي القي قغنقا  قصـــــمقم القصصـــــ م قنســـــرم م

 قانو، صص ئي قمن  الموم مسعة طمونقنة وسمم و م .پالسو

Four saints in three acts   ــ ـــ أربعة قديسين في ثالثة ـ
 فصول 

ققرق  قومســــو  صــــمم لا  اشــــقو  بعض ڤقا م  قولقر پاو

. 2334المشـــ مي القاصصـــة، صيمم في كونقكققكم او  مق  ت م 

 . 1111صص م م  قصمقم موققس ت م صُيمم م قصقً  بق

Four Schumann pieces  أربع مقطوعا  لشومان ــ 
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   م ن  تيى موســـقا  ڤب لقه م  فصـــ  واعي، صـــمم قصصـــ قا  

في  "قوق   ب لقه"لشــوم  . قصــمقم م الققبع ا  صصــة، صيمقا  فقصة 

 .  2391لني  او  مق  ت م 

Four seasons  الفصول األربعة ــ 

واعي، صــمم قصصــ قا  م كمقم  تيى موســقا   ب لقه م  فصــ 

 في لني  "قوقـ   بـ لقـه"ققي ، صـيمقاـ  فقصـة ڤقام پم قـ ق  م  او

 2393. اتـ ي قوّبقنا قصـــــــمقم البـ لقـه تـ م 2391او  مق  تـ م 

 وصيمقا  ب لقه ميقنة نقوقوقك في الع م ن سه. 

... مرموتة قصصـــ م قصـــوق قعوالم الطبقعة في ال صـــو  

 األقبعة. 

 ب لقا م قعم  العنوا  ن سه امما : ال م تي  وصي 

 . 2911قن  ت م ڤ، صيمم في ڠقيقنالب لقه صمما  مقي ــ

، صيمم في لني   Pugniقّقو تيى موسقا  پـ ب لقه صمما  ــ
 .  2848ت م 

ــــ   ، صيمم فيمماونور  تيى موسقا  پققپب لقه صمما  ـ
 .2311ت م  ڠس   بطقسبق

ل صو  األقبعة، ال ا  ك   م  ب لقا م تيى موسقا  اــــــ 
 .Welck ,  Kudelka, Walterم 

Four temperaments (the)  ــ األمزجة األربعة 

ب لقه م  فصــــ  واعي، صــــمم قصصــــ قا  ب النشــــق  تيى موســــقا  

 Ballet "يمقــ ، صــيمقاــ  فقصــة نــقعمــ  ن س القســـــــمقــة م  قــولقر مق

Society"  2346في نقوقوقك او  مق  ت م  . 

بمقارعة قصـــــمقم قه واتّي نســـــ ة  2312 م ص م ب النشـــــق  ت

 ب لقه ميقنة نقوقوقك" في ن س الع م. "ريقي  صيمقا  فقصة 

مم . ُصمِّ "ب لقه قاصصة بم صصة"يت  ب النشق  تميه القاص  

القصصــــ م وفه ال ط  القي ققبعا  الموســــقا  في وصــــر األمارة 

ــــــطى، م   األقبعة وفه الم  مقم الطبقة والقوعقة ليعصــــــوق الوس
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مااص عاق  سلى يمو  معقا  جــــ ضــــــــــ  سلى بيغمي انقاــــ ًء 

 ب لص قاو . 

قؤي  القاصصــــو  ايواقمم ومم في لب س القيقق ... ال ااق ء 

 وال يقكوق وال قغققق في  ي قة المسق . 

اتقي قايقم الب لقه ضم  بقامج العيقي م  فقه الب لقه الا مة... 

 ب لقه صممم إلقض ء ذوه الن بة. 

Fourth symphony (the)  السيمفونية الرابعةــ 

صـــــمم قصصـــــ قا  نوم قق تيى الع    ب لقه م  فصـــــ  واعي،

ي لني  ف "الب لقه الميكقة "الســـــــقم ونقة القابعة لم لق، صيمقا  فقصة 

 .  2399او  مق  ت م 

قصــوق الب لقه قعية صــبي في العق   عقى بيوغ الكاولة. اقبع 

ة ، اشـــب  ، ال  قمة، الرنلوع م ألقبع عقك م ليســـقم ونقة، البياقة

 الم اوي .  

Foxtrot  فوكسترو  )خطا الثعلب( ــ 

قصصــة شــ تم في صــ الم القص  في الوالق م المقعي  قشــبه 

ق قم )الســققع والبطيء(. ذاع صــقم القصصــة رالمشــي تيى انغ م القا

 ون يقاً م  ققص  في اق من .  2323ت م 

، "Tea for two"وم  األج ني المشــــــاوق  لي وكســــــققوم 

"Body and Soul" ،"Sweet  Giorgia Brown" ــي . وص

ق  لعن ً تيى سقا ع ال وكســــققوم في ماطوتقه المســــقعقة ڤالر  قا

 .  "الواراة"، وكذلك ولقم والق  في "الط   والسعق"الغن ئقة 

Foyer de la danse  ــ بي  الرقص 

ـــــــقويقو( في او قا بـــ ققس، قاع  ير پُمعقَقر قص  )س

يم كمســق  قرققبي او قيققبي وص تة اعق  الم المســق ، قســق 
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وصـــــــــــ لو  كــــ   افقاي نــــ ي  

"Jockey Club"  قيقاو  فقـــه

مع القاصصـــق . وصي  يّي القســـ م 

  مذل الا تة في لوعة شــاقق   يق

قو ق با  اشــقو  وصــمم ماطوتة 

ـــ   2331قاصصــــــــــة تـــ م  قعم

 العنوا  ن سه. 

 

Fracci (Carla)  8591فراتشي )كار  ( ــ   

ب لقه وم قرة سقط لقة يقسم في معاي ب لقه السك ال،  قاصصـة

، 2314 ، والقعاــم ب قصــة الســـــــكــ ال تــ م ڤــولكوڤ م بــإشـــــــقار 

. ص مم بروالم فنقة في 2318واصــــبعم قاصصــــة قئقســــقة ت م 

 اقر ء سقط لق  وسنكيققا والم نق  والسوقي. 

كـ   يوق رقاقـ  اك ق ايواقمـ  نرـ عـ ً، قصصـــــــقـه سلى ر ن  

بقو . و موب ققشـــنقكو م ســـقيققڤو مم   نوققققاصصـــق  م مق  

فقصقا  ال  صة. وصمم  2364اسـسـم ب لمش قكة مع اورا  ت م 

ي و مقنق ـــــــــــّ ، 2368 "النوقس"   لك قال فقاقشـــــي ب لقا م ر قـ

، كم  صـــــــمم لا  2393الامق  العرققة" "، و2363 "م كب "و

ــــــقوع   م  عق   اقاايوقا  "سنذاق الايق"مويســــــو  قصصــــــة  المس

 .  يانك  

قون  قڤولي وپقا ن پص مم بإياق  صســم الب لقه في مســ ق  ياق او

قنــ  في فقيم ڤوالســـــــكـ ال وقومـ  وم يـم يوق القاصصـــــــة كــ قســـــــ 

ســـ تة مع "م  س قاص قوّس وفقيم قي اقوني  2381"نقرقنســـكي "

 .  2393"ك قال فقاقشي

 . 2313كقمم بر ئا  ال اي الذمبي ت م 
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Franca (Celia)  9001ـ ـ 8598فرانكا )تشيليا( ــ   

قاصصــــة ب لقه ومصــــممة قصصــــ م وم قرة سنكيقاقة كنيقة، 

يقســـــــم قعـم سشـــــــقار قامبقم وقويوق واقياقكوڤســـــــكي في 

األكــ يقمقــة الميكقــة ليقص ، وانضـــــــمــم سلى فقصــة قامبقم تــ م 

2336  . 

ولقق  . صـــــممم پقصصـــــم مع تي  فقه في لني  ومع المققق

. "Khadra"و"نعقــ  كونســـــــقــ ناا"اولى بــ لقاــ قاــ   2338تــ م 

ـــــم فقا   2312انقايم ت م  فقصة الب لقه الوطنقة "سلى كنيا واســـــس

ومعاــي قص  ميعاــ ً باــ . قصصـــــــم مع ال قصــة الكنــيقــة  "الكنــيقــة

، وصــــممم لن س 2394وشــــغيم منصــــ  اإلياق  فقا  عقى ت م 

، 2364ت م  "كســـــــ ق  البنـيه"ال قصـة نســـــــ قاـ  ال ـ صـــــــة م  

 .  2368ت م "سنيققم"و

Françaix(A la) (á la Française)  ــــــــــــــ عل  الطريقة
 الفرنسية 

ب لقه م   مسـة اصسـ م، صـمم قصصـ قا  ب النشق  تيى موسقا  

 .Jر   فقانســـــــقه ســـــــقققن ي لدوقكســـــــققا ليمؤلر ال قنســـــــي 

Frnçaix  في نقوقوقك او "ب لقه ميقنة نقوقوقك"، صيمقا  فقصة  

 .  2312مق  ت م 

  اسم قشـ به ل جي بققعي الب لقه يت بة موسـقاقة قاصصـة، ف مة 

ــــــقه  ــــــي صــــــيقه ب النشــــــق  ر   فقانس  Jean"المؤلر ال قنس

Françaix" (2321  و2339ــ )français   .وقعني فقنسي 

... قصـوق الب لقه ميى قاي  مقو  الشب   وقو قمم  ب لمج مق 

في قاققمام ليعمصـ م الع بق . فق   قق يى ت  اصـــــــيص ئا  في الياو 

قققي   ق ب ً بقضـــــــ ء انقاة يو  ا   عق  قؤ ـذ بمجاق التـ  قنس

قعّس بســــطعقة شــــ صــــققه. قق يى الت  القنس ت  ال ق   منرذب ً 

سلى ان ى  ق لقة قصـــع  الوصـــو  سلقا ، فقعوي ال ق   سلى الياو مع 

 صيقاقا  الايقمق  وكو  شقئ ً لم قاع.
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Francesca da Rimini  فرانتشيسكا دا ريميني ــ 

ـــــب لقه م  مش ــــــ ـــــ قاايق ، صمم قصصـ تيى  D. Lichine  ـ

ة س مم في صق جقا  مع كيق وقي مسقوع   م  رعقم يانقي، ـــــــصص

وموســـــــقاـــ  الاصـــــــقـــي الســـــــقم وني )بن س العنوا ( م  قـــولقر 

 سكي. ڤقش قكو

 قي  في لني  او  مق  ت م رنـم ڤصـيمـم تيى مســـــــق  الكو

2339. 

المشـاي األو  قصوق لا ء فقانقشقسك  واورا  م الققسق  ألو  

وقم  م  اواص فقض تيقا  ألســــب   ســــق ســــقة، وقعياا  مق ، ون 

  ولو. پالع ط ي مع شاقه اورا  

قســك   ولو وفقانقشــپالمشــاي ال  ني قصــوق العمصة البققئة بق  

ققســـق  سلى جقفة اورقه الذ  ققعو  سلى ع  ر قر، وي و  م ال

 ولو پومم  في ذقو  النشــــو  والعن ه، والمب قا  القي قنقاي بماق  

ق فقانقشـــقســـك  القي قنيفع وقياي بن ســـا  تيى الســـقر الذ  وانقع 

 طع  عبقبا . 

