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 هل يعرف أهل السماع 

 ثقافة االستماع؟
 

 (1)د. نبيل اللّو

عندما نتكلم عن التجارب الموسيقية التقليدية في شرق 

المتوسططططططي أو في الشططططططرق األدنى، تظهر أول ما تظهر ضططططططرورة 

الحديث عن التجربة العراقية، ألهميتها وعراقتها وتفاصططططططيلها ولما 

مططسسططططططسطططططططة التعليم  نتج عنهططا من خبرات. فططالمرحلططة التي سططططططبقططت

الموسيقي، لم يخرج العراق عما سواه من حاضرات العالم العربي، 

فقد ظل التعليم الموسططيقي الغنائي التقليدي تعليماً شططفاهياً يعتمد على 

وفي هذا  (2)التكرار والمحاكاة والتقليد وثنائية المعلّم ـطططططططـطططططططط المريد.

ادي: قبّنجي، البغد (3)السططططططيطاق تحطديطداً نطذكر ططائفةً من مغني المقام
                                                           


 أستاذ في جامعة دمشق.ــ  
 

ـططططط من الطريف أن نذكر هنا أن الطريقة التلقينية الشفاهية التي تعتمد كما ذكرنا التكرار 

ارة: العراق عب والمحاكاة والتقليد كان ميزانها األصطططل في الحكم على جودة التلقي في

". فحين يلفظ المعلّم هذه العبارة فهذا يعني أن المريد وصطططططل في إجادة حفظه  "هذا هُوَّ

 وتلقنه وتعلمه المطلوب.

المقام، في الموسيقا، يعني الوضع الالئق في أسلوب االنتقال على الجماعة من النغم  ـططـطط 

ى قام اللحن من أدناه إلى أقصاه إلالتي تؤلّف تسليفاً محدوداً، معداً والتسطليم... وينقسطم م
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كنطططدرجي، غزالي، عمر. كمطططا نطططذكر: رجطططب، إبراهيم، علي ممن 

غنوا "الشطططططالغي البغدادي" وجميعهم تتلمذوا بالطريقة التي أسطططططلفنا 

 ذكرها.

يحب الغرب صطططمتاً، ويحب الشطططرق تهليالً. وينسطططحب هذا 

على كل شطططيء، وخصطططوصطططاً على الموسططططيقا. ففي الوقت الذي 

ًء كامالً، يهلل العربي المنتشي يصطغي األوربي للموسطيقا إصطغا

طرباً لكل وقفة تقسططططططيم ونهاية مقطع غناء، مما اصطططططططل  على 

تسطططططميتها بالقفالت الحّراقة التي تسطططططتدعي: "،ه، يا سطططططالم،  ، 

كمطان، من األول، أعطد، طيّب، َعظَمة على َعظَمة، اجرحني.." 

عبارات اسططططتحسططططان ال تنتهي تصططططدر عن الحضططططور كلما أبدع 

و مغٍن. وإذا كان األمر ينطبق على ما اصططططُل  على موسطططيقي أ

تسططططططميته بالطرب الغريزي والطرب العقلي والنفسططططططي، ف ن ما 

يحرك الجمهور عنطدنا عموماً هو الطرب الغريزي الملتصطططططططق 

بطططالقفالت الحّراقطططة، وليس بطططالطرب العقلي الطططذي يقفطططل قفالت 

 يستحسنها العارفون في سّرهم.

مسططعود جميل أمسططيةً موسططيقيةً في  قّدم عازف الطنبور التركي

، عزف فيها معه األخوان جميل ومنير بشير على 1953بغداد سطنة 

أن عزفا في أمسية في فندق  (4)عوديهما. وسبق لجميل ولمنير بشير

                                                           

شططططعبتين فيه، إحداهما األثقل طبقةً هي أصططططل المقام، واألخرط األحده طبقةً هي فرعه 

األعلى... والبسطططائي من المقامات، سطططواء في الجماعات المتصطططلة، أو المنفصطططلة، هي 

تعريف لالتي تؤلف من جنسي األصل والفرع، ثم حشٌو مالئم بينهما..". ال ينطبق هذا ا

 على المقام العراقي هنا.

سبق لمنير بشير أن عزف وشهد طقس اإلصغاء لعازف منفرد عندما كان يدرس في ـطـ  

هنغاريا. ثم عرف هذا التقليد وخبره عندما عزف في جنيف )سططططويسططططرا( وفيرسططططاي 

)فرنسطططا(، وبعدهما في حاضطططرات غربية كثيرة. وال شطططت أنه قد تسثر بظاهرة عازف 

نكار. وقد اسططتطاع منير بشططير في حفالته التي أحياها السططيتار اله ندي المنفرد رافي شططَ

أن يفرض صططمت المسططتمع وظلمة  1933ـطططططططـططططططط 1932منفرداً في بيروت في عامي 

 القاعة.
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. وما يهمنا هنا من ذكر هذه 1952في بغداد سطططططنة  Selectسطططططيل كت 

فرد الذي المعلومة أن العراق قد شطططهد ظاهرة العازف الشطططرقي المن

ال يصطاحبه فرقة وال مطرب. لكن ما ينقصنا معرفته هنا ويهمنا هو 

 سلوك الجمهور استماعاً.

ظطاهرة تقاليد االسططططططتماع لعازف عود منفرد في أوربا كان قد 

مهد لها اسطططتماع األوربيين لعازفين هنود وإيرانيين كانوا قد سطططبقوا 

ء الكلي نظراءهم العرب في اعتالء مسططططططارح أوربا. لكن اإلصططططططغا

للعزف قطد يبدو للعازف الشططططططرقي مربكاً، إن لم يكن أحياناً محبطاً، 

ده عمومطاً على ظطاهرة االسططططططتحسططططططان والتفاعل مع الجمهور.  لتعوه

وغالباً ما يجيد العازف كلما تلقى تهليالً أو اسطتحسطاناً من مسطتمعيه، 

فتدفعه اآلهات إلى الصططططططوالت والجوالت في خفايا ،لته يسططططططتخرج 

سططططططن مططا فيهططا، ومن مخيلتططه اللحنيططة أجمططل مططا فيهططا، ومن منهططا أح

 التفرعات المقامية أعمق معارفه.

،إذ يشاركهم فيها (5)ال ينفرد العرب في ظاهرة سطوء االسطتماع

الشططططرقيون عموماً كالهنود وغيرهم من أهل الشططططرق. ويخطىء من 

                                                           
 ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـ كثيراً ما اشتكى منير بشير، رغم شهرته كعازف عود، من الجمهور العربي أينما ـ

ته كافةً إذ يقول: "العرب الموجودون في كان، في الداخل أو في الخارج، وفي مستويا

أوربا ال يحضطرون عروضطي، وإن حضروها ـططططططـطططططط ال يفهمون شيئاً من طريقتي في 

العزف على العود. المسطؤولون العرب ال يهتمون بها أيضاً. ومندوبو الجامعة العربية 

عندما  باوالسططططططفراء العرب يجهلون فنطانطاً مثلي يقوم بحملٍة دعائية ال مثيل لها في أور

أحتضططططططن عودي وعندما أقدم التراث العربي." نبيل أصططططططفهاني، "زرياب العصططططططر 

 .19/3/1933، بيروت، مجلة األسبوع العربيالحديث"، 

ينطوي قول منير بشططير هذا على كثير من التفاصططيل والحقائق، ففي سططبعينيات القرن 

 يسططتسثر وحده العشططرين لم يكن الجمهور العربي قد تعود بعد على سططماع عازف عود

بسمسطية موسطيقية، فضطالً عن أن أسطلوب منير بشير في العزف على العود كان أسلوباً 
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يظن أن هذه الظاهرة غريبة على أوربا، إذ إن أوربا عرفت ظاهرة 

في المسططارح في القرن السططابع عشططر. وأبل  مثال على ما  الفوضططى

نذكر، حالة الهرج والمرج التي كانت تشططططططهدها عروض دار أوبرا 

فينسططططططيا )البندقية( في ذلت الوقت، إذ كان الناس يؤمون المسططططططارح 

مصططططحبين معهم مسكلهم ومشطططربهم جماعات ليتسطططامروا ويتسطططلّوا 

 أثناء استماعهم للموسيقا والغناء.

سططططططؤال الططذي يمكن أن يطرح نفسطططططططه في هططذا المقططام: هططل وال

تضطمنت أدبيات الموسطيقا العربية القديمة شطيئاً يتصطل بحسططن سماع 

الموسططططططيقطا والغنطاء؟ لعطل ذاكرتنطا الجمعية تنجدنا بعجالة جواباً عن 

فرضية تساؤلنا. الثابت أن ما ُروي لنا وُجمع يتضمن في سياقنا هذا 

ولهما إصططغاء وتسمل، وثانيهما قصططٌف نوعين اثنين من االسططتماع: أ

ولهٌو ومجون وصراخ و،هات، فيما اصطُل  عليه فيما بعد بالطرب 

 الغريزي الصاخب والطرب النفسي الصامت.

كانت تطلب من حضططورها  (6)يذكر لنا التاريخ أن عزة الميالء

الصططططمت واإلصططططغاء، ومن كان منهم يشططططّذ عن حسططططن اإلصططططغاء 
                                                           

جديداً تماماً على أسماع العامة والخاصة على حد سواء. هذا االرتجال التسملي العميق 

الباحث دوماً عن الطرب النفسططي الداخلي الراقي يعزف أمام جمهور ال تُطربه سططوط 

 عة بقفالت طربية غريزية.التقاسيم السري

م. القرن األول للهجرة(. أقدم من غنّى من النسططاء 325عّزة الميالء )توفيت نحو ـططططططـطططططط  

الحجازيات الغناء الموزون، وكانت من أحسططن الناس وجهاً وأكملهن جسططماً وأطبعهنَّ 

على الغناء وأضططططططربهن بالعود.. وكانت تغني أغاني القيان الحجازيات من القدامى... 

لما قدم نشططططيي الفارسططططي وسططططائب خاثر المدينة غنيّا أغاني بالفارسططططية، فسخذت عّزة ف

ريج في حداثة سطططططنّه يستي المدينة  عنهما نغماً وألّفت عليه ألحاناً عجيبة... كان ابن سطططططُ

فيسطططططمع من عّزة ويتعلّم غناءها ويسخذ عنها... وكان ابن محرز يستي المدينة فيقيم فيها 

عّزة، وكان يسخذ عنها... وكان طويس أكثر ما يسوي إلى منزل ثالثة أشططططططهٍر من أجل 

عّزة... وكان الشطاعر إبن أبي ربيعة يغشطى منزلها، وكان حسان بن ثابت معجباً بعّزة 

ويبكي إذا سططمعها تغني من شططعره. وسططمعها معبد وهي مسططنّة فقال: "هذا غناؤها وهي 

 مسنّة فكيف بها لو أدركتُها وهي شابة".
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ى رأسطططططه. وهذا يعني أن أهل والصطططططمت كان يُضطططططرب بعصطططططا عل

الصططططططنعطة والكار من العرب لم ينتبهوا إلى حسططططططن االسططططططتماع بل 

فرضطططططوه فرضطططططاً، وهم بهذا أسطططططبق من األوربيين زمنياً. ويبدو أن 

 كان له في هذا ما كان لـ  عّزة. (7)محمد بن عائشة

إالّ أنَّ مسطلت عّزة الميالء ومحمد بن عائشة حيال تقيد جمهور 

مت واالسطططتماع محدود قليل ليصطططب  جواباً على ما كل منهما يالصططط

اسطططططتهللنا به حديثنا، إذ إن الغالب األعّم مما ورد في أخبار األغاني 

وغيرها تؤكد سططططلوك الطرب الغريزي الذي يُخرج السططططامعين عن 

 .(8) أطوارهم فيستون أفعاالً فيها شطي

ظاهرة الطرب الغريزي متسصططططلّةٌ فينا متجذرة إذن لم تست  مع 

حدثين من المغنين أمثال: سطططططالمة حجازي وعبده الحامولي  المـطططططططططططُ

وألمظ وسططاكنة وغيرهم.. وأن هذه الظاهرة هي األعم قياسططاً إلى ما 

جاءت به عّزة ومن بعدها محمد بن عائشططة. وال نّدعي هنا حصططرنا 

ظاهرة حسططططن االسططططتماع في التاريخ بهذين االسططططمين، إذ إّن مطلباً 

                                                           

 .222ــ 219، المجلد الرابع، ص المعجم الموسيقي الكبيرلملت خشبة، غطاس عبد ا

م( "لم يكن يعرف اسم أبيه فنُسب إلى 343هـطط ـططـطط  125محمد بن عائشة )توفي سنة  ـططـطط 

أمطه عطائشططططططة. وهو من كبطار المغنين األوائل في القرن الثاني للهجرة. أخذ الغناء عن 

لمثل في حسطططططن ابتدائه بالغناء فيقال: معبد ومالت بن أبي السطططططم . كان يُضطططططرب به ا

"أحسططن ابتداًء من ابن عائشططة". ولم يكن من الضططراب الحاذقين بالعود. فغناؤه أحسططن 

من ضططططططربه، فكان ال يكاد يمسططططططت بالعود إذا أراد الغناء حتى يجتمع إليه جماعة من 

 لناسالضطّراب فيصطاحبون غناَءه ف ذا له شطيء عجب ال يغني إالّ مختاراً، وقد عرف ا

 أمره فكانوا يتمايلون على اجتذابه للغناء". 

 .122ــ93، المجلد الرابع، ص المعجم الموسيقي الكبيرغطاس عبد الملت خشبة، 

يُحكى أن المغني معبد كان يستحوذ على سامعيه من الخلفاء، يسسر لبّهم، حتى إن  ـططططططـطططططط 

 فسططططططه منشططططططداً تتبعهالخليفة يزيداً الثاني وقد اسططططططتحوذ عليه الطرب راح يدور حول ن

، المجلد األول(. أما األغانيجواريطه فيتهالت وتتهالت الجواري فوقه! )األصططططططفهاني، 

، المجلد ياألغانالوليد فكان إذا طرب ألقى بنفسه في فسقية ماٍء أو نبيذ! )األصفهاني، 

األول(. من الضطططططروري أالّ نغفل هنا أن الشططططططي في السطططططلوك ال يمكن أن نرّده إلى 

 الحسيّة الغريزية السمعية وحدها وإنما هو أيضاً نتيجة لنشوة الخمر.النشوة 
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د غاب عن شططيوخ صططنعة الغناء والتالحين كهذا ال يمكن أن يكون ق

وإن لم يكونوا قططد أفصططططططحوا عنططه صططططططراحططةً كمططا فعلططت عّزة وابن 

عائشططططة. ثم إن مطلباً كهذا قد يكون مسططططموعاً متاحاً في جلسططططٍة فيها 

 علية القوم، أو يحضرها خليفة بمسلت يزيد الثاني أو الوليد.

هو الطرب إذن صططططانع الفوضططططى. فقصططططص القرنين السططططابع 

الثطامن الميالديين لم تنتطه  عند هذا التاريخ ولم تبدأ به أصططططططالً، فما و

زال الطرب لصططططيقاً بالغناء، وما زال من يغني يسططططّمى مطرباً وإن 

 (9) كان ال يملت شيئاً من مقومات الصوت المطرب.

نجد عند الكاتب، في القرن الحادي عشططر شططيئاً يتصططل بحسططن 

مفهوم حسططططططن االسططططططتماع  االسططططططتماع. وهو عموماً ال يعترض، في

عنده، على عبارات االسطتحسطان والتطييب والتشجيع وال حتى على 

التصططططططفيق أثناء األداء، لكنه يعارض أولئت الذين يتدخلون في غير 

موضططططططع يططدللون على جهلهم لمططا يسططططططمعون. ويرط الكطططاتططب أن 

االسطتحسان والتطييب في موضعه من شسنه أن يحفّز المطرب على 

 اإلجادة.

تي حسطن االستماع عند الفرد عفوياً مقروناً بحب المعرفة قد يس

واالطالع واالسطططططتماع المطلق الذي يدفع بصطططططاحبه ألن يكون ،ذاناً 

مصططططغية كلّه لتلقف الموسططططيقا والتلذذ بما تحدثه في النفس. والتعبير 

                                                           

تُطلق اليوم صفات على بعض المغنين من مثل: أمير النغم، سلطان الطرب... عرف  ــط 

عصططر النهضططة، وخصططوصططاً مع مقدم األسطططوانة في مطلع القرن العشططرين، وتحديداً 

ونها في الغالب األعم، وهي ، إطالق ألقاب على بعض المطربين يسططططتحق1924سططططنة 

وليدة عصططططططرها وتعبّر عن فكر مرحلة تاريخية. وهي وإن تغيّرت شططططططكالً عما كانت 

عليه في مطلع القرن العشرين إالّ أنها ألقاب تطلق اليوم بال معرفة وال خبرةً على من 

ن م ال موهبة لهم وال مقام.  في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميالديين أشار كل  

صططططفي الدين والجرجاني إلى ُدخالء الفن من العابثين الذين يعزفون ويغنون دون علم 

، مقّدمة ترجمة ديرالنجيه، كتاب األدوارأو معرفة أو كفاءة. صطططططفي الدين الجرجاني، 

. ويبدو أن 1932، منشطططططورات غوتنر، 126، المجلد الثالث، ص. الموسييييييقا العربية

 ومنا هذا!هذه الممارسات لم تنقطع حتى ي
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العربي "كلّي ،ذان صططاغيةٌ" وإن كان يعني اإلصططغاء التام لمحدثت، 

 أن الطداللطة في التعبير قوية أن يتحول وهو السططططططلوك الحسططططططن، إالّ 

المرء بكليتيه إلى أذٍن تحسططن اإلصططغاء وال تفوت من الحديث شططيئاً. 

وماذا لو قلنا نحسطططن اإلصطططغاء للموسطططيقا وال نفّوت من تفاصطططيل ما 

نسططططتمع منها شططططيئاً؟ أليس هذا تبسططططيطاً هو بداية حسططططن االسططططتماع 

 للموسيقا باب التذوق والمتعة بآٍن معاً؟

ال يخلو مجتمع أينما كان من "سّميعة": بمعنى من يحسنون 

االسطططططططتمططاع للموسطططططططيقططا وذّواقيهططا. لكن وجودهم في مجتمع من 

المجتمعططات ال يرفع ذائقططة المجتمع العططامططة، اللهم إالّ من يخططالي 

هؤالء الططذواقين ويتعلم منهم إن أرادوا، أو أحسطططططططنوا هم تعليم 

سططيقا. وحتى لو حصططل اآلخرين من حولهم حسططن االسططتماع للمو

ما نتمناه أن يحصططل ولو بدائرة ضطططيقة جداً، ف ن هذا ال يؤسطططس 

لطذائقطة مجتمعية معّممة وال يعدو أن يؤسطططططططس سطططططططوط حلقة من 

وهذا يوصطططلنا إلى أن تسسطططيس الذائقة وتعميمها شطططسن  (10) حوله.

من شطؤون التربية العامة التي تضطططلع بمسططؤوليتها المؤسططسططات 

دعمها وسطططائل اإلعالم المتنّورة. فسطططاد ذوق التعليمية والثقافية ت

أمطة أخطر عليهطا من أعطدائهطا على المطدط الطويل، ألن فسطططططططاد 

الذوق يفسطططد على صطططاحبه عيشطططه وعيا غيره، واألمة الفاسطططدة 

الذوق تُعرف من سطططكنها وملبسطططها ومسكلها وسطططلوكها في الحياة 

العامة والخاصططة.. وفسططاد أذواق العامة يسططتقطب الفاسططدين من 

هل الفن فترط الناس يرفعون من شططططططسن إّمعات عادمي الكفاءة أ

                                                           
 
ـ لمع نجم منير بشير كعازف عود مجيد في غرب منفت  على الثقافات محب لها، ولـ  ـط

سطيمون جارغي السطويسطري، وجان كلود شطابرييه الفرنسطي، الفضل في إدخاله، عبر 

دورة(، إلى دائرة ما يُسططططططمى  33األمسططططططية الموسططططططيقية لعّواد منفرد، واألسطططططططوانة )

ة، موسيقا االرتجال. ولو لم يقيّض لمنير بشير فرص كهذه بالموسطيقا األصطيلة المجلوب

وغيرها عبر دراسطططته في هنغاريا وتعرفه على أوسطططاط موسطططيقا الشطططعوب لما سططططع 

نجمه، ولكان بقي في العراق يعزف في جلسططططاٍت وأمسططططياٍت محدودة العدد. ودليلنا أن 

 ان منها لمنير، ظلتعبقريطة أخيطه جميل التي يقول كثيرون فيها إنها أبدع روحاً مما ك

 حبيسة العراق، وظل هو رهين المحبسين في بلده وروحه.
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والموهبطة ويرون نتطاجطاتهم الرديئطة فنطاً عظيمطاً!.. حطالة كهذه ال 

تنفع فيها قوانين وال مراسططططططيم وإنما التربية الموسططططططيقية والفنية 

عموماً وحدها كفيلة برفع الذائقة وتهذيبها فتدافع عن نفسها ضد 

ظروف تظهر المواهطططب الحقيقيطططة، المرذول. في مثطططل هطططذه ال

فالجمهور المثقف فنياً العارف المهذب ذوقياً يبتدع لنفسه فنانين 

 حقيقيين. العارف يستدعي العارف، والجاهل يبحث عن نظيره.

علينا أالّ نظن أن مثل هذه الظواهر التي تكلمنا عنها مقصططورة 

رط. خعلى مجتمعاتنا العربية، بل عانتها أيضطططاً مجتمعات شطططرقية أ

ولنالحظ أننططا لم نتكلم هنططا عن الغرب وعن تجططاربططه التربويططة الفنيططة 

المؤسططسططاتية واالجتماعية. وقولنا مجتمعات شططرقية يجعلنا ببسططاطة 

ع المقارنة شرقاً باتجاه إيران والهند،  نخرج من دائرة العروبة لنوسطّ

وشططماالً باتجاه تركيا، وهي شططعوب نتشططارك وإياها بخصططائص فنية 

عهططا بجزئيططات. المهم أن نقول إن بلططدانططاً كططالبلططدان التي ونختلف م

ذكرنططاهططا عططاشطططططططت تسططططططّود أغنيططات المنوعططات وتغريبهططا وانحططدار 

المسطططتوط الموسطططيقي الثقافي وتغييب الموسطططيقا التراثية. باختصطططار 

عططانططت وتعططاني مططا عططانينططاه نحن ونعططانيططه، لكنهططا وجططدت لهططا طريقططاً 

ي نشطططططره، وقد نجحت تركيا فتجمع فيه تراثها وتعتني وتعّرف به وت

والهنططد بطط حططداث مؤسططططططسطططططططات  (11)هططذا إلى حططد بعيططد ومعهططا إيران

اضطططططططلعطت بمهمطة جمع تراثهطا الموسططططططيقي وتحليلطه والتعريف به 

 ونشره.

كانت أحالم الشططططططباب من البحاثة العرب في ميدان الموسططططططيقا 

راضطططاً بالتسطططمية والداللة. وهم شطططكلوا فرادط ثلةً درسطططت في  (12)ع 

َن  الجامعات م  األوربية الغربية والشطططططرقية وتسهلوا تسهيالً عالياً ضطططططَ

لهم في األقطل تمكناً من أدواتهم البحثية، ونعني هنا أصططططططول البحث 

                                                           

أحدثت إيران منذ زمن مركز بحوث الموسططيقا التراثية مقره طهران أشططرف على  ـططططططـطططططط 

 .أعماله داريوش مسافات

ـطططططط نذكر على سطبيل المثال ال الحصر من الرعيل األول من هؤالء: اللبناني توفيق ـطططططط 

 ء سكري، والعراقي فريد   وردي..سكر، والسوري ضيا
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العلمي وطرائقطه ومنطاهجطه ممطا يحتاجه كل باحث من الباحثين زاداً 

أوليطاً للطدفطاع عن فرضططططططية بحث وكتابة بحث. ما يعنينا هنا من كل 

من جنسططططططيططاٍت قُطريططة مختلفططة تططسهلوا في  هططذا أن بططاحثين عربططاً 

الجططامعططات األوربيططة، وكططان معّوالً عليهم في تطوير ،ليططات البحططث 

العلمي الموسططططططيقي في بالدهم، أو في األقططل إفططادة بالدهم بتططسهيلهم 

لتغيير الواقع الموسططططططيقي، من النطاحيتين التربوية التعليمية والبحثية 

يل األول منهم، أن األحالم التراثية. وما حصطططل على األقل مع الرع

العراض الطوال التي رحلوا بها تالشططت جزئياً أو كلياً عندما عادوا 

جعلهم يتخلفون  ( 13)إلى بالدهم، ليكتشططفوا واقعاً علمياً وبحثياً مزرياً 

عن كطل شططططططيء. وظلطت الموسططططططيقطا العربيطة بحثياً ردحاً طويالً من 

 (14) الزمن حبيسة الجامعات األوربية.
                                                           


ـططط يمكننا أن نذكر في هذا السياق محاوالت منير بشير الحثيثة في مطلع العقد السابع ـططط 

من القرن العشططططططرين لتطسسططططططيس مركز بحوث فلكلورية في العراق دون جدوط. وهو 

عنطدما أنهى دراسططططططته في هنغاريا حّول معهد األلحان العراقية إلى معهد الدراسططططططات 

 اللحنية أمالً منه  ب دخال مصطل  "دراسات" أن يغيّر شيئاً في واقع بعيد عن البحث..

وبقى فيها مدة  1963عندما عاد منير بشير بعد أن أنهى دراسته في هنغاريا سنة  ـططططـطططط 

سططبع سططنوات تخللتها سططفرات وإقامات في لبنان، اقترح برنامجيَن إصططالحييَن كبيريَن 

ة في العراق. وكان تسثره بما درسطططه وعاشطططه في هنغاريا ماثالً لتغيير الحياة الموسطططيقي

فيما اقترحه في برنامجه األول من تعميم تعليم الموسططيقا، وافتتاح فروع للمعاهد الفنية 

خارج المدن الكبيرة، وبناء مسطططططارح في القرط، وتوسطططططيع المكتبات الفنية، وتشطططططجيع 

لمية إلى الخارج، واسططططتقدام أسططططاتذة المواهب الفنية واحتضططططانها وإيفادها في بعثات ع

موسطيقا من أوربا وابتعاث أساتذة عراقيين بمهمات لالطالع على الحياة الموسيقية في 

بعض البلدان األوربية، وتنظيم مهرجانات موسططيقية وفنية في العالم العربي، وتشططجيع 

ت هكذا كانكتّاب الشطعر الغنائي ومنحهم حقوقهم الفكرية والمادية واحتضان مواهبهم. 

أحالم البداية عند منير بشططططططير عند عودته من هنغاريا، وقد تكفلت الصططططططعوبات وقلة 

الموارد وسوء الفهم والتقدير بتبديدها كلّها. بعد فترة وجيزة اقترح منير بشير برنامجاً 

 ثانياً أكثر تفصيالً ضمنّه:

 تسسيس معاهد لدراسة الفنون الشعبية في كل بلٍد عربي. -

ر للموسططططططيقا العربية يُدعى إليه موسططططططيقيون مثقفون أصططططططحاب كفاءة تنظيم مؤتم -

 مهتمون بالبحث العلمي الموسيقي لجمع ،رائهم وتبنيها ونشرها.

 إطالق حوار حقيقي في الصحافة العربية تُسمع فيه ،راء الجميع لالستفادة منها. -



 

 14 

نطا في المشطططططططروعين اللذين تقدم بهما منير بشطططططططير ولو دقّق

لوجدنا أن األول يؤكد ضطططططرورة تطوير ثقافة شطططططعبية، في حين 

يؤكد المشططططروع الثاني تحديد هوية الثقافة الموسططططيقية والعالئق 

التي يمكن أن تقيمها مع وسطططططططائل اإلعالم المختلفة للتعريف بها 

الحية على والترويج لهطا. وقطد أكطد هوية العروض الموسطططططططيقية 

المسارح لتعريف الجمهور بها داخل البالد وخارجها. وقد أدرك 

منير بشطير وقتئٍذ ارتباط الصحافة والعروض الموسيقية والفنية 

عموماً بالسطططططياسطططططة التي تمسطططططت بحبل صطططططّرة المال في بالدنا. 

فالجمهور لم ينضج بعد كفاية ليدرك أن من واجبه أن يساهم من 

فعلى  (15)مطادامطت المجانية عملة رائجةجيبطه في تمويطل الفن، و

 الدولة أن تنفق على الحركة الفنية الموسيقية من المال العام.