Frankie and Johnny  ــ فرانكي وجوني 

 ص وبنقيي پب لقه م  لوعة واعي ، صـــــممم قصصـــــ قا  قو  

سـقو  تيى موسقا  م  قولقر موقوّس صيمم تيى مسق  شقك رو 

 .  2338او  مق  ت م 

ه م  اجنقة مشـــاوق  في اســقوعى مؤلر الاصـــة اعيا  مذل الب لق

 الوالق م المقعي . 

ــة كبقق . قعــ  العــ مق   ... صصــــــــة عــ  في عي فاقق بمــيقن

فقانكي ع مقا  روني الذ  ال قم نع في االســقمق ع بعمصة ســـطعقة 

مع فق   ا قى قيتى نقييي. وفي لعجة جقق  وجض  قاق  فقانكي 

 عبقبا  روني.  م  مقاسقم الرن ا  قبع  الاقق  عق ً! 

Franklin (Frederic)  )8581ــ فرانكلين )فريديريك   



 

 222 

قاص  ومصـمم قصص م وميقس وم قص ب لقا م سنكيقا ،  

   ــيقس البــ لقــه قعــم سشـــــــقار سلقوم كمقك وكقــ شــــــــم ولق

 . قص  في األنـيقـة اليقيقة وك اقنو ب ققس مع رواق ق  ڤـوقو وسق

ققق م عقى پواالســــقعقاضــــ م الموســــقاقة واألو 2332بقكق ت م 

 .2339م ت 

قاصصــــ ً قئقســــق ً في فقصة الب لقه القوســــقة  2338ا ققق ت م 

 لمونقي ك قلو. 

قاص  يقن مقكي ذو مومبة يقامقة ن يق ، قص  في العقوض 

، 2338 "المق  البــــ ققا "األولـى في تــــي  بــــ لقاــــ م م ــــ  

، 2333 "األعمق واألســــــوي"، 2338 "الســــــقم ونقة الســــــ بعة"

 .  2341"قويقو"و

قنسك  ــــــــــــــــ فقانكيق ، وت ي سلى ڤقصة سمف 2311اسس ت م 

ــة مونقي كــ قلو تــ م  لمــي   م  ســـــــنوام، واتقمــي  2314فقص

 مسقش قاً وم قر ً لعي  فقه في الوالق م المقعي  وسقط لق . 

Frappé  طرقــ 

ـــ   ـــذم ـــة قاصصـــــــــة قن  عقك

القاص  بو  قممس بايم الســــ ه 

المقعقكة تنه صيم الســـــــ ه القي 

 قنقص  تيقا .

 
Free fall  سقوط حّر ــ 

ب لقه م  فصــ  واعي، صــمم قصصــ قا  قققيي تيى موســقا  م  

قـولقر شـــــــوبـ ، صـيمـم تيى مســـــــق  رـ معة قوق ل او  مق  ت م 

2369  . 

قصصـــ م وموســقا  كونشـــققو شـــوب   مة قوافه بق  قصــمقم ال

 آالم والمش قكة العّق  لدفك ق والصوق. ل مس
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بـ لقه "وصـيمقاـ  فقصـة  2391اتقـي قصـــــــمقم الـيقكوقام تـ م 

 .  "قامبقم
Fris (Maria)  8518ــ  8599فريس )ماريا( ــ   

ســـــكي ڤاورقاصصـــــة ب لقه الم نقة، يقســـــم قعم سشـــــقار  

ـــم بق  م قير المـــي  پو ـــيام القص  في بقلق  وقناي ققققي، وب

 األلم نقة والقعام ب قصة ر نق  ش ّقا. 

ــة قص  في منقاى الكمــ   وقصصــــــــم امم  قمقعــم فققس بقانق

سـقكقة بإقا   ق م. م قم منقعق  سذ الام بن سا  م  ساق ة األيواق الكم

 .  ڠقا م مبوقپكوالقس او

Froman (Margarita)  ـــــ ــــــ ـ   8150ريتا( ڠفرومان )مرـ
8510   

وســمڤقة، رقاصصــة ب لقه ومصــممة قصصــ م واســق ذ  قوســقة قو

،  وانضـــــــمــم سلى فقصــة "البــ لقــه اإلمبقاطوققــة"يقســـــــم في معاــي

صـــــــم مع فقصــة يقــ رقيقم بق  تــ مي . قص2313البولشـــــــو  تــ م 

،  م سلى فقصة 2329، وت يم سلى  البولشــــو  ت م 2326و 2324

ــ  ڤوســـــــمرسلى قو 2312. مــ رقم تــ م 2328تــ م  "موقيكق " ق

ق ، وســـــــ ممم في ست ي  سعق ء ف  الب لقه روتميم مع فقصة ب لقه ا

قاي، وبــيام قصـــــــمقم  يبقا پسلى ياق او 2339فقاــ . انقايــم تــ م 

، واســـســـم تي  مياقس 2349 "اســـطوق  األوقكقي"م منا  الب لقا 

ي. ڤوسمرلقعيقم الب لقه، وسـ ممم في سعق ء ف  الب لقه في االقع ي القو

وســـــــمڤق  في اوائ  ال مســـــــقنق م سلى الوالق م المقعي  رجـ يقم قو

 عق  اسسم ميقسقا  ال  صة لقيققس الب لقه. 

Frontier  حدودــ  

اعي، صـممم قصص قا  م قق  ماطوتة قص  عيق ة م  فصـ  و

قام م تيى موســقا  م  قولقر موقســم، صيمقا  فقصقا  في نقوقوقك ر

 .  2331او  مق  ت م 



 

 224 

القصصــــ م قصــــوق قصــــمقم القّواي األوائ  وعم ســــقام. صيمم  

الــقصصــــــــــ م فــي الــعــقوض األولــى كــرــاء مــ  تــمــــ  اوســـــــع  

.Perspectives1&2 

Frutos (Javier de)  8519يير دي( ڤتوس )خاوفرــ  

ناوقيي، قعيم القص  في وطنه ڤقاص  ب لقه ومصــــمم قصصــــ م 

 ق  ا م ومع س وفي ميقسـة لني  ليقص  المع صق وفي معققر ك نقن

 مقح ت م رقانيق في نقوقوقك. بيا القص  مع فقصة  قص  مســـــق  

. 2383تــ م  "Laura Dean dancers "،  م مع فقصــة 2383

، وقصصـــــ م ل قصة 2331 "موم القمّ "بيا قصـــــمقم القصصـــــ م فايم 

، ولي قصـة الميكقة النقواقمنيقة Elsa Canasta" 1113"قامبقم 

"Milagros" 1116ل قصــــة  ، وصـــــــمـم "Phoenix dance 

theatre" ،"Paseillo" 1116و ،"Blue Roses" 1118. 
Fuller (Loie)  8591ــ  8119فولّر )لوا( ــ   

قاصصـــــة ومصـــــممة قصصـــــ م وم قرة م  الوالق م المقعي ، 

كقســـــــبــم قرقبقاــ  ال نقــة ومي قم ــ  وققص  وقغني تيى  شـــــــبــة ا

المسـق  بعقياً ت  المن مج الكمسـقكقة لقص  الب لقه. ابقكقم م سمي 

ــياي  ــه امق ــون ــه وك ــ ً طوقمً عقكق ــة  وب ــيق ــه مقق ــ ني ايق ــ لقص  ال عب ب

لرمســـــــاـ ، وطوقم ال كق  بـ ققـياء ا وا  عققققة ذام ذق  طوق ، 

قشـــكقيقة سلى ر ن  فن ني االقر ل القما  وســـ ممم في العق   ال نقة ال

واالنطبـ تي، وص م تيي منام بق يقيم  في لوع قام ومنعوق قام. صيمم 

 "جقوم"، 2831 "ال قاشـــــــة "تـيياً م  القصـــــــمقم م الن رعة م   

. وصيمم في مطيع الاق  العشــــقق  2831 "قصصــــة الن ق"، 2833

 اق ء قص قصـــــــمقم م لقصصـــــــ م رم تقة اك ق قعاقياً ب بقك قم  أل

ميقسـقا  ال  صـة واسقمقم  2318وقو ققام ضـوئقة. اسـسـم ت م 

 .  2311في قايقم تقوضا  عقى ت م 

 Fuoco (Sofia) )8581ــ 8190ــ فيوكو )سوفيا  
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قاصصــة ب لقه سقط لقة يقســم 

قعــم سشـــــــقار بماقس، بــيام 

 2833القص  في مقمنو تـــ م 

ولم ققر وا ال  مســــة تشــــق  م  

لـى اوپــقا  ـم انــقـاــيــــم س ،الـعـمــق

وبقتم في القص  تيى  .ب ققس

ناــ  لابــم بــ لـ سذقو  الاــيم عقى 

Pointue،   ــم بق ــسوقناي   قطــ لق

ــــــــ ، سنكيققا وسو ســـــــپــ نقــ  وفقنس

ــم  في اوا ق ســـــــققنقــ م واتقال

 .الاق  الق سع تشق

  

 

 

 

 

 

 

G 

 

Gilmour (Sally)  9001ــ  8598يلمور )سالّي( ـڠ ــ  

  قعم سشـــــــقار يقســـــــم في لني ،قاصصـــــــة بـ لقـه سنكيقاقـة

قم ت م بوانضــــمم سلى فقصة قام ،ڤقن  وفي معاي قامبقم ك قســــ

وصيمم  ،قصصــــم األيواق القئقســــقة مي  تشــــق ســــنوام. 2339



 

 226 

ـــ "  في  امقا" : العقوض األولى ـــ " ، 2333 عي ـــذئ "بققق وال

، 2344" الســــــقم ونقة البســــــقطة"، 2342"االتققار" ، 2341

، 2349البع ق"  "توي  ،2346 نح" پ" السقي ،2344" پ"الا ق

Concerto Burlesko ،  "اتقالم القص  . 2348"لقية شق ء

 . 2313مع فقصة قامبقم ت م 

Gilpin (John) 2383ــ 2331ق  )رو ( پقيـر ــ  

 "كو  ــــ    يقس القص  في معايَ  ،قاص  ب لقه ومم   سنكيقا 

ــ  " و"قامبقم" ــةسلى  2341انضـــــــم تــ م  .ققبم  ،"قامبقم" فقص

ـــقق  فقا صـــب  م  القااو قي پقص  مع فقصة قوال   .صصـــق  القئقس

 م ت ي  ،2311تـ م  قالـ س"وومع فقصـة "مـ قكقاي  ك ،2343تـ م 

 2361وفي ت م  .سلى لنـي  وانضـــــــم سلى فقصة "ب لقه ماقر   لني "

 مم قاصصي الب لقه الذكوق في سنكيققا . اقعي م   .اصب  ميققم  ال ني

Gingerbread Heart (The)  با الانربق صي  م    ــ 

ب لقه م   م ة فصــو  صــمم قصصــ قا  فقوم   تيى موســقا  

م  قـولقر ب قانوڤققح. صيمم تيى مســـــــق  ارق  او  مق  ت م 

. ققو  الب لقه صصــة شــ   صيم ل طقبقه كعكة انربق  تيى 2314

شـــــــكـ  صيـ ، وققياتى قؤى ســـــــعقي  قي   ملا  العق   في يمى 

 الكعك.

 لميقسة القوروسمڤقة.قعي الب لقه م  امم ب لقا م ا

 Ginner (Ruby) 2398ـ 2886رقّنق )قوبي(   ــ 

و بقق  في القص  اإلجققاي الايقم،  ةاســـــــق ذ  قص  سنكيقاق

يقسـم الب لقه صب  ا  ققعمه في يقاسة القص  اإلجققاي وقؤسس 

. اســســم  م  "القاصصــو  اإلجققاقو "فقصة ســّمقا   2323ت م 

ـــــــة قص    2313. وفي تــ م "رقنققوبي "العق  األولى مــيقس

رمعقــة مــيقســـــــي القص  اإلجققاي. ال ــم العــيقــي م  الكقــ  في 

 مر   ست ي  سعق ء القص  اإلجققاي الايقم.
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Gioia (Gaetano) 2816ـ 2968رقوق  )ر قق نو(   ــ 

قاص  ب لقه ومصــــــمم قصصــــــ م سقط لي، ك ي ا  قن قط في 

قققس، ســـســـيك الكانوم، لكنه ققارع عق  القاى القاص  الكبقق ڤق

 وقعّو  سلى قاص  الب لقه.

ــــقققه ال نقة في  ــــقار ققافققق ، وبيا س قعيم القص  قعم سش

 قوم  ققص  وققام  األيواق النس ئقة.

ب لقه مايم  "Sofonisba"قصـــمقمه األو   2983صيم ت م 

 له الطققه لي و  امم مس ق  الب لقه.

 بــ لقــه في منقاى القــوله 112كــ   رقوقــ  جاقق اإلنقــ ص، صــيم 

 ."وكيقس القص فسو"والم  لقة، واسقعه لا  

قعقضـم ب لقا قه القي ُتقضـم تيى مس ق  سقط لق  ولقابو  

 وميققي وڤققن  لمنقع   ال ني.

ي فقعقض رقوق  لع ي ة ســــــاوط تيى مســــــق  ســــــ   ك قلو 

 پولي صضم تيقه ومو في ذقو  مريل وتط ئه.ن 

Giselle  ّ ــ رقاق 

 م قصصــ قا  كوقالي وپقّقو،ب لقه قوم نققكقة م  فصــيق ، صــم

ق  صصــة  واتي صصــقا  ققوفق  روقققه وڤققنوا ي  ســ   لقو  معقَمي 

قا ب ققس پليشـــــــ تق األلمـ ني مـ قنققح م قنه. صيمقا  فقصة ياق او

 .2842او  مق  ت م 

قـــيوق اعـــيا  العكـــ قـــة في جـــ بـــة بواي  القاق  في الاقو  

 الوسطى.
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ئة رقاق  وامقق وســــقم قرمع ع  صــــ يه بق  العســــن ء البقق

ققاق  م   طقبقـه األمقق  ب ققيي، وققاق  م  رقاق  مقنكقاً با  

 صق ي ت بق.

قنـ فس مقمققو  عـ قس الغـ بة األمقق تيى ع  رقاق  سال ا  

 األ قق  قصّيل.

ــــق  قكقشــــر مقمققو  عاقاة شــــ صــــقة األمقق البقق م والس

 الك م  وقاء قنكقل. 

لعي المب لغة، األمق الذ  العســـــــنـ ء رقاقـّ  مولعـة ب لقص  

، القي ق شـــــــى م  ا  "بققق "ق قق الم ـ ور في اتمـ ه والـيقاـ  

وقنضــــم  )Wili)74قوي  سفقاطا  في القص  بعق قا  فققعو  سلى 

سلى ســـــق  اشـــــب   ال قق م اليواقي قو  ت  قصصـــــا  لقمً في 

 اتم ه الغ بة.

قاقق  موكــ  امقق كوقالنــي ققافاــه ابنقــه بــ ققيــي وقســـــــعقا  

   الطبقعـة المعقطـة بكوج رقاقـ  وقعربـ   بـون صة وبســـــــ طة برمـ

سـكنا . ققص  رقاق  مقعبة بضقوفا  النبمء م قق  يمشة األمقق 

اعة... قاقق  األمقق ه. قنســـع  الضـــقور أل ذ صســـط م  القوابنق

المقنكق مقســـــــيمً باـــيوء لققعـــي  سلى رقاقـــ . سال ا  مقمققو  

 مقق المقنكق. قعوي األمقق قعققض طققاه ك شـــــ  ً لرقاق  موقة األ

ب ققيي وقاقق  م   طقبا ، فقكقشر رقاق  العاقاة الا سقة وقققن  

م  شـــي  الصـــيمة، وققص  وصي ا ق  تايا  وقعطم صيبا ، فقســـاط 

 ومي قي ج ان  سا  األ قق .

... وفي سعيى اليق لي ققســــي  األمقق سلى الغ بة وقاقق  لقر و 

 ر وتني منقصــر اليق  قبع  اطقتني صبق عبقبقه وقطي  المغ ق . 

. ققريى رقاق  لعبقبا  Wilisقاصصــــة قققاســــا  مقّقا ميكة الـــــــــــ

ـــ   فقاقق  مناـــ  وقعـــ و  معـــ ناقاـــ  بم رـــيوى، وقعـــ و  رقاق
                                                           


 فق   قموم في فقق   طوبقا . : Wili ــ



 

 227 

مقاصصـــــــقه لقعو  يو  انقا م مقّقا م  عبقبا ، وقنر  في مم طية 

الميكة سلى باوغ ال رق مناذ  عبقبا . و مع شــــقوه الشــــمس قعوي 

سلى صبوقم  .. وقباى األمقق وعيل قع ني القوس،  والم  Wilisالــــــ 

 ال قاه وقونق  الضمقق.

اشــــــاق الب لقا م القوم نققكقة واك قم  قايقم ً م   "رقاق "... 

امم ال قه الع لمقة وســ عة ليقن فس بق  الب لقققن م، بيءاً م  ك قلوق  

ڤ ، النورققا  وف ني اقيســــــيق، مقوقاً بولقســــــق  م قكوڤ  ور لقن  او

 وانقا ًء بوتجم ب لقققن م الاق  العشقق .

اتـيم ليبـ لقـه تي  نســــــف قن ولم بعض القعيقمم في اليقكوقام 

(، 2884پ  )ســ   بطقســبقڠ پققواســيو  اإل قاص، م  امما  نســ ة 

 (.2321ونس ة فوكق  )ب ققس 

Gitana (La) ــ ال جرية    

قپو يب لقه م   م ة فصـــو  صـــمم قصصـــ قا  والر صصـــقا  فق

ق لقوني تيى موســقا  م  قولقر شــمقم واوبقق. صيمم تيى مســق  

 .2838س   بطقسبقڠ او  مق  ت م 

ق قطر مرموتـة م  الغرق الط يـة لوقققـ  ابنة يوه مقيقن ... 

وبعي ســـــنوام تيقي  قاع سقال   اب  ع كم نوف وقوي في ع  لوققق  

الب لقه  موق قق وقاياي قعيا ً با  عق  قكقشـــر انا  م  اصـــو  نبقية.

 بعوي  لوققق  بقفاة عبقبا  سقال   سلى صصق واليم  اليوه.

 Glissadeــ ا نز ق 

 طوط اناالصقـة ااع ـة قؤيقا  القاص  يو  ا  عقكة ص فا ، 

منطيا ً م  الوضعقة ال  مسة سلى وضعقة المب تي  بق  الس صق ،  م 

قعوي سلى الوضــــــعقة ال  مســـــــة، وب لق لي ققعقك القاص  ب طو  

 نبقة. قمك  سرقاء ن س العقكة ب قر ل ال ير او األم م.ر 
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 Gloire (La)  المجدــ     

ب لقه م  فصـــــ  واعي، صـــــمم قصصـــــ قا  انقوني قويوق تيى 

موســـــــقاـ  ا قـ قم  م   م  افقق عق م م  قولقر بققاوڤ ، صيمقا  

في نقوقوقك،  2311او  مق  تـ م  "بـ لقـه مـيقنــة نقوقوقك"فقصـة 

قصـــــــوق البـ لقـه االايوارقة القي قطبع عق   نروم المســـــــق  بك  

قن صض قا  في عق قام ال  صة والع مة وذلك م   م   م ة مش مي 

 ."م ميم"و "فقيقا"، "اجقص   لوكققسق "مسقعقة 

 Gloria  لورياـڠــ    

ى موسيقا من ـةة باليه من فصل واحد، صمم رقصاتها ماكميالن عل1

ڤنةت اةاردن أول مرة في لندن پولينةش، قةدمتهةا فرقةة الكوتةأليف 

 .1782عام 

لڤيرا بريت اين،  "وصةةةةية الشةةةةباب"موضةةةةوو الباليه مسةةةةتوحى من 

ويعبر عن األسةةةةةةى لزهوق أرواح الشةةةةةةبةاب في خنةادق معارك 

 الحرب العالمية األولى.

ـةةةةةةـةةةةةة باليه من فصةةل واحد، صةةمم رقصةةاتها مارك موريس على 2

حةةان من تةةأليف ڤيڤةةالةةدي، قةةدمتهةةا فرقةةة مةةارك موريس في أل

 .1781نيويورك أول مرة عام 

 قو ققام األلع   الكنسقة ريّقة في ق  صق  المشاي القاص .

Glover (Savion)  8519ڠلوڤر )ساڤيون( ــ 
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قاص  ومصــــمم قصصــــ م م  الوالق م المقعي ، شــــ قك في 

  وا الع شق  م نش ط م المسق  الموسقاي في بقويوا ، ولم ققر

وعص  تيى ر ئا   Tap danceالعمق. وبقع في قص  الــــــــــ 

. قعي م  افضــ  مصــممي وقاصصــي 2331قوني لقصــمقم قه ت م 

 في الوالق م المقعي .  Tapالـ 

Glushkovsky (Adam) ــ 8159ڠلوشكوڤسكي )آدم(  ــــ

8110  

قاص  ب لقه ومصـــمم ب لقا م وميقس قص  قوســـي. يقس 

اإلمبقاطوق  في ســـ   بطقســـبقڠ قعم سشـــقار  في معاي الب لقه

. قص  مع فقصة م ققنسـكي تي  اتوام 2813يقيلو، وق ّقص ت م 

انقا  بعيئٍذ سلى موســـكو، وتم  مصـــمم ً قئقســـق ً في البولشــــو ، 

 2832. اتقا  ت م 2821ومـيققاً لمـيقســـــــة القص  فقاـ  تـ م 

 .2833وج يق البولشو  ت م 

ي جــ قــة الــيصــة طبه ريوشـــــــكوڤســـــــكي منــ مج قــيققســـــــقــة ف

واالنضــب ط، ورع  م  البولشــو  من فســ ً صوق ً لمســق  م ققنســكي 

پولقو  لموســكو صقاقام ع ســمة اناذم واق ذ  م  فقق  ارقق   ن 

 ميقسة الب لقه م  ال ن ء.

 .2816ت م  "مذكقام اسق ذ ب لقه"طبع مذكقاقه 

 Goddard (Jonathan)  8515وّدارد )يوناتان( ڠــ 

يقا ، يقس القص  في ميقســـــــة قامبقم، قاص  بـ لقـه سنك
ـــــــ  2333وبيا القص   ت م  ، "مسـق  القص  االسكقيني "مع الـ

،  م سلى فقصة "قققشـــــــ قي الســـــــقو "سلى فقصة  1111وانقا  ت م 
 .1118قامبقم ت م 

قاص  ققمقا بوضو   طواقه القاصصة وعس موسقاي فققي. 