                                                           

قيين يحطّث اإلذاعطات والتلفزيونطات العربيطة على تنظيم لقطاءات تجمع فيها الموسطططططط -

 العرب.

تنظيم مهرجانات عربية للموسططططيقا والغناء تمكن الموسططططيقيين والملحنين والمغنين  -

 العرب من اللقاء والتعرف على نتاجات بعضهم بعضاً.

 تنظيم مهرجانات موسيقية غنائية موضوعاتية. -

تشكيل فرق موسيقية تنفق عليها الحكومات العربية ترّوج ألعمال المؤلفين العرب  -

 الشباب.

بنطاء مسططططططارح مجهزة تجهيزاً عطاليطاً من النطاحيطة التقنيطة لتقديم األعمال الفلكلورية  -

 للجمهور.

تنظيم جلسطططات اسطططتماع وشطططرح وتحليل للجمهور العريض تقدم فيها أعمال رفيعة  -

   المستوط فنياً.

إذا ما اسطططتعرضطططنا الوضطططع البحثي األكاديمي الموسطططيقي العربي اليوم وجدنا أنه تغيّر 

اه أعاله أو على األقطل عمطا كان عليه حتى ثمانينيات القرن العشططططططرين. عمطا وصططططططفنط

فالبحث الموسططيقي األكاديمي العربي ،خذ في النماء وإن بحظوظ متفاوتة حسططب الدول 

والجامعات. ولكليات الموسطططططيقا في جامعات مصطططططر ولبنان وتونس قصطططططب السطططططبق 

 والريادة في البحث الموسيقي األكاديمي العربي.
  2224ندما افتتحت دار األوبرا السورية أبوابها في السابع من شهر أيار/مايو عام عــــ 

ظلت تقدم عروضططاً لعامين متتالييَن مّجاناً للجمهور وبواقع تشططغيل عاٍل، كما كانت قد 

قدمت عروضططاً لمدة سططنة كاملة قبلها أُطلق عليها سططلسططلة عروض تجريبية اسططتعداداً 
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كيف فسططططدت الحياة الموسططططيقية ومعها ذوقنا الموسططططيقي العام؟ 

سؤال لطالما سمعناه وسسلناه وفكرنا به وحاولنا اإلجابة عنه وتلّمس 

 بيان الطريقأسطططططبابه والسطططططعي إلى تصطططططحي  واقعه، أو في األقل ت

لتعطديطل هذا الواقع الذي يشططططططتكي منه الجميع ويتقبلونه على أنه من 

األقطدار السططططططود التي اعتدنا على تحملها والصططططططبر عليها ثم قبولها 

 بتسليم!

كيف ترسطططخت هذه القطيعة الثقافية الموسطططيقية بين الناس؟ 

وهنا ال أتكلم عن جغرافيا عربية بعينها، وإنما أتكلم عن ظاهرة 

ت الشطرق كله عربه وأعاجمه بهواما ومستويات متباينة ضطرب

عّدلت أوضططاعها بعض المحاوالت الجادة من أفراد ومؤسططسططات 

وحكومات أشرنا إلى أن جيراننا في الشرق: الفرس تنبهوا لذلت 

لكن ظروفهم السطططططياسطططططية المرتبطة بالدين ال تُعينهم كثيراً على 

التراثيطة الثرية. االنخراط في عمليطة رد االعتبطار لموسطططططططيقطاهم 

وعلى هذا فنجاحهم في حفظها والترويج لها محصور في قنواتٍ 

وحلقاتٍ ضطططيقة. وحدهم الترك، وإلى حد ما الهنود، اسطططتطاعوا 

بعد  (16)أن يردوا االعتبار لموسطيقاهم التي يسمونها )عصمنلي(

أن أُجبروا لعقوٍد خلطت، في عهطد مصططططططططفى كمطال )أتططاتورك(، 

 ً وااللتفطات إلى الموسطططططططيقطا الكالسطططططططيكية  على التخلي عنهطا كليطا

 العالمية عنوان التحضر والتقدم والرقي في رأيه!

السطططططكوت، الذي تعلمنا أنه من ذهب، يبقى في تلقي الموسطططططيقا 

وتمثلها من ذهب. واألفكار التي سططقناها هنا وسططقنا كثيراً غيرها في 

غير موضططططع حول قواعد السططططلوك الحسططططن في االسططططتماع الفردي، 

راضنا التاريخي بذكرنا عّزة الميالء ومحمد بن عائشة قديماً، واستع

ومنير بشطططير في سطططبعينيات القرن الماضطططي ما كانت سطططوط للتدليل 

على أن حسططططططن االسططططططتمطاع كطان مفهومطاً معروفطاً مطلوباً لذاته من 
                                                           

عندما انتقلت الدار من المجانية إلى الريعية ف نما فعلت  الفتتطاح الطدار رسططططططمياً. وحتى

 ذلت بسسعار بطاقات زهيدة تشجيعاً للناس على ارتياد المسارح.
 عصمنلي: الموسيقا التي تتبّع التقاليد الثقافية العثمانية ــ. 
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المطرب والسطامع، ومن العازف المنفرد والجمهور على حد سواء. 

ظلمة القاعات الحديثة أصطططططب  هذا وإن كانت ظاهرة الصطططططمت في 

تقليدياً فرضطططططته هيبة المكان ومحاكاة العارفين، وترسطططططخت شطططططيئاً 

فشطططيئاً، إالّ أنها لم تطل سطططوط قلّة متنّورة، لكنها ما زالت  بعيدة عن 

 (17) التعميم.
                                                           


 عام حتى 1934 عام ذمن بغداد في حيدر الدين يمحي الشريف بها ُكلّف التي المهمة ــ 

 ومناي حتى مسطططتمراً  زال ما بغداد في الموسطططيقية الحياة على كبير أثر لها كان 1942

 لىع الدين يمحي دور يقتصر أن الممكن من كان. عليه تتلمذوا عّوادة نخبة بفضل هذا

 قيةموسططططي تربوية إصططططالحات واقتراح العراق في الموسططططيقي التعليم واقع توصططططيف

 مدرسةل يؤسس جعلته الدين ييمح عبقرية لكن. االموسيق معلمي تسهيل إعادة وبرنامج

 التركي جالمز في سطططبقتها التي المدرسطططة تفوق بالعراقي التركي فيها مزج اسطططتثنائية

 ذلت عودوي ،عشر التاسع القرن نهاية في الحامولي هعبد أسسها التيو بكثير المصري

 نذكر أن يتقتضطط لميةالع التاريخية األمانة لكن. اآللي العزفي التركي التفوق إلى ربما

 قيةالموسي الحياة تطور في وأثر فضطل لهم كان أتراك عازفون الدين ييمح جانب إلى

 يمحي وذكر.. ربت حلمي كاغال، جودت جميل، مسعود: منهم نذكر المشرقية العربية

 همينم ينف  عازَ  وتتلمذ نظرائه من الزمن من أطول فترة بقائه إلى مرده المتكرر الدين

 كومةالح اسططتقدمتهم الذين بين ومن... وغيرهما بشططير ومنير بشططير جميل لأمثا عليه

 يقاالموسطط ومؤرخ العود عازف نذكر العراقيين الموسططيقا معلمي تسهيل إلعادة يةقالعرا

 1932 سطنة بغداد إلى اسطتُقدم الذي en TnlirikoroçÇinu ريكورولتان تشطينوشطن التركي

 لىع العزف من وتمكنه الموسطططيقية لنظريةا معرفته سطططعة بفضطططل يُذكر أثر له انكو

 .العود

 ،Fikret Amirov فأميرو فكرت األذربيجاني الموسططططيقي المؤلف حملها التي التجربة

 نفسططه العام أي ،1932 سططنة بغداد إلى ،ييتيفالسططو تحاداال في الشططعب فنان لقب حامل

 اماتالمق لبتعدي العراقيين على أشططططططارت ريكورور،لتان التركي فيه اسططططططتُقدم الذي

 ييتيةفالسططو اتواراتفالكونسططر كانت بما ومبشططراً  عزفها في البيانو ،لة دخالً مُ  العراقية

 التركي ملهح التي النقيض الطريقة وهي. الشططرقية ييتةفالسططو الجمهوريات في به تقوم

 اتالمقام في المتحركة بالمسطططططافات ومؤمن شطططططرقي بوصطططططفهللعراقيين  ريكورولتان

 ركيالت اقتراحات واعتمدوا فأميرو اقتراح العراقيون رفض حظال ولحسن. الشطرقية

 للموسططططيقا العالي معهدها في بعد فيما اعتمدت دمشططططق أن هنا ولنالحظ. ريكورولتان

د من ابسطططططبب اسطططططتقدام المعهد العالي للموسطططططيقا عو فأميرو لفكرة مشطططططابهةً  أفكاراً 
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 اقها التعليمي التقليدي، وهو سططياقيالموسططيقا العربية، في سطط

حاضططرات العالم المعروفة  لم يكن قد اندثر في نيكاد أن يندثر، إ

نقول إن الموسطططيقا العربية في سطططياقها هذا  .به المشطططهورة بتقاليده

مريد( تمثل مرحلة تسهيل مستمر ـ  المحصور ضمن ثنائية: )معلم

وإبداع مستمر بآٍن معاً. إذ إنها في سياقها التقليدي وليدة الحلقات 

 الصطططططططغيرة: من حلقططات األصطططططططدقططاء والحلقططات الططدينيططة وخلّص

السّميعة. فالمريد الذي استمع إلى معلمه فحفظ عنه وحاكاه وقلّده 

يجلس في خلوته يكرر ما حفظه ويعيده حتى يتقنه ومن ثم يجّوده 

ى به وحده جلّ ويصطططب فيه من روحه ويؤديه بذوقه وإحسطططاسطططه يت

ج رأيهم فيمططا مزأوالً، ثم يطلع بططه على خلّص أصطططططططدقططائططه يسطططططططت

األولى من العملية ويتكفّل يسطططططمعون. التسهيل يشطططططغل المسطططططاحة 

اإلبداع بمسططططاحتها األخيرة. واتسططططاع المسططططاحة الثانية دليل على 

ائرة معلمه وهي التي تبشطططّطر داشططططتداد عود المتعلم وخروجه من 

 (18) بوالدة فنان جديد.

                                                           

بدلوه لصططال  فكرة  9137األسططتاذ التونسططي صططال  المهدي سططنة  قد أدلىو .أذربيجان

وأشار على العراقيين بسفكاٍر نابعٍة من تجربته  فضطد فكرة أميرو ريكورولتانالتركي 

غية لعدم بقاء المهدي طويالً في بغداد واقتصططار مصططالعلمية العميقة لم تلَق وقتئٍذ ،ذاناً 

 صيرة على لقائه باألساتذة.قإقامته ال

أنه الموسطططيقي األنموذج من الناحية الفنية  منير بشططير نفسططه على سطططّوق في هذه الفترة

 لصططعيدا لىع ،التربويةكما سططّوق نفسططه على أنه المرجعية التقنية من الناحية  ،العلمية

 نأ شطططت وال. قيةاالعر للموسطططيقا المرّوج أنه علىو ،والدولي العراقي المحلي الوطني

 لذيا جميل أخيه من ابتداءً  قرانهأ بين شطططّكل الفنية، موهبته عن بمعزل بشطططير، منير

 صططب لي الشططخصططي طموحه تعملق لفنان أنموذجاً  عليه، تتلمذ بمن وانتهاءً  سططناً  يكبره

 المراحل من مرحلةٍ  في الشططرق عرفه الذي السططياسططي بالطموح يكون ما أشططبه طموحاً 

 .حوله شيء كل على وطغى السياسي فيها تماهى


 عشر التاسع القرن في البوسفور على المطلّة نبولطسإ في العثمانيين بالط شهد ـططططططـطططططط

 الباب ينظمها كان التي الباذخة الحفالت عليها الباعث كان نشطططططة موسططططيقيةً  حركةً 

 بل كلياً، جديدةٍ  أعمالٍ  تقديم تسططططططتدعي هذه الكبيرات المناسططططططبات وكانت ،العطالي

 من بين من ظهر وقد. ومضطططمونها شطططكلها في وغنائية موسطططيقية إبداعاتٍ  وتسطططتدعي

 أنه حد إلى( 1245ــ 1333) أفندي ده ده العثماني البالط في بجديد اإلتيان في برعوا
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لو تسطططاءلنا من قبيل المعرفة: هل تختلف الموسطططيقا التي كانت 

غنى عنطططد العطططامطططة؟ ف في البالططططات عن مطططا كطططان يُعزف أو يزتُع

وجوابنطا أن المقطامطات المسططططططتخدمة هي نفسططططططها في البالطات وفي 

في طريقططة العرض من  نَ مُ مجططالس العططامططة، لكن االختالف ربمططا كَ 

تقان األداء إذ إجلسطة ومحييي ومجالسون وطريقة استماع ومستوط 

ال يمكن أن يُقططدم في البالط فٌن لم ينططل حظططه من التحضططططططير خوفططاً 

آٍن معططاً. والسططططططؤال الثططاني الططذي يمكن أن نطرحططه على واحترامططاً بطط

المقام هو نفسه فهل كان عازف عود يرتجل على مقام  مادامأنفسنا: 

من المقططامططات المعروفططة بمثططل مططا يرتجلططه عططازف من زمططاننططا؟ وقططد 

نجيب استقرائياً أن مزاج المقام المرتجل فيه يبقى نفسه، لكن الجمل 

التركيبيططة عمططا كططانططت عليططه في وقططت  اللحنيطة قطد تختلف من النططاحيطة

بعيد مضططى، فضططالً عن أن الناحية التقنية قد تجعل من ارتجاليَن في 

مقام واحد بشططقة زمنية واسططعة تميل لصططال  الحديث بما اسططتُنبي من 

تقنيططات جططديططدة في عفق األوتططار وتركيبهططا على العود وفي طريقططة 

ول ال تريد أن تق هنا اإمسطاك الريشطة.. أشطياء كثيرة يمكن أن نضيفه

 ،، بططل جزئيططات تُحططدث فرقططاً اً واقعطط اً كبير اً ن هنططاك اختالفططإمع ذلططت 

ا يبقى في  مططاداملكنهططا ال تحططدث قطيعططة  المزاج المقططامي كمططا أبنططّ

 المجمل األعم واحداً.
                                                           

 في طالبال موسطططيقا جدد الذي المتفرنس اإليطالي لوللي باتّيسطططتا انيفجيو بـطططططططط   قورن

 .فرنسا

 ذهبيال عصرها في نبولطسإ في الموسيقا أساتذة معظم يكون أن المسطتغرب من ليس

 على يسططكن األطراف مترامية امبراطورية اصططمةع نبولطسططإ كانت إذ. األقليات من

 عن فضططالً  العثمانية، السططلطنة بوتقة صططهرتهم كثيرة أقليات وقتئذٍ  المعروفة جغرافيتها

 الفنانين كعبة منها جعلت مبراطوريةاإل عاصطططمة تعيشطططها كانت التي الرخاء حالة أن

 عيدب حد إلى شططبهي السططياق هذا في إسطططنبول ودور. أمره ويُشططتهر يُعرف أن يريد نلم

 اعندم معروفة الحامولي هعبد وقصططة. العربي العالم في القاهرة به قامت الذي الدور

 هأحاسططيسطط المس ما ونقل فيها يُغنى كان ما على فاطلع( إسططنبول) اآلسططتانة إلى ذهب

وكان عبده الحامولي نفسه هو أول من حرر األغنية العربية من تسثرها  .ونغماً  صطنعةً 

ان قد لمع نجمه في مصططططر واتصططططل بكبار رجاالت عصططططره أمثال: محمد التركي وك

 عبده، وقاسم أمين، وإسماعيل صبري، وخليل مطران.
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ولو اسطططتحضطططرنا في هذا السطططياق مثاالً معروفاً لقلنا إن طريقة 

سططططططمعناها من  عزف الشططططططريف محيي الطدين حيدر على العود كما

على  (20)وطريقة عزف األخوين جميل ومنير بشططير (19)تسططجيالته،

ضمن ( 21)اآللة نفسطها تندرج كلها وفق تصانيف الموسيقات التقليدية

مططا يُطلق عليططه موسططططططيقططا الفن التقليططدي التي يعزفهططا الموسططططططيقيون 

المحترفون أو الفنانون األرسططططتقراطيون ممن تلقوا تعليماً موسططططيقياً 

                                                           


( السططورية األوبرا دار) والفنون للثقافة األسططد لدار العامة الهيئة من أصططدرناـططططططط ـططططططط 

 .التراث سلسلة ضمن حيدر الدين يلمحي أسطوانة


. له ممارسة للفن محبة عائلة في 1925 سنة بالعراق الموصل في بشير جميل ولدـطط ـطط 

 .عودال على ويعزف الصططوت حسططن الكنيسططة في شططماسططاً  بشططير العزيز عبد أبوه وكان

 عبد عائلة اسطططتقرت. الصطططوت جميلة ماردين من أرمنية كريمة، تدعى أمه، وكانت

 لفرقةا مع اً عام عشر أحد وعمره جميل عزف وقد. 1934 سنة بغداد في بشير العزيز

 ود،الع على العزف في الراقي بسسططلوبه وُعرف العراق، إذاعة وفي العراقية، الوطنية

 ألفو األوركسطططترا، مع للعود كونشطططيرتو جميل كتب. والكردية بالعربية يغني وكان

 عباالر في له مفتوح قلب عملية إجراء إثر لندن في مات. بغداد َعن َونَها سطططططيمفونية

رق. 1933 سططنة سططبتمبر /أيلول شططهر من والعشططرين  إياه أهداه الذي الجميل عوده سططُ

 بغداد، ،1962 ،تدريسيييي  وطريقة العود: كتابه وانتحلوا حيدر، الدين يمحي ذهسططططتاأ

 مماته بعد وعتّموا العود، ،لة على العزف تعليم في وأدقّها المناهج أحسططططن من وهو

 .العربي للعود االعتبار إعادة في الطليعي دوره على

 نألو الصوتي، أو العزفي أدائهم تجميل إلى يداً تحد الموسيقيون هؤالء سعىيـطططططط ـطططططط 

. فيها يرتجلون التي المقامات تنويع إلى يسعون كما تقنياً، األداء مستوط من يجّودوا

 من مسططتلهمة موسططيقا أو شططعبية موسططيقا تكون أن يمكن الخالصططة الفنية والموسططيقا

 ها،وتوظيف وتقديمها وعرضطططها أدائها ريقةبط عنها تفرق لكنها الشطططعبية الموسطططيقا

 الموسطططيقا هذه محترف والموسطططيقي. للحفظ وأعسطططر وأصطططعب أعقد لسطططامعها فتبدو

 كنل الزمن، من به بسس ال ردحاً  أكفاء معلمين يد على فيها تسهيله يحتاج وممارسططها

 مبه تكفلت إذا إالكريماً  عيشططططاً  لهم يؤمن وال الجوع غائلة يكفيهم ال إياها عزفهم

 .فنٍ  رعاة أو مؤسسة أو الدولة

 المجلد ،اتثقاف ،"الثقافي والتطور التقليدية الموسططيقات" كيه، انف تران هذا، في نظرا

 . 222. ص ،1933 باريس، اليونسكو، األول،
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لكنهم لم يحترفوا، ويمكن أن نططدرج الشططططططريف محيي الططدين رفيعططاً 

 عنهم.رفيعاً مثاالً  (22)حيدر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ضمنو الموسيقية الكتابات في تركيا في حيدر الدين ييمح الشريف ذكر ورود بدأ ـططـطط 

 تشططيللو كعازف يذكرونه األتراك وكان. 1942 العام منذ التركية الموسططيقية المؤلفات

 ب،األسططلو غربي يعتبرونه كانوا بل. العزف في به الخاص أسططلوبه له عود وكعازف

 مقطوعات بعض له يوردون كانوا أنهم رغم موسطططيقي مؤلف أنه على يذكر يكن ولم

 حتى لب أعماله ةقل ،ذلت في السبب ولعل. العود آللة المكتوبة التركية المؤلفات ضمن

. اكتشافه األتراك أعاد أن بعد وفاته بعد 1969 سنة نشرت الكاملة أعماله لكن. ندرتها

 ئتأول من كان شططهرة، أو جاه طالب يكن ولم شطططوفينياً، حياته في الدين يمحي يكن لم

 راطيةرسطططتقأ بشطططخصطططية الحقة وبالموهبة األصطططيل العميق بالفن ،منوا الذين الفنانين

 من ناسال عرفه ،نفسططه عن يتحدث يكن فلم للكلمة الراقي بالمعنى مضططمونوال الشططكل

 السططططبب لكن ةً قليل تنكا وكتابات أعمال من الدين يمحي خلّفه ما أن صططططحي . ثماره

 كان تعليمهم إن إذ أنفسطططهم الشطططرقيين وإلى التعليم في الشطططرق أهل أسطططاليب إلى يعود

 على اعتمادهم من أكثر والمحاكاة والتقليد والمشافهة السماع على يعتمد ما أكثر يعتمد

على  نمّ ت عليه تتلمذوا من في ظهرت التي الدين يمحي ،ثار أن غير. والتسليف الكتابة

 .ذوق ورهافة ومعرفة علم من" المعلم" عليه كان ما

 لةالعائ أن حيدر، الدين يمحي الشطططريف عائلة ،خر عنقودحيدر شطططريفة السطططيدة أكدت

 اهن المعلومة هذه نذكر ال ونحن. والكينونة بالذوق كذلت فعالً  هاوأن ،عربية أصطططولها

 من ضططناً  ذكرناها وإنما الدين، ييمح عروبة باتجاه البسططاط شططد أو التعصططب باب من

 ييمح فن أن شطططت ال. الطرق من ريقطب عرفناها أو ترد بسطططيطة ولو معلومة إهدار

 وقول. رهيفةال الرفيعة التركية هثقافت يدرك العود على عزفه يسمع من فلنقل أو الدين،

 .غير ليس العائلة بسصول يتصل شريفة السيدة
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 الموسيقا العربية
 تحديات معاصرة في مسيرة التطوير

 (23)دريد فاضل
 

 إشكالية الوظيفة الفنية والخطاب الجمالي

إن التحططديططات التي واجهتهططا الموسططططططيقططا العربيططة في القرون 

المنصطططرمة قد شطططكلت انعطافات في مسطططيرة تطويرها، فبعد أن كان 

ممن يرتطادون  تطذوق الموسططططططيقطا حكراً على النخبطة أو )السططططططّميعطة(

مجالس الطرب الخاصطة، أدخلتها التقنيات بمجال التسجيل الصوتي 

وتضططخيم الصططوت في مواجهة مباشططرة مع عموم المتلقين، وهذا ما 

دفع بططالخطططاب الموسططططططيقي العربي إلى ،فططاق أبعططد من كونططه خطططابططاً 

جمطاليطاً يسططططططتهطدف الوجطدان بلغطة روحيطة خطالصططططططة، عندما برزت 

خ يقا بسبعاٍد تتجسد في قدرتها المباشرة على ضالوظيفة الفنية للموسط

الفكر التربوي واإلصالحي، وصوالً إلة التوجيه المعنوي والتحشيد 

 الجماهيري.

ويشكل التوازن بين الخطاب الجمالي والوظيفة الفنية للموسيقا 

تحدياً إذا ازدادت الوظيفة تعقيداً، فغالباً ما تتسطططططع الوظيفة لتسخذ من 

وحي والجمططالي للموسططططططيقططا، مولططدة بططذلططت معططايير حيز الجططانططب الر

 جمالية مبتكرة لمواكبة الوظيفة الفنية.

                                                           

 ــ كلية الفنون الجميلة/جامعة بغداد. 
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ولعل مجاالت البحث في عمق الهوية الموسطططيقية العربية غالباً 

ما شططططملت األبعاد واألجناس الموسططططيقية والقالب البنيوي والنسططططيج 

الموسططططططيقي والمسططططططار اللحني وفنون األداء، إال أن البحطث الحططالي 

اول الخوض في معايير فنية تتعلق بسحكام الصطوت الموسيقي، سطيح

من تلططت التي تواءمططت لتواكططب الططدور االجتمططاعي والوظيفططة الفنيططة 

المعاصطططططرة للموسطططططيقا بهدف تشطططططخيصطططططها كتحدياٍت تواجه الهوية 

 الروحية للموسيقا العربية.

 تحديات الهوية الصوتية للموسيقا العربية

الثططة المتفق عليهططا هي، شطططططططدة معلوٌم أن معططايير الصططططططوت الث

، وسططيتناول الباحث ثالثة (25)وجرسططه الصططوتي (24)الصططوت وحدته

معايير أخرط تتعلق بهوية الموسطططططيقي وهي االسطططططتغراق والتناوب 

 والمؤثر.

تدريجياً أصططططبحت الزيادة في حدة الصططططوت الموسططططيقي بتقدم 

الزمن أمراً مسططططلماً به تاريخياً، وال شططططت أن لمحصططططلة األصططططوات 

بيعية والمبتكرة التي أضيفت إلى مفردات الحياة أثراً مباشراً في الط

النزوع إلى وسطططائل دفاع لمواكبة الضطططجيج التدريجي الزاحف نحو 

اإلتيان على الموسططططيقا ونغماتها الخفيضططططة. ومن بين هذه الوسططططائل 

برزت الحاجة إلى رفع التسططططوية لتكون الموسططططيقا أكثر حدة وأشططططد 

الضططططططجيج المنبعطث من مكننطة الحياة من قطدرة على اختراق حطاجز 

حولنا. وفي العقد األخير من القرن العشرين والعقد األول من القرن 

الحادي والعشططططرين ازدادت تسططططويرة نغمة )ال( في المنطقة العربية 

ذبذبة، وهي في ازدياد  445ذبطذبطة في الثانية الواحدة إلى  442من 

 لصوت.مستمر مما يؤشر إلى ارتفاع سريع في حدة ا

                                                           

 )التحرير(. ــ أو ارتفاع الصوت 

 ــ أو طابع الصوت )التحرير(. 
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ومع اسطتخدام أجهزة تضخيم الصوت في الحفالت الجماهيرية 

الكبيرة، سطططارت الموسطططيقا العربية في طريق يصطططعب فيه مواصطططلة 

الغناء بصطططوٍت بال  الرخامة والعذوبة، أو االعتماد كلياً على التخت 

الموسططططططيقي العربي لمرافقة الغناء، فاسططططططتخدمت اآلالت الكهربائية 

التطور مع الزمن بزيططادة شطططططططدة الصططططططوت الحططديثططة والتي أخططذت بطط

وتحسطين جودته، ودخلت اآلالت الموسيقية العربية في تحٍد لمواكبة 

شطططدة الصطططوت المنبعثة من هذه اآلالت والسطططير معها جنباً إلى جنب 

في األداء. إال أنها اضطرت في النهاية إلى زيادة الشدة في الصوت 

لى ،الت مثل لتحقيق هطذا الهطدف، فطسجريطت تطويرات صططططططناعية ع

العود والقطانون والسططططططنطور واآلالت اإليقاعية لتحقيق االرتفاع في 

حدة الصوت من جهة، والزيادة المطلوبة في شدته من جهة أخرط. 

ولهطذا الغرض أدخلطت مطادة النطايلون عطالميطاً في صططططططنطاعطة األوتار 

وأغشطططية اآلالت اإليقاعية، بعد أن وصطططلت األوتار المصطططنوعة من 

نات واألغشططططططية الجلدية حداً من التوتر لم يعد يسططططططم  أمعاء الحيوا

بزيادة الشطططد لرفع طبقتها الصطططوتية، أو تشططططديد النقر عليها إلحداث 

 صوٍت أكثر شدة.

وقد أسطططططهم ارتفاع حدة أصطططططوات الموسطططططيقا والغناء تدريجياً من 

جانٍب، وصططدور الغناء والعزف من أجهزة التضططخيم بتسثيرات مختلفة 

عن اسطططتخدام الخامات الصطططناعية في صطططناعة  من جانب ،خر، فضطططالً 

األوتططار واألغشططططططيططة وغيرهططا إلى تحويٍر ملموس في لون الصططططططوت 

(Tune color المنبعططث من اآلالت الموسططططططيقيططة العربيططة، واقتصطططططططار )

الصططططططوت البشططططططري بطدوره على الغنطاء بطبقطات تميطل إلى الحدة دون 

في  ما سططططيتركمراعاٍة للتنويع في الطبقات الصططططوتية البشططططرية، وهذا 

األذهان انطباعاً ثابتاً عن لوٍن صططططوتٍي سططططائد دون سططططواه، ألن جرس 

الصططططوت البشططططري قد يتباين بين النغمات الثقيلة والمتوسطططططة والحادة 

 لدط اإلنسان الواحد.