 ."افض  قاص "تيى ر ئا   1119عص  ت م 

 Godden (Mark)  8591)مارك(  نودّ ڠــ 
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قاص  بـ لقـه ومصـــــــمم قصصـــــــ م م  الوالق م المقعي ، بيا 
بيقاســـة القم ق  وانقا  سلى يقاســـة القص  ومو في العشـــقق  م  

، 2384قڠ الميكي، وانضـــــــم سلى فقصقـه ت م پالعمق في معاـي وقنق
. واتقمي مصـــــــمم ً 2383وُقفع سلى مققبة قاص  قئقســـــــي ت م 

األمقق  "، 2331 "اســـــــطوق " ، وصــيم2331ليقصصــــــــ م تــ م 
، ورمع بق  2333 "ممئكــة في ف  العمــ ق "، 2332 "والرنــي 

 األسيوبق  الكمسقكي والعيق .

 "Les Grands Ballets Canadiens"صــــــمم ل قصة 

، 2331 "مقاق "، 2334 "ااقه ف ق "، 2333 "الغقفـة"بـ لقـه 

 ڠ.پقل قصة وقنق 1113 "الن   السعق "، 2338 "يقاكوال"و

معاي قص  "و "ب لقه بوســـــط "م تي  ب لقا م ل قصقي وصـــــم

 ."م ققبق

Godunov (Alexander)  ألكساندر(  ڤودونوڠــ(
 8559ــ 8515

قاص  ب لقه سـوڤقققي. يقس في معاي ب لقه البولشو  والقعه 

 .2366ب قصقه ت م 

ــه  ــ لق ــ "قص  يوق كــ ققنق  في العقض األو  لب  "آنــ  كــ قنقن

. ف ا 2396 "ع  ما ب  ع "ب لقه ، واليوق القئقســـي في 2391

 .2393ب لمقيالقة الذمبقة في مس باة الب لقه بموسكو ت م 

 American"ِلقيقعه ب قصة  2393جـ يق البولشـــــــو  ت م 

Ballet Theatre" عق  بيا القم ق   2381، والاماـ  عقى ت م

 السقنم ئي.

Goh (Choo- San)  ــ 8511)تشوو ــ سان(  هوڠــ
8511  

ومــيقس قص  ومصـــــــمم قصصـــــــ م وم قص  قاص  بــ لقــه

ب لقا م صــقني. يقس في اك يقمقة ب لقه ســقن  فوق ، وج يقم  ت م 

 ، والاما  لمي "البـ لقـه الوطنقـة الاولنـيقة"، والقعه ب قصـة 2391
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 مس ســـنوام. انقا  سلى فقصة ب لقه واشـــنط  وتم  فقا  مصـــمم ً 

جم ســـ   معليب لقا م وميققاً فنق ً مســـ تياً. لاقم قصـــمقم قه اســـقع

قعي ب لقه پقا ب ققس والســوقي. فقه الب لقه في الوالق م المقعي  واو

Configuration .م  افض  سنر ااقه 

Goldberg Variations   ولدبرڠتنويعا  ڠــ 

ب لقه م   م ق  قنوقع ً. صـــمم قصصـــ قا  قوّبقنا تيى موســـقا  

ة نبـ لقـه ميق"م  قـولقر بـ ج قعمـ  العنوا  ن ســـــــه ، صـيمقاـ  فقصـة 

تيى مســــق  لقنكول  ســــنقق في نقوقوقك او  مق  ت م  "نقوقوقك

2392. 

 

 

 

 

 

 

قصصـــ م  ن ئقة وقب تقة وســـياســـقة ورم تقة ققوالى وقنســـرم 

 مع سقا ع وسقتة ولعنقة القنوقع م.

 Goleizovsky (Kasyan) ـــــــــ ــــــــــ وليزوڤســـكي )كازيان( ڠـ

 8510ـ 8159

قاص  بـ لقـه ومصـــــــمم بـ لقا م قوســـــــي. يقس الب لقه في 

وسـكو  م انقا  سلى سـ   بطقسـبقڠ، وقعيم قعم سشقار فوكق  م

، وانضــم سلى فقصة البولشــو . اســس معققفه 2313وق قص ت م 

وصـــمم تي  ب لقا م مصـــغق .  2326ال    في موســـكو ت م 

وم قس نشـ طه مصـمَم قصصـ م   قص البولشو ، و  صة تيى 

اً. بققمســـ ق  األنيقة اليقيقة والمســـ ق  الصــــغقق  معاا ً نر ع ً ك
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لققؤس معققر ميقســـة البولشـــو . واســـس  2328ويتي ت م 

مم ، وص"فقصة ب لقه العرق  بموسكو"فقصقه ال  صة  2311ت م 

 "سله العاو "لاـ  العـيقـي م  البـ لقاـ م ذام الطـ بع العيق ، م   

، ولاقم ب لقا قه 2311 "قوســـر الرمق "وافضـــيا   "ســـ لومي"و

، و 2311 "لوال"فجة م   شـــقئ ً م  المم نعة م  األوســـ ط المع 

 .2319 "الاوبعة"الـ 

ــــــو ،  ق بع رولقاوڤســــــكي نشــــــ طه ال ني بعقياً ت  البولش

مقعوالً سلى الع مم الموســـقاقة وصـــ الم الموســـقا ، وقنا  بق  

ــيّو  وقكّقر القصصــــــــ م  ـــــــوڤقققي ق ــ لقم االقعــ ي الس م قير اص

ال ولكيوققة، وقصـــمم القصصـــ م ل قه الغن ء والقص  الشـــعبي 

 اق  اليا يقة.لوا

Golovina (Solange) )ــ ڠولوڤينا )سو نج 
 قكقا م"قاصصة ب لقه قوسقة شاقاة سققص. انضمم سلى فقصة 

، قمقعـم بقانقـة قص  بـ لقـه م ـ لقـة، والامـم ال قصة "ي  كوقالـ س
 عقى ق ككا . تميم في مر   القيققس.

 Golovine (Serge) 8551ــ 8591ولوڤين )سيرج( ڠــ 

فقنســــــي م  اصــــــ  قوســــــي، قعيم القص  قعم قاص  ب لقه 
 اإلقشـــــ يامسشـــــقار األســـــق ذ  رولي ســـــقيوڤ  بميقنة نقس، وقياى 

روســق م ققكو. انضــم پقا ب ققس والنصــ ئ  م  اســق ذ قص  ياق او
پقا ، وجــ يقمــ  بعــي تــ م سلى ياق او"مونقي كــ قلو"سلى فقصــة بــ لقــه 

عوياً ا  صـــوعاه فق "م قكقا ي  كوقال س" م انقا  سلى فقصة  ،ب ققس
 سلى ر ن  قواقم "الط ئق األاقه"ســـــــققعـ ً، وقوله في ايائه ل ن ئقة 

 م قق وق.

ا  ق يمشــــــة وستر   اســــــ قذ  الب لقه ونا يم  عق  قص  في 
 "لالع  ومصــــــقق"ب ققس مع ال قصة ذاقا ، وقوله في قايقمه ب لقه 

 م  قصمقم سققص لق  ق.
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قر ، واشـــ"قف ه القص "فقصقه ال  صـــة  2361اســـس ت م 
ــ لقــه او 2363و2364بق  تــ مي  ــة ب م. پقا رنقتيى سياق  فقص

، وق بع نشــ طه القيققســي. كّقم بوســ م 2396اتقا  القص  ت م 
 .2338الشقر ال قنسي ت م 

Gopak  پاكوڠــ 

قصصـــــــة اوكقانقة في ج قة العقوقة ققصصـــــــا  القر  ، وص م 
مو الب لقه القوسي بقكقق ا  ، واي يم ضم  مش مي الب لق في  همصمِّ

 ."ر ق نقه"و "ق قاس بولب "العاي السوڤقققي م   

Gopal (Ram)  9009ــ 8581پال )رام( وڠــ 

قاص  ومصـمم قصصـ م واسق ذ قص  مني . قعّي امم قاص  
تّقر اوســـــــ ط القص  الكمســـــــقكي بقاــ لقــي القص  الانــي . قعيم 
القص  قعم سشـقار اس قذ  كب ق م   مقاقا وسونياقام وكونقو  

، واسس 2333 ق. اصـطع  فقصقه ال  صة سلى لني  ت م ون ب كوم
في لني . الر  "اكـ يقمقة القص  والموســـــــقا  الانيقة" 2361تـ م 

 ."اسطوق  ق ص مع "و "قصص م الاني"العيقي م  الكق  امما  

Gordeyev (Viacheslav)  ـــــ ــــــ وردييڤ )ڤياشيسالڤ( ڠـ

8511 

قاص  وم قص ب لقا م قوســـــي، يقس في معاي البولشـــــو  
. ف ا ال قصةالقعه ب قصقه، وقص  األيواق القئقســـقة في تقوض و

 2382بـ لمقيالقة الذمبقة لمســـــــ باة القص . بيا ت م  2399تـ م 
بقصــــمقم الب لقا م وتق  ميققاً فنق ً ل قصة ب لقه رماوققة قوســــق ، 

 .2339ــ 2331واسقيم سياق  البولشو  بق  ت مي 

Gordon (David)  8591وردون )ديڤيد( ڠــ 

قاص  ب لقه ومصـــــمم قصصـــــ م م  الوالق م المقعي . يقس 

القص  قعم سشـــــــقار ك نقن ا م ال نو  في معاي بقوكيق ، وقعيم 

 وموقسم ويوّ .



 

 216 

 م  العاي الســ يس  "مسـق  قص  رويسـ "قص  مع فقصة 

 "، ومع الــــــ "سقالو  ققنقه"م  الاــــــــــــق  العشــــــقق ، ومع فقصة 

Grand Union" .م  السبعقنق م  

 فقصقه ال  صة وصمم لا  تي  اتم  . 2392م اسس ت 

مصــــمم قصصــــ م ذو عس قعيقيي مقايم، سلى ر ن  قؤقة 

ــــــقعقة صــــــ ئبة ص يق  تيى يمج النصــــــو  والقصــــــوقق  مس

پ. صـــــــمم تيياً م  األتم   ل قصقه، پوالســـــــقنم ئي واج ني ال

، Frame work" 2383" ،2398 "مــــ ذا عــــي "امماــــ  

ه مــــ مــــة م ــــ  ، وصـــــــمـم لـ ق2383 "الـوالقــــ م الـمـقـعــــي "

"American Ballet Theatre"مســـــق  قص  م قلم"، و" ،

 .ققس پقا بوياق او

Gore (Walter)  8515ــ 8580ور )والتر( ڠــ 

قاص  بــ لقــه ومصـــــــمم قصصــــــــ م وم قص سنكيقا ، يقس 

القص  قعم سشــــقار م ســــق  وقامبقم وانضــــم سلى فقصقا  ت م 

ــة 2331   ، وقص2331تــ م  Vic Wells،  م انقاــ  سلى فقص

 ."سقق  م ر "اليوق القئقسي في ب لقه 

 "القص  ال ق مي"، وصيم 2338بـيا قصـــــــمقم البـ لقا م ت م 

، 2344 "الســـــــقم ونقة البســـــــقطة"ل قصـة قامبقم، قيقا  ب لقا م 

. 2343 "انقونق "، و2348 "لقية شــــق ء"، 2346 "پ نحالســــقي "

وتمــ  مصـــــــممــ ً عّقاً وصــّيم  2311تــ م  "قامبقم"جــ يق فقصــة 

 2313 "بط صة بقضـــــ ء"ل قصة الشـــــ ناقيقاقه، و 2312 "نةاليعق"

 ليس يلقا وقيا.