يمكن القول إن تطوير صططططناعة اآلالت الموسططططيقية العربية بما 

درتها على يسططم  بتوسططيع مسططاحتها من األصططوات الحادة، وزيادة ق
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تسدية أصططططوات أكثر شططططدة، والتحوير اللوني الذي قد يطرأ جرسططططها 

الصطططططوتي نتيجة هذا التطوير، خطوة سطططططتقترب بالعطاء الصطططططوتي 

الناتج عن هذه اآلالت من تلبية متطلبات العصططططر والذائقة السططططائدة. 

فضطططالً عن فت  ،فاق صطططوتية قد يوظفها المؤلف الموسطططيقي العربي 

وحداثوي. ولكنها سططططتبتعد بنا تدريجياً عن الهوية  لتقديم ما هو جديد

الصطوتية األصطلية للموسيقا العربية بطابعها الغنائي الرخيم والشديد 

العذوبة والتموج، المصططططططاحب بسصططططططوات اآلالت المصططططططنوعة من 

الخشططططططب واألغشططططططيطة الجلطدية واألوتار المعوية، وهذا ما يخشططططططاه 

 القائمون عليها. 

 والتناوب والمؤثر االستغراق

 اصرة في مسيرة الموسيقا العربيةتحديات مع
زمن بين المعطايير التي يمكن اعتبطارهطا تحطديطاً في مجطال هوية 

الموسططططططيقطا العربية االسططططططتغراق والتناوب والمؤثر، ويحدد الباحث 

االسططططططتغراق إجرائيطاً بطالبعطد الزمني للصططططططوت. وقطد اختلف علماء 

ني معيطاراً يمكن إلحاقه بسحكام الصططططططوت حول اعتبطار العطامطل الزم

الصططوت الثالثة المتمثلة بالشططدة والحدة والجرس الصططوتي، باعتبار 

الزمن عطامالً أدائياً مضططططططافاً، لكنه في الحقيقة يشططططططترك مع كل من 

التباين بين الشطططططدة والخفوت والتباين بين الحدة والغلظ بكونه أدائياً، 

ما بسنه طويل أو  فضططططالً عن إمكان تمييزه، كسن يشططططار إلى صططططوت

أكثر اسطططططتغراقاً في الزمن. وعبر المقارنة بين األعمال الموسطططططيقية 

والغنائية المعاصططططرة في بحث سططططابق، الحظ الباحث أن بناء الجمل 

الموسططططططيقيططة في األغنيططة العربيططة المعططاصططططططرة يميططل إلى تقصططططططير 

االسططططططتغراق الزمني في النغمططات الطويلططة، وهو مططايقلططل من إمكططان 

( Vibrato)( 26)يطططات والطزخطططارف الطلحنيطططة كطططالهزهزةإجطراء الطحطلط

( وغيرها من الوساطات Trill( والزغردة )Glissando)(27)والتزحيف

                                                           

 ـــ أو االهتزاز )التحرير(. 

 ـــ أو االنزالق )التحرير(. 
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التعبيريططة األدائيططة التي تعكس هويططة الروحيططة األدائيططة للموسططططططيقططا 

 العربية.

 اوب ـــــــالتن
مصططططل  اسطططتخدمه الباحث لإشطططارة إلى التناوب بين النماذج 

( والتناوب في السططرعة المترونومية Rhythmsة )اإليقاعية المصططاحب

(Tempo .داخل العمل اللحني الواحد ) 

وربمطططا كطططان التنطططاوب في النمطططاذج اإليقطططاعيطططة والسططططططرعطططات 

المترونمية قد بدأ في التنامي خالل الثلث األول من القرن العشططرين 

حتى بل  أشططططططده مع سططططططيطادة األغنيطة العربيطة الطويلة ذات األجزاء 

والمقطدمطة الموسططططططيقيطة الطويلة المكونة بدورها من أجزاء المتعطددة 

متنططاوبططة السططططططرعططة والنمططاذج المصطططططططاحبططة. ويتبططاين التنططاوب بين 

السطططرعات والنماذج المصطططاحبة بناء على الوظيفة الفنية للحن، كسن 

يكون العمل مؤلَّفاً للسططينما أو للمسططرح أو لغاية إعالنية، مما يتطلب 

سططططططرعططات والنمططاذج اإليقططاعيططة، وعنططد اإلكثططار من التنططاوب بين ال

الرجوع إلى التراث الموسططططططيقي العربي نجططد أن لكططل عمططٍل هويتططه 

اإليقاعية وسططططططرعته التي يحددها العرف السططططططائد في أداء النموذج 

اإليقاعي المصاحب، كسن يقال )موش  صحت وجداً / إيقاع نوخت( 

ة اعيأو )سططططماعي بيات/ سططططماعي ثقيل( وبهذا يحدد العمل بهوية إيق

وسططططرعة متعارفة مع فرٍص نادرة للتناوب بين اإليقاع المصططططاحب 

 وسرعة األداء. 

وبالمقارنة مع أشطططكال الغناء والموسططططيقا العربية المعاصططططرة نجد 

التنطاوب في السططططططرعطات والنماذج اإليقاعية المتعددة سططططططمة بارزة في 

وسطططططيقا ماألعمال المبتكرة، وهو ما قد يعتبر تطويراً وتنويعاً وإغناًء  لل

العربيططة المبتكرة منهجيططاً وفنيططاً، إال أنططه خطوة صططططططغيرة متنططاميططة نحو 

 االبتعاد عن هوية الموسيقا العربية الموصوفة أعاله. 

 المؤثر الصوتي

 هل يتقبل الجمهور اليوم الموسيقا العربية بال مؤثر صوتي؟ 
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قد أصططب  المؤثر الصططوتي المصططنوع والمضططاف إلى صططوت 

د ثابتاً وعرفاً صططوتياً وسططمعياً سططائد، فبدونه قد تفقالموسططيقا، تقليداً 

الموسطططططيقا سطططططواء المسطططططجلة أو المؤداة في حفل موسطططططيقي بريقها 

وتسثيرها. ويوجه العاملون اليوم في حقل التسططجيل الصططوتي عناية 

كبيرة بالمؤثر الصطوتي والمصنوع عبر األجهزة الفنية، لما له من 

ده ردداً وحيويططةً. ويعططقططدرة على تزويق الصطططططططوت وجعلططه أكثر ت

المؤثرين األكثر انتشطططاراً   (28)(Delay( والتسرج  )Echoالصطططدط )

في الموسططيقا العربية المعاصططرة التي تسططجل أو تؤدط في الحفالت 

الموسيقية. وجدير بالذكر أن المؤثَري ن أعاله مدرجان كتقنية أدائية 

رادي، نفغنطائيطة تكتطب في المدونات الموسطططططططيقية المؤلفة للغناء اال

ويحرص مؤدو اآلالت الموسطططططططيقيطة المهرة على تطسديتهطا وإحداثها 

أدائياً، فبينما لم يكن المؤثر اإللكتروني معياراً أسطططاسطططياً في الهوية 

الصوتية للتراث الموسيقي العربي، نجده اليوم معياراً قد يصل حد 

إلى اإلغراق في صطططططناعة التسثير، ناقالً الصطططططوت الموسطططططيقي إلى 

لية مسطططتحدثة كلياً ومتصطططاعدة بما قد يسطططتحيل معها تقبل هوية جما

 األداء والغناء بشكل مباشر بال مؤثر صوتي. 

 خاتمــــــة
واجهت الموسطططططططيقا العربية الكثير من التحديات في سطططططططبيل 

تطويرها، وقطعت أشطططططططواطاً في مواجهة االسطططططططتعارة والمحاكاة 

 إلى االقتراب واالقتبطاس المراد بطه تنويعهطا وإغناؤها، ما دفع بها

تدريجياً من فقدان الهوية األصلية عبر مايبتكر وينتج، وقد تناول 

البطاحث بعض المعايير في مسطططططططيرة التطوير يمكن للقائمين على 

 الموسيقا االنتباه لها والتعامل معها، إذ اليمكن بسي حال إيقافها. 

 
          

 

 

                                                           

 ـــ أو التسخير )التحرير( 
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 طريق المعرفة واإلبداع
 نحو ارتقاء الموسيقا والسماع 

 
 د. عبد الحميد حمام 

 

ن التحططديططات الراهنططة التي  تهمين على أوضططططططططاع المنطقططة إ

العربيططة، تحتططاج إلى فهم التفططاعالت الفكريططة واالجتمططاعيططة الموجهططة 

لمسططططتقبل الوطن العربيي وفي هذا المضططططمار نسططططتذكر االتجاهات 

يطة التي ظهرت في المسططططططيرة العربيطة ابتطداًء من مرحلطة مطا قبل الفن

اإلسطالم ولغاية العصطر الحالي. ومن ثم محاولة استنتاج العبرة منها 

والبناء عليها، ابتغاء تلمهس طريق مسططططتقبل الموسططططيقا العربية، بكل 

 ماتعنيه الكلمة من معنى. 

 لم تنقطع عالقة العرب مع جيرانهم منذ ظهورهم في شطططططططبه

الجزيرة العربية قبل بضططعة ،الف من السططنين، علماً بسنهم تمتعوا 

بقرابة مع كثير من القبائل أو الشططعوب التي تسططكن شططبه الجزيرة 

العربية وشططمالها. هذا الوضططع هيس لهم اتصططاالً حضططارياً مع تلت 

الشعوب، مّما أضفى على معارفهم مزيداً من المعلومات والفنون 

وقراهم المنبثططّة في أرجططاء المنطقططة التي اسطططططططتوطنططت مرابعهم 

العربيطة ،نطذاكي حيث ظهرت ممالت مثل: دلمون وملوّخا وسطططططططبس 

ميري وهططذه الممططالططت وإن كططانططت ظهرت قبططل ظهور مططا أطلق  وح 

عليه فيما بعد: العرب، كسحد فصائل شعوب شبه الجزيرة العربية 

 كانالّسامية، إال أنهّا تُعده جزءاً من التواصل الحضاري لجميع س

شطططططططبطه الجزيرة الطذي أدط لظهورالعرب األنباط والغسطططططططاسطططططططنة 

والمنطاذرة فيما بعد. هذه الحضطططططططارات أبدت قدرة إبداعية وتقدماً 

في الهندسطة وبناء السطدود والقصططور والقالع والمعابد والكنائس، 
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كما سطططططاير ذلت تقدم في الموسطططططيقا والشطططططعر والرقص، كما نمت 

وس على مسطططططططتوط رفيع من الحيططاة الروحيططة ومططا رافقهططا من طق

 فنون الغناء والعزف والفنون البصرية المعمارية بسنواعها. 

أما في صططططططدر اإلسططططططالم وعهد الخلفاء الّراشططططططدين، ف ن حبل 

العطاء الموسطيقي لم ينصطرم بل استمر بصورة مطَّردةي ف ن تطوراً 

حضططارياً وثقافياً انبثق في حاضططرتَي  المسططلمين األوائل، أي المدينة 

. في هذه المرحلة ـططططططـطططططط التي أصطب  العرب فيها على اتصطال ومكة

مباشر مع الفرس والروم ـطططططـططططط  يظهر تحول موسيقي مهم، ينتقل به 

العرب من توافق وزن الشططططعر مع إيقاع الغناء، إلى أسططططلوب الغناء 

المتقن الذي خالف فيه وزُن الشطططعر إيقاع الغناء. لقد كان سطططبب هذا 

غير عربية ـطططـططط فارسية ـطططـططط ذات إيقاع  التحول اقتباس العرب ألحاناً 

مخالف لوزن األشططططططعار العربية التي تغنّى بها مغنو تلت الحقبة من 

أمثال نشططيي وسططائب خاثر أوالً، اللذان اتبَّعهما باقي مغنّي ومغنيات 

المدينة ومكة. هذا الفصططل بين وزن الشططعر وإيقاع الغناء مع ماتبعه 

لت الحقبة من أمثال ابن من معارف موسططططيقية اقتبسططططها موسططططيقيو ت

محرز وابن سططططططريج أدط الزدهار هذا الفن وسططططططيرورته، وظهور 

إيقاعات موسططططططيقية محددة كالهزج والّرمل والثقيل، التي تُضططططططرب 

على ،لططة إيقططاعيططة لترافق الغنططاء، كمططا تحولططت المرافقططة اآلليططة من 

زهر والصنج إلى العود الحديث العهد في شبه الجزيرة  العربية.  الم 

سطططتمر هذا الوضطططع طيلة العصطططر األموي الذي به كان منزال ا

عّزة الميالء وجميلططة موئلين لمحبّي الغنططاء وداعميططه من أمثططال عبططد 

  بن جعفر وسططكينة بنت الحسططين، يسططتمعون بهما إلبداعات مغنّي 

المدينة ومكة حيث يجتمعون ويتناقلون الفنون الموسطططيقية وعلومها، 

اظرون في أسططسططها وتجديداتها، كما يختبرون ويتبادلون األفكار ويتن

أسطططططططاليططب أدائهططا. حتى برز فيهم أمثططال َمعبططد خير مؤدي العصططططططر 

خططت في تلططت المرحلططة مبططادن الغنططاء المتقن، والتي  األموي. ترسططططططّ

 ستصب  أساس مدارس العصر العباسي الموسيقية. 
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في العصطططر الذهبي العباسطططي )القرن التاسطططع الميالدي( تنطلق 

يقيطة معتمدة على تنظير علمي وتدريب اسططططططتثنائيان، حركطة موسطططططط

فيضطططع إسططططحاق الموصططططلي نظرية مبنية على فكرة المجريين ـطططططططططـ 

اً بمطلق المثنى على العود أساساً ليحظى ـطططـططط مبتدئـطططمجرط البنصر 

بعّدة أصطابع، أي مقامات أو ساللم بمفهومنا اليوم، ويحّدد عدد النغم 

رسطططططالته. كما أثرط الضطططططروب  بعشطططططرة أنغام بيَّنها ابن المنجم في

اإليقاعية. ومع ذلت ف ن إسططططططحاق وأبيه إبراهيم مافتئا يّدعيان بسنهما 

حطاميطا المطدرسططططططة العربيطة القطديمطة على الرغم من التجطديطدات التي 

ابتدعاها. علماً بسن المدرسططططططة العربية القديمة، وهي مدرسططططططة قيان 

 موجطة التحديثالجطاهليطة التي اتبعتهطا عّزة الميالء قبطل أن تسططططططاير 

التي اختطّها نشطططططيي ، كانت قد أفَلَت وتراجعت أمام أسطططططلوب الغناء 

 المتقن. 

أمطا ادعاء إسططططططحاق وإبراهيم في المحافظة على الغناء القديم، 

حفاظهما على طريقة غناء أصوات  ـططفقد قصدا به ـططـطط على مايبدو ـطط

رسطططي ااألولين ممن ابتكروا الغناء المتقن المتسثر بسسطططلوب الغناء الف

على وجهه دون زيادة أو نقصططان. والغناء الفارسططي هو الذي قارنه 

الجططاحظ بططالغنططاء العربي حين قططال: العرب تضططططططع موزونططاً على 

موزون، والعجم تقصطططر وتمطي فتضطططع موزوناً على غير موزون. 

من هذا المنطلق نفهم قصطططططد إسطططططحاق وإبراهيم الموصطططططليين اللذين 

بن المهدي ومناصره إسماعيل جامع خالفا منافسطهما األمير إبراهيم 

ي ن.   العربيين القحَّ

والبد من اإلشطططارة إلى تسطططرب النظريات اإلغريقية في هذا 

الة رسططط»العصطططر، والتي نلحظ بوادرها في كتابات  الكندي مثل: 

، ولعل في ذلت يكمن سطططبب إذكاء نار «في خبر صطططناعة التسليف

صططططل، وبين ابن التحدي بين إبراهيم وابنه إسططططحاق الفارسطططّطي األ

المهطططدي وابن جطططامع العربيين المتطططسثرين على مطططايظهر بطططالفكر 

اإلغريقي والمائلين نحو التجديد واالنعتاق من سططططططططوة مااعتبره 

الموصططليان قديماً. ومع ذلت ف ننا النزيد بقولنا هذا عن تسكيدنا أن 
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فا في التسثر بالفرس واإلغريق، إضططططافة  كال المدرسططططتين لم تتطرَّ

مططا كططانتططا واعيتين ألخططذ مططاينسطططططططجم مع الططذوق العربي إلى أنه

وتطويعه لمصططلحة الموسططيقا والغناء العربي. ومما الشططت فيه أن 

ها  الموصطططططططليين وابن المهطدي خطدموا الموسطططططططيقطا العربيطة وأثَرو 

بمنططاظراتهم وممططا حكططاتهم الفنيططة التي أدت إلى تطور نظريططات 

 زها الفارابي فيموسيقية على درجة عالية من الكمال، كالتي أنج

القرن العاشطططططر الميالدي، ومن بعده صطططططفي الدين األرموي، في 

 اإليقاع والنغم والكتابة الموسيقية. 

من المعتقد أن زلزل الضطططارب كان أول من اسطططتخدم وسططططى 

 151زلزل، وهي النغمطة التي تبعطد عن النغمة المجاورة لها بمقدار 

 ن أحداً قبله استخدمها، علىسنتاً، أي ثالثة أرباع البعديإذ لم نسمع أ

الرغم من إمكانية وجود هذه النغمة في غناء شططططعوب بالد اإلسططططالم 

المعروفطة ،نئطٍذي هطذه النغمطة التي أحطدثطت مجرط ثطالثطاً لم تتضططططططمنّه 

نظرية إسطططحاق الموصطططلي، إال أنها اسطططتطاعت أن تفرض وجودها 

ن يشطططيئاً فشطططيئاً لتصطططب  أحد األنغام األسطططاسطططية في نظرية صطططفي الد

األرموي )القرن الثالث عشر الميالدي(، والتي زاد فيها عبد القادر 

بن غيبي وعبد الحميد الالذقي شطططططروحاً وإضطططططافات قيامةي كما كان 

 للشعوب اإلسالمية المختلفة حصة في تنسيقها واستقرارها. 

مما الشططت فيه أن االتصططال بين الشططعوب يحفّزها على اإلبداع 

م، واليضططططير في هذه  والتطوير، ويُزكي نار التنافس بينها بغية التقده

الحططالططة التعلهم واألخططذ عن اآلخرين علومهم ومبتكراتهم، فهططل لططدط 

العرب اليوم القططدرات العقليططة والفكريططة والفنيططة التي تضططططططعهم على 

القائمة بين الشعوب اإلقليمية والعالمية؟ وهل هذه مسطتوط المنافسطة 

القطدرات تؤهلهم للخروج من الدائرة المغلقة حولهم، والذي اليتّم إالّ 

بالعلم والوعي. إن أهم الّدوافع نحو مسططططتقبل الموسططططيقا ورفعتها هو 

الفهم العميق لمكانتها في التنمية االجتماعية واالقتصططادية. كما يجب 

عربية والعاملين في مجال الثقافة معرفة األسططططططس على الحكومات ال
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التي عليها تُبنى نهضططة فنية موسططيقية، كما يجب إدراك أن الموسططيقا 

 كاللغة تحتاج إلى  مدة تعلّم طويلة قد تستمر سنوات عدة. 

 نعرض فيما يلي بعض األفكار لما ينبغي عمله في هذا الصدد: 

الموسططططيقا للفرد ( نشطططر الوعي الموسططططيقي، والتعريف بسهمية 1

والمجتمع. فهي بالنسبة للفرد ــ عدا كونها تعبر عن شخصية 

الفرد، وقطدرتهطا على تهطذيب النفس و الروح، وارتقاء الّذوق 

عنده ــ  وسيلة كسب مهمة، علماً بسن بالد العرب بحاجة إلى  

أعداد غفيرة من الموسطيقيين لسطد النقص في معلّمي الموسيقا 

ات الفرق الموسطططططططيقية التي تحتاج إلى في المطدارس و لتكوينط

أعداد كبيرة من الموسطططططططيقيين المتمرسطططططططين للعمل في الفرق 

السططططططيمفونية واإلذاعية وموسططططططيقا الحجرة وفرق الموسططططططيقا 

الترفيهية، وتلت الفرق الصغيرة التي تفيد في ترويج السياحة 

واالسططططتجمام. إن قيمة الموسططططيقا االقتصططططادية غائبة عن ذهن 

دنططا، كمططا يبططدو أنهططا غططائبططة عن ذهن المخططين النططاس في بال

االقتصطططادييني ولعل ذلت يتستى عن الفكر المتوارث في البيئة 

االجتماعية من أن الموسططيقا والغناء لهٌو ولعب، وموهبة ليس 

لها فائدة سطوط إضاعة الوقت. ويجب التنويه بسن ترك عملية 

دي إلى ؤاالرتقاء بالمستوط الفني للمصادفة دون تنظيم، لن ي

ظهور فنانين موسططططططيقيين على قدر من المهارة و المنافسططططططة 

عالمياً، وذلت للكلفة العالية نسططبياً في تعليم الموسططيقا، لفردية 

 تعلمها وطول مدة تعليمها. 

( إن الطموح يحتططاج إلى العمططل والتمويططل: فططالطموح لتكوين 2

أوركسطططططططترا مثالً، يحتطططاج إلى وجود موسطططططططيقيين مطططاهرين 

لتكوينهطططا. وأن يكون عطططددهم اليقطططل عن ثالثطططة  ومتميزين

أضعاف عدد أفراد األوركسترا السيمفونيةي ولذلت ف ن تسهيل 

عّدة أجيال ضططططططروري السططططططتمرار األوركسططططططترا، وإال ف نها 

ستنهار المحالة، أوتصب  تكاليفها أعلى من مدخولها المالي، 

بسطبب توظيف أعداد من األجانب في تكوينها لسد النقص في 
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ادهطا. إن وجود فرقطة موسطططططططيقية كبيرة ضطططططططروري ألداء أفر

أعمال متعددة التصططويت، ولتقديم أعمال لموسططيقيين عالميين 

ومؤلفين عرب مّمن استفادوا من العلوم الموسيقية المدروسة 

والتي يكمن تطويعها لخدمة الموسيقا العربية. مثل هذه الفرق 

ثَّل واجهة ـطططططـططططط على الرغم من كلفتها العالية ـطططططـططططط إال أنها تم

حضطططططططاريطة من نطاحيطة، وجطاذٌب سطططططططيطاحي وثقافي من ناحية 

أخرطي وهطذا يسطططططططتوجطب تكطاتف الجهطات التي تعنى بطالثقافة 

 والسياحة الستمرارها. 

( إن خطة مدروسططططططة لتعليم الموسططططططيقا ضططططططرورية في المرحلة 3

الحالية، حتى نخرج من مسزق تعليم الموسططططيقا العملية خاصططططة، 

ن على مسطططططتوط مهارّي رفيع، هذا عدا والمؤدية لتخريج عازفي

تدريس الموسططططيقا التربوية لتغطية النقص في معلمي الموسططططيقا 

 في المدارس. ولهذا الغرض

س فيها أساتذة من 1ـطططططـطططططط3 ( البد من إنشاء معاهد موسيقية يدرا

أعلى المسططططتويات الموسططططيقية في األداء المهاري. وأن يكون 

فل الفرصططططة لكل طالتدريس فيها شططططبه مجاني، بحيث تتوفر 

ذي موهبططة من تعلهم العزف والغنططاء ومططايرافقهططا من علوم 

 موسيقية ضرورية لتطوير المهارة وزيادة المعرفة الفنية. 

( لدط العرب إمكانات هائلة في صططناعة الموسططيقا إذا 2ـططططططـطططططط3

أحسططططططن توجيههطا، ويمكن أن تطدرَّ أمواالً ططائلة إذا أحسططططططن 

المسطططتقبلية أن تركز على اسطططتغاللهاي ولذلت ف ن على الخطة 

الجودة في التعليم وفي اإلنتاج الموسطططيقي، والسطططبيل لنا غير 

ذلت إذا أردنا أن نصطططل إلى مسطططتويات منافسطططة عالمياً. ولقد 

أثبتت بعض المعاهد الموسططططططيقية العربية أن باإلمكان تحقيق 

 هذا الهدف بالمثابرة والصبر. 

ة، الخطة التعليمي( إن توفر ميزانية كافية ضروري لنجاح 3ــ3

 ويجب أن يستي هذا الدعم من مصادر متنوعة أهمها: 
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ـطططـططط الدعم الحكومي، الذي تشارك فيه وزارات التربية والثقافة 

والسططياحة والشططبابي أو أن تخصططص الدولة ميزانية خاصططة 

 لهذا الغرض. 

ـطططططططططط أمانة العاصطططططمة والبلدات، ألن أبناءها هم الهدف من هذه 

ات والمؤسططططسططططات المهتمة بالموسططططيقا الخطة. وكذلت الجمعي

 والثقافة. 

ــ الشركات التي تتاجر بالموسيقا ـ من إنتاج وتسويق ــ وكذلت 

التي تتاجر باآلالت الموسطيقية وصطناعتهاي التي يعود الفضل 

 في أرباحها للمعاهد التي تدرسها. 

( البد من اعتماد المعاهد الموسطططططيقية خططاً فعالة 4ـططططططططططـطططططططططط3

ن حاجة السطوق الموسيقي وتوفير متطلباته واسطتراتيجية تسمي

بما يكفل إيجاد التخصططصططات المطلوبة من مؤلفين موسططيقيين 

لألنماط المتنوعة مثل موسططططيقا األفالم واألغاني والموسطططططيقا 

الترفيهية، والكالسيكية، والتقليدية، والعربية الحديثة، وكذلت 

 العططازفين والمغنين وقططادة األوركسططططططترا، وإدارة الموسططططططيقططا

والترويج لهطا. ويمكن أن تتخصططططططص بعض المعطاهطد بتسهيل 

 فروع محددة من التخصصات الموسيقية. 

( على اإلنتطططاج الموسططططططيقي أن يكون ممثالً لمطططا تمليططه ثقططافتنطططا 4

وظروف حياتنا، واليتستى ذلت إال بتحصطططين الموسطططيقيين بالعلم 

والمهطارة والوعي، وعدا ذلت لن يكون لدينا فن  متميز ومنافس. 

هطططذا اليمنع من توفر الفكر الحر والتجريطططب للحصططططططول على 

وسطططائل فنية جديدة ومسطططتفيدة من التقنيات الحديثة  ومسطططتجدات 

 العصر. 

( إن لوسطططططططائططل اإلعالم دوراً خطيراً في توجيططه الططذوق العططام، 5

وإشهار األعمال المتّميزةي فالناس يتعودون على مايتلقونه حتى 

إلنتاج مهمة ثقافية إلى جانب الرديء منطه. كمطا أن لشططططططركطات ا

كونها شططططططركات اسططططططتثماريةي إذ يجب أن اليكون الرب  المالي 
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هدفها الوحيد، وعلى الدول العربية توجيه هذه الشركات للحفاظ 

على المسططتويات الجيدة من أنواع الموسططيقا المختلفة. وهي بذلت 

 تدعم االقتصاد الوطني وتحافظ على التميز. 