فقصقه ال  صـــة، وقنا  بق  م قير تواصـــم  2313اســـس ت م 

 2319الب لقه، وقســــــيم سياق  فقصة ب لقه ميقنة فقانك وقم بق  ت مي 

واشـــقر تيى سياققا  بق   "ب لقه لني "، وص م بقوســـقس فقصة 2313و
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مـي  اقبعة اتوام اســـــــق ذاً ليب لقه في ، وتمـ  2363و 2362تـ مي 

 فقصة رولبقنكق   بميقنة لقابو .

 صمم روق  م  سقققه ال نقة اك ق م   م نق  ب لقه.

Gorski (Alexander)  ـ 8118ورسكي )ألكساندر( ڠــــــــــــ

8591 

قاص  ب لقه ومصــــمم قصصــــ م قوســــي. اســــق ذ ب لقه المعاي 

ي  ف  الب لقه اإلمبقاطوق  في س   بطقسبقڠ. وقعي م  امم مري

ق ڤميقمق"في قوســـــــقـ . اتقمـي طققاـة قيوق  القص  الذ  ابقكقل 

 2316وطباه في معاي ومسق  م ققنسكي. انقا  ت م  "پ نورسقق

سلى مسـق  البولشو  وص م بعقكة سصمعقة م مة، سذ عيَّ  من مج 

 واس لق  قيقق  الطم  والقاصصق  فقا .

وتّي  بعض ، "يو  كق وم"ات ي قصـــــــمقم قصصـــــــ م ب لقه 

نوققيام "ب لقه  2321، وصـــــــمم ت م "بعقق  القمّ "مشـــــــ مـي ب لقه 

 ."ب ققس

ــــو  "عيم القص "يتي سلى لني  عق  صيم  ، وت ي سلى البولش

 ."كار ڤقنوس"ب لقه  2314وصيم فقا  آ ق قصمقم قه ت م 

 Goslar (Lotte) 8551ـ 8501وز ر )لوّته( ڠــ 

قعم سشــــقار ڤق م  ، قاصصــــة ومم ية سقم ئقة الم نقة، يقســــم 

وقصصـــــــم وم يـم تيى مســـــــ ق  األنـيقة اليقيقة في بقلق . ج يقم 

، واســـــــقاقم في مولقووي عق  ص مم بقصـــــــمقم 2333المـ نقـ  ت م 

 القصص م ل قصقا  ال  صة ولدفمم السقنم ئقة.

مــ قلق  "بقتــم في قعيقم القص  واإلقمــ ء، وم  امم طمباــ  

 ."مونقو

 Goviloff (Georges Golovine) جورج  فيلوڤوڠــــــــ(

 ڠولوڤين(
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قاص  ب لقه فقنســـي م  اصـــ  قوســـي، شـــاقه ســـققص، قعيم 

ــــــق ذ   ــــــقار األس ــــــك ق ، القص  في ب ققس قعم سش پققوبقارقنس

وقص  معاــ  األيواق  "مــ قكقا ي  كوقالــ س"وانضـــــــم سلى فقصــة 

 القئقسقة، وبيغ مققبة النرومقة.

 ."ماقر   لني "تم  مع فقصة 

Graham (Martha)  8558ــ8151اهام )مارتا( ڠرــ 

قاصصــة ب لقه ومصــممة قصصــ م واســق ذ  قص  وميقق  فقه 

بـ لقه م  الوالق م المقعي . شـــــــ صـــــــقة فنقة ب قا  في ت لم الب لقه 

 العيق  لياق  العشقق  في الوالق م المقعي .

في ميقسة  2326بيام ققعيم القص  ت م 

يقنقــ  و  في تمق مقاــيم نســـــــبقــ ً، والقعاــم 

. صيمم ت م 2313ق  و  عقى ت م ب قصة يقن

في نقوقوقك او  امسقة قص  قاصصًة  2316

من قي ، واســــســــم في الع م الق لي ميقســــقا  

ال ـ صـــــــة لقعيقم القص  العـيقـ ، ميقســـــــة 

ســـقت   م  قعولم سلى من ق  القص  العيق  

فقصقا   2313كونم ت م في الاق  العشقق . 

بــ لقــه عقى ال ــ صـــــــة ليقص  العــيقــ ، وقنايــم بق  تواصـــــــم ال

 مسقنق م الاق  العشقق ، وك نم ال قصة ماقصق  تيى القاصص م 

فاط، سال ا  القاصصـــــق  الذكوق انضـــــموا سلى ال قصة بيءاً م  ت م 

. وس  سـّمم قصمقم قا  القاصصة ب لقا م سال انه لم قك  لا  2344

ا  شـبه ب لب لقا م الكمسـقكقة وعك ق قا ، ام  اتم لا  ذام الصقغة 

في  "مقيق ً "ة فاي اسـقميم مواضقعا  م  المسق  اإلجققاي القوائق

، "ققاكيققمنســ"و "قعية اليق "في  "روك ســق "و "كار الاي "ب لقه 

او م  فولكيوق ســـــك   امققك  األصـــــيقق  او ب لقعمه في يقاســـــة 

العق   ال  صـــة ليشـــ صـــق م الق قق قة م   ر   ياقك، األ وام 

 بقونققه، سمقيي يقكنسو .
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 م ليغو  في اتم ه شــ صــقة المقا  األمققكقة وســعم رقام

(. 2331( وقايب م مشـــــــ تق العا  )نعق  2331)بـ لقـه العـيوي 

وفي مقاعــ  ا قى ا قــ قم مواضـــــــقع   ق ــة ومقعــة  )كــ  ن س 

عيبة اســــــقعقاض وبايوانقو الق ( او مشــــــ مي شــــــ تققة )قســــــيقة 

 الممئكة(. مصـــــممة ب لقا م ذام نق ص جاقق قر وا المئة وال م نق 

بـ لقاـ ً، تميـم في مرـ   قـيققس الب لقه في البياقة ب ط ً اقضـــــــقة، 

وابقكقم وضـــــــعق م قجاق عقك م األطقار وم  صـــــــيا  وكونا  

مرقي اواق ، سال انا  مع قطوق اسيوبا  اكقسبم  طوطا  وعقك قا  

 الك قق م  االنسق بقة والمقونة والش تققة.

قوق س سياق  اسقيم قون لي ب2332بعي وف   م قق  رقام م ت م 

ال قصة، وواصـــ  قايقم اتم لا  ونشـــق مب يئا  في مر   قعيق  ف  

 الب لقه.

 Grahn (Lucile)8501ــ  8185يل( ــن )لوسـراهــــ ڠ  

قاصصـــــة ب لقه يانم قكقة، يقســــــم قعم 

قة الب لقه الميك"سشــقار بوقنونالق  في ميقســة 

وفي ب ققس قعم سشقار ب ّققا،  "اليانم قكقة

ناـــ ر  وايم پسلى كو 2831وتـــ يم تـــ م 

ــ ذمــ   ــ لقاــ م اســـــــق ــة في ب األيواق القئقســـــــق

ــة س ق  ــ يق  ال قص ــ . اضـــــــطقم لمغ بوقنونالق

 مر نشــــو مع اســــق ذم ، وت يم سلى ب ققس 

وقصصــــــم ب لقه ك قن ڤ   البنيصقة  2838ت م 

، وي يم 2843قا، وانضمم سلى فقصقا  ت م پتيى مسق  ياق األو

سقيسيق، من فسة ا  قم مش تق رماوق في من فسـة ع ي  مع الب لقققن  

 الب لقه في ب ققس. 

تيى "سقولق "سلى لنــي ، وقصصـــــــم يوق  2841انقايــم تــ م 

ـــبة المســـق  الميكي، ويوق  . وص مم بروالم فنقة "ابنة الي " ش
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. صــ مــم بقــيققس 2816في تواصـــــــم البــ لقــه عقى اتقاالاــ  تــ م 

ــه في الق ــ لق ياق ، وفي 2862و 2818اقڠ بق  تــ مي پقص  الب

. ش قكم في اإلنر ا 2891ــــــــــــــــ  2863مقونقف بق  ت مي قا پاو

اســـــــ طق  الغنــ ء في "و"ذمــ  القاق "المســـــــقعي ألوپقام ڤــ رنق 

 .  "نوقمبقڠ

Grand duo ــ الثنائية الكبيرة  

تمـ  قاص  م  قصـــــــمقم مـ قك موققس تيى اقبعـة ما طع 

 ق نو ليمؤلر لو م ققســـــو ، صيمقا پموســـــقاقة م   ن ئقة الكم   وال

فقصة م قك موققس تيى مســــق  م ســـــ شــــوســـــقس او  مق  ت م 

. تمـــ  قاص  قرققـــي  الصـــــــ ـــ م قبعـــ  في البـــيائقـــة 2333

(Primitivism.) 

Grand pas   طو  قاصصة كبقق ــ    

 طو  قص   ن ئي، شــــ ئعة في الب لقا م الكمســــقكقة، قبيا بقماقي 

ألو ، قيقا  ا قشــــ قك فقه فقصة الب لقه والب لقققن  األولى ققافاا  القاص 

 قصصة بطقئة  م القنوقع م وقنقاي ب  قمة. 

م  اشـــــــاق ال طـ  القاصصـــــــة الكبقق  قيـك المعقوفـة في بـ لقه 

 ."پ كوقق "وب لقه  "ققمونيا"

Grand Pas Classique  ال طو  الكمسقكقة الكبقق  ــ 

قصصـة  ن ئقة صمما  راوڤسكي تيى موسقا  م  قولقر اوبقق، 

مســـــــق  الشـــــــ ناقيقاقه. قايم القصصـــــــة تيى  2343وصيمم ت م 

 قكقة.ـــاسقعقاض ً ف م ً لما قام قص  الب لقه الكمس

Grant (Alexander)  )2311ــ رقانم )القكس نيق   

قاص  بـ لقـه وم قص ب لقا م نقواقمني ، قعيم في ميقســـــــة 

الس يلقا وقيا قعم سشقار اوبقق   وموق ، والقعه ب قصقا  بعي 

ــ ن ــة ال  ــ لمق ــة، وققفع تــ م العق  الع ــة قاص   2343ق سلى مققب

 في الس يلقا "نصر الط بع"قئقسي، وُتيَّ افض  م  قص  ايواق 
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وقيا. قوله في اياء األيواق القئقســــــقة لقصــــــمقم م اشــــــقو  م   

، 2362"پققسق و "،2312"يافنقس وكيوقه"، 2348 "سـنيققم"

. ا ققق مــيققاً ل قصــة 2368 "قنوقعــ م سنق مــ "، و2364 "العيم"

، وميقب ً ل قصة 2383و 2396لبـ لقـه الوطنقـة الكنـيقة بق  ت مي ا

 . 2383ــ  2381بق  ت مي  "ب لقه ماقر   لني "

Graziosa ــ رقاقاقواا    

پ  تيى موســـقا  م  پقق، صـــمم قصصـــ قا  واعيب لقه م  فصـــ  
پقا ب ققس او  قـولقر ققويوق الب ّق، وصيمم تيى مســـــــق  ياق او

 .  2862مق  ت م 

  قصـــــممم الســـــقعقاض ما قام الب لقققن  ام ل صـــــقق صب لقه 
 فققاققس في اياء القصص م اإلسب نقة واإلقط لقة. 

Greco(Emio)  )2361ــ رققكو )سقمقو   

قاص  بـ لقـه ومصـــــــمم وم قص بــ لقاـ م سقطـ لي، قـيق  في 
معاي م قق وق بميقنة ك ّ . وبيا القص  في األنيقة اليقيقة  م انضـــم 

. قناــ  بق  تــي  فقه قص  عــيقــ ، م ــ  "قــ انق"سلى فقصــة بــ لقــه 
ة قق شـــــولق  فقصقپفقصة ر   ف بق وفقصة ققشـــــق  واقا. اســـــس مع 

 "Double Points"وصــيمــ   ،قص  عــيقــ  بمــيقنــة امســـــــققيام
يمم بق  ت مي   2336المكونـة م   مســـــــة اتمـ   قاصصـــــــة، صـُ

.  قصــمقم م عيق ة ورققئة قعقمي لغة Hell" 1111"، و1111و
ـــــم  العمصة قص  ريقي  ولقي  بق  سمك ن م العقك م القعبقققة لرس

 .  القاص  وال ض ء المعقط به م  ضوء وصوم

Greco(José)   )1111ــ 2323ــ رققكو ) وسقه  

 ني م  اصــــ  سقط لي. م  امم قاصصــــي ال ممقنكو پقاص  سســــ
والشـــققك القاص  الم ضـــ  لقاصصـــة ال ممقنكو الشـــاقق  اقرنققنقق . 

قعــم سشـــــــقار مقيق  ڤقوال واألقرنققنققــ ، يقس قص  ال ممقنكو 
ـــة عقى تـــ م  ـــة اليقيق ـــيق ـــة  2341وقص  في األن ـــيا بمقافا عق  ب
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األقرنققنققــ . وفي ناــ قــة اقبعقنقــ م الاق  العشـــــــقق  اســـــــس فقصقــه 
 ال  صة. جاق في تي  افمم مولققويقة. 

 وق ّقغ ليقيققس.  2331ت م  القص اتقا  

Green Table (The)   ضقاءــ الط ولة ال  

ـــــ ص غ صصقا  وصمم  ــــــ ب لقه قصصة موم في  م نقة مش مي ـ
تيى موســــقا  م  قولقر فققيققك كوم . صيمقا   Jossقصصـــ قا  

تيى مســـــق  الشـــــ ناقيقاقه  "Filkwang Tanzbuhne"فقصة 
   .2331او  مق  ت م 

ققعـــ وق يقبيومـــ ســـــــقو  

قققيو  بااقام القســمقة عو  

طـ ولـة  ضـــــــقاء ت  تب قــة 

ـــ ئراـــ ـــة العق  ونق   الكـــ ق ق

تـيــى شـــــــعــوبــاــم م   م  

مشـــــ مي ققعو  وققوقر  بق  

ــي  المكق والغضــــــــ  الشــــــــيق

والمصـــــــــ لعـــة والقعققض والوتقـــي واال قمر سلى عـــي ستم  

 العق . 

ــه لاطــ م مؤ ق ، م ــ  وياع  ــ لق وفي مشـــــــاــي آ ق قصـــــــوق الب

المعـــ قبق  ألعبـــ ئام، ورعقم المعـــ قك، وناو  الســـــــكـــ   وبقوم 

 .  اليت ق ، وتوي  الن رق 

ـــ  قعوي  ـــيم ـــي األ قق قصـــــــوق توي  الســـــــمم تن والمشـــــــا

الـيقبيوم ســـــــقو  سلى ط ولة العواق والق  وض، وقعينو  الســـــــمم 

 مطياق  قص ص قام في الاواء. 

صيمم الب لقه في امم تواصــم الب لقه، وعاام نر ع ً كبققاً، و ي م 

 انطب ت ً مؤ قاً.  

Gregory (Betsy)  2311رقق وق  )بققسي( ــ   
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صـة ب لقه وم قرة سنكيقاقة، قعيمم في ميقسة القص  في قاص

ت م  "Second Stride"لنـي ، وشـــــــ قكـم في قـوســـــــقس فقصة 

ـــم في مســـــــق  2381 بق  تـــ مي  "The Place". شـــــــــ قك

ڤـــ   بوق  في سعقـــ ء  . وتميـــم قعـــم سشـــــــقار2339و2334

ليقص  المع صـــــق، واســـــقيمم  "Dance Umbrella"ماقر   

 ماقر   المذكوق. اإلياق  ال نقة لي 1119ت م 

Gregory (Cynthia)  ) 2346ــ رقق وق  )سقن ق   

ه قعم ـــم الب لقـــه م  الوالق م المقعي ، يقســـة ب لقــــــقاصص

. " C.Maracciو M.Panaieو  R. Rosellat"سشـــــــقار 

ب قصة ب لقه سـ   فقانسـقسكو فقصصم األيواق  2362القعام ت م 

ــم ــاــــ م مــ  قصــــــــمــق ــق ــبــــ ل ــعــقوض األولــى ل ــي ــقســــــــقــــة ل ــقئ   ال

L.Christensen ــــة  2391. انضـــــــــــمــــم تــــ م ــــقص ــــى ف سل

"American Ballet Thaetre"  وقصصـــــــــم فقاـــ  األيواق

القئقســـــقة لب لقا م كمســـــقكقة ولب لقا م م  قصـــــمقم ب النشـــــق  

 "في منقصر اليق "،  2363 " م سقة بقاما"وقويوق، وب لقا م 

 "ب ج پـ قققق "، 2391 "الاقّ "، 2363"المعبوي األبـي "، 2369

م  ال قصة المذكوق  وق بعم  2332. انســـعبم ت م Tharpلــــــــــ 

عق قا  ال نقة في س قاص الب لقا م الكمســـــقكقة وقيقق  فقه الب لقه 

 في امم تواصم الب لقه.

قمقعم بقانقة قص  م  لقة وعضــوق مســقعي وبنقة في ج قة  

 القن سه.

Greve (Kenneth)  2363رققم )كقنق ( ــ   

م قص يانم قكي، قعيم الب لقه قاص  ب لقه ومصــــمم قصصــــ م و

 American"الميكقة اليانم قكقة ومعاي ب لقه في ميقســـــة الب لقه 

ballet" م 2386تــ م  "بــ لقــه مــيقنـة نقوقوقك"، والقعه ب قصــة  ،

ـــة  . وجـــ يق تـــ م 2388تـــ م  "American ballet"سلى فقص
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ة مققبــ مققپقا بــ ققس عقــ  منعــه نوقسلى فقصــة بــ لقــه او 2383

 النرومقة. 

، وفقصة ياق 2331قص  مع فقصـة بـ لقـه شـــــــقوق ـ قم تـ م 

، وت ي سلى اليانم قك بققبة قاص  قئقســـي 2332ڤققن  ت م پقا او

 .  2331ت م 

قاص  طوق  الا مة ذو عضـــــــوق مســـــــقعي، قص  األيواق 

 الكمسقكقة والمع صق  بإقا   م  لي. 

 "كسـ ق  البنيه"، و1113 "م ميم"صـمم تي  ب لقا م امما  

وقســـــــيم سياق  فقصــة البــ لقــه  1118قا  القص  تــ م . ات1119

 الوطنقة ال نينيقة. 

Grey (Beryl)  2319( رقا  )بققق ــ   

قاصصة ب لقه وم قرة ب لقا م سنكيقاقة، يقسم قعم سشقار 

م.شــ ق  وفي ميقســة ب لقه الســ يلقا وقيا قعم سشــقار ڤولكوڤ  

 م وي  ڤ لوا وســـــققرققم. انضـــــمم سلى فقصة الســـــ يلقا وقيا ت

ـــــق  م  العمق. قصصـــــم يوق اويق   2342 ومي في القابعة تش

 اويقم في ب لقه بعقق  القم ومي في ال  مسة تشق .

قاصصــة طوقية الا مة انقاة العقك م ذام مومبة اســق ن ئقة 

وعضـــوق مســـقعي صو . قصصـــم األيواق البطولقة في القعبقق 

، The quest" 2343" ليعقوض األولى لب لقا م اشــقو  م  

"Les Sirènes" 2346 ،"قكققم ليميكة"، 2348 "ســــنيققم" 

، وب لقا م م  قصـــــــمقم ي  2316 "مـيقـة تقي المقمي"، 2313

 ، وقصمقم م لكقانكو وم سق . 2343 "نامة"ڤ لوا م   

بروالقا  المسـقاية قاصصًة اائق ، وقصصم  2319بيام ت م 

  مفي امم تواصم الب لقه في اوقب  و  صة مع فقصة البولشو   

 .  2364وفي بكق  ت م  2318و2319ت مي 
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بق   "London Festival Ballet"قســـــــيمـم سياق  فقصة 

الرمعقــة " 2332، وققاســــــــم تــ م 2393ـــــــــــــــ 2368تــ مي 

 . "اإلمبقاطوققة ألس قذ  القص 

 .2388كقمم بيا  ف قسة اإلمبقاطوققة البققط نقة ت م 
Grigoriev (Serge)  )ـــوقققم )سققص ـــقق ـ ـــ رـ ــــ ــــ  2884ـ ــــ ـ

2368   

ــــي، قعيم القص  في معاي القص   ــــق ذ ب لقه قوس قاص  واس

ليمســــــق  اإلمبقاطوق  في ســــــ   بطقســــــبقڠ وق قص فقا  ت م 

، والقعه ب قصة م ققنســـكي. وبعي تي  ســـنوام انضـــم سلى 2311

، وتم  مشــــقف ً تيى 2313فقصة الب لقه القوســــقة ليق رقيقم ت م 

ّ  مققبط ً ب ل قصة قـيققبـ م ال قصـة وقســـــــققق اموقم  اإلياققة، وج

 عقى وف   يق رقيقم. 

، 2321 "شـــــــاقااي"قص  مع فقصة يق رقيقم في ب لقا م  

. القعه 2323 "العــ نوم العرقــ "، و2324 "الــيقــك الــذمبي"و

قســـّقق اموقم   2313ت م  "الب لقه القوســـقة لمونقي ك قلو"ب قصة 

ــ لقعــ و  مع 2348اإلياققــة عقى انعم  ال قصــة تــ م  . ســــــــ مم ب

 "ق الن ق الط ئ"ه الب لقققن  قشــــقققققشــــقال  في قاقئة تقوض اورق

قصة ل  "الســــــقي قي"و "ولوڤقســــــقةپوالقصصــــــ م ال" "قققوشــــــك پ"و

بــ لقــه ". الر كقــ   2361و 2314الســـــــ يلقا وقيا بق  تــ مي 

 .  2313ت م "يق رقيقم

Grigorovich (Yuri)  2319رـقق ـوقوڤقح )قوق ( ــ  

ب لقا م ســــوڤقققي. قاص  ب لقه ومصــــمم قصصــــ م وم قص 

ـــــنيق  ـــــقار الكس يقس الب لقه في ميقســـــة ب لقه لقنقن قاي قعم سش

. قص  األيواق 2346م، وق قص فقا  ت م پونوم ققپوشـــــــكق  و

القئقســــقة في فقصة كققوم، وقمقا في اياء ايواق نصــــر الط بع. 