م العربي الغني بطاقاته وشططططططبابه كفيل بسن نحن نعتقد أن العال

يتخطى الصطططعاب وينجز المسطططتحيل بدعم مسمول من القادة العرب 

والمخططين للسططياسططة التربوية والثقافية واالقتصططادية، الذي بدونه 

 لن تحظى األّمة بموقعها من الرقي العام. 
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 صميم الشريف
 

 

 

 

 

 

          

 

 صميم الشريف

 بين األدب والموسيقا
 د بوبسـأحم

كثيرون يعرفون صططططططميم الشططططططريف باحثاً وناقداً موسططططططيقياً     

ياة ته. لكن المسططاحة الثقافية في حمتبحراً في الموسططيقا التي وهبها حيا

األسطتاذ الشطريف أكبر من ذلت بكثير، وإن كان الجانب الموسيقي هو 

األكثر طغيطانطاً. فصططططططميم الشططططططريف أديب ألمعي في مجال القصططططططة 

القصططيرة والرواية والمسططرحية. ومانشططره من إبداعاته في كل ذلت ال 

ه األدبيططة أديبططاً يمثططل إال النزر اليسططططططير ممططا أعطططاه. وكططان في كتططابططاتطط

ملتزماً بقضططططايا اإلنسططططان بشططططكل عام والطبقة الكادحة الفقيرة بشططططكل 

خطاص. فطسدبطه إذن ينتمي إلى الواقعيطة االشططططططتراكية، وهو اإلنسططططططان 

االشطططتراكي القومي العربي. وبوصطططفي واحداً من تالميذه أخذت عنه 

كل ذلت من خالل درس الموسطيقا أوالً، ومن ثم من خالل معيشتي له 

قطبَي  صططميم  ـططططططـططططططكثر من ثالثين عاماً. ومابين الموسططيقا واألدب أل

 الشريف في حياته، سوف تراوح دراستي هذه عنه.   
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 * الوالدة والنشسة

. وترعرع في بيت 1923وصميم الشريف ولد في دمشق عام 

مليء بالثقافة والموسطططططيقا. فوالده حقي الشطططططريف كان مفوضطططططاً في 

ماهرة على العود. وشطططقيقته الكبرط  الشطططرطة. ووالدته كانت عازفة

تعلمت العزف على الكمان على يد توفيق الصططططططبا . وفي هذا الجو 

ظهر حب صطميم للموسطيقا باكراً. كذلت كان ألسطتاذ الموسيقا نظمي 

جميل في مدرسطططططة التطبيقات المسطططططلكية التي درس فيها الشطططططريف 

 فسالمرحلططة االبتططدائيططة دور مهم، في تنميططة حططب الموسططططططيقططا في ن

تلميذه. أما المرحلة اإلعدادية فدرسططططها في مدرسططططة التجهيز األولى 

)ثانوية جودت الهاشططططمي(. وكان للموسططططيقي مصطططططفى الصططططواف 

مدرس الموسطططططيقا في التجهيز دور مهم في دفعه باتجاه الموسططططططيقا، 

عندما كان يعزف لتالميذه على ،لتي البيانو والكمان. وكان األسططططتاذ 

د عنده الموهبة الموسططططيقية ليعلمه العزف، يرعى من تالميذه من يج

وكططان الشططططططريف من بين هؤالء التالميططذ الططذين رعططاهم مصطططططططفى 

 الصواف. 

كل ذلت سططططططاعد على تنمية حب الموسططططططيقا في نفس صططططططميم 

الشريف، فقرر خوض غمارها عازفاً. وفي البداية عارضت أسرته 

تعلمه الموسطططططيقا، لكن بعد إصطططططراره وافقت على ذلت شطططططريطة أن 

يمارس هوايته في العزف في المنزل فقي. وكانت بدايته الموسطططيقية 

عنطدمطا بطدأ يتردد على نطادي معهطد أصططططططدقطاء الفنون الذي كان يبعد 

خمسططططين متراً عن منزل األسططططرة في حي الشططططعالن، وكان ذلت في 

أواخر الثالثينيطططات من القرن العشططططططرين. وعن طريق المطططذيطططاع 

ة الغناء العربي. وشططدته بشططكل والفونوغراف كان يسططتمع إلى عمالق

خطاص أغنيطات فيلم )نشططططططيطد األمطل( ألم كلثوم التي كانت جديدة في 

 أسلوب تلحينها، وما فيها من علوم موسيقية لم يكن يعرفها. 

وفي نفس المرحلططة )عقططد األربعينيططات من القرن العشططططططرين(، 

تعلم الموسططططيقا بشططططكل علمي على يد الموسططططيقي الروسططططي البارون 

بللين (. وتعلم على يديه النوتة الموسططططططيقة والعزف على )،رنسططططططت 
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الماندولين. وكان ممن درسطططوا الموسطططيقا على يد البارون الروسطططي 

إلى جانب الشطططريف كل من عدنان الركابي وكامل القدسطططي وهشطططام 

الشططططمعة وحسططططني الحريري وصططططادق فرعون وعبود عبد   الذي 

ن ضمن الفرق الموسيقية كان طفالً ،نذاك. وعزف على ،لة الماندولي

لنطادي معهطد أصططططططدقطاء الفنون، وبشططططططكل خاص )فرقة المعزوفات 

الحديثة( و)فرقة الماندولينات(. ومن نشطططططاطاته الموسطططططيقية في تلت 

الفترة قيامه بتشططططكيل فرقة موسططططيقية جوالة مع عدد من أصططططدقائه، 

فكان هو عازف الماندولين فيها ورفاه قسططططططوات وصططططططادق فرعون 

وصلحي الوادي قائد الفرقة وعازفاً على الكمان أيضاً. على الكمان 

وفي تلت الفترة كان قد انتسططططططب إلى دار المعلمين بدمشططططططق )قسططططططم 

مدرسططاً للموسططيقا في  1951الموسططيقا( وتخرج فيها، وبدأ عمله عام 

مدينة السويداء، أوالً، ثم في ريف دمشق، وأخيراً في دمشق. وكنت 

 عبد   بدمشق. أحد تالميذه في إعدادية أسعد 

 * كتاباته الموسيقية

بعد أن اسططتكمل صططميم الشططريف دراسططته الموسططيقية، اتجه إلى 

كتابة المقاالت الموسطططيقة. وأول مقال كتبه حمل عنوان )موتسطططارت 

عبقرية البؤس( الذي نشرته مجلة )األديب( اللبنانية في شهر كانون 

وال مجلة نفسططها ط. ثم تتابعت مقاالته الموسططيقية في ال1946األول 

، وجميعها عن أعالم الموسيقا الغربية. كما كتب مقاالت 1943عام 

كثيرة في مجالت وصططططططحف أخرط، منهططا جريططدة )الوحططدة( التي 

. وبتشططجيع من أصططدقائه الموسططيقيين، جمع تلت 1959صططدرت عام 

المقاالت وأصططططططدرها في كتاب حمل عنوان )أسططططططاطين الموسططططططيقا 

مقاالت عن تسططططعة عشططططر موسططططيقياً من  العالمية(. وتضططططمن الكتاب

. 1954المراحل الكالسطططيكية والرومانسطططية والحديثة، وصطططدر عام 

ومن الموسططططططيقيين الططذين تحططدث عنهم الكتططاب بططاخ وموتسطططططططارت 

وبتهوفن وبرامز وشططتراوس وتشططايكوفسططكي وشططوبان، إضططافة إلى 

 دراسات عن الموسيقا الكالسيكية في عصورها المختلفة.
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ين الموسطططيقا العالمية( اتجه صطططميم الشطططريف بعد كتاب )أسطططاط

نحو الموسططططططيقطا العربيطة التي كان قد تعمق فيها، وأخذ ينشططططططر فيها 

دراسططات موسططيقية في المجالت. وتوجها بكتابه )الموسططيقا العربية( 

الذي وضطعه في السططبعينيات من القرن العشططرين، لكن صططدوره عن 

كتاب بحث صططططميم . وفي هذا ال1921وزارة الثقافة تسخر حتى عام 

الشطططريف في األغنية العربية وقوالبها الموسطططيقية، إضطططافة إلى النقد 

والتحليل أللحان كبار الموسيقيين العرب. وفي الكتاب ابتعد المؤلف 

عن الطريقة العلمية الجافة في الكتابة الموسططططيقية. فالكتاب يخلو من 

تاج حأية نوتة موسطططيقية، ويخلو من المصططططلحات الموسطططيقية التي ي

تفسططططططيرهططا إلى قواميس. بططل كططان قريبططاً من القططارن، واليخلو من 

 حكايات ممتعة عن بعض األغنيات وظروف إبداعها. 

الذي  1991ثم جاء كتابه الثالث )الموسططططيقا في سططططورية( عام 

وثق فيه لمجموعة من الموسطططيقيين والمطربين السطططوريين في مجال 

عة جديدة وموسعة عام الموسطيقا العربية، وصطدر هذا الكتاب في طب

، إذ أضطاف إليه صطميم الشطريف الموسطيقيين السوريين الذي 2211

خاضططططوا مجال الموسططططيقا الغربية ومغنيات األوبرا. والكتاب الرابع 

، وفيه تناول 1922حمطل عنوان )السططططططنبطاطي وجيطل العمالقة( عام 

المسطططيرة الموسطططيقية لرياض السطططنباطي، وصطططدر الكتاب في طبعة 

. وضططمن فعاليات مهرجان األغنية السططورية 2212ة عام ثانية مزيد

صططدر له عن المهرجان كتاب )نجيب السططراج عصططر من الموسططيقا 

والغناء( وثق في لمسطططططيرة الفنان السطططططوري الكبير نجيب السطططططراج. 

وإضططططططافة إلى هذه الكتب، نشططططططر الكثير من المقاالت والدراسططططططات 

ت )الحياة الموسططططططيقية في صططططططحيفتي )الثورة( و)تشططططططرين( ومجال

 الموسيقية( و)فنون( وغيرها.

وقريباً من الموسططططيقا وضططططع كتاب )كنت في قلب أوربا( الذي 

تنططاول فيططه بططالبحططث الفن المعمططاري األوربي في أوربططا بططدءاً من 

العصططططططر القوطي، ومروراً بعصططططططر الباروك وعصططططططر النهضططططططة 

 ومابعده، ومواكبته هذا الفن المعماري للموسيقا الكالسيكية فيها.
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 * برامج تلفزيونية

وعلى صطعيد التلفزيون أعد صميم الشريف العديد من البرامج 

، وبطلب من اإلعالمي خلدون 1961الثقافية والموسطططيقية. ففي عام 

المططال ، أعططد أول برنططامج لططه وعنوانططه )نططافططذة على العططالم(، وهو 

برنطامج يططل في كططل حلقطة على دولططة من دول العطالم يعرفنطا بثقطافططة 

يعرض تاريخ البلد وجغرافيته و،دابه وفنونه وثقافته بشكل شطعبها، ف

عام، ومدته نصف ساعة، ثم أصب  ساعة، وتحول اسمه إلى )حول 

العالم(، واسططتمر البرنام  نحو عشططر سططنوات. ثم انتقل بعد ذلت إلى 

البرامج الموسططططيقية فسعد برنامج )العصططططا السططططحرية( الذي قدم فيه 

وربية الكالسطططيكية، واسطططتمر سطططنتين. روائع األعمال الموسطططيقية األ

وبرنامجه الثاني حمل عنوان )فنون الشططططططعوب( وفي كل حلقة كان 

يقدم موسطططيقا ورقصطططات شطططعبية لشطططعب من شطططعوب العالم. وكانت 

المذيعة تظهر وهي ترتدي الزي الفولوكلوري للشططعب الذي تتحدث 

ا نعنطه الحلقة. أما برنامجه الثالث فكان )أسططططططاطين النغم( الذي عرف

فيه هذه المرة بعمالقة الموسططططططيقا العربية. و،خر البرامج التلفزيونية 

التي أعدها كان )من ذاكرة التلفزيون( الذي قدم فيه أعماالً موسيقية 

ودرامية من أيام األبيض واألسطططططود، ولقي البرنامج نجاحاً واسطططططعاً. 

وإضططططافة إلى البرامج أدار للتلفزبون العديد من الندوات الموسططططيقية 

 التي استضاف فيها موسيقيين وباحثين سوريين وعرباً. 

وفي أواخر السططططططبعينيات من القرن العشططططططرين تولى صططططططميم 

الشطططططريف إعداد مقابلة تلفزيونية مع الموسطططططيقار محمد عبد الوهاب 

خالل إحطدط زيطاراتطه االصطططططططيطافية لبلودان. وتولى إجراء الحوار 

 عربي السوري.خلدون المال . وأجريت المقابلة للتلفزيون ال
 

 * صميم الشريف واألدب

وإذا كانت الموسطيقا قد شغلت معظم حياة صميم الشريف، ف نه 

كان لألدب والكتابة مسطططططاحة في حياته. وبدايته مع الكتابة كانت في 

أواخر األربعينيات من القرن العشططططططرين، عندما بدأ كتابة القصططططططة 
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نت عنها شطططارك في مسطططابقة للقصطططة أعل 1942القصططيرة. وفي عام 

مجلطة )األديب( اللبنانية، وكانت مشططططططاركته بقصططططططة )غفران( التي 

فازت بالجائزة الثانية، وهي اشتراك لمدة سنة بالمجلة،  بينما فازت 

بالجائزة األولى قصطططططة )فطومة( لألديب العراقي عبد الملت نوري. 

وهذه الجائزة دفعته لالنصططراف الكامل لكتابة القصططة. وألن صططميم 

ن اشطططططتراكياً بفكره، فقد انتمت قصطططططصطططططه إلى األدب الشطططططريف كا

 الواقعي. وتناول فيها الفئة الكادحة المسحوقة من الناس.

وفي أعقطططاب فوزه بجطططائزة مجلطططة )األديطططب( تعرف على 

األديطب سطططططططعيطد الجزائري رئيس تحرير مجلة )النقاد( الثقافية، 

والطذي طلطب منطه أن يكتطب في المجلطة، فبدأ الشطططططططريف ينشطططططططر 

جمع القصططص التي نشططرها في  1953ها. وفي عام قصططصططه في

مجموعططة قصطططططططصطططططططيططة حملططت عنوان )أنين األرض(، وعنوان 

المجموعة هو نفسططه عنوان إحدط قصططصططها إلى جانب قصططص 

أخرط مثطل )بطائع العرقسطططططططوس(. وفي نفس العططام أعلنططت مجلططة 

)النقاد( عن مسطططابقة للقصطططة القصطططيرة. وتبرع بالجائزة األولى 

ة المفكر عزت النص الذي أصطططططططب  فيما بعد والثطانية للمسطططططططابق

وزيراً للتربية ورئيسطاً للوزراء. وفاز األستاذ الشريف بالجائزة 

األولى للمسططططابقة عن قصططططته )العتال(، بينما فاز حسططططيب كيالي 

بالجائزة الثانية عن قصططططته )أمام القصططططر العدلي(، وفاز فارس 

تارة(. زرزور بالجائزة الثالثة عن قصططططته )عندما أسططططدلت السطططط

أصطططططدر مجموعته القصطططططصطططططية الثانية )عندما  1961وفي عام 

يجوع األطفال( التي وضططع مقدمة لها األديب المصططري يوسططف 

إدريس الذي كان صططططميم الشططططريف قد تعرف عليه خالل انعقاد 

، وارتبي االثنططان 1956مؤتمر األدبططاء العرب في بلودان عططام 

لتشطططكيلي عبد بصطططداقة وثيقة. وصطططمم غالف المجموعة الفنان ا

القططادر أرنططاؤوط. و)عنططدمططا يجوع األطفططال( هو أيضطططططططاً عنوان 

إحدط قصططططططص المجموعة، ومن قصططططططصططططططها األخرط )أرض 

 الذئاب( و)البسطاء( و)خبز وجبن وبطيخ(.
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ومقططدمططة األديططب يوسططططططف إدريس لمجموعططة )عنططدمططا يجوع 

األطفال( ليسطت مجرد تقريظ لقصص المجموعة، وإنما هي دراسة 

المجموعة وأسطططلوب صطططميم الشطططريف في الكتابة  نقدية عن قصطططص

القصططصططية ومدط تفاعله مع موضططوع قصططته. ومماقاله إدريس في 

 مقدمته:

) وميزة صططططططميم الشططططططريف الكبرط في رأيي أنططه قططادر على 

االنفعطال الصططططططادق، وأهم من ذلطت أنططه قطادر على إقنطاعنططا بططانفعطالططه 

عاله كون انفالصططططططادق. فال يكفي من الفنطان أن ينفعطل، والحتى أن ي

صططادقاً. البد ليكمل األثر الفني أن يقذفنا بصططدق انفعاله. هذه النقطة 

الدقيقة هي المحت األول واألخير للموهبة. وهي الفارق األسططططاسططططي 

بين الكاتب وغير الكاتب. إنها شطيء التسطتطيع أن تتعلمه أو تكتسبه 

بد بالمران والقراءة والخبرة، إنه شطططيء من تكوين الكاتب نفسطططه، ال

من وجوده أوالً ليصططب  الكاتب كاتباً. والبد من تنميته ثانياً، ليصططب  

 الكاتب فناناً خطير األثر في مجتمعه وعالمه(.

ولكن لماذا انصطططرف صطططميم الشطططريف بعد ذلت عن األدب إلى 

 الكتابات النقدية والتسريخية الموسيقية؟

في منتصطططططف السطططططتينيات من القرن العشطططططرين كتب صطططططميم 

صة )اعترافات زنزانة( وذهب بها إلى مجلة )المعرفة(، الشطريف ق

لكن المسطؤول عن المجلة رفض نشطر القصة، فقرر الكاتب التوقف 

عن كتابة القصططططططص. ووجد في الكتابة الموسططططططيقية فسططططططحة لتفري  

 شحناته في الكتابة.

وإذا كطان صططططططميم الشططططططريف قطد توقف عن الكتابة األدبية في 

القصطططص، ف ن جذوة األدب لم  الصطططحف والمجالت والسطططيما نشطططر

تنطفئ في نفسطططه. فسخذ يكتب القصطططص والمسطططرحيات، ويحتفظ بها 

مخطوطة في مكتبته، على أمل أن يستي الوقت المناسططططب لنشططططرها، 

لكن النشطططططاطات الموسطططططيقية من كتابات ودراسطططططات وكتب وبرامج 
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تلفزيونية وغيرها مألت عليه حياته، فلم يول  اهتمامه لنشططططر ماكتبه 

 بداعات أدبية وهي كثيرة.من إ

ففي أرشطططيفه العديد من األعمال األدبية األخرط التي لم تت  

له فرصططططططة نشططططططرها. ومن األعمال األدبية التي تركها مخطوطة 

رواية )المياه الجارفة( أو )المياه العائمة( التي كان قد بدأ بكتابتها 

ها ب، وأتمها في السبعينيات من القرن العشرين. وتقدم 1953عام 

إلى اتحططاد الكتططاب العرب لطبططاعتهططا، لكنهططا قوبلططت بطططالرفض. 

والرواية تتناول الحياة السطططياسطططية واالجتماعية في دمشطططق خالل 

(. وبطلهطا 1945و 1941الحرب العطالميطة الثطانيطة مطابين عطامي )

نهر بردط. وفي أرشيفه مسرحية )اإلله يسترد وديعته( المستمدة 

ن مجموعة القصطططططططص من األدب الفارسطططططططي، وبشطططططططكل خاص م

)األميرة والببغاء وقصططططب السططططكر(. وأيضططططاً مسططططرحية )المدينة 

الحجرية( التي تعالج فترة االنقالبات العسططططكرية في سططططورية في 

عقد الخمسينيات من القرن العشرين. وكتب عدداً من المسرحيات 

الكوميطديطة بطاللهجطة العطامية، منها مسطططططططرحية )حالق زمان( التي 

ما السطفراء في مستهل عقد الثمانينيات عرضطت على مسطرح سطين

من القرن العشطططططططرين، ولقيططت نجططاحططاً كبيراً، وقبلهططا تحولططت إلى 

تمثيلية تلفزيونية أيام األبيض واألسططود. وله أيضططاً مسططرحيتا )أنا 

وزوجططاتي الثالث( و)مين بيحططب مين(. ونططسمططل أن تططسخططذ هططذه 

المخطوطات طريقها إلى النشططططططر، من أجل اسططططططتكمال المشططططططهد 

 لثقافي عند صميم الشريف األديب والموسيقي.ا
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 صميم الشريف
 لقد انتصرت للموسيقا

 علي القيم د.
 

رحل صطططططميم الشطططططريف.. رحل األسطططططتاذ واألخ الكبير الذي ترك 

بصططمات ال تمحى في حياتنا األدبية والثقافية والموسططيقية والتعليمية على 

والعمل المسططططتمر حتى  مدط أكثر من سططططتين عاماً من الكفاح والنضططططال

،خر أيام حياته المديدة الحافلة بالحب والعطاء والعمل المثمر المتواصطططل 

في سططططططلطت التعليم واتحطاد الكتطاب العرب ونقطابطة المعلمين والهيئة العامة 

 .لإذاعة والتلفزيون، وجمعية تنظيم األسرة السورية

رحططل صطططططططاحططب البرامج الشططططططهيرة في اإلذاعططة والتلفزيون 

، ومؤلف الكتططب والططدراسطططططططات واألبحططاث المهمططة عن السططططططوري

)الموسطططيقا العربية وأعالمها( والموسطططيقار رياض السطططنباطي وجيل 

العمالقة وأعالم وتاريخ الموسطططيقا في سطططورية، التي رصطططدها ودّون 

لهطا، وتابع حركتها منذ أواخر القرن التاسططططططع عشططططططر وعلى امتداد 

وعازفين ومغنين.  القرن العشططططططرين وكتب عن أعالمها من ملحنين

لقد كان الباحث واألديب والموسططيقي صططميم الشططريف، وحده القادر 

على التسريخ والتدوين والرصطد والتحليل والدراسة لتاريخ الموسيقا 

وأعالمها في سططورية، وكان المرجع األمين لكل معلومة موسططوعية 

وكان صاحب رسالة  .عن أعالم الموسطيقا والغناء العرب واألجانب

الطريق لتالميذه وطالبه الكثر الذين علمهم الموسطيقا، في شتى  ينير

كنّطا نعجطب عنطدمطا يعّرفنطا على أحد  أننطا  أرجطاء سططططططوريطة، لطدرجطة

الموسططططططيقيين أو الموهوبين في موقع من المواقع االجتمطططاعيطططة أو 

الموسططططططيقططا( في إحططدط )الثقططافيططة، أال يكون )تلميططذه( أو لم يعلمططه 

كانت كثيرة. صططططططميم الشططططططريف، حمل المدارس التي درس فيها، و

رسططططططالة الموسططططططيقا واألدب، بقوة واقتدار وتصططططططميم، حمل شططططططعلة 

الموسطططيقا ألجيال عديدة تعاقبت عليه. لقد سطططاهم مسطططاهمة كبيرة في 
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عملية )التذوق الموسططططططيقي( التي نحن أحوج ما نكون إليها في عالم 

 ةاليوم، عطالم التطرف والحروب والمتغيرات والصططططططراعات الدولي

 .التي دمرت القيم واألخالق والمبادن

لقطد حطارب هطذا الواقع المرير بطالموسططططططيقا التي كان يدرك جيداً 

روابطهطا بططالحطب والحيططاة الحلوة، ويعرف جوهرهططا في حيططاة النططاس، 

ويؤكططد صططططططلتهططا الحقيقيططة بططالعططالم الطبيعي والروحي، والحضطططططططارة 

 في العصططططططوروالفنون الرفيعطة واألحوال االجتمطاعية ونظم المجتمع 

دائم التسكيد في كثير من دراسططاته  ـطططططططـططططططط المختلفة. لقد كان رحمه  

ومؤلفاته ومقاالته ضططططرورة الحفاظ على موسططططيقانا العربية، والعمل 

على اسطططتمرار صطططفة أسطططاسطططية من سطططماتها أال وهي )الطرب( ألنها 

ميزة قد ال نجدها في أي موسطيقا من موسيقا الشعوب األخرط، وكان 

من يعمل في علومها إلى تسليف موسططيقا مدروسططة بعيدة عن يدعو كل 

الغريزيططة، يقودهططا هططدف معين نبيططل، ال تكتمططل عنططاصططططططره وغططايططاتططه 

الجميلططة إال من خالل المتططابعططة الواعيططة، والثقططافططة والعلم والتجططارب 

المتواصططلة.. كان دائم الدعوة إلى االهتمام بموسططيقانا التراثية، وتقديم 

يق جمعها وتدوينها والتخطيي لتنظيم العروض الرعطايطة لها، عن طر

الموسطططيقية لها في المهرجانات والفعاليات واألنشططططة الثقافية العربية 

والعالمية، وتشططططجيع االتجاه نحو النهوض بسغنيات التراث السططططوري 

وألحانها الشططهيرة، واالسططتفادة من تجارب الدول التي سططبقتنا في هذا 

 .المجال

كبير قد رحل عن عالمنا غاضطططباً، ألن وأحسطططب أن أسطططتاذنا ال 

أعالم الموسططططططيقا في سططططططورية، وهم كثر، لم يعنوا ب يجاد مدرسططططططة 

موسططيقية ذات خصططائص سططورية على غرار المدرسططة المصططرية، 

والمدرسططططططة الخليجية والمدرسططططططة الرحبانية والمدرسططططططة المغربية، 

والسططططططبطططب في هطططذا يرجع إلى قوميطططة المؤلف والملحن العربي 

 ومن هنا كان .لذي لم يعترف بهوية غير الهوية العربيةالسططططوري، ا

الموسطيقيون السطوريون يتسثرون بغيرهم من العرب ويؤثرون أيضاً 

في غيرهم من خالل المنظور القومي الطططذي يحملونطططه. صططططططميم 



 

 45 

الشططريف كان حتى ،خر أيام حياته الحافلة باألمل والعطاء والمحبة، 

لتي أنشطططستها وزارة الثقافة، في يعقد األمل على المعاهد الموسطططيقية ا

قيام مدرسطططة موسطططيقية سطططورية تكون منارة للموسطططيقا العربية، التي 

يتوخى نهوضططططططها على يد الجيل الموسططططططيقي الجديد التائه في غمار 

االتجطاهات الموسططططططيقية، ويطالب بتصططططططحي  مسططططططاره نحو االتجاه 

 نالصططططططحي ، واألخطذ بيطده نحو تلطت المعطاهد التي ال يمكن لغيرها أ

تصططنع موسطططيقيين سطططوريين جادين، ومن ثم موسطططيقا سطططورية تنشطططر 

 .نورها الوضاء على العالم

صطططططميم الشطططططريف.. كنت منارة كبيرة، في حياتنا الموسطططططيقية 

والثقافية، وسطططططوف تبقى مؤلفاتت ودراسطططططاتت الغنية والمهمة منارة 

تنير لنطا الطريق نحو ،فطاق واعطدة، وخطي مسططططططتقبلية، الكتشططططططاف 

، التي بعثتها ةموسططططططيقطا السططططططورية الرائعالع وعظمطة ومعرفطة منطاب

كتاباتت عنها، من رقادها الشطططتائي الطويل. لقد انتصطططرت للشطططمس ب

بسسططططلوب أدبي موسططططيقي، فكنت في حياتنا الموسططططيقية النقدية الري  

نجتها، وتشطططد أوتارها اسطططتعداداً للمعزوفة مالتي تنفض الغبار عن ك

 .عد شتاء طويلاألجمل، واستبشاراً بعودة النس  ب
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 صميم الشريف

 اً!ــــــــوداع

 (29)زركليالغزوان 

كم كطان ذلطت الجيطل متميزاً! وكم كنا نحن ـطططططططططططط الجيل التالي ـ 

معجبين بططه، متعطّشططططططين لننهططل منططه وننقططل عنططه التجربططة الثقططافيططة 

 االستثنائية الغنيّة. 

عرفته مذ كنت صطططغيراً عن طريق المرحوم صطططلحي الوادي، 

، إذ كنُت من تالميذ 1961العربّي للموسططيقا في عام  مؤسططس  المعهد

فعطة األولى فيطه. وعلى مدط عشططططططرات السططططططنين كنت ألتقي به،  الطده

خاصططططة في مقهى الكمال، حيث أعّرج للحديث معه كلما ُوجدت في 

الجوار، منكباً على أوراقه ومسططتغرقاً في الكتابة: هذه هي الصططورةُ 

القوّي، البططال  الحيويططة، المطبوعططة في ذهني عن صططططططططاحططب القلم 

الحاضططططر البديهة، الواسططططع الّذاكرة. الطيّب المعشططططر، الموسططططوعّي 

 االطالع، صاحب المكتبة الورقية والسمعية الهائلة صميم الشريف. 

مططا كططان يختلف بططه عن غيره من المختصططططططين في الموسططططططيقططا 

العربية ومؤّرخيها هو اهتمامه بالموسططيقا الكالسططيكية األوربية. أوُل 

ما قرأته له هو كتاب أسطططاطين الموسطططيقا العالمية، و،خر ما قرأته له 

فرانز »منذ عهد قريب )في مجلة الحياة الموسططططططيقية( هو مقاٌل عن 

في مدينة فايمار « ليسططت»ـططططططط كتَبَه بعد زيارته إلى  متحف « ليسططت

األلمانية. لقد كان مواكباً بشططططكل دائم للحياة الموسططططيقية الكالسططططيكية 

ي دمشططقي وبالتحديد بدءاً من تقديمه لصططلحي الوادي إلى األوربية ف

وري في أّول السطططتينيات، مقترحاً إياه لتسليف موسطططيقا  الجمهور السطططّ

من إخراج فنّان الشعب تيسير « أيام من الثورة السطورية»مسطرحية 

                                                           


 ـ عازف بيانو، أستاذ دكتور في الموسيقا. 
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السطططعدي. وقد اسطططتمر صطططميم الشطططريف في متابعة تجربة صطططلحي 

، حتى مطا بعطد وفطاة األخير عطام الوادي عن كثطب، موثقطاً ومقيمطاً لهطا

2223 .  

ل في حقل األدب كاتباً )لفتت مجموعتاه القصططططصططططيتان  َعم 

اللتان ُكتبتا في بداية الخمسطينيات نظر األديب المصطري يوسف 

إدريس( ومؤسطططططسطططططة )اتحاد الكتاب العرب(. أما الباحث ـطططططططططططـ 

والمؤّرخ ـططططـطططط والكاتب الموسيقي صميم الشريف فهو اسٌم بارز 

أغلب اإلصططدارات الصططحفية السططورية على مدط أكثر  تكرر في

من نصطططططف قرن )وقد نالني شطططططخصطططططياً العديُد من مقاالت نقده 

ً في حقطططل التعليم، واشطططططططتغطططل في  ً معروفطططا الفنّي(. كطططان مربيطططا

المجلس األعلى لآلداب والفنون )ورشططططططّطحني لنيل جائزة الدولة 

مجال  (. كما كان ناشطططططططاً اجتماعياً في1969التشططططططجيعية لعام 

« صطططططططدط»تنظيم األسطططططططرة وعضطططططططواً مؤسطططططططسطططططططاً في جمعية 

الموسطططططيقية.أذكر من أبحاثه المقال الموسطططططع عن أندية  دمشطططططق 

الموسطططططططيقيطططة في عهطططَدي  االنتطططداب والحكم الوطني، وكتطططابَيططط ه 

أعالم الموسطططططيقا الشطططططرقية والغربية « الموسطططططيقا في سطططططورية»

مقططاالً حين )الكتططاب الططذي نشطططططططرُت عنططه « األغنيططة العربيططة»و

المذكور « أسططاطين الموسططيقا»صططدوره(. وله أيضططاً إضططافة إلى 

 أما«. نجيب الّسراج»و،خر عن « السنباطي»،نفاً ـططـطط كتاٌب عن 

عن إعالم من إذاعة وتلفزيون فحّدث والحرج، إضططططافة إلى كّم 

 كبير من المحاضرات والندوات. 

 صطميم الشطريف شطخصطية ثقافية سورية أرط أن يكون تكريُمه

بنشططططططر أعمطالطه الكطاملطة أوالً، كي تصططططططب  إرثاً محفوظاً. وعلّنا في 

المسطططتقبل نعمل على تسمين الشطططروط المناسطططبة التي توفّر التواصطططل 

بين األجيال على أفضططططططل صططططططورة وتسططططططم  بنقل التجارب القيمة 

 لمثقفينا وهم اليزالون على قيد الحياة. 

ة وضططططططميرهططا، ف ل نحططافظ إن رموزنططا الثقططافيططة هي وجططدان األمططّ

 عليها في حياتها وفي مماتها!
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 في رحيل الناقد الموسيقي

 صميم الشريف
  يوسف الجادر 

 

تدخل مكتبه في أبي رمانة بدمشططططق تسططططمع الموسططططيقا من  حين

زوايا المكان، وتشطططططعر بالحرص الشطططططديد على األصطططططالة والتراث 

الموسططططططيقي العطططالمي والعربي، وحين يطططدير ظهره ليفت  خزانتطططه 

)المكتبطة الموسططططططيقيططة الخططاصططططططة( فط نططه يغوص في األسطططططططوانططات 

، واألدوار(، والحوامطل الصططططططوتية القديمة )البشططططططارف، واللونغات

وأهم األعمال الموسططططططيقية العالمية من عصططططططر ماقبل الباروك إلى 

بدايات القرن العشططططططرين، وكل هذه األعمال جمعها عبر عشططططططرات 

 السنين من المتابعة واإلصغاء والنقد الموسيقي.

يشدد في حواراته الصحفية و في الجلسات الخاصة على   كان

يقي وهي اإلصغاء )فحين تجيد مسسلة مهمة في النقد واإلبداع الموس

اإلصططغاء ف نت تجيد اإلبداع والنقد الموسططيقي(. فاإلصططغاء للموسططيقا 

ليس عططادة بططل هو ثقططافططة وحيططاة، من يمتلكططه يختصططططططر الكثير من 

 المسافات بينه وبين عالم الموسيقا الواسع.

وكنططت حينططذاك قططد ،  0292في ،خر حوار معططه أواخر عططام 

غنية السطططورية، وهي محاولة تنظيرية بدأت االشطططتغال على ملف األ

لكشططططف جذور األغنية السططططورية وهويتها عبر البحث في العديد من 

التجارب اإلبداعية منذ خمسطططططينيات القرن الماضطططططي، كان لصطططططميم 

الشطططططريف وجهة نظر خاصطططططة باألغنية السطططططورية. فهو يعد األغنية 

رب االسطططورية لوناً من ألوان الغناء العربي، وهي التنفصطططل عن تج

الموسططيقا العربية عموماً. فكان حواراً سططجالياً في مظهره ودوداً في 

جوهره. فصططططططميم الشططططططريف يمتلطت القدرة على اإلقناع عبر دالئل 

http://www.an-nour.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/itemlist/user/701-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://www.an-nour.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9/itemlist/user/701-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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ومؤشططططططرات وتجارب إبداعية موسططططططيقية عاصططططططرها، فقالها حرفياً 

وقتططذاك: )اليوجططد أغنيططة سططططططوريططة، بططل هنططاك أغنيططة عربيططة بلون 

 سوري(.

يقدمه الموسطططططيقيون الجدد في سطططططورية على متفائالً بما   وكان

ية يعملون في حقل الموسيقا العرب  التسليف والتلحين، ألنهم  مسطتوط

باألسطططططلوب الغربي، وألن عملهم يقوم على العلم. وقد عد صطططططلحي 

طالب حملوا   واحداً من الموسطططططيقيين الذين اشطططططتغلوا على  الوادي

زفون ومنهم مؤلفون ويحملون من بعده هذه المهمة الشططاقة، منهم عا

ومنهم مغنون. هؤالء تابعوا الطريق، فبعضهم ركض خلف الموجة 

وفكرة صططططلحي  .التجارية، لكن بعضططططهم اآلخر يصططططر على العطاء

على طريقة الكتابة الموسططيقية على األسططلوب الغربي.   الوادي تقوم

تكتبططه بطريقططة علميططة فطط ن القوالططب   فعنططدمططا تؤلف عمالً موسططططططيقيططاً 

قالباً منها، أو تتحرر منها، وتضططططعها   هي أمامت تختار الموسططططيقية

في أسططلوب ينم عن شططخصططيتت العربية السططورية. هذه الفكرة قدمها 

مؤلفاته. اآلن هم يكتبون بهذا األسلوب   صطلحي الوادي لطالبه عبر

الغربي، ألنه اليحتوي على أرباع المقامات التي تحتويها الموسططططيقا 

 الشرقية عامة.

ف أحد أهم المؤرخين والباحثين الموسططيقيين في صططميم الشططري

سططططططورية والوطن العربي. أغنت مؤلفاته النقدية المكتبة العربية في 

عدد من األبحاث والدراسططططات الموسططططيقية، وترك مسططططاحات كبيرة 

على مسططططططتوط النقد الموسططططططيقي العلمي، يمتلت قدرة على كشططططططف 

لغربية موسطططيقا اتفاصطططيل الجملة الموسطططيقية، ويميز بين االسطططتماع لل

التي تدعو للتفكير والتسمل وبين االسططططططتماع إلى الطرب التسملي في 

الموسيقا العربية. وله تجارب على مستوط الكتابة األدبية والتسليف، 

فقد كتب القصططة القصططيرة مبكراً ونشططر مجموعته القصططصططية )أنين 

الكاتب يوسططططف إدريس بمقدمة أدبية للتجربة  هاألرض(، وقد خصطططط

 ى، ثم نشر مجموعته القصصية الثانية )عندما يجوع األطفال(.األول
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من أهم مؤلفططاتططه النقططديططة والتططاريخيططة )األغنيططة العربيططة( الططذي 

صطططدر في بداية السطططبعينيات، وقد أفرد لكل مبدع موسطططيقي وغنائي 

صططططططفحطططات كثيرة في التحليطططل والقراءة، وكطططان مبهوراً بتجربطططة 

زة أسططططططاسططططططية في الكتابة القصططططططبجي الموسططططططيقية، إذ جعل منه ركي

الموسطيقية العربية الحديثة. و،خر إصطداراته النقدية كان كتاباً شامالً 

عن تجربة الموسططططيقي رياض السططططنباطي. وقد اشططططتغل في اإلذاعة 

معداً ومقدماً ألهم األعمال الموسططيقية العالمية والعربية،وترك مئات 

 الساعات اإلذاعية والتلفزيونية الموسيقية.
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 ة النغم..أيقون

 ..وصوته الذي اليغيب

 فاتن دعبول

أن اإلنسطططططططان عبططد للزمن، ويجططب عليططه  )حكمتططه في الحيططاة 

اسططططططتثمطار كطل لحظطة من حياته والتخلص من كلمة سططططططوف وغداً، 

وبرأيه أن سطر نجاح صلحي الوادي، يكمن في أنه لم يكن يقول غداً 

يد من ربداً، بل كان يخطي وينفذ فوراً، ويسطعى للحصطول على ما يأ

 .ت(أجل قضية يتبناها ويطرق أبواب المسؤولية في سبيل ذل

كلماته ال تزال تتردد على مسططططامعي منذ زيارتنا له في منزله  

في حي الروضطططططططة حيططث يقطن، فرغم بلوغططه من العمر الثمططانين 

ونيف، إال أنه كان يتسلق أمالً ونشططططططاطاً، اسططططططتقبلنا بحفاوة ولم يبخل 

أنا على اسططتعداد أن أقدم لكم ما تريدون »ل علينا بسي معلومة، بل قا

   «.حتى لو تطلب األمر يوماً كامالً 

كان يطم  أن يكون موسيقياً، لكن حلمه لم يتحقق، وخصوصاً 

 أنت تصططل  للبحث» بعد أن اسططتسططلم لنصططيحة أسططتاذه الذي قال له 

والنقطد ألكثر من تسليف الموسططططططيقا... وذلت بعد أن سططططططمع مقطوعة 

فقال له: أين هنغاريا « قصطططة هنغارية» ألفها بعنوان موسطططيقية كان 

 «.فيها؟

طة يوقد تمكن الناقد الموسططيقي صططميم الشططريف من وضططع خر

أرشططيفية وتحليلية للموسططيقا والغناء في العالم العربي عبر دراسططاته 

وكتبطه التحليليطة والنقطديطة والتاريخية، وأغنت مؤلفاته النقدية المكتبة 
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بحاث والدراسططات الموسططيقية، إذ ترك مسططاحات العربية بعدد من األ

كبيرة على مسططططتوط النقد الموسططططيقي العلمي، وهو بذلت يمتلت قدرة 

على كشططططططف تفاصططططططيل الجملة الموسططططططيقية، ويميز بين االسططططططتماع 

التي تدعو للتفكير والتسمل وبين االسطططططتماع إلى   للموسطططططيقا الغربية

 الطرب التسملي في الموسيقا العربية. 

يالته لألغنية السطططططورية على وجه الخصطططططوص، وأنه ومن تحل

يعطدهطا أحطد ألوان الغنطاء في العطالم العربي الكبير، ألنها تمتلت لونها 

الخطاص وطريقتهططا في األداء عبر اللهجطة واللكنطة التي تميز الثقططافططة 

احدة و ،السططططططوريطة المحلية. وهو بالمقابل يمتلت أذنين موسططططططيقيتين

يافها، وأخرط للموسطططططيقا الشطططططرقية للموسطططططيقا الكالسطططططيكية بكل أط

 والعربية.

ويعد أحد أهم المؤرخين والباحثين الموسططططيقيين الموسططططوعيين 

الذين نحني لهم الهامات، نظراً لما له من دور في اسطتعادة الموسيقا 

العربية لمكانتها المرموقة واسطتحضطار ،فاقها الجمالية السامية، وقد 

قا في رصطططد تاريخها وتتبع تمثلت خبرته وجهوده تجاه هذه الموسطططي

أنين األرض، ) مراحططل تطورهططا وتوثيق أعالمهططا، ومن مؤلفططاتططه:

أسطططاطين الموسطططيقا العالمية، عندما يجوع األطفال، األغنية العربية، 

إضطططططططافططة إلى العططديططد من الحوارات (.السططططططنبططاطي وجيططل العمططالقططة

والمحاضطططططرات وإعداد برامج إذاعية وتلفزيونية تحدث فيها مطوالً 

 ن تجارب الموسيقيين والمبدعين العرب.ع
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أنه ال يوجد ما يسطططططمى موسطططططيقا شطططططبابية، بل هناك )من ،رائه 

موسططططططيقططا متططسثرة بموسططططططيقططا الجططاز تقوم على االرتجططال، وقططد أخططذ 

 »والجاز نوعان  .يقاعات موسططيقا الجازإالموسططيقيون المعاصططرون 

النوع الجططاز األنيق الططذي أعطططانططا التططانغو، السططططططلو، الرومبططا، أمططا 

يقاعات مبنية على الصططططططراخ والضططططططجيج، وهذا  فقد جاء ب  اآلخر

  (.النوع انفعالي يعتمد على الضوضاء

كرس الراحططل حيططاتططه جططاهططداً للنهوض بططالموسططططططيقططا العربيططة، 

وإعادتها إلى ألقها في عصطططرها الذهبي، لكنه قضطططى، وهو ال يزال 

 ينتظر جيل مبدعيها.
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 أخلص للموسيقا

 هــــــــواهبدد مـــم تعــرغ
 أمينة عباس

 

المبدع ال يرحل إال جسطططططداً، وقد رحل صطططططميم الشطططططريف بعد 

مشطططوار طويل لم يتعب فيه ولم يكّل، فصطططاَل وجاَل وأخلص لكل ما 

قطام بطه، فكطان نموذجاً لرجل عصططططططامّي لم تهدأ عزيمته حتى عندما 

داهمه المرض، ولم يرفع الراية البيضططططاء، بل قاوم المرض بالعمل 

داع حتى ،خر نَفَس من أنفاسططططططه، فرحل تاركاً في عقول محبيه واإلب

وأصطدقائه ذكريات ومواقف وإنجازات كثيرة سطتجعله حاضراً بقوة 

 .في ضمير كل من عرفه

ل رحيطل الباحث والمربي واألديب   :علي القيم يقول د. شططططططكطَّ

صطططميم الشطططريف خسطططارة كبيرة للفن واألدب في سطططورية، فهو من 

، مدارسهابدعين، وقد بدأ حياته في تعليم الموسيقا الرعيل األول للمب

وتخّرجت على يديه مجموعة كبيرة من األدباء والباحثين والمعلّمين 

 .واألسططاتذة، إلى جانب تجربته في مجال القصططة والتي كانت مميزة

 ،وأعتقد أنه لو اسططططتمر في هذا المجال لكان له شططططسن كبير ومختلف

ل أن يتجه إلى ال بحث الموسطططيقي فسصطططدر مجموعة من إال أنه فضطططَّ

ها وزارة الثقافة، إلى جانب نشطططره للعديد  الكتب التي نشطططرت بعضطططَ

من الدراسطات العامة و،الف المقاالت، وكان من أشطدا المدافعين عن 

الموسططططططيقطا العربيطة ومن المططالبين بط عططائها الريادة واالهتمام في 

ئية المدارس االبتدا المعاهد الموسطيقية والمعهد العالي للموسططيقا وفي

واإلعدادية والثانوية.. رحل صطميم الشطريف إال أن اسمه سيبقى في 

الططذاكرة من خالل مططا أنجزه من أعمططال ودراسطططططططات وأبحططاث لهططا 
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مكطانتهطا في المكتبطة العربيطة، و يعّد رحيله خسططططططارة من الصططططططعب 

 . تعويضها في ساحتنا الفنية والثقافية

ة مضيف ،راحل أخلص للموسيقاإلهام أبو السعود أن ال وترط أ.

: لم يكن صميم الشريف بالنسبة لي مجّرد شخصية مبدعة معروفة، 

بل كان صطططديقاً عزيزاً ظلَّ حتى رحيله يقاوم المرض الذي أصطططابه 

منذ سطططنوات، فلم يسطططتسطططلم ولم يتخلَّ عن قلمه، فكان شطططديد الحيوية 

 "رغم ضطططعف جسطططده، يواظب على ارتياد مجلة "الحياة الموسطططيقية

التي كطانطت تحتضططططططن مقطاالتطه، فكطان يستي للمجلة، يحاور ويناقا، 

وعندما يشططتد عليه المرض كان يرسططل مقاالته ألن أمله كان بالعمل 

واإلصططططططرار عليطه حتى ،خر رمق.. خدم الراحل الموسططططططيقا الجيدة 

والصطططحيحة، وهو الذي أسطططس للموسطططيقا الكالسطططيكية وحبّب طالبه 

لنقد الموسططططططيقي وقدم برامج وأبحاثاً وكتب في ا .بالموسططططططيقا الجيدة

متعددة عن حياة الموسيقيين، إلى جانب تعليقاته وكتاباته، فكان نقده 

مطدروسططططططاً وصططططططادراً عن ثقافة ومعرفة، وبرحيله فقدت السططططططاحة 

  .الموسيقية مبدعاً أخلص للموسيقا رغم تعدد مواهبه واهتماماته

على مكتب  محمد حنانا دأب الراحل الذي ظل يتردد ويؤكطد أ.

مجلطة "الحيطاة الموسططططططيقية" ليمّدها بمواده حتى رحيله، وكانت ،خر 

ر ضمن عدد المجلة الذي  مادة كتبها عن الموسطيقا في اليمن وسطتُنشطَ

سطططططيصطططططدر قريباً، وهذا يعني أن الراحل كان مجتهداً ومواظباً على 

وظل  ،وهو الذي يكتب عن الموسططططططيقا الشططططططرقية مؤرخاً لها ،عمله

ه في االسطططتماع للموسططططيقا ويكتب عنها ويؤرخ لها بلغة يتابع نشطططاط

وهو الذي كان يجيد اللغة العربية بشطططططكل  .جميلة وصطططططياغة محكمة

ة إال أن الكفّة ظلّت راجح ،جيد، وقد أدلى بدلوه في الموسيقا الغربية

وء فسططلّي الضطط ،لديه للموسططيقا الشططرقية التي أوالها االهتمام األكبر

أهم الشططططططخصططططططيات الموسططططططيقية فيها من عليهطا وعلى تطوراتهطا و

وظطلَّ هطذا الهطاجس يتملّكطه حتى النهاية وقد أدط  ،مطربين وملحنين

  .مهمته على أكمل وجه
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 قال وقدجوان قره جولي على عالقطة وثيقطة بطالراحل  وكطان أ.

: تربطني بطالراحل معرفة قديمة، وكنُت قد تعرفُت عليه منذ أن عنطه

قي، وأسطططتطيع أن أؤكد بكل صطططراحة كنُت طالباً في المعهد الموسطططي

أن صطططميم الشطططريف هو الذي زّكاني السطططتالم إدارة معهد صطططلحي 

وبرحيله تفقد سططططططورية إحدط الشططططططخصططططططيات المثقفة على  .الوادي

اشططططتغل  .ألنه كان فناناً وناقداً ومثقفاً كبيراً  ،الصططططعيد الفني واألدبي

لى ا ععلى الموسطوعة الموسيقية وأصدر عدة كتب سلّي الضوء فيه

الموسططططططيقطا الغربيطة والشططططططرقيطة وأعالمهما، كما كان يهتم بالتحليل 

الموسطططيقي وبالموسطططيقا العربية والسطططيما فن المقامات.. من هنا كان 

متطابعطاً لكطل مطا يُقطدَّم في هطذه المجطاالت وكطان نطاقداً الذعاً، وبرحيله 

  .تخسر الساحة الثقافية مبدعاً هاماً 

ن برحيله إذ يقول: فوجئُت بينما كانت صطططدمة د.صطططادق فرعو

دفةً برحيل أخي وصديقي األستاذ صميم اصموحزنُت عندما علمُت 

الصداقة الحقة وعّز األصدقاء.. عرفت  االشريف في أياٍم ندرت فيه

.. كنا نحب أن نتجول 9193أو  9191صطططميم الشطططريف منذ العام 

 نهادئاً ال ضططجيج فيه وال متاجر.. كائذ في حّي الشططعالن وكان يوم

مطططانطططدولينتطططه" ويعزف عليهطططا، وكنطططا نحيي بطططه من اليمين "يحمطططل 

واليسطططار ونغني معه بعض األلحان المبتكرة بلحظتها.. عّرفني على 

البارون بيللين  الموسطططيقار الروسطططي القيصطططري وشطططجعني على أن 

الشططططططرقيططة  اوأن أترك عططالم الموسططططططيقطط ،أدرس عزف الكمططان عنططده

مضططططي أكثر أمسططططياتنا كنا هكذا نُ  السططططادرة في عالم ألف ليلة وليلة..

حتى نفترق ويطذهطب كطٌل إلى بيته.. في يوٍم من األيام صططططططاح بنا: يا 

شطططباب، هناك خبر هام، تعرفُت على شطططاب موسطططيقي رائع قادم من 

اإلسطكندرية وهو يعزف على الكمان واسطمه صلحي الوادي، وهكذا 

مططدفع الكططان أن تعرفنططا عليططه، ذهبنططا إلى الوادي في بيتططه في حططديقططة 

وبدأ يسطططمعنا على أسططططواناته الكثيرة أعمال المشطططاهير من مؤلفين 

  .ممن سمعنا بهم ومن لم نسمع
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دارت السطنون ومشى كٌل منا في طريقه التي رسمها له القدر، 

ولكن عالقتنا الصططططميمية اسططططتمرت ولم تهُن ولم تضططططعف: صططططميم 

 الشططريف ورفاه قسططوات وكاتب هذه األسطططر، ولكن شططاءت األقدار

وإذا بطالموت يختطف واحطداً من  ،أن تتبطاعططد لقططاءاتنطا دون أن تنقطع

األوائل الذين ساهموا في مسـططـططيرة تـططـططـططسسيس الحياة الموسيقية في 

  .سورية
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 صميم الشريف

 عازف على أوتار الكلمة

 د. منير أبو شعر
 

بعططد ثالثين عططامططاً من االفتراق، كططل منططا سطططططططار في طريق.. 

الشريف مصادفة في أحد مقاهينا الشعبية،  باألسطتاذ صطميم اجتمعتُ 

رأيته جالسطططاً ضطططاحكاً مع ثلة من أصطططدقائه.. اقتربت منه مصطططافحاً 

ومقبالً، وكم سططططططررت عنطدمطا عرفني فوراً، ومن دون اسططططططترجاع 

 .السمي من ذاكرته

قال: إننا كنا معاً في  ؟فتنا بضطططططيفتسطططططسله أصطططططدقاؤه، هالّ عرَّ 

قبل أصططططدقائه لوجهه  وبعد برهة صططططمت وتسمل من !صططططف واحد

ووجهي.. انفجر الجميع بالضطططططحت، قال أحدهم لصطططططديقي األسطططططتاذ 

صطططططميم الشطططططريف، وكيف هذا، وأنت تكبر ضطططططيفت بسكثر من ربع 

قرن؟ أي صططططططف هذا الذي جمعكما، نرجو أن تحل لنا هذه المعادلة 

 .الصعبة

إننا  ،تدخلت وقلت لهم، أنا سططططسحل هذه المعادلة السططططهلة ئذعند

كان هو األسططططططتاذ، وأنا الطالب! كان إذ في صططططططف واحد.. فعالً كنا 

ذلت في أواخر الخمسططينيات، وحصططراً في ثانوية الميدان في دمشططق 

تاذ كان األسططط وقد)وسطططميت فيما بعد ثانوية عبد الرحمن الكواكبي(، 

صطططميم الشطططريف يقوم بتدريسطططنا مادة الموسطططيقا.. على أن لألسطططتاذ 

يططاً.. فعمره متوقف عنططد عمر صططططططميم عمراً حقيقيططاً، وعمراً ظططاهر

الخمسططططين سططططنة.. قد تسططططسلونني لماذا يتحلى بهذا المظهر الشططططبابي، 

فسقول: إنه يكبر سطنة كل عدة سططنوات، وإن سطر احتفاظه بشططبابه هو 

نفسطططططيته المرحة، وحبه للطبيعة، وقناعته القائمة على البسطططططاطة في 

 .كل شيء.. إن في ذلت السر كل السر
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اً، كانت معظم دروسططططططنا في الموسططططططيقا، أذكر عندما كنا طالب

نسخذها في الهواء الطلق.. حيث لم يكن حول مدرسطططططتنا تلت الغابات 

سططططططمنتيطة، التي نشططططططاهطدهطا اليوم، بطل كان حولها أجمل الجداول األ

والبسطاتين. كنا ننتظر درس الموسطيقا الذي يعزفه لنا األسططتاذ صميم 

ل حي الميدان يسخذنا بنزهة موسططططططيقية عبر حقو إذبفار  الصططططططبر 

وبسطططططاتينه. وال أخفي سطططططراً.. إن األشطططططجار كانت تكف عن حفيفها، 

والجطداول عن خريرها، وتهدأ الطبيعة، لنسططططططتمع جميعاً إلى عزف 

أسططططططتطاذنطا صططططططميم، وهو يسططططططمعنطا أحلى األلحطان واألنغام العربية 

الشطططاطر والكسطططالن(، يسطططعدون )والعالمية. أول مرة جميع الطالب 

لقد كنا نحضططر درسططه برغبة ال برهبة.. وكان  في درس الموسططيقا..

أسططتاذنا صططميم دائماً في دائرة منظار تصططويبنا جميعاً.. إنه صططديق 

 .الجميع

كان أسطتاذنا صطميم الشريف يشدنا بسسلوبه الممتع وهو يتحدث 

عن عمطالقطة الموسططططططيقطا.. ومن خالل حكطايطاتطه تعرفنا إلى موزارت 

شططططططائق أحببنا الموسططططططيقا وبيتهوفن وشططططططوبان.. ومن خالل حديثه ال

 .العربية والغربية وأساطينهما

الكاتب واألديب  ،هذا هو أسططططططتسذنا الراحل صططططططميم الشططططططريف

والبططاحططث والمربي والمؤرخ الموسططططططيقي، والططذي أتقن العزف على 

 .اآلالت الموسيقية، وعلى أوتار الكلمة معاً 

عرفت منه وعنه كيف يكون عشططق دمشططق.. فسن تكون عاشططقاً 

يعني أن تتولع بالياسمين معربشاً على جدرانها، وبالتفاح لدمشطق ال 

السطكري فواحاً في بسطاتينها.. أن تكون عاشقاً لدمشق هو أن تطرب 

 .لتكبير مآذنها، وتطرب ألجراس كنائسها

منطه وعنطه أن احترام التراث والتقاليد هو في اتخاذها   عرفطت

ة نَّ لتعطيل سطططططُ منطلقاً نحو الحداثة والتجديد، وليس في التمسطططططت بها 

التغيير، أذكر أنني كلمطططا التقيتطططه، كطططانطططت كلمطططاتطططه موجزة ومعبرة 

ومكثفطة ومحسططططططومطة.. وكلمطا ذهبطت لزيطارتطه يذكرني بقول الكاتب 
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مطا أكثر مطا كنت ) كي مطارك توين، وهو على فراش المرضياألمر

 (.وما أقل ما صنعت، أريد أن أصنع

كثير عن هذا قليل من الماضططططططي الذي حضططططططر.. هذا قليل من 

سططيرة ومسططيرة األسططتاذ صططميم الشططريف.. رحمه   تعالى، وأسططكنه 

فسططططي  الجنان. وإننا اليوم كمحبين لراحلنا الكبير صططططميم الشططططريف 

نتمنى على الجهات الثقافية أن تسططططارع إلى إشططططعال منارات التكريم 

عرفاناً ووفاء لعطاءاته.والشطططت في أن سطططورية التي تحترم مفكريها 

 .لماءها، لن تتوانى عن تلت المبادرة الوفيةومبدعيها وع
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 أوراق الذاكرة والوجدان

 المعلم صميم الشريف

 مظهر الحكيم
 

رحل صططططميم.. رحل الغالي. رحل العالمة.. رحل المعلم.. نعم 

كان معلمي.. منذ عدت من مصطططططر ولبنان وقررت االسطططططتقرار في 

 يسططططمى كاني ذال دمشططططق.. وكنا نلتقي في مقهى مالكمال الصططططيفي

 وهي مسرح دائم. ،حديقة مسمار

هو يكتب أطروحاته ومقاالته عن الموسيقا واألدب والفن. وأنا 

ستمع كان الم (.األيام والذئاب)كنت أكتب أول مسلسل تلفزيوني لي 

 والموجه والناص  األمين لي.