، 2343 "ال  قس البقونا "ســـ مم في العقوض األولى لب لقا م 

. بيا 2311 "ق قاس بولب "، و2314  قونلال ق "كســــــ ق  البنيه"و
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 "الامق  العرققة"ب يئ ً بقصصــــ م  2319قصــــمقم الب لقا م ت م 

قوكوفققم القي عااــم نرــ عــ ً كبققاً، فــيتي رقق وقوڤققح سلى پل

 2362. وصـــمم ت م 2313قايقما  تيى مســـق  البولشـــو  ت م 

لمقيقكوم والقي صيمم بنر   مم    تيى  "اســـــــطوق  الع "ب لقه 

 2362مســق  كققوم ت م  لق  كققوم والبولشــو . واتقميمســ

سلى البولشـــو  لقشـــغ  منصـــ   2364اســـق ذاً ليب لقه، وانقا  ت م 

اإلياق  ال نقة ومصــمم القصصــ م القئقســي مي   م ق  ت م ً ا قص 

ـــقكقة والمع صـــق .  قعيُّ قصـــمقمه  وصـــمم  ملا  الب لقا م الكمس

امم  2368وقق   ت م ل  قشـــــــ ي "پ قق كوسســـــــ"وس قاره لب لقه 

ــــــققنق م الاق  العشــــــقق . وم  انر  قصــــــمقم قه  سنر ا له في س

، 2393 "قومقو ورولققــم"، 2391 "سقالــ   القمقــ "األ قى 

 فقصقه ال  صة.  2331. اسس ت م 2381 "العصق الذمبي"

ووس م لقنق   2366كّقم بوسـ م فن   الشـعو  السوڤققققة ت م 

 .2391ت م 
Grisi (Carlotta)   2831ــ 2823رـققا  )ك قلوق (ـ ـ  

قاصصـة ب لقه سقط لقة نشوم في اسق  

موســـــــقاقة، يقســـــــم القص  في مقمنو 

چققه. قعم سشــــقار األســــق ذ ال قنســــي 

 2833انطياـــم في تـــ لم البـــ لقـــه تـــ م 

وعااــم نرــ عــ ً كبققاً تيى مســـــــق  ياق 

 پولي، عق  القامپقا ســ   ك قلو في ن او

قّقو، الذ  وتي بونه ســــــقرع  پق رو  قاص  الب لقه واألســــــق ذ الكبق

منا  ب لقققن    قصة. وص م  بروالم فنقة في تواصـم الب لقه. وقصصم 

 "La Zingara"پقا في ب ققس ف صمً قاصص ً ضم  او 2841ت م 

ا ـ قم امقم م كب ق نا ي الب لقه وستر بام وفي طيقعقام ققوفق  روقققه، 

 صة قاصص قا .پقا ب ققس سلى ب وسقت   م  ضمقا  ياق او

ا ب لقصصة پقاسقايم سقققا  ال نقة الب ققسقة تيى  شبة ياق األو
ــــ    پ  م ققپققسلى ر ن  النرم لوسق    "La favorita "ال ن ئقة في الـ
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يمشــــة رماوق الب لقه ونا يم . صقق ققوفق  روقققه ب لقع و  مع ســــ   
قيقه بمومبــة  "رقاقـ "روقص وكوقالي صـــــــقـ جـة وقصـــــــمقم بــ لقـه 

وق  رققا ، ب لقه ســـــقصـــــعي با  سلى مققبة النرومقة سلى ر ن  ك قل
 ق لقوني وسقيسيق. 

كقــ  القوائي النــ صــي ققوفقــ  روقققــه قصــــــر اياء مــذل البــ لقققنــ  

رمعم بق  تذوبة العقك م اإلقم ئقة وقشـــ صقا  وبســــ طقا  »ال  قصة: 

ـــــ مي م  راة ا قى. ميكة  ـــــ تق المش م  راة، وصو  قعبقق قعّقك مش

ج قة القو قق تيى رماوق انيمح ن سق ً ن سه وامقام مش تقل  ن يق  في

 «.عقى اليموع ج فمً ت  قانق م ايائا 

 2841و 2841قصصــــــم ك قلوق  رققا  في لني  بق  ت مي 

، "قق پال"، "عســـــن ء ميقنة ر  "تيياً م م ً م  الب لقا م، اشـــــاقم  

قڠ ب. ويتقم سلى س   بطقس"القصصة القب تقة"، و"شـقط   ألقبعة"

لقايم تي  ب لقا م م مة تيى  شــبة المســـق  اإلمبقاطوق . اتقالم 

القص  ومي في القابعة وال م ق ، واص مم في بيي  ســـــ   ر   صق  

 رنقم. 

Grosse Fuge   

ب لقه م  فصــ  واعي صـــمم قصصــ قا  ڤ   م ن  تيى موســـقا  

ـــولقر بققاوڤ ،   Netherlands Dans"صـــيمقاـــ  فقصـــة م  ق

Theater" ـــه م 2392  تـــ م او  مق  م   . ققنـــ و  البـــ لق

قصـــــمقم قا  القائعة العمصة بق  القر  والمقا  بقصصـــــ م قؤيقا  

 اقبعة ااواص م  القاصصق  والقاصص م . 

صيمم تي  فقه ب لقه م مة مذل الب لقه في سـ   فقانسـقسكو ولني  

 ولقو  وبقمقن ا م. 
Grossevatertanz  قصصة الِريّ ــ  

قة م  الاق  الســ بع تشــق، اســيوبا  قشــبه قصصــة شــعبقة الم ن

ة  م ُكقِّ م مذل القصصــــتقاس. ألاك نم قايم في ع مم  ،پولونقاال



 

 248 

مة في  لقاـيم في البـ لقاـ م، وارمـ  م ـ   لاذل القصصـــــــة قيك المايَّ

 ."كس ق  البنيه"ال ص  األو  م  ب لقه 

 Grossman (Dany) 2341رقوّسم   )ياني( ــ  

 م واســــــق ذ وم قص ب لقه م  قاص  ب لقه ومصــــــمم قصصــــــ

الوالقـ م المقعـي ، يقس قعـم سشـــــــقار شـــــــوّق وايونقّ  وم نم 

، 2393و 2363وفــ قنوق . قص  مع فقصــة قــ قيوق بق  تــ مي 

، "Toronto Dance theatre"سلى فقصة  2393وانقا  ت م 

وصـــــــمم لا  العيقي م   2398 م اســـــــس فقصقـه ال ـ صـــــــة تـ م 

 الب لقا م. 

ق ة وممقعة، ققن و  مواضقع ارقم تقة قصمقم قه القاصصة طق

 وسق سقة، والقصص م اشبه م  قكو  ب لعقك م القق ضقة. 

Gsovsky (Tatiana)  ــ  2333  راوڤسكي )ق قق ن (ــ 

ب لقققن  قوســـقة ومصـــممة ب لقا م، ص مم بيوق م م في سعق ء 
الب لقه العيق ة في الم نق . يقســـــم في ســــــقويقو يانك   في ســــــ   

م قعــــم سشـــــــقار نوڤقكوم وكققســــــــــ نوڤــــ  بـطـقســـــــبـقڠ،  ـ
   . م في معاي يالكقوا بيققسي  ،پققوبقارقنسك ق و

واســــقاقم  2311اوڤســــكي ت م رانقايم مع اورا  ڤقكقوق 
ميقســة لقعيقم الب لقه. وتميم في  2318في بقلق ، واســســم ت م 

قســ  سپقا في مر   قصــمقم القصصــ م في األنيقة اليقيقة ويوق األو
  . ڠ ويققسيپقققوال

بق  شـــــــطق  بقلق   2366و 2341قـنايــــم بق  تــــ مي 

ذام القطيع م  "Berlin Ballet"واألقرنقق ، واســـــســـــم فقصة 

 الطيقعقة. 

صـــــــممـم تـيياً م  البـ لقاـ م العـيق ـة ل قه ب لقه ميقنة بقلق ، 
 "انقصــــــ ق افقويقم"تيى موســــــقا  مقنال،  2311 "المعقول"امما  
تيى  2313 "الصــقني العنيلق "تيى موســقا  ك ق  اوقر،  2313

ج ي  "تيى موســــقا  نونو،  2314 "المعطر األعمق"موســـقا  سقك ، 
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 "ال ط ق  الســـــبع الا قية "تيى موســـــقا  ســـــورقه،  2319 "الك مقيق 
 تيى موسقا  ڤ ق .  2361

Gsovsky (Victor)  )2394ــ  2311ــ راوڤسكي  )ڤقكقوق  

قاص  ب لقه واسـق ذ ومصـمم قصص م وم قص قوسي، يقس 
ي ســـ   بطقســـبقڠ قعم سشـــقار ســـوكولوڤ . ج يق قوســـق  ت م ف

قا پققفاة اورقه سلى بقلق ، وتق  اسق ذاً ليب لقه في ياق او 2311
تم  في ميقســـــــة ب لقه.  2318واســـــــس مع اورقه ت م  ،بقلق 

، وص م بروالم فنقة 2333و2331قصـــمقم القصصـــ م بق  ت مي 
م  اســق ذاً في ب ققس، وت 2341وقيققســقة واســعة، واســقاق ت م 

 . 2349قيقاقه عقى ت م ناومع فقصة الش  پقاليب لقه في ياق األو

بعي سص مة صصـــــــقق  في لني  ت ي سلى الم نق  وتم  في س قاص 
 .  2311و 2311الب لقا م في مقونقف بق  ت مي 

 2391و 2311قناــ  في تواصــــــــم البــ لقــه بق  تــ مي 
س وقصمم الب لقا م ألمم مس ـــــقيقِّ ـــــ قعا . امـ ـــــم قم قصمقـ ه ـ

 .Y ، وم  امم طمبـــه"و  الكمســــــــقكقـــة الكبقق ــــــــــــــــال ط"
Chauviré, V.Verdy, V.Zorina . 

Guérin (Isabelle)  2362رـققق  )سقاابقّ ( ــ      

قاصصــــة ب لقه فقنســــقة، يقســــم في المعاي الموســــقاي بب ققس 
. 2381وانضــــــمم سلى فقصقا  ت م  ،پقااألووميقســـــة قص  ياق 

ليمصــمم اقمقق ص   GV 10في ب لقا م  قصصـم األيواق القئقســقة
 "ســـــــنــيققم"، 2381لكققســـــــقي  "صبقــ  مبوط الجمم"، 2384

 "Le parc"، 2383 پقـــ ق "صواتـــي اليعبـــة"، 2386نوقققم 
 .  2334پققيقوك  

 قاصصة س عق  ذام اّطمت م مقنوتة و ا فة واسعة. 

 . 2388ڤيوڤ  پ ، وكقمم بر ئا  1112اتقالم القص  ت م 

Guerra (Nicola)  )2341ــ  2861ــ رـوقّقا )نقكوال  
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قاص  ومصــمم قصصــ م سقط لي، ق قص في ميقســة ب لقه ســ   
وبيا القص  مع فقصقا  وقنا  بق  الم نق  وفقنســـــــ   ،پوليك قلو في ن 

 ققا والوالق م المقعي . يوسنك

ڤققن ، واص م فقا  مي  تشــــــق پقا بيا قصــــــمقم الب لقا م في ياق او
ــــنوام،  م انقا   تيى  2329پســــم. ا قص ت م پقا بوياسلى ياق اوس

م ســ   "، وصــمم فقا  "پولوكسك ســقوق و"پقا ب ققس مســق  ياق او
تيى موســـــقا  فيوقا  شــــــمقم. وتم  فقم  بعي في قوم   "ســـــ لومي

والســــــك ال مقمنو. قعّي م  افضــــــ  مصــــــممي الب لقه اإلقط لقق  في 
 النصر األو  م  الاق  العشقق . 

Guests (The)  الضقورــ  

ب لقه م  فصـــــ  واعي، صـــــمم قصصـــــ قا  قوّبقنا تيى الع   
قوقوقك في ميقنة ن "ب لقه ميقنة نقوقوقك"بيققشـــق ق ، صيمقا  فقصة 

 .  2343او  مق  ت م 

مرموتقـ   م  القاصصـــــــق  والقاصصـــــــ م سعـيامم  اكبق م  
 األ قى قبيق   مش تق الن وق المقب ي  ليقرة قيقك ع فة العياء. 