صططميم الشططريف هذا الرقيق صططاحب البحة الخاصططة بصططوته.. 

لموسطططيقا الشطططرقية والغربية. وترك إرثاً رحل.. رحل وترك إرثاً في ا

وأهم  وترك إرثطططاً في األدب والمقطططاالت. ،في اإلذاعطططة والتلفزيون

حواراتنا كانت ونحن نرتشطططططف كسس الشطططططاي. وقبل أن ينفرد كل منا 

عن أعماله األدبية.. قصطططصطططه  إلى طاولته كي يكتب ما أتى من أجله.

 .(ته المياه الجارفةالغفران. عندما يجوع األطفال. ورواي)اللطيفة 

وأهم أحطاديثنطا عن المسططططططرح وكيفية الصططططططعود به إلى القمة.. 

عبد اللطيف فتحي ومحمود جبر وسططططططعد الدين بقدونس  ئذٍ وكان وقت

ق وتالشططى الجميع عدا فرقة وأوالد قنوع. هم الذين يعملون في الفر

أنا   ـطططـطططـططط مين بيحب مين ـطططـطططـططط حالق زمان)وكتب للمسرح  قنوع..

 .(وزوجاتي

لعودة إلى المسرح بشكل جدي. كان أحد ى العوشجعني كثيراً 

 أسباب تسسيسي فرقة مسرح المرح.
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وصطططططميم الشطططططريف أعتبره عالمة من أعالم النقد الموسطططططيقي 

 .(األديب)مشاركته في مجلة  وكانت تجربته األساسية واألدبي.

 . التي أخذت من وقته الكثير الكثير.(الوحدة)وتسسطيسه لجريدة 

دائماً كان متفانياً في دعم األغنية المحلية.. ودفعها للصططططططعود ولكنه 

إلى العربيططة والعططالميططة.. ولقططد شططططططجع الكثير الكثير من المطربين 

ألن  والمطربطات. وكطان يحطافظ على إظهار حق المؤلف والملحن..

 الطمططحططططططات واإلذاعطططات تططخططتصططططططر دائططمطططاً غططنطططاء فططالن وكططفططى.

برامجه يعيد الحياة للجميع  أين المؤلف والملحن والموزع.. كان في

وكان أخاً وأباً للجميع.. كرس الكثير من وقته لشطططرح  ،دون اسطططتثناء

سم مما أكتب.. ابت اً الموسطيقا أصطولياً. وتاريخياً وعندما قرأ لي بعض

ال تترك شططيئاً إال وتصططفه  إنت ،وقال: مظهر أنت دقيق في الوصططف

   ذكان مدحاً وثناء لي. من بحالته الصحيحة..

شطعرت بمدط المسؤولية فيما يجب أن يكون مستقبالً.. ولكن  ةحظت اللتل

سططططفري وابتعادي عن دمشططططق أبعداني عن هذا اإلنسططططان الرائع. وعندما 

والمقهى لم  .منا إلى جهة عدت كانت األعمال والمشططططاريع قد أخذت كالً 

ولكني والمرحوم صميم كنا دائماً  يعد مكاناً أستطيع أن أرتاده باستمرار..

كيفت  :نلتقي في مبنى اإلذاعطة والتلفزيون. وال أنسططططططى كلمتطه كلمطا ر،ني

 مظهر.. ويكون الرد تحية كبيرة وقبالت على الخدود.

.. هططططذا هططططو اإلنسططططان الفنططططان األديططططب الباحططططث. صططططميم الشططططريف

ه رحمططت ه عمططر كططل مططن بقططي يتططابع  اللطـط يططا أروع صططديق.. وأطططال اللطـط

واحطططد مطططن العمالقطططة رحطططل.  وأقطططول. لمطططن يهمطططه األمطططر هطططذا المشطططوار.

 نسى كما تناسينا الكثيرين قبله.أرجو أال يُ 
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 صادق فرعون د.

. تزوج ثالث 1355ولططد "غيور  ،دم ليسطططططططت" في العططام     

مرات وأنجب سططططططتة وعشططططططرين ولداً. واحد من أوائل أوالده  "،دم 

ليسطططططت". والد "فرانز ليسطططططت"، دخل في خدمة عائلة إسطططططت رهازي 

ن يقيم عدد من مشاهير الشهيرة في مدينة ،يزين ـطططـططط  شتات حيث كا

ل (30)الموسيقيين من أمثال هايدن وهوما
وغيرهم.  (32)وكيروبيني(31)

ُرفّعت مرتبة ،دم وُعيّن مشططرفاً على أراضططي عائلة  1212في العام 

إسططترهازي في "ريدين " وهي بلدة صططغيرة قرب فيينا. سططرعان ما 

 مانتهز ،دم الفرصططة وتزوج شططابة نمسططوية اسططمها "،نا الغر" التي ل

تتططسخر إذ حملططت ووضططططططعططت ابنهمططا األوَل والوحيططد بعططد عططام من 

زواجهما وُعّمَد باسطططم "فرانز". ترعرع فرانز في أجواء موسطططيقية، 

إذ كطططان أبوه يعزف على الكمطططان والغيتطططار والبيطططانو. وتعلّم فرانز 

مبطادن الموسططططططيقا في سططططططٍن مبكرة. ما لبثت أن ظهرت مواهبه في 

ر، إذ قّدم أول حفلة موسططططططيقية فعزف العزف على البيانو بوقت مبك

كونشططططططرتو البيطانو من مقام مي المنخفضططططططة لهوّمل، وأتبَعه بعزف 

تقاسططيم ارتجلها واسططتوحاها من أغاٍن شططعبية. سططرعان ما أخذه أبوه 

هُ عبقريتططه  إلى قصططططططر عططائلططة إسططططططترهططازي ليعزف ألميرهططا وليريططَ

 ضططططططيرالُمبكرة. تسثّر األمير حين سططططططماعه الطفل ليسططططططت وأمر بتح

أمسططية موسطططيقية مخصطططصطططة له في قصطططره حضطططرها نبالء المنطقة 

                                                           

( مؤلف موسيقي نمسوي شهير أرسى دعائم 2081ـططططـطططط  2371جوزيف هايدن ) ـططططـطططط

الموسططططيقا الكالسططططيكية برباعياته الوترية وسططططيمفونياته، وعاش معظم حياته في خدمة 

  األمير إسترهازي.

( مؤلف وعازف بيانو ألماني، درس على 2073ـططططططـطططططط  2330ـططططططـطططططط يوهان هوميل) 

 الكونشيرتوات للبيانو. موتسارت وهايدن، وألف العديد من

( مؤلف إيطالي استقر في باريس، وكان واحداً 2081ــ  2378ـطـط لويجي كيروبيني ) 

 من أهم المؤلفين في عصره.
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وإقطاعيوها أثارت حماسطططة الحضطططور واسطططتحسططططانهم. فما كان من 

األمير إال أن أنشطس صندوق اعتماٍد مالٍي يؤمن للطفل متابعة دراسته 

للموسططططيقا. تخلّى ،دم األب عن وظيفته في قصططططور ،ل إسططططترهازي  

ابنه فرانز. ذهبا إلى فيينا ليتتلمذ  وكّرس وقتطه كلطه لمتابعة دراسططططططة

للعزف  (34)وتشططططيرني ،(33)على يدي سططططالييري للتسليف الموسططططيقي

على البيانو، والذي أعلن بعد بضططعة دروس أنه سططيتابع تعليمه دون 

أي مقطابطل نظراً إلعجطابه ب مكاناته المبكرة. خالل ذينت العامين قّدم 

يقال إن رة واسعة، وليست عدة حفالت موسيقية في فيينا أكسبته شه

( فما كان منه إال 1223بيتهوفن كان حاضطططراً لواحدة من أمسطططياته )

 أن صعد على المنصة ورفع الطفل ليست وقبّله.

عنططدئططٍذ فّكر األب ،دم أن الوقططت قططد حططان لكي يرافق ابنططه في 

 ( 35)جولطة في العطالم، فزارا ألمانيا ثم باريس حيث درس على رايخا

، وأقططام العططديطد من الحفالت الموسططططططيقيططة (36)وعلى فردينططانططدو بططايير

واشتُهر بـططططط "ليست الصغير"، واعتُبر "أعجوبة العالم التاسعة"، ثم 

التقى "كيروبيني"  وكان ألمع شططخصططية في كونسططرفاتوار باريس، 

ولكن لم يُسططططططم  لطه باالنتسططططططاب إلى الكونسططططططرفاتوار ألنه ال يقبل 

حفلته األولى هناك األجطانطب، فتطابعطا مسططططططيرتهمطا إلى لندن. أحدثت 

ضططجة كبيرة، فطُلب منه تقديم حفلة يعزف فيها على البيانو الحديث 

والكبير الذي اخترعه صطططانع ،الت الموسطططيقا الشطططهير سطططيباسطططتيان 

إيرارد. عزف في تلت األمسططية كونشططرتو لهوميل، كما أدط ارتجاالً 

)تقطاسططططططيما( على لحن من أوبرا "حالق إشططططططبيلية"، فما كان إال أن 
                                                           


( مؤلف وقائد أوركسترا إيطالي، عاش في فيينا 1225ــ  1352سالييري)أنطونيو ــ  

 .ودرس على يديه كٌل من بيتهوفن وشوبيرت وليست
 

 ،( مؤلف وعازف بيانو نمسوي من أصل تشيكي2083ـططـطط  2312رني)كارل تشيـططـطط 

 كان تلميذ بيتهوفن.

مؤلف بوهيمي وعازف فلوت، كان صديقاً  1236ــ 1332أنطونيو رايخا:  ــ 

 لبيتهوفن، عمل مدرساً للتسليف في كونسرفاتوار باريس.
 ــ ـــ ـــ . ألف ما 1239وتوفي في باريس عام  1331ولد في بارما عام  Ferdinando Paer ــــ

  يزيد على أربعين أوبرا وخدم كمدير موسيقي لبالط نابوليون األول. 
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ي لتقديم أمسية موسيقية لملت بريطانيا "جورج الرابع". ألّف في ُدع

أثنائها أول أوبرا له )دون سطططططانشطططططو( التي كان طُلَب منه تسليفها في 

بططاريس. عنططدمططا انتهى من تططسليفهططا عططاد إلى بططاريس وأطلع "بططايير" 

عليها فما كان منه إال أن قّدمها إلى األكاديمية الملكية للموسطططططيقا مع 

ا. فامتدحتها اللجنة واسططتحسططنتها. كان ليسططت عندذاك قد توصططية به

بطدأ السططططططنطة الثطالثة عشططططططرة من عمره. امتدحه الكثيرون في ألمانيا 

وفرنسططططططا وقرروا أنه يشططططططابه "هوميل" ويضططططططاهيه في أنه مؤلف 

موسطططططيقي أيضطططططاً إلى جانب كونه عازف بيانو ومؤلف "ارتجاالت 

ين ألمانيا الترحال ب موسططيقية". أمضططى ليسططت السططنتين التاليتين في

وانكلترا، وما لبث أبوه "،دم" أن توفي وصطططار يتوجب على ليسطططت 

أن يعتني بوالدته. نطق األب المحتضططططططر، وهو على فراش الموت، 

بنبوءة مشططططططؤومططة: أخبر ابنططه أن لططه عقال كبيراً وقلبططاً عطوفططاً ولكن 

النسططاء سططيسططيطرَن على حياته وسططيفسططدنها!  بالفعل نُشططر كتاب في 

مانيا بعنوان "ليسططت والنسططاء" يروي فيه تفاصططيل عالقات ليسططت أل

 مع سٍت وعشرين امرأة.

 أول قصة حب

قدمت أم  ليسطططططت إلى باريس لترعى ابنها. انغمس ليسطططططت في 

تدريبه على البيانو، وفي تدريسططه لتالمذته قرابة عشططر سططاعات كل 

يوم. بططدأ أمران يؤثران فيططه وفي حيططاتططه، وهو الفتى الرومططانسططططططي 

لمرهف الحس: الططدين والحططب، وبقي في تططسثيُرهمططا عليططه حتى ،خر ا

حياته. واحدة من تلميذاته، وكانت في السططططادسططططة عشططططرة، واسططططمها 

كارولين سانت ـططططـطططط كريت، أُغرمت به، وهو الشاب الجميل الطلعة 

والمرهف الحس والذكاء، وأغرم بها، وشططجعت أم كارولين الُمقعدة 

مططاتطت، فمططا كطان من أبي كططارولين، هطذا الحططب، ولكنهطا مطا لبثططت أن 

وهو وزير للداخلية، إال أن أعلم ليسطت أنه يُهيّئ البنته مستقبالً ،خر 

ينتظرها. سطططبّب هذا الخبر صطططدمة كبيرة لليسطططت وبقي بحالة ذهول 

سططططتة أشططططهر، ولم ينسططططها طيلة حياته، ولما كتب وصططططيته في العام 

 ترك لها خاتماً من اللؤلؤ. 1262
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قراءات ليسططططططت منذ طفولته قراءة "الكتاب كطذلطت كانت أحلى 

المقدس" وأقاصطططططيص حياة القديسطططططين وأية أعمال أخرط تبحث في 

الدين اسطتطاع الحصول عليها. كان يحلم دوماً بعوالم القديسين، كما 

حطاول كثيراً دخول المعهد الالهوتي في باريس، ولكن دون جدوط، 

تة وأن يموت مي فقطد كان يحلم ويتوق إلى أن يعيا حياة القديسططططططين

الشططهداء. رّكز ليسططت على إتقان تقانات العزف على البيانو، وكذلت 

على مطططالعططة األعمططال الالهوتيططة واألدبيططة الرومنطيقيططة. كططان العططام 

حطاسططططططمطاً بطالنسططططططبطة له، فقد قابل كالً من برليوز وشططططططوبان  1232

وبطططاغطططانيني، وتعّرف على موسططططططيقطططاهم التي تتمطططاهى مع روحطططه 

التي فتحطت لطه ،فطاق عطالٍم موسططططططيقي جطديطد. لقد تسثر الرومنطيقيطة و

ليسططت كثيراً ببراعة باغانيني على ،لة الكمان وصططار يتسططاءل :" ما 

دام باغانيني قد اسطططتخدم كل هذه البراعة في األداء فلماذا ال يسطططتفيد 

منه ويبتكر براعات مماثلة على البيانو؟" كذلت تسثر بعذوبة شطططوبان 

حطر ألطحطططانطططه عطلطى الطبطيطططا نو، وبروعطططة برليوز حين يؤلف وسطططططط 

لألوركسطترا.. كل هذا سطاعد ليسطت على نمو أسطلوبه وبروز أصالة 

موسيقاه. كتب ليست ألحد أصدقائه في تلت الحقبة من الزمن: هسنذا 

 ـ ـطططططططط وخالل أسطططبوعين من الزمن تائه بين عالمي الفكر والموسطططيقا 

 هومر والكتطططاب المقطططدس وأفالطون وبطططايرون وهوغو والمطططارتين

وشطططاتوبريان وبيتهوفن وباخ وهوميل وموتسطططارت وفيبير... هؤالء 

كلهم يحيطون بي. أنا أدرسطططططهم وأتسملهم وأعمالَهم وألتهُم ما أبدعوه 

بنهٍم وشططططططوق وعنف. أواظططب على تمططارين البيططانو مططا بين أربع 

وخمس ساعات. يا أهلل! إذا لم أغُد مجنوناً فسوف تجُد فيَّ فناناً. نعم! 

 ياً كما تروم أنت، وكما يتطلبه العالم في يومنا هذا!فناناً حقيق

 الرومانسي الحقيقي

كانت باريس، في النصطف األول من القرن التاسطع عشر، قلَب 

الفنون كلها وموئلها. لم يسططططططبق أن تجّمع مثل هذا العدد من العباقرة 

في مدينة واحدة. من بين تلت األسططططماء الشططططهيرة: شططططوبان وليسططططت 

بير وروسطططيني وكيروبيني وهليفي وأوبير ودوماس وبيرليوز وماير
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ودو موسططططططيطططه وجورج سططططططططانطططد وفيكتور هوغو وبلزاك وهطططايني 

ودوالكروا وكورتو وغوتييه.. وعشططرات ،خرون. زّج ليسططت نفسططه 

في هذا الخضطططم من الرومانسطططيين وتمثّل الكثير من إلهاماتهم، وغدا 

انو على البيحوارياً بارزاً للفكر الحديث. عندما كان ليسططططططت يعزف 

في تلططت المجتمعططات الرفيعططة كططان الجميع يهبّون واقفين من شطططططططدة 

النشطططططوة بعزفه الرائع والسطططططماوي. وصطططططف أحد الحضططططططور أداءه 

لمقطوعات مندلسطططططون "أغاني بدون كلمات": ما إن اقترب ليسطططططت 

من نهطططايطططة عزفطططه حتى بطططدت على محيطططاه تعطططابير األلم والمعطططانطططاة 

عن السططططعادة، وهو ما لم أرهُ على  الممتزجة بابتسططططامة مشططططرقة تنمّ 

وجه أي إنسطططان غيره إال في لوحات كبار الرسطططامين القدامى للسطططيد 

عزف كانت األرض التي  المسطططي . عندما كانت أنامله تنهال على الم 

نجلس فوقها تهتز مثل وتٍر رنّان. وكانت أصططططوات الموسططططيقا تغمر 

شطططططى. لقد كل الحضطططططور عندما كانت ألحانه وأصطططططابعه تخفت وتتال

أغمي على ليسططططططت مرةً في نهاية عزفه، وتلقاه صططططططديقه الذي كان 

يقلّب له صططططفحات المقطوعة الموسططططيقية، فما كان منا إال أن حملناه 

على أكفّنططا لنخرجططه من القططاعططة ونحن في حططالططة من االضطططططططراب 

والهلع. ولم يهدأ الحضطور حتى دخل "هيللر" وطمسنهم أن ليست قد 

 ه.استعاد وعيه وأحاسيس

بحططدثين هططامين: األول أنططه أنهى تططسليف  1233تميّز العططام     

أول "تعديالته" لسطططططيمفونية بيرليوز الخيالية )فانتاسطططططتيت(، والثاني 

هو أنه تعّرف على "الكونتيسططة داغو" وهي األولى من بين امرأتين 

أثّرتا عميقاً في حياته كلها. كانت الكونتيسططططة في الثامنة والعشططططرين 

لى قدٍر كبيٍر من الذكاء والفطرة الرومانسطططية، وكان لها من العمر ع

ثالثة أوالد وزوج في أوسططططططي العمر، ولم يكن قد بقي لها أية عالقة 

بطه. كطانطت النتيجطة الحتميطة أن هطذا البططل اإلغريقي الشططططططاب وهذه 

المرأة الشططططابة المرهفة الحس هربا ليعيشططططا معاً، ولكن سططططرعان ما 

ختالف جطططذورهمطططا الثقطططافيطططة ظهرت الصططططططعوبطططات التي تعود ال

واالجتماعية، وبرزت العوائق التي جعلت تقاربهما مفعماً باألحزان 
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واآلالم. انتقال إلى جنيف حيطططث ولطططدت لهمطططا مولودة سططططططميطططاهطططا 

"بالندين". وهكذا بدأت الفضائخ واألقاويل تتناولهما: كونتيسة نبيلة 

 من أرفع مسطططططتوط تسخذ لنفسطططططها حبيباً من مسطططططتوط خفيض: مجرد

موسططططططيقي!. رغم ذلطت لم يطسبطه الحبيبان لكل ذلت اللغي من المجتمع 

المخملي، وصططططططار لهما مجتمعهما وأصططططططدقاؤهما، وكان من بينهم 

الكاتبة جورج سططاند وكانت ترافقهم في تجوالهم في وديان سططويسططرا 

وجبطالهطا، يتناقشططططططون في الفن والفلسططططططفة والدين وغيرها من أمور 

 تستسثر باهتمامهم.

 يقيةـــالموس المبارزة

عندما عاد ليسطت إلى باريس وجد أن شطهرته قد تضاءلت بظهور  

"تالبير " في المجتمع الموسططططيقي. قّدم ليسططططت أمسططططية موسططططيقية ولكنه 

أحس أن الجمهور لم يتجطاوب معطه كما كانت الحال سططططططابقاً، وقد أغاظه 

ذلت وجرح كبرياءه وقّر في نفسططططه  أن "تالبير " يجب أن يتلقى درسططططاً 

اسططططططيطاً، فلم يُخف  انتقاداته ألسططططططلوب تالبير ، ولما بلغته وصططططططال إلى قط

مسططططتمع، وكذلت  422مواجهة: عزف تالبير  في الكونسططططرفاتوار أمام 

عزف ليسططططت في دار األوبرا أمام عشططططرة أضططططعاف ذلت العدد. وهكذا 

بدأت الجمعيات والمؤسططططسططططات الموسططططيقية تعبّر عن ،رائها وتنحاز إلى 

ن كما لو كان األمر انتخاباً واسططططططتفتاًء. في النهاية قرر أحد هذين العازفي

العطازفطان أن يظهرا معطاً ويعزفطا في قصططططططر أحطد النبالء : ابتدأ ليسططططططت 

بعزف "فانتازيا نيوب" من تسليفه، وتاله تالبير  بسداء "فانتازيا موسططى" 

من تسليفه أيضططططاً. لقد كانت األمسططططية معركة حقيقة ما بين عمالقين، ولم 

يسطت أن أُعلن فائزاً ومنتصراً في تلت الحلبة. كان السير ريتشارد يلبث ل

هاللي حاضطراً لتلت األمسطية، ووصطف طريقة أداء ليسطت للموسيقا: "لم 

أكن أتصطططططور وجود مثل تلت البراعة وتلت القوة في األداء الموسطططططيقي، 

هذا وإحدط ميزات أدائه المتسططامي هو ذلت الصططفاء وتلت الشططفافية التي 

تختفي في أيططة لحظططة حتى في أصططططططعططب المقططاطع التي يعجز  لم تكن

الكثيرون عن أدائها، حتى ليخيل للمسططتمع أن الموسططيقي قد رسططمها بكل 

 تفاصيلها في أذن المستمع.
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ارتحطل ليسططططططت والكونتيسططططططة إلى إيططاليا   1233في العطام     

حيطث ولدت ابنتهما الثانية ،كوزيما، في "كومو" في الثامن عشططططططر 

األول. وفي ميالنو أعاد ليسطططططت صطططططداقته مع روسطططططيني  من كانون

وألّف لطه تعديالت افتتاحيته "ويليام تل" للبيانو، وكذلت بعضططططططاً من 

أغانيه التي دعاها "أمسطيات موسيقية"، وكذلت ألّف تعديالت للبيانو 

على بعض "دراسات  ـططططططـطططططط  إيتودات" باغانيني، وكذلت بعضاً من 

ألبومه الموسوم "سنوات الحجيج".  مؤلفاته األصلية التي نشرها في

عندما كان ليسططططت في البندقية قرأ عن فيضططططانات نهر الدانوب التي 

سططططببت خراباً واسططططعاً في هنغاريا. سططططافر لتوه ووحده إلى فيينا، فقد 

كانت الكونتيسطططططة مريضطططططة، وأقام عشطططططر أمسطططططيات موسطططططيقية فيها 

من  جنيه إلعانة للمتضررين 2222خّصص ريَعها الذي يقرب من 

مواطنيطه. عطاد بعدئٍذ إلى البندقية، ثم تابع مع الكونتيسططططططة إلى روما 

 حيث وضعت ابنهما "دانييل" هناك.

لقد كان لليسطططت شطططخصطططية مزدوجة، فقد كان مزيجاً من الفنان 

المخلص والكبير، وفي اآلن ذاته ممثالً سطططوقياً. أنتجت الشطططخصطططية 

مار الثالث عشططططططر األولى العطديطد من كبطار أعماله، مثل تلحينه للمز

لصطططوت الباريتون مع األوركسطططترا، وصطططوانتته "سطططي الصطططغير" 

للبيانو، وسطيمفونيتي "دانتيه" و"فاوست"، والفانتازيا والفوغة على 

لألرغن. أما الشططططخصططططية الثانية فقد أنتجت   B – A – C - Hعالمات

العططديططد من المؤلفططات الخفيفططة من أمثططال "الفططانتططازيططا الهنغططاريططة" 

ان الوجه األول لليسطططت يرنو إلى حياة صطططافية ومكّرسطططة وغيرها. ك

للتسمالت الدينية وإلى خدمة الموسطططططيقا في أسطططططمى ذراها وأنماطها، 

أما الوجه الثاني فكان يتوق إلى التصطططفيق العالي من الجمهور وإلى 

تسلق صطاالت األثرياء وبذخهم. إنه يستطيع أن يكون رقيق القلب أو 

منافقاً مرائياً، أنانياً مغروراً أو متواضططعاً قاسططيه، مخلصططاً ودوداً أو 

اً بططالتنططاوب. لقططد كططان الرجططَل والفنططاَن الططذي يجمع كططل هطططذه  حييططّ

 المتناقضات. 
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لم يطُل األمر بالكونتيسططططططة أن تكتشططططططف أن بطلها لم يكن مثالً 

أعلى للفنان واإلنسطططاَن الفاضطططل. لقد فتحت الزيارة األخيرة التي قام 

ها على حقيقة أنه رغم تضططططحياتها الكبيرة من بها ليسططططت لفيينا أعين

أجلطه فقطد كطان جطّل اهتمطامطه هو في نجاحاته السططططططيما بين النسططططططاء 

والطبقططات األرسططططططتقراطيططة ومططا يرافقهططا من مططآدب وحفالت في 

قصططططورهم وأبهتهم، مما جعله ينسططططى مؤلفاته الكبيرة ويتهافت على 

عالقتهما في  اللهو والتسططططططليطة مع ذلت العالم الخارجي. هكذا انتهت

وافترقا في فلورنسططه واتجه هو إلى فيينا وهي  1239تشططرين األول 

اتفقا على  1244غطادرت إلى بطاريس مع األوالد الثالثة. وفي العام 

إنهاء عالقتهما نهائياً. التفتت الكونتيسططططططة إلى األدب وكتبت روايتها 

 .المسططماة "نيليدا" ونشططرتها تحت االسططم المسططتعار "دانييل شططتيرن"

لقد كانت هذه الرواية سططططيرة ذاتية لهما ولكن بشططططكل ممّوه. يقال إن 

ليسططت لم يغفر لها كتابتها تلت أبداً، بل ولم يكتب لها أبداً حتى عندما 

 علم بوفاة ابنتيهما دانييل وبالندين.

 الممثل المسرحي المتجّول 

لم يفعل ليسطططت شططططيئاً غير  1242و 1242خالل الفترة ما بين 

بين أرجاء أوربا، وهو في ذروة قواه كعازف بيانو يُظهر التنقطل مطا 

للعالم براعته ويثير عبادة البطل ما بين جماهيره وكما لم يسطططططبق له 

مثيل أو نظير، ربما باسطططتثناء باغانيني. تجّول في هنغاريا والنمسطططا 

وإنكلترا وروسطططططيا وتركيا وبولونيا والدانمرك وإسطططططبانيا والبرتغال 

في كطل بلد وطئ أرضططططططه بالترحاب واألبهة،  وألمطانيطا. واسططططططتقبطل

واسططططططتقبله العديد من النبالء واألمراء بالهدايا، وودعوه بعد حفالته 

الموسيقية بالفرق العسكرية التي ترافقها مجموعات المشاعل، حتى 

يبل  الفنطدق الطذي يقيم فيطه. كطان رد الفعل عند ليسططططططت أمام كل هذه 

تيار مالبسطططططه المثيرة والكثيرة المظاهر الرومانسطططططية أنه بال  في اخ

التبطديطل والتغيير، وقطد أنتجطت مفطاجطآتطه هطذه أن ملطت بطافاريا لودفي  

 األول استقبله ورحب به... 
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لمططا انتقططل إلى إنكلترا قوبططل بططالترحططاب ولكن بططدرجططة أقططل ممططا 

اسططططططتمتع بططه في أوربططا، كمططا عزف في قصططططططر بططاكنغهططام الملكي 

المجتمع االنكليزي  وبطحضططططططور الملكطططة فيكتوريطططا، كمطططا ألزمطططه

االرسططططططتقراطي بطالتزام الحدود التقليدية التي تفصططططططل ما بينه وبين 

الموسططيقيين، إذ لم يكن بالنسططبة لهم إال مجرد عازف بيانو.. إضططافة 

إلى أنهم لم يتناسططططوا الكونتيسططططة واألوالد الثالثة غير الشططططرعيين... 