ي م  قصــ لة القص  ب ل ققاق  الا يمق  اليذق  ققع  صــ ع  
. قوقي صـــــ ع  الصـــــ لة قم سّ    ا  ا قمط اوقبعيبة القص  مقرنِّ 

اعــي فققــة المرموتــة  قــ ابــوصنعــة قواتاــ  تيى المرموتــة الكبقق ، قع
وقنيس وققاص  فق   م  المرموتة  اً،اائي  ً صن تسلى ن ســـه الصـــغقق  

م ال ن ئي الشـــ   وانيم رام  في وقمعج الرمقع ميى انســـر  ،الكبقق 
األرواء القوم نســقة... وتني انقا ء القص  الرم تي قيتو المضــقر 

وقصــيم المرموتة الكبقق  ب قوص ال ن ئي الشــ    ،سلى سســا ط األصنعة
بق     م  الق ققهقت  قاـ لقـي األمســـــــقـة. ققب تي المرموتق   وصي قمكن

م  قاصصـــة ت  اشـــقق صاال ن ئي. قعبق ك  م  الشـــ   وال ق   بعقك م 
وققمكنـ   م  اإلفمم م  صبضـــــــة المرموتقق  المقن فققق   ،المقبـ ي 

 وقنيمر   في قصصة  ق مقة قائعة قجم س ط المرموتقق . سق ق! 

 Guiablesse (La) قققة ـالع  ــ  
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م  قصـــــمقم قو  پ ص تيى موســـــقا   ،ب لقه م  فصـــــ  واعي

شـــقك رو  اوپقا صيمم او  مق  تيى مســـق  .وقيق م رقانم ســـقق 

 .  2333ت م 

 ،صصــة الب لقه مســقوع   م  عك قة  قافقة م  راق الم قققنقك

ون ســام سلى اإللا ء ب ب لقر  عو  ت قققة ق قه بق  العشــ ه وقيفع 

 م  ات لي الص وق. 

Guignol et Pandore رـقنقو   وپ نيوق ــ   

صــمم قصصــ قا  وصــ غ صصــقا  ســققص  ،ب لقه م  فصــ  واعي
 قاپوقه، صيمقا  فقصة ياق االموســقا  م  قولقر انيققه رولق لق  ق تيى

 .  2344ب ققس او  مق  ت م 

 قنقو رقنقولقـــم اورـــة ر نـــيوق م  پـــقويي الـــيقكي الوص  ق
 ق  رئ رقنقو  .الماقص صــاقم بقشــرقع ومســ تي  اما  القي قكقل 

به  ي م قيعه بعم قه القي قاقع لقشـــــــ ، نيوقپالعـ شـــــــاق  وقاقـ  
 فقاقيا . 

سال ا  العكــ قــة  .بض تيى رقنقو  وقــيا  وقضـــــــق  تناــهُقا
ــ ً  ــي ،الشـــــــعبقــة قشــــــــ ء ا  قبعــ  رقنقو  عق ــه ، فاو  ــ ل وقيعه ب

 وقعّضقو  إلت ي الضـعقق  .. قصعي الرمقع تيى  شبة المسق  
 قايقم المسقعقة.

ــــــق   ع كى لق  ق في قصــــــمقم القصصــــــ م سقم ئق م يمى مس
ــة ــ بق صـــــــمم يقنمــ   و .العقائس م  عقكــ م مقاطعــة ونجقام  

 يقكوقام قرع  منجوق المشاي قنسرم مع  شبة مسق  العقائس. 
Guillem (Sylvie)  2361 )سقيالي( قيّمرـــ   

ب  ذم  البعض  .ب لقققن  فقنســــقة ، م  امم قاصصــــ م رقيا 

 . Super ballerinaب لــ   سلى وص ا 
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وقعولم ت م  ،ط ولقا  منذ الرمب ابيام بيقاســــة قق ضــــة 

والقعاــم  ،لقص سلى ا 2399

 ،بميقسة ب لقه ياق اوپقا ب ققس

وانضـــــــمـــم سلى فقصقاـــ  تـــ م 

 مقتى نوققق ، عقــــ 2382

قيّم رامق ام  .صــــــعويم  ال ني

ببنقــة رســـــــــيقــة صوقــة ومقنــة 

وعضـــــوق مســـــقعي ســـــ عق. 

وقصصــم األيواق القئقســقة  ،اققام ســيم الشــاق  بســقتة ف ئاة

ــــ لقاــــ م "فقانس/ يانس" م  قصـــــــمقم  لـيـعـقوض األولـى لب

  ڠ   يانقاقالل"  No Man's  Landو"، 2381ق  ــــــــوقســــف

 ،2381" لبقر ق  Movement Rythme Etudeو"، 2384

  .2384و"الع ص ة األولى" لقش قيي 

 .بعــي ايائاــ  "بعقق  القم" 2384عااــم مققبــة النرومقــة تــ م 

 ق  مر مع سة البـــ لقــه الميكقـــة" صـــقفسلى " 2383انقايــم تـــ م 

م   ريواق القئقســـــــقـة لبـ لقاـ م "الوقصصـــــــم معاـ  األ م،نوققق

مقو ورولققم"، "بعقق  الّقم"، و"ســـــنيققم"، "ق، الن ئم"، "رقاق "

اائق  بق  امم  "القاصصـــــة الانيقة". وقنايم نرمةً ، "يو  كق وم"

فقه تواصــم الب لقه. قع ونم مع المصــمم قاســ  م لق  نم وصيمم 

 Broken Fall "1113نر اق  عصـــــــم تيى روائا ت لمقة "س

في  2383نـــ لـــم المقـــيالقـــة الـــذمبقـــة تـــ م  .Push "1111و"

Varna ،  2383  ت م ڤيوڤ پور ئا . 

 Guimard (Marie  Madeleine) 

   8181ــ  8119يمار )ماري ــ مادلين( ڠــ 

انضـــــــمم سلى فقصة اوپقا ب ققس  ،قاصصـــــــة بـ لقه فقنســـــــقة

سقكوق في ب لقه "اعق  الم سجققاقة پيوق ققق 2961وقصصم ت م 

وبعي ت مق  شــغيم مقكا قاصصــة نبقية اولى، و م   .م نقة"وقو
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 ب ققسة م  عق قا  ال نقة تيى مســــق  اوپقا نســــبع وتشــــقق  ســــ

 نوڤققّ    وڤعو مئة ب لقه م  قصمقم النقصصـم اليوق القئقسي في 

يوك. رالقاصصـــــــة ألوپقام  شـــــــ ميوايم الم،  قيق رـواأل وق  

ققســــ   ڤبمط  فيلققص  قر وا نشــــ طا  عيوي مســــق  األوپقا 

 وصصق فونققنبيو. 

 يقية اصــع    ،تيى جقاق ج لبقة قاصصــ م البمط ،ك نم رقم ق

ولم ققوقع ت  عبــك  .الن وذ م  امقاء وقرــ   يق  ومســـــــقشـــــــ قق 

ونجم اشـــع ق  يقعة  ،وســـ  ق اليســـ ئس وا قمه صصـــ  ف ضـــعة 

 قو. ڤقعقص  با  صعوي من فس قا  م   اليقق

اقه قي ، نقق پفي منطاة ق صــــغقفي صصــــق  2991اص مم ت م 

 ، عقــ  اصــ مــممــيقــة م  يوه ســـــــوبقا

مســـــقع ً صـــــغققاً صيمم تيى  شـــــبقه 

اســـــقعقاضـــــ م وب لقا م ق قاق ج لبققا  

 ليعشمة والقاذق . 

ــ    بقتــم رقمــ ق في سبقاا الرــ ن

وق وصم في قص   ،المســـــــقعي ليبـ لقـه

ــــن ء البققئة الســــ ذرة الطقبة  ،يوق العس

صصـــــم ق .ناقض واصع عق قا  ال  صـــــة

بـــوســـــــيو  انقه ونبقـــ  م قق  سترـــ   

رماوقم  ومع صــــــققا  م  مصــــــممي 

 الب لقه. 

 ،ققّ ڤبرولــة فنقــة سلى سنكيققا بصـــــــعبــة نو 2983صــ مــم تــ م 

قاورم  . قي "رنم ڤوقصصم تيى  شبة "مسق  الميك" و"الكو

 م اتقالـم العق    ،ققوپفي ن س الســـــــنـة م  القاص  واأليقـ  يق

ــ مــم في بققاــ  األ ــة واص ــة مونمــ قال نق ــة تيى ققنقه تيى قي  المطي

 ب ققس.    

Gussev (Peter)  )2316ــ رـوسّقر )پققق   
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قققي، قعيم القص  في ڤصـــــ م ســـــوصقاص  ب لقه ومصـــــمم ق

وشـ قك ومو ق فع في اسـقعقاضـ م اشــقاقم ب سم  م،معاي كققو

   وب النشق . ڤ"ب لقه الشب  " سلى ر ن  اصقانه م   يانقيو

وقص  بـ لقا م "الط ئق الن ق "  ،مانضـــــــم سلى فقصـة كققو

وق  في ب لقه رسال ا  امم ايواقل ك   األمقق  ،و"العصـــق الذمبي"

 "قنبوع ب  قشقس قا ". 

قر م  المقشـــــب ق  بقوقق  األياءرلم قك   وقع  يوم ً  ،وســـــّ

وتم  في قصـــمقم وس قاص الب لقا م  ،ب ألفك ق واألســـ لق  الريقي 

 الصق  ويو  الشقه األصصى.والقيققس في مع مي  ،في البولشو 
Gymnopédies(75)  

يقي رذبم الع ،م  قولقر سققك ســـ قي ،ق نوپ م  ماطوت م لي

و  شقاومنام  ،م  مصـممي الب لقه ف تقميوم  موسـقا  لقصـمقم قام

ــــه " ــــق ــــ ل ــــي ب ــــو، Monotones "2361ف ــــي ڤ ــــ  ف    مــــ ن

"Squares"2363 .  

Gypsy (La)  الغرققةــ 

صمم قصص قا   ،صـو  و مسـة مش ميف ةب لقه سقم ئقة م   م 

  وموسقا  م ،ي  س   روقص ققنواڤم اقيقه تيى صصة م  قولقر 

م  وم قلق ني وبقنوا. صيمم تيى مســـــــق  اوپقا وق قولقر امبقواا

 ، نقسڤقق. الاصــــة مســــقوع   م  ســــ2833ب ققس او  مق  ت م 

 وقرق  اعيا ا  في تصق قش قلا األو  في سنكيققا. 

 عقرا فيوقُ  ،وه االســـــكقيني  ك مب ينة الر ســـــ ق  ابطَ  قَ قُ 

  ققك لقنشــو بق  الغرق. وبعي مقوق ا نقي تشــقوقُ  ،صيعة ماروق 

                                                           

  ــGymnopédie . كيمة م  ابقك ق اقققك س قي باير ا  ق  االسقغقا  والقعر 
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و في ع  قســـــــنة ققعو  سلى جرققة رمقية. قاع الشـــــــ   ســـــــققن

وال ققعم  ميكة الغرق م   مرقل لا  فقاقيه  .الغرققة العســـــــن ء

نة قوي  عفي لعجة جقق . في نا قة الب لقه قنقام ســـ ق  لعبقبا  بط

   ميكة الغرق الشققق .ب

 

 

 