 ومن يدري؟ لعل هناك أوالداً ،خَر مماثلين!

 يماراألميرة وفا

فجسة انتهت حياة ليسططت كممثل مسططرحي. ثالثة أمور سططاهمت 

في هذه البداية لحياة جديدة. أولها أنه تعب من حياته السطططحية تلت، 

وثانيها أنه التقى بامرأة اسطططتطاعت أن تسطططيطر عليه طيلة ما بقي له 

من ُعمٍر، وثطالثهطا أنه ُمن  مركز مدير موسططططططيقي لبالط دوق مدينة 

 فايمار.

سططططافر ليسططططت إلى مدينة كييف حيث قّدم ،خر  1243ام في الع

سططلسططلة من حفالته الموسططيقية. في واحدة من تلت الحفالت حضططرت 

األميرة كارولين فون ساين ـطططططـططططط  فيتغن شتاين، فترك عزُف ليست 

ذهططل أثراً عميقططاً فيهططا، ومططا كططان منهططا إال أن  الرائع وحضططططططوره المططُ

مة مالية كبيرة في إحدط  عبّرت عن تلت السطعادة بسن تبرعت بمساه

حفالت ليست الخيرية. زارها ليست وقّدم لها الشكر على اهتمامها، 

وكطانطت النتيجطة كمطا هو منتظر، فطاألميرة كطان لهطا من العمر ثمانية 

وعشططرون عاماً، ُول َدت ألبوين بولونيين مقيمين في روسططيا وورثت 

برت ة أُجمنهما عقارات كثيرة في كييف. عندما بلغت السطابعة عشر

على الزواج من أمير روسطططططي أنجبت منه طفلة، ولكن زواجها كان 

فاشطططالً. فقد كانت على درجة عالية من الذكاء والفطنة. ومن المؤكد 

أن ليسططططططت لم يُغرم بهطا لمجرد جمطالهطا الطذي كان عادياً،  ولكن ل ما 

كانت تتمتع به من صطططططفات، ف ضطططططافة إلى أنها ذكية وثرية فقد كان 

اً بططاأللقططاب. سططططططرعططان مططا ذهططب ليعيا في واحططٍد من ليسططططططت مولعطط
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قصورها، وقاما بقراءة أشعار "دانتي" معاً فما كان منه إال أن قّرر 

 تسليف سيمفونية "دانتي". 

مطا لبطث أن أتى موعطد مهرجان فايمار. اسططططططتقرت األميرة مع 

ليسططططت في فيال ،لتينبور  ،ملة أن تتم ترتيبات الطالق بسططططرعة. من 

األمير لم يَر مبرراً ألن يتنطازل عمطا يسططططططتحقه من  سططططططوء الحظ أن

ثروات زوجتطه الغنيطة، لطذلطت تشططططططبطث بربطاط الزوجيطة مثل كابوس 

الموت. بل وأصطططر على أن يقيم في نفس الفيال معتبراً نفسطططه المدير 

الموسيقي للبالط، ومالئاً الجو بدخان سيجاره األسود الذي ال ينقطع 

 عن تدخينه ليل نهار. 

حضر فاغنر إلى فيال ،لتينبور .  1249ام شهر أيار في أحد أي

، واسططتمع 1242كان ليسططت قد التقاه ألول مرة في باريس في العام 

في درسططططططططدن. وتكررت  1244إلى أوبراه "ريينزي" في العطططام 

لقاءاتهما وأحاديثهما الحميمية. أقام فاغنر في فيال ،لتينبور  أسبوعاً 

تالحقه بسطططططبب المشطططططاغبات أو أسطططططبوعين، ولما علم أن الشطططططرطة 

والقالقطل التي حطدثطت في درسططططططدن ،ثر الهرب إلى باريس. في تلت 

الفترة اكتشطططف ليسطططت حقيقة عبقرية فاغنر. ومنذ ذلت الحين وضطططع 

كطل إمكاناته الفنية لتحقيق ،مال فاغنر. ولم يتوقف دعمه لفاغنر عند 

 ذلططت الحططد بططل جعططل جعبتططه ومططا يملططت من مططاٍل دعمططاً لجعبططة  فططاغنر

 الفارغة.

 زيارة جورج إليوت

في العقد التالي من الزمن تحولت فايمار إلى مركز "المدرسططة 

األلمانية الجديدة"، وفتحت األميرة قصططططرها الذي توافد عليه سططططيل 

فالسفٍة وموسيقيين وشعراء ورسامين  ـطـ  دائم من الناس المتميزين 

 . ذكرت( 37)وروائيين، وبضططططططمنهم ويليطططام ثطططاكري وجورج إليوت

إليوت  "أن ليسطططططططت كططان يبططدو رائعططاً وهو يقود األوبرا. وكططان ممططا 

يزيططده جالالً مالمُ  وجهططه وخصططططططالت شططططططعره التي كططانططت تتنططاثر 
                                                           

 جورج إليوت هو االسم األدبي المستعار لألديبة اإلنكليزية  ماري ،ن إيفانز. ــ 
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وتتماوج في أثنائها، وحين كانت أنوار المسططرح تسططلي عليها. كذلت 

ف ن الحوار معه ممتع وسططططاحر. هذا ولم ألتق  في حياتي أي إنسططططان 

مثل ما يفعله ليست". ُدعيت إليوت إلى يسطتطيع أن يروي قصطة ما ب

فيال ألتينبور  لتنطططاول طعطططام اإلفططططار وكطططان من بين المطططدعوين 

كورنيليوس وراف: " كانت األميرة تلبس ثوباً نصطططططف شطططططفاف ينّم 

على ذوق رفيع، وتزينه حواٌف برتقالية اللون، وتضططططططع قبعة مثيرة 

تجلس إلى على قمة رأسططططططها. ألقت إليوت أبياتاً من الشططططططعر وكانت 

جطانطب ليسططططططت فمطا كان من رقة مالمحه وعبقريته وعذوبة تعابيره 

وأدبه إال أن أخذت بمشططططاعرها. ثم اكتمل سططططحره عندما بدأ يعزف، 

"وهو مطا كنُت أتوق له دوماً. جلسططططططت إلى جانبه لكي اسططططططتمع إليه 

 وألرط وجهه وأصططابعه. ألول مرة في حياتي رأيت اإللهام الحقيقي 

حياتي استمعت إلى األصوات الحقيقية للبيانو.  ألول مرة في ـططططططـطططططط 

عزف واحدة من مؤلفاته، ثم سطلسلة من فانتازيات دينية. لم يكن في 

سطططلوكه أي أمر غريب أو ُمبال  فيه. كان تعامله مع ،لة البيانو هادئاً 

كانت شفتاه مزمومتين وكان رأسه  ـطططططـططططط  وهيناً، وكان محياه باهراً 

كطانت الموسططططططيقا تعبّر عن وجٍد هادن أو مطائالً نحو الخلف. عنطدمطا 

ولٍع كانت ترتسططططم على محياه ابتسططططامة عابرة، وعندما كان المقطع 

حماسياً ومنتصراً كان منخراه يتسعان. لم يكن هناك أٌي مما قد يقلّل 

 من روعة الصورة".

أعاد ليسططططت تسسططططيس األوبرا وتنظيمها، كما قاد حفالت البالط 

 عمال الموسيقية الجديدة لمؤلفين موسيقيينالموسيقية. إضافة إلى األ

من أمثطال فاغنر وبرليوز وشططططططومان وراف وكورنيليوس، فقد أنتج 

ليسططت أوبرات لغلوك وموتسططارت وشططوبيرت ودونيزيتي ومايربير 

وشطططبونتيني وفيبير والعديد غيرهم من المؤلفين الموسطططيقيين الكبار. 

رامجها وشمولية في بكذلت فقد كانت حفالته السطيمفونية التقّل سطعةٌ 

واسطططتحسطططاناً من الجمهور: على سطططبيل المثال سطططيمفونيات بيتهوفن 

كلها بما فيها التاسططططططعة ذات الجوقة والتي كانت شططططططبه مجهولة من 

الجمهور، وكططذلططت موتسطططططططارت وهططايططدن وبيرليوز وغيرهم. كططذلططت 
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أظهر ليسطططططت نشطططططاطاً كبيراً كمؤلف موسطططططيقي، على سطططططبيل المثال 

والرابسططططططوديات  “ ”Transcendental Etudesدية" "الدراسططططططات التعبّ 

الهنغارية و االثنا عشطططر قصطططيدة سطططيمفونية، وسطططيمفونيات فاوسطططت 

 ودانتي كلها تعود إلى تلت الفترة الزمنية.

 الفن قبَل السياسة

على الرغم من أن عالم الموسططططيقا كان منقسططططماً إلى أحزاٍب 

ن لسون وشوماشديدة االحتراب فيما بينها، وذلت تحت رايات مند

وفاغنر، فلم يكن في الواقع من كان ُمنزهاً عن ذلت وواسع الفكر 

مثل ليسطت. لقد كان ذوقه الفني الواسع والشامل شكالً من أشكال 

عبقريتطه. لقطد كطان بط مكطانطه أن يتطذوق فاغنر وبرليوز من ناحية، 

وكططذلططت المؤلفين الروس القوميين من نططاحيططة أخرط. وفي الوقططت 

اسططططته إلمكانات مندلسططططون وشططططومان وشططططوبان في ذاته كانت حم

ازدياد. وفي الوقت ذاته لم يكن هناك أي شططططت أو اشططططتباٍه بوجود 

أي فهم سططططططحي عنده ألعمالهم. خالل كل فترة حياته التي كانت 

مليئة بالعواصطف والشطدائد بقي ليسطت داعيةً للموسيقا المعاصرة 

ّم لها. لقد كان يهت ال يكّل وال يتعب وفي اآلن ذاته ناقداً موضوعياً 

هطا جيدة ضطططططططمن نوعها، ومهما كان  بكطل األعمطال التي كطان يعطده

الحزب الذي تنتمي إليه، فالفن يستي قبل السياسة. إن ليست مؤلف 

موسطططيقي، وكان المحافظون والرجعيون يعدون تجديداته مغالية،  

وكططان أتبططاع العبقري الكبير فططاغنر يقبلونهططا على مضطططططططض. لقططد 

سطططت أن يرمي جانباً كل  التحامل والتحيز اللذين كانا اسطططتطاع لي

يظهران ضطططططططد من كططان يهتم ويؤمن بجهوده الخالقططة. ولو كططان 

متقوقعطاً على ذاتطه كمطا هو الحال مع العديد من الفنانين المبدعين 

 لكان موقعه كمؤلف موسيقي مختلفاً كثيراً.

ى قبعدما افترق كل من ليسطت والكونتيسة "داغو"، قررا أن يب

أوالدهمطا الثالثطة في رعطايطة أم ليسططططططت. بقيطت األمور على ما يرام 

حتى تمكنت األميرة من أن تُحك َم سيطرتها التامة على ليست. كانت 
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األميرة بطبيعطة الحطال تكره سططططططابقتهطا، لطذا لم يطل األمر أن أقنعت 

ليسطططططت أن تكون رعاية األوالد عند مربيتها السطططططابقة، وهي سطططططيدة 

رديئطة. هكذا خططت األميرة أن يُبَعَد األطفاُل  مسططططططنطة وذات طبطاع

عن أيطة رعاية أو تسثيٍر من أمهم الحقيقية. حتى إن رسططططططائلهم كانت 

تتّم مراقبتها، وكانوا يجبرون  أن ينادوا األميرة بـط "األم". وبعد هذا 

فقد رأت األميرة أن تسثير فاغنر هو أسططططططوأ شططططططيء في وعلى حياة 

لتسطططططمم أفكار ليسطططططت عن فاغنر،  ليسطططططت، ففعلت كل ما تسطططططتطيعه

ولكنها لم تُحرز إال الشططيء القليل في هذا المجال. الشططت أن األميرة 

مطا كطانت تخاف أن يبّز فاغنُر ليسططططططت فقي، ولكنها كانت تخاف أن 

 يغدو ليست قليل االهتمام بجهوده اإلبداعية والخالّقة.

سارت أمور ليست بهدوء وسالم في السنوات الستة األولى، 

رت بالعودة إلى روسطططططيا على عجل، ول كن ما لبثت األميرة أن أُم 

فرفضت ذلت وكانت النتيجة أن ُحكَم عليها بالنفي. لكن الكونتيسة 

الكبيرة لمقططاطعططة سطططططططاكس وفططايمططار التي كططانططت أخططت القيصطططططططر  

رفضطططططططت تنفيذ ذلت، وكذلت تبعها مجتمع فايمار. في ذلت الوقت 

يذ حوزته ماٌل يكفيه لتنفكانت مكانة ليسططططت صططططعبة، فلم يكن في 

مشططططاريعه الفنية. وألن زميله المسططططؤول عن نشططططاطات البالط قد 

انسططططاق وراء أذواق الدوق الذي كان يفضططططل أنماطاً شططططعبية من 

التسطلية الموسطيقية الخفيفة وكذلت من المسطرح. أخيراً أنتج ليست 

أوبرا "كورنيليوس" المطدعوة "خليفطة بغداد" وقوبلت بالصطططططططفير 

ان. لقد بدا واضطططحاً أن المقصطططود من ذلت كان ليسطططت واالسطططتهج

نفسه. قرر ليست أن يترك فايمار لناسها وألساليبها وقدم استقالته 

 فوراً.

 األميرة والبابا
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. أغلقت 1261بقي ليسطططططططت واألميرة في فطايمطار حتى العام 

بعدها فيال ،لتينبور  وارتحلت إلى روما لترط هل سيمنحها البابا 

رتمت أمام قدميه وشطططططططرحت له ببالغة حالتها. فسطططططططَخ زواجها. ا

تعطاطف البطابطا معهطا وقبطل طلبهطا بعطد طويطل إعمطال  فكٍر وتقدير. 

أخيراً صارت األميرة حرةً تستطيع أن تتزوج من ليست. سرعان 

مطا رتبطت األمور بعطدئطٍذ ألن يطستي ليسطططططططت إلى رومطا ليلطة بلوغه 

 ي الثانيالخمسطططططططين عطامطاً ليتزوجطا في اليوم التطالي لوصطططططططوله ف

والعشططططططرين من تشططططططرين األول في كنيسططططططة القديس كارلو. لكن 

األميرة لم تقطّدر المعطارضطططططططة حّق قدرها، ففي السطططططططاعة الحادية 

عشطرة وعندما كان كل شططيء جاهزاً لالحتفال رفض البابا أن يتّم 

الزواج. أصططططططيبت األميرة باليسس وانزعج ليسططططططت، ولكن عندما 

ر الزواج ممكناً، لم يعد يُفت  وصطططططا 1264توفي األمير في العام 

 أي حديث عن أي زواج. 

منذ ذلت الحين كّرسطططططت األميرة كل أوقاتها وقدراتها للتسمالت 

الطدينية. ثم بدأت جهودها على جمع وكتابة أربعة وعشططططططرين جزءاً 

ضططططخماً عنوانها " األسططططباب الخفية لضططططعف الكنيسططططة الظاهري". 

الفكرية شططططططدةً ازداد نمي وهكذا كلما ازدادت نشططططططاطاتها الروحية و

عيشططططططها غرابة، فكانت طيلة النهار وحتى سططططططاعات الفجر المبكرة 

تكسططططو نفسططططها بسشططططد األلوان غرابة، تجلس معتكفة في مكتبها الذي 

َحجبت عنه أنواَر النهار وهواءه. وكانت تنفث من سيجارها األسود 

دخطانطه بطاسططططططتمرار، ممطا كان يجعل جو المكان حاراً. كان الزوار، 

وفيهم ليسططت نفسططه، مضطططرين أن يرتاحوا في غرفة خارجية قرابة 

عشططططططر دقائق لكي يتخلصططططططوا من الهواء الذي يجلبونه معهم وحتى 

يتمكنوا من لقاء األميرة. قال ويليام واالس في كتابه ودراسططططططته عن 

"ليست وفاغنر واألميرة": إن كل من كان ينجو بحياته بعد تعرضه 

ن األميرة يجب أن يُبقى تحت الرعاية للنفخات الموبوءة في صطططططالو

اإللهية. لقد كان ليست يطس يوماً بعد يوم وليلةً بعد ليلة  تلت "الجنة" 

 من األجهزة المتعفّنة.
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ينه. يعطي "إرنست نيومان" في كتابه  كذلت التفت ليست إلى د 

"ليست اإلنسان" صورة حيّة عن ليست في بيئته الجديدة. لقد حاول 

نه قّدم نفسططه قلباً وروحاً وكرسططها للوحدة والقدسططية، أن يقنع نفسططه أ

فاسطتقر في ديٍر وضطع تحت تصطرفه في كنيسة القديسة مريم )سانتا 

ماريا( في روزاريو على جبل ماريو. لم يكن في ذلت الدير سططططططوط 

ليسططططططت وراهطب دومينيكطاني وخطادم. كطان الراهطب يقرأ القداس كل 

لى مقعد ال يبعد إال صطططباح، وكان ليسطططت يحضطططره يومياً ويجلس ع

بضططططططعطة يطاردات عن حجرتطه التي كان لديه فيها الكثير من برنامج 

عمطل، ومن مكتبة صططططططغيرة وعدد من صططططططور القديسططططططين، وقالب 

رخامي ليد شططوبان وبيانو قديم وسططيئ الدوزان وتنقصططه ،خر إصططبع 

"ره" في أقصططى اليسططار. ورغم ذلت كان ليسططت يعمل أقصططى جهده 

في الصططططططباح كان يقّدم كل ما عنده للروح، أما في ذينطت العطالمين. ف

في المسططاء فكان يترك للجسططد بعض مسططّراته وغواياته بصططحبة من 

يهواهم. لقططد تططسكططد للمراقبين األذكيططاء أن تلططت الفترة كططانططت مرحلططة 

وألسططططططباب يعرفها  1265راحطة بطالنسططططططبة لطريقة حياته. في العام 

تيب الكنسططططططي ليسططططططت أكثر من غيره أخطذ مرتبطة بسططططططيطة في التر

كخوري. كان سططططبق أن قّرر أن يقوم ب صططططالح موسططططيقا الكنيسططططة، 

وكانت النتيجة أنه ألّف سططلسططلة من األعمال الهامة الدينية من أمثال 

 " أسطورة القديسة إليزابيث" و "السيد المسي ".

منذ أن اسطططتغنى ليسطططت عن منصطططبه في فايمار فقَد أمه وابنتيه 

تزوجطت "كوزيمطا" عازَف  1253ام "بالنطدين" و"دانييطل". في العط

البيانو الشطططهير وقائَد األوركسطططترا وتلميذ ليسطططت "هانز فون بولو". 

ولكنها هجرته بعد سطبع سنوات لتعيا وتكرس حياتها لفاغنر. على 

الرغم من أن هذا العمل كان منسططجماً مع تقليد العائلة، ولكن ليسطططت 

يسططططططتحسططططططن ذلت،  الذي كان يرط في فون بولو ما يعدل ابناً له، لم

وهططذا مططا جعططل فططاغنر يجفوه. برغم ذلططت وكمططا هي عططادتططه فطط نططه لم 

 يسحب دعمه الشديد لقضية فاغنر، رغم  رغبات األميرة المضادة.

 روما وفايمار وبيث
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قّسم ليست أوقاته ما بين روما  1226و  1269ما بين األعوام 

ي لتوفطايمطار التي كطان لطه فيهطا مجموعطة كبيرة من الطالب، وبيث ا

كطان يرأس فيهطا "الكونسططططططرفطاتوار الهنغاري" الحديث التسسططططططيس. 

تقريباً كل عازفي البيانو المرموقين في الجيل التالي درسططوا، بشططكٍل 

أو بآخر، على يدي ليسططت. كان ليسططت يرفض تقاضططي أي ماٍل عن 

ذلت، وكان كل ما يتطلبه من الطالب أن يكون قد اكتسططب مهارة في 

مفططاتي  البيططانو. من بين من درسططططططوا على  تقططانططة العزف على لوحططة

ليسططططططت نطذكر فيليكس فطاينغطارتنر وفريطديريطت المونطد وإميل زاور 

وموريتس روزنتال. يقول روزنتال هذا إن ليسططت كان عازف بيانو 

فريطداً في نوعطه: "أذكر أنني أول مطا ذهبطت إليطه وأنا طفٍل، كان في 

في المسطططططططاء رومططا في ذلططت الحين، وكططان من عططادتططه أن يعزف لي 

ـططططططـ  نوكتورنات شوبان" و "دراست  ـططططططـطططططط  قرابة الساعة "ليليات 

إيتودات" من تطسليفطه، وكلهطا كطانطت نطاعمطة وحالمة في طبيعتها، مما 

كططانططت تجعلني أفت  عيوني لعجبي من أنططاقتهططا السطططططططاحرة ولرونق 

لمسطططططاتها. كانت ركائزها دقيقة مثل بيت العنكبوت أو مثل هندسطططططة 

المزركشات... لقد كان ليست أكثر سحراً من كل أغلى الُمخّرمات و

 من عرفتهم".

أتت إلى فايمار سطططططيدة شطططططابة أمريكية هي  1233في العام     

"،مي فططاي" ،ملططة أن تططدرس على يططدي ليسططططططططت. في اليوم التططالي 

لوصططططططولهططا ذهبططت إلى المسططططططرح حيططث رأت ليسطططططططت في إحططدط 

ممتعة: " مقصططططططوراته. كانت انطباعاتها األولى عن الرجل العظيم 

ال يمكن تصططور من هو أكثر الناس إمتاعاً وإدهاشططاً من ليسططت، فهو 

طويططل القططامططة ونحيلهططا، وذو عينين عميقتي األغوار، وحططاجبطططان 

خشططططنان أشططططعثان، وشططططعر رمادي طويل ينفصططططل في وسطططططه إلى 

خصططططططلتين. أمطا نهايتا فمه فترتفعان إلى األعلى لتعطياه تعبيراً قوياً 

اً( عندما يبتسططططم. ومظهره على العموم يوحي ومفيسططططتويّاً )شططططيطاني

بسناقٍة وببسططططططاطة يسططططططوعيتين. يداه هزيلتان ولهما أصططططططابع طويلة 

ونحيلة، حتى ليظن الرائي أن لها ضطططططعف المفاصطططططل المعتادة التي 
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عند غيره من البشطر، وهي طرية ولينة لدرجة أنت تضطرب عندما 

سططاً مثله. على سططبيل تتسملها. هذا ولم أَر في عمري سططلوكاً مهذباً وكيّ 

المثال، عندما نهض ليغادر المقصطورة وبعد توديعه للسيدات وضع 

يطططده موضططططططَع قلبطططه وانحنى انحنطططاءتطططه األخيرة، ليس فقي بمحبطططة 

وفروسطططططية، ولكن بتودٍد هادٍن يجعلت تشطططططعر وتقنع أنه ال توجد أي 

طريقة أخرط لالنحناء لسططططيدة أفضططططل وخيٍر منها. لقد كانت األكثر 

. ولكن أعجططب مططا في ليسطططططططت هو تنوعططات تعططابيره وتالعبططه تميزاً 

بقسططططمات وجهه. في لحظة يبدو وجهه حالماً، مبهماً، مسسططططوياً. وفي 

لحظة أخرط تكون مالمحه متملّقة، ُمحببة، سططططاخرة، تهكمية، ولكن 

وفي كل األوقات ال يختفي ذلت السططططحر األّخاذ في سططططلوكه. إنه أثر 

ال أسططططططتطيع أن أتخيل كيف يبدو حينما فني مثالي وبال  حّد الكمال. 

يعزف فهو كلّه روٌح، ولكن في نصف األوقات تبدو روحه ساخرة. 

إن كل مدينة فايمار تعبده، ويقول الناس إن النسطططاء مازلن مجنونات 

به حتى اآلن. عندما يخرج  ليمشططططي ويتنزه ف نه ينحني لكل إنسططططان 

 تماماً كما لو كان ملكاً!".

 اتــــاء مهووســـــنس

عنطدمطا قيطل إن النسطططططططاء ُجنَّن به لم يكن كالماً عبثاً، فقد كاد 

يصطططاُب بطلٍق ناري أطلقته واحدة من المعجبات، وأخرط نزعت 

غطططاء كرسطططططططي كططان قططد جلس عليططه وعلقتططه في إطططار على أحططد 

جدرانها. أما أخريات فقد كن يحطن به وهو يعزف، وكن ينتزعن 

ن بما أكثر القصص بعداً عبعضاً من شعره بملقي ليحتفظن به. ر

التصطططديق، إن لم نقل  أكثرها فظاعة هي قصطططة سطططيدة متقدمة في 

العمر لم تدخن ولم تستعمل النشوق طيلة عمرها، ومع أنها كانت 

شطديدة التقيد بسمور النظافة فقد صارت تخرج منها رائحة غريبة 

وبعططد حفلططة غططداء عططامططة  1243ومؤذيططة. تبين أنهططا، في العططام 

قطعطة من سطططططططيجار كان يدخنه ليسطططططططت، فسخذته  حصطططططططلطت على

 ووضعته في ُصدرتها حيث بقي طيلة خمسٍة وعشرين عاماً! 
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حطدث صططططططل  مططا بين ليسططططططت وفططاغنر، كططان  1232في العطام 

حصططططيلته أن ليسططططت اشططططترك في وضططططع حجر األسططططاس لمسططططرح 

بايرويت، رغم عدم رغبة األمراء في مثل تلت المشططاركة. في العام 

الهنغاريون احتفاال وطنياً بمناسططططططبة مرور خمسططططططين الذي تاله أقام 

عاماً على ليسططططت كعازف بيانو شطططططهير. وبعد ثالث سطططططنوات ماتت 

الكونتيسطططة داغو، ولكن حسطططبما كان يبدو لم يتسثر ليسطططت بذلت النبس. 

حضططر ليسططت أول مهرجان موسططيقي في بايرويت،  1236في العام 

ال" قضططى بعدها حضططر أول أداء ألوبرا "بارسططيف 1222وفي العام 

عطدة أسططططططابيع مع فاغنر في البندقية، ثم عاد إلى "بيث" وفي الثالث 

علَم بوفاة فاغنر. كان حزنه كبيراً وقد ازداد  1223عشر من شباط 

عنطدمطا علم بطسن كوزيمطا )ابنتطه وزوجطة فاغنر( طلبت أال يحضططططططر 

ليسططططططت مراسططططططيم الطدفن. في العام الذي تال ذلت ذهب ليسططططططت إلى 

 كن كوزيما كانت مشغولة لدرجة أنها لم تَره.بايرويت، ول

 الجولة األخيرة والموت

قام ليسطططت بجولته األخيرة. في البدء اتجه إلى  1226في العام 

باريس حيث تّم تقديم "قداسطططططه الكبير" بقيادة كولون، ثم تابع رحلته 

إلى لندن بعد مرور خمسططططٍة وأربعين عاماً على رحلته السططططابقة لها. 

سبوعين في سيدنهام مقيماً عند السيد والسيدة لوتلتون. أمضطى فيها أ

قاد السططططير ألكسططططندر ماكنزي "أسطططططورة القديسططططة إليزابيت" وزار 

ليسططططت قلعة وندسططططور حيث عزف للمرة الثانية للملكة فيكتوريا. ثم 

تططابع رحلتططه إلى كططٍل من أنتوريططب وبروكسطططططططل وبططاريس وفططايمططار 

ي طريقه إلى وبطايرويت ولوكسططططططمبور . اضطططططططر ليسططططططت وهو ف

بايرويت لحضطططور مهرجان تموز أن يبيت ليلة في القطار. أصطططيب 

بعرواء، وحين وصطل إلى بايرويت أمضى يوماً في الفراش. ورغم 

نصطططططط  الطبيططب لططه بططسال يغططادره فطط نططه ذهططب لحضططططططور تقططديم أوبرا 

"تريسططططططتان وإيزولده"، ولكنه بعد منظر وفاة إيزولده اضطططططططر إلى 

التهاب الرئة. ومن المؤسططططف أن طبيبه المغادرة. ظهرت إصططططابته ب

رفض أن يسطم  له بتناول جرعة "البراندي" الذي اعتاد أن يشرب 
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زجاجة كاملة منه كل يوم. ظهر احتقان في الرئة وأصطططيب بالهذيان 

بعده وفي ليلة السطططبت الحادي والثالثين من تموز توفي ليسطططت. قبل 

 ن".ساعتين من موته قال كلمته األخيرة وكانت "تريستا

ماذا عن األميرة؟ عندما علمت بوفاة ليسططططططت، أغلقت على     

نفسها األبواب ورفضت أن ترط أي إنسان أو أن تكتب ألي إنسان. 

قرابطة نهطايطة شططططططباط من السططططططنة التي تلت ذلت أتمت الُمجلّد الرابع 

والعشطططرين من مؤلفها الضطططخم، وبعد ذلت بسسطططبوعين  ُوجدت ميتة 

 في سريرها.

 

     

  

        

 

 

 لــــــــدلي
 إلى األعمال األوركسترالية الهامة

 

 سيغموند سبيث

 ترجمة: محمد حنانا
 

 1269ـــ  1223هيكتور بيرليوز 

كان هيكتور بيرليوز واحداً من أغرب الشططخصططيات في تاريخ 

الموسططططيقا. كان روحاً محبطة تسطططططعى لتحقيق أكثر مما اسطططططتطاعت 



 

 23 

وركسططططططترالي الحديث، تحقيقطه. ومع ذلطت كطان رائداً في التوزيع األ

ويدين له بذلت كل من ريتشططططارد فاغنر وفرانز ليسططططت وريتشططططارد 

 شتراوس وغيرهم من المؤلفين. 

وضططع بيرليوز أعماالً ذات برنامج، بضططمنها سططيمفونياته التي 

لها عناوين مثل  ل وعنوانها الفرعي )فص« السيمفونية الخيالية »حمَّ

روميو »و« إيططططاليطططا هطططارولطططد في»و « ليليو»في حيطططاة فنطططان(، و

ذكر وتُ «. لعنة فاوست»وعمله األكثر شطهرة هو كانتاتا «. وجولييت

دة منهما بسططبب افتتاحيتيها، ُعرفت واح« بينفينوتو تشططيليني»أوبراه 

التي اشطتهرت على نطاق واسع. ويتطلب « كرنفال روماني» باسطم 

 تأربع أوركسترات لآلال« قداس األموات الكبير»الريكوايم المعقد 

النحاسططططية توضططططع حول أوركسططططترا ضططططخمة ومجموعة كبيرة من 

األصططوات الغنائية. ويسططمع هذا العمل من حين إلى ،خر حين تتوفر 

 اإلمكانات المسرحية لتقديمه. 

 سيمفونيات بيرليوز 
 ـــ السيمفونية الخيالية 

، بعد عام من ظهور 1222وضع بيرليوز هذه السيمفونية عام 

نرييتطا سططططططميثون في بطاريس لتقديم سططططططلسططططططلة الممثلطة اإليرلنطديطة ه

العروض الشططططكسططططبيرية. وقد أحبها بيرليوز بشططططغف، وتزوجها في 

 .النهاية

حياة  فصططططططل في»تعبَّر السططططططيمفونية الخيالية بعنوانها الفرعي 

عن حططب مؤلفهططا الجططام  الططذي الجططدوط منططه. وقططد لخص « فنططان

ف موسططططططيقي شطططططططاب مره»بيرليوز برنططامجهططا على النحو التططالي: 

بب لكنه اليموت بس الشطعور وذو مخيلة متقدة يسطمم نفسطه باألفيون،

ضططططططعف الجرعططة المخططدرة،بططل يغوص في نوم عميق ترافقططه رؤط 

غريبة. وأثناء ذلت النوم تتحول أحاسططططيسططططه وعواطفه وذكرياته إلى 

أفكار وصطور موسيقية. وقد تمثلت المرأة،حبيبته، بالنسبة إليه بلحن 

 «.  يجده ويسمعه في كل مكان
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يجري عرض « أحالم وانفعططاالت قويططة»في الحركططة األولى 

ل ــ الذي ـالفكرة الثابتة في العم ـهذا اللحن األساسي ـط لحن الحبيبة،

يظهر في بططدايططة العمططل سططططططيعططاود الظهور من وقططت إلى ،خر خالل 

 مجمل العمل: 

 

في الحركة الثانية من السططططيمفونية يحضططططر البطل حفلة رقص 

 يبته من خالل موسيقا الفالس الالمع: حيث يسمع لحن حب

 

في الحركططة الثططالثططة )أداجيو(، يسططططططمع البطططل، طبقططاً لبيرليوز 

يسططططططمع من بعيطد حوار راعيين، فيطدخلطه ذلت الحوار الرعوي في »

يعزف اللحن الرعوي هذا ،لتا الهورن اإلنكليزي «. حلم يقظة ممتع

 واألوبوا بالتناوب:  

 

لفنطان بطسنطه قتطل حبيبتطه. يدان ويحكم في الحركطة الرابعطة يحلم ا

عليه باإلعدام. يرط نفسطه مسطوقاً إلى المشنقة. وتقدم الموسيقا إيحاًء 

 شنيعاً بالسير نحوها:

 

يحلم الفنان بسنه وسططططططي «. سططططططبت السططططططاحرات»يمثل الختام 

ساحرات ومخلوقات غريبة جئن ليشاركن في طقوس جنازته. وهنا 

ب التقليد الساخر لـططط يوم الغض يجري تشويه لحن الحبيبة عن طريق

(Dies lrae)(38) إذ تحضططر الحبيبة اجتماع السططاحرات، وتشططارك في ،

حفلة العربدة والمجون الشططيطانية. تسططمع رقصططة السططاحرات ولحن 

يوم الغضطب معاً. هي ذي ثيمة رقصة الساحرات الرئيسية في حفلة 

 المجون:

                                                           


 ـ جزء من القداس اجلنائزي.ـــ Dies lraeـــ  
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م قطططدمطططت السططططططيمفونيطططة الخيطططاليطططة أول مرة في بطططاريس عطططا

بقيططادة المؤلف نفسطططططططه، وبعططد ثالث سططططططنوات تزوج بيرليوز 1232

 محبوبته هنرييتا سميثون.

تسثر عازف الكمان الشططهير نيكولو باغانيني بموسططيقا بيرليوز، 

وطلب منه كتابة كونشططططططرتو آللة الفيوال، ألنه يملت ،لة فيوال رائعة 

من صططنع سططتراديفاريوس ويرغب في العزف عليها أمام الجمهور. 

ينج  بيرليوز بخلق أي شططططططيء من التقنيططة البططارعططة ليسططططططر بهططا  لم

وز لكن بيرلي«. ينبغي أن أعزف طوال الوقت»بطاغانيني الذي قال: 

أجرط تعديالت على مخططات هذا الكونشططططططرتو لتغدو سططططططيمفونية 

التي نالت إعجاب باغانيني الذي من  بيرليوز « هارولد في إيطاليا»

 ألف فرنت. 22

سثر بيرليوز بط يطاليا التي زارها حين ُمن  تعكس الموسططططططيقطا تط

لى ع« تشططايلد هارولد»جائزة روما، وتسثره أيضططاً بقصططيدة بايرون 

الرغم من أن البرنامج السططيمفوني ال عالقة له بهذه القصططيدة. تحمل 

 حركات السيمفونية األربع العناوين التالية: 

اج ـطططـططط مارش الحج 2ـطططـططط هارولد في الجبال، مشاهد الكآبة،  1

ـططـطط مناجاة متسلق جبال أبروزي لعشيقته،  3ينشدون صالة المساء، 

 ــ حفلة مجون قطاع الطرق، تََذكُر المشاهد السابقة 4

، وقُدمت أول مرة في 1234عام « هارولد في إيطاليا»ُكتبطت 

كونسطرفاتوار باريس في تشرين الثاني من ذات العام بقيادة المؤلف 

ها البطل في الحركات األربع وتقدم نفسططططططه. تتكرر الثيمة التي تمثل

 في البداية ،لة الفيوال:

 

 1239عططام « روميو وجولييططت»كتططب بيرليوز سططططططيمفونيططة 

وأهطططداهطططا إلى بطططاغطططانيني اعترافطططاً بجميطططل عطططازف الكمطططان. )توفي 



 

 26 

من دون أن يسطططططمع الموسطططططيقا(. إنها مزيج من 1242باغانيني عام 

ع منها في الحفالت الموسططططططيقطا الكوراليطة واآلليطة، وعطادة مطا يسططططططم

 الموسيقية ثالث حركات فقي. 

داً. روميو وحي»وضطع بيرليوز للحركة األولى عنواناً وصفياً: 

«. حطزن. حفطططل يتخللطططه رقص. عيطططد كبير في منزل كطططابيوليطططت

مشططططططهد الحب. أداجيو. »وتضططططططمنطت الحركطة الثانية هذا البرنامج: 

في  ميوحطديقططة ،ل كططابيوليططت في الليططل. جولييططت على الشططططططرفططة. رو

 «.  الحديقة أسفل الشرفة

 (39)الملكة ماب» الحركة األكثر شطهرة هي حركة السططكيرتزو:

، وهي مبنية على حديث مركوشططططططيو في مسططططططرحية «أو حلم الجنية

 شكسبير. هي ذي التيمة الرئيسية لموسيقا الجنية: 

 
 «النزاعات واالضطرابات، وتوسي األمير»ثمة مقدمة تصف 

يسططططططيتاتيف ،الت الترومبون واآلالت بصططططططوت ملكي يُسططططططمع في ر

روميو في قبر ،ل »النحطاسططططططية  األخرط. تصططططططف الحركة النهائية 

كابيوليت. تضططططططرع. اسططططططتيقاظ جوليت. فرح هذياني. يسس. العذاب 

 «.  األخير وموت العاشقين
 

 فاوست وأعمال أخرط 

هي أيضطططاً مزيج من الغناء والموسطططيقا « لعنة فاوسطططت»كانتاتا 

برنططامج. قرأ بيرليوز، بحفز من فرانز ليسطططططططت،  اآلليططة، وهي ذات

مسططرحية فاوسططت لـططططططط غوته،ط ولهذا السططبب أهداه هذا العمل. لحن 

بيرليوز بططدايططة بعض األغططاني من كلمططات غوتططه، ثم قططدمهططا تحططت 

أنهى بيرليوز  1246وفي عام «. ثمانية مشاهد من فاوست»عنوان 

                                                           


  (: ملكة جنية ُزعم أنها تهيمن على أحالم الرجال. المترجمmabــ الملكة ماب ) 
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الثة ة بانتظام ثموسططططططيقا العمل اآللية. وتُقدم في الحفالت الموسططططططيقي

وقد اسططططططتحقت هذه المقتطفات «. لعنة فاوسطططططت»مقتطفات فقي من 

 بجدارة شعبية واسعة. وهي تُقدم بالتسلسل التالي: 

ـططططططـطططططط المارش 3، (40)ـطططططط باليه الّسل فات2ـطططططط رقصة السراب، 1

 الهنغاري. 

كان المارش الهنغاري )راكوتشي( الشهير في األصل من تسليف 

يل بارنا، وهو موسططططططيقي في بالط أمير عازف الكمان الغجري ميشطططططط

ترانسططلفانيا فرانز راكوتشططي الذي نال شططهرة واسططعة لمقاومته السططلطة 

النمسططططططوية. بعد ذلت عدَّله مؤلف غجري ،خر يدعى روزيتكا. وأخيراً 

أصطططب  مقطوعة معترفاً بها من الموسطططيقا الشطططعبية الهنغارية. وقد أعاد 

تقديمه األول في بودايسططططططت بيرليوز توزيعطه أوركسططططططتراليطاً، وأحدث 

نة لع»هياجاً من الحماسطططططة الوطنية. لذلت قرر بيرليوز اسطططططتخدامه في 

ولتحقيق ذلت لجس إلى إجراء بسطططيي، جعل فاوسططططت يراقب «. فاوسطططت

الجيا الهنغطططاري وهو يرحطططل إلى أرض المعركطططة. هي ذي الثيمطططة 

 االفتتاحية: 

 

ل فططات قرب نهططايططة الجزء الثططاني من لعنططة » تقع بططاليططه السططططططّ

ت بعد أن يريه خيال ـططططططتوفيليس فاوسـطططططط، حين يهدهد مفس«فاوست

تتضططمن الموسططيقا إيقاع «. إلب »مارغريت، لينام على ضططفة الـططططططط 

 الفالس الفاتن مع جو تهويدة الطفل: 

 
تقع رقصطة السراب في الجزء الثالث حين يحاول مفستوفيليس 

ت. وقد هلة القتراحات فاوسـططـططة سـططا ضحيـططإرباك مارغريت وجعله

 «:  المينويت العجيبة»وصفت الرقصة بـ 

                                                           


 صل بني الكائنات املادية وغري املادية. املرتجم(: روح خرافية تقيم يف اهلواء وتشكل حلقة الو sylphالّسْلف )ـــ 
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( في باريس op. 23« )بينفينوتو تشططططيليني»كتب بيرليوز أوبرا 

، وجرط تقطديمها األول في العاشططططططر من أيلول من ذات 1232عطام 

العام، وقاد العمل هابنيت. وقد أهديت األوبرا إلى إرنسططططت لوغوفيه 

 مل. فرنت إلنجاز الع 2222الذي زودالمؤلف بـ 

بنيططت االفتتططاحيططة على ثيمططات من األوبرا، األولى موسططططططيقططا 

الكرنفطال، ثم حطديطث الكطاردينطال، بيتزيكاتو تعزفه الفيولونسططططططيالت 

والكونترباصطططططات، ثم ،رييتا المهرج، موسطططططيقا  الحب، ثم الكرنفال 

ثطانيطة، وأخيراً موسططططططيقطا الكطاردينال مرة أخرط تؤديها بقوة اآلالت 

 النحاسية.

الكرنفال »و افتتاحية ـططططـططططعبية وأهمية هـططططـططططكثر شالعمل األ

ً ثيمططات من أوبرا op. 9« )الرومططاني ( التي تتضطططططططمن أيضططططططططا

 وعادة ماتقدم فاصطططططالًبين فصطططططلين. أُخذ«. بينفينوتو تشطططططيليني»

 اللحن األول واألكثر أهمية من سالتاريلو في الفصل الثاني: 

 
ع واسططططط أهدط بيرليوز هذه االفتتاحية، التي تُسطططططمع على نطاق

وحدها في الحفالت الموسيقية، إلى أمير هوهينزوليرن ــ هيشينغن. 

بقيططادة  1244شططططططبططاط عططام  3وقططد قططدمططت أول مرة في بططاريس في 

 المؤلف نفسه. 

هنطططاك عطططدة افتتطططاحيطططات لبيرليوز تظهر أحيطططانطططاً في البرامج 

 األوركسترالية، لكنها ليست ذات أهمية كبيرة. 

ألفها بيرليوز في روما عام  (op. 21« )القرصططططططان»افتتطاحيطة 

. وأهداها بيرليوز 1255لكنها لم تقدم حتى نيسططططططان من عام  1231

إلى الناقد اإلنكليزي دافيسطططططون. قد يكون اسطططططتلهمها من قصطططططيدة لـ 

 بايرون. 
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بين نيس وروما،  1231ألفت أيضطططاً عام «.  الملت لير»افتتاحية 

يوز أن يرسطططم . وقد قصطططد بيرل1234وقدمت أول مرة في باريس عام 

 فيها صورة الملت لير. 

(. يتصطططططدرها اقتباس من قصطططططيدة op. 2« )ويفرلي» افتتاحية 

التي تقع في الفصطططططططل الخططامس من كتططاب والتر « ميركويططد مير»

 سكوت.

 
 جواكينو أنتونيو روسيني

 1262ــ  1392

من بين جميع مؤلفي األوبرا اإليطاليين هناك واحد فقي يُسطططمع 

صططططططاالت الحفالت الموسططططططيقيطة، إنه جواكينو على نحو متكرر في 

روسططططططيني. إذ ثمططة على األقططل ثالث من افتتططاحيططاتططه مططازالططت تتمتع 

بشطططعبية واسطططعة وسطططي جمهور الحفالت. أما افتتاحياته األخرط فما 

 زالت تقدم بين حين و،خر. 

التي  «ويليام تيل»االفتتاحية األكثر شطططططهرة هي افتتاحية أوبرا 

أي تشكيلة ممكنة من اآلالت. وافتتاحية أوبرا هي بالفعل في متناول 

الهامة جداً بالنسططبة لتشططكيالت ،الت النفخ النحاسططية. « سططميرأميد »

 الالمعة .« حالق إشبيلية»وافتتاحية أوبرا 

هي أكثر أوبرات روسططططططيني رصطططططططانططة « ويليططام تيططل» أوبرا 

، وبقيت مجرد خلفية 1229وجطدية. قدمت أول مرة في باريس عام 

 احية الشهيرة. لالفتت

تمثططل مقططدمططة هططذه االفتتططاحيططة بزو  الفجر في جبططال األلططب، 

ويفتتحها صطططوت فيولونسطططيل منفرد سطططرعان ما يتحول إلى رباعي 

 من هذه اآلالت معلناً هذا اللحن العريض:
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ثمطة عطاصططططططفطة ألبيطة تقع في الجزء الثاني من االفتتاحية. يليها 

ت لحن بطيء تعزفه ،لة هدوء تتخلله صططالة شططكر الرعاة، يوحي بذل

 الهورن اإلنكليزي تضيف إليه ،لة فلوت زخارف المعة: 

 

يتضطططمن القسطططم األخير من االفتتاحية خطوات سطططريعة مسلوفة 

 تمثل مارش الفصائل السويسرية: 

 

وفشطططططلت  1216في روما عام « حالق إشطططططبيلية»قدمت أوبرا 

 عد سطططلسطططلةفشطططالً ذريعاً. لكن هذه النكسطططة طواها النسطططيان بسطططرعة ب

النجططاحططات التي حققتهططا األوبرا في أوربططا كلهططا وفي أمريكططا حيططث 

 . 1225قدمت في مستهل عام 

هي مجرد مقدمة مفعمة بالحيوية « حالق إشططططططبيلية»افتتطاحيطة 

لحططدث األوبرا الهزلي، من دون االعتمططاد على ثيمططات األوبرا. في 

 اتينالواقع ، كطان روسططططططيني قطد اسططططططتخطدم هطذه االفتتطاحية في أوبر

 هي ذي الثيمة الرئيسية: «. أورليانو»و« إليزابيتا»مبكرتين 

 

واسطططططتمر  1223في فينيسطططططيا عام « سطططططميراميد»قدمت أوبرا 

عرضها شهراً كامالً، وتابعت إحراز النجاحات طوال عدة سنوات. 

أعيطد إحيطاؤها في دار أوبرا الميتروبوليتان، ولكن  1295وفي عطام 

جرد ذكرط باسططططططتثناء افتتاحيتها التي دون نجاح يذكر. وهي اآلن م

 تتضمن هذه الثيمة االفتتاحية: 

 

هنطاك افتتاحيات أخرط تسططططططمع بين حين و،خر، بينها افتتاحية 

وهي تتضططططمن لحناً نضططططراً «. إيطالية في الجزائر»األوبرا الهزلية 

مال وهي من أع« سندريال»فيه الكثير من الظرف. وافتتاحية أوبرا 

واالفتتاحية األكثر أهمية على الصططعيد الموسططيقي روسططيني المبكرة. 
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الطتطي تطقف مقطططدمتهطططا « الطعطقطعطق الطلطص»هطي افطتطتطططاحطيطططة أوبطرا 

 .«ويليام تيل»األوركسترالية على قدم المساواة مع افتتاحية 

 

 فرانز ليست
       1226ــ  1211

د فرانز ليسططططططت، بوجطه عام ، أعظم عازف بيانو في تاريخ  عطُ

أيضطططاً بسهمية كبيرة بوصطططفه مبتكر شطططكل الموسطططيقا. ويتمتع ليسطططت 

القصططيدة السططيمفونية، وبوصططفه مؤلفاً وضططع أعماالً بصططي  موسططيقية 

 متنوعة.

كان ليسططططططت في المقام األول تقنياً قدم العون لزمالئه المؤلفين 

من خالل تكييفطاته الالمعة ألعمالهم لتُعزف على ،لة البيانو المنفرد. 

وقد هيمن على عالم الموسيقا حتى كان نجاحه الشطخصطي اسطتثنائياً. 

 يوم موته وهو في الخامسة والسبعين.

إضططططططافة إلى قصططططططائده االثنتي عشططططططرة، رفد ليسططططططت األدب 

األوركسطططترالي بسطططيمفونية فاوسطططت وبتحول العديد من أعماله آللة 

البيطانو إلى أعمال أوركسططططططترالية. وقد قُدم أوراتوريو ) أسطططططططورة 

ألصطططلي وكسوبرا. كما وضطططع ليسطططت القديسطططة إليزابيتا( في شطططكله ا

أعمطاالً كنسططططططيطة أخرط، إلى جانب األغاني وأعمال ،لة البيانو التي 

 تشكل ثروة في أدب البيانو.
 

 قصائد ليست السيمفونية

ذكرنا سططططابقاً أن ليسططططت هو أول من ابتكر مايدعى بالقصططططيدة 

السططططططيمفونيططة، وهي مقطوعططة مكونططة من حركططة واحططدة مسططططططتمرة، 

من الثيمات، وتسططير وفق برنامج وصططفي مركزة وتتضططمن تشططكيلة 

 حول موضوع محدد يدل عليه عنوانها.

عه مايسم»عنونت القصطيدة السطيمفونية األولى لـطططططط ليست بـطططططط 

وقد بنيت على القصططيدة الشططعرية الخامسططة من «. المرء على الجبل
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وقد تصططططدرت «. أوراق الخريف»قصططططائد فيكتور هوغو المسططططماة 

حواراً صطططوفياً بين »لموسطططيقية، وصطططورت القصطططيدة مدونة العمل ا

، الطبيعة والبشططططرية يتجادالن حول القدر والروح واإلله «صططططوتين

 والكون. وهي ليست هامة على الصعيد الموسيقي.

القصطططططيدة السطططططيمفونية الثانية األكثر أهمية في السطططططلسطططططلة هي 

ع وانتصططططططار» كتب هذا العمل وقدم في فايمار عام «. تطاسططططططو، تفجه

اسطططبة االحتفال بمرور مئة عام على والدة غوته، مع أن ، بمن1249

كثر و( أـططعرية )تفجع تاسـططـططالموضوع استمد من قصيدة بايرون الش

ه لـطط تاسو، بسن ـططـططـططت في مقدمتـططـططـططه. وقد كتب ليسـططـططمن دراما غوت

الشطاعر تاسو )أحب وعانى في فيرارا. أخذ بثسره في روما، وعاش 

فينيسططططططية. هذه اللحظات الثالث حتى اليوم في األغطاني الشططططططعبية ال

متالزمة والتنفصطل عن شططهرته التي ال تفنى. ولتصططويرها موسططيقياً 

استحضرنا أوالً طيفه العظيم الذي مازال يالزم بحيرات فينيسيا، ثم 

رأينطا كبريطاءه، ووجهطه الحزين يعبر خالل مهرجانات فيرارا حيث 

الدة التي منحته ولطدت روائعطه. أخيراً تبعنطاه إلى رومطا، المطدينطة الخط

 تاجها، ومجد فيه الشهيد والشاعر(.

لقد أعلن ليسططت قائالً إن الثيمة الرئيسططية لقصططيدته السططيمفونية  

 تاسو كانت لحناً غناه مسيرو غندوالت فينيسيا:

 
القصيدة الثالثة )المقدمات( لـ ليست هي األكثر شهرة وشعبية. 

. 1254فيها عام  ، وقدمت أول مرة1252وقد كتبها في فايمار عام 

وقد اسططتوحى موسططيقاها من القصططيدة الشططعرية الخامسططة عشططرة من 

قصططططططائد المارتين )تسمالت شططططططعرية(، وقام ليسططططططت بترجمتها: )ما 

حياتنا سطوط سلسلة من المقدمات لتلت األغنية المجهولة، التي يرتل 

الموت نغمطططاتهطططا األولى الكئيبطططة؟ ولكن مطططا القطططدر إذا لم تعترض 

ات السعادة األولى، العاصفة التي تبدد أنفاسها المميتة العاصطفة بهج

أوهام السططططططعادة الجميلة، والتي يفني برقها الضططططططاري مذبحها؟ وما 

الروح الجريحطة حين تنقضططططططي واحططدة من عواصططططططفهطا؟ أال تبحططث 
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إلراحة ذكرياتها في حياة الريف الهادئة الحلوة؟ لم يروض اإلنسان 

در الذي فتنه في البداية، على صططنفسططه بعد ليسططتمتع بالدفء الخير، 

الطبيعة، وحين تدعوه ضططجة البوق العالية للسططالح، يندفع إلى موقع 

الحظر، ومهما يمكن أن تكون عليه الحرب التي تدعوه إلى صفوف 

الجنود، يجد في المعركة اإلدراك الكامل لنفسططططططه واالمتالك الكامل 

 لقوته(.

تسططططططسله الثيمة التي يبطدو أن أول األسططططططئلطة، المفخمة نوعاً ما، 

 «:المقدمات»تظهر في بداية 

 
 ربما يصورها هذا اللحن:« حياة الريف الهادئة الحلوة»و 

 
أخيراً هنطططاك ثيمطططة تعزفهطططا ،لطططة الترومبون، إنهطططا تطلق نطططداء 

 «(:المقدمات»المعركة )تظهر أيضاً في بداية 

 
، وقططد «أورفيوس»القصططططططيططدة السططططططيمفونيططة الرابعططة دعيططت 

للمؤلف كريسطططططتوف « أورفيوس ويوريديس»ن أوبرا اسطططططتوحاها م

(. والقصيدة السيمفونية الخامسة دعيت 1323ـططططططـطططططط 1314غلوك )

وقدمت بمناسططبة إزاحة السططتار عن «. بروميثيوس مكبالً باألصططفاد»

 تمثال هيردر في فايمار.

وقد بنيت قصططططططتها على واحدة من « مازيبا»السطططططادسطططططة دعيت 

والقصطططيدة السطططيمفونية السطططابعة  «.الشطططرقيات»قصطططائد فيكتور هوغو 

حين بدا  1251، كتبها ليسططططططت عام «األصططططططوات المهرجانية»دعيت 

 زواجه باألميرة فيتغينشتاين أمراً ممكناً.

. «هنغاريا»والتاسعة «. رسالة شعرية مستمية»والثامنة دعيت 

، قدمت أول «معركة الهون»والحادية عشططرة «. هاملت»والعاشططرة 

. وقد اسططططططتوحاها من لوحة جصططططططية لـ 1253مرة في فطايمطار عطام 
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كولبطططاخ في متحف برلين. وهي تصططططططور مقطططاتلي أتيال والجيا 

الروماني يتابعون معركتهم في السططططططموات بعدما قتلوا في السططططططهل 

الكطاتالوني. القصططططططيدة السططططططيمفونية الثانية عشططططططرة األخيرة دعيت 

عة ساستوحاها من قصيدة للشاعر شيلر ـ اقتبس منها ت«. المثاليات»

 مقاطع ووضعها في األقسام الموسيقية المتنوعة.
 

 سيمفونيتا ليست

كتب ليسطططت سطططيمفونيتين كل واحدة منهما هي في الواقع اتحاد 

 وتتضطططمن ثالث« فاوسطططت»لعدة قصطططائد سطططيمفونية. دعيت األولى 

وغريتشططططططن « فاوسططططططت»صططططططور وصططططططفية تحمل أسططططططماء البطل 

ة فونية أول مرقدمت هذه السطططيم«. ميفسططتوفيليس»، و «مارغريت»

 ، وأهديت إلى هيكتور بيرليوز.1253في فايمار عام 

ثيمطة تطسمليطة تخضططططططع فيما بعد إلى عدة « فطاوسططططططت»تعرض 

 تحوالت:

 
يلي ذلت ثيمة غريتشططططططن في الحركة الثانية، وتقدمها ،لة أوبوا 

 ترافقها ،لة فيوال منفردة:

 
ثيمطة فطاوسططططططت في الحركطة الختامية هي محاكاة سططططططاخرة مع 

نات ميفيسططتوفيلية، في حين تظل ثيمة غريتشططن في بسططاطتها تضططمي

النقيططة. وفي ختططام الحركططة يغني كورس الرجططال، مع مغني تينور، 

كلمات غوته الشطهيرة حول األمور الزائلة والعصطية على الوصف، 

الموسطططيقا هي تعاقب إيقاعي «. األنثى الخالدة»منتهية ب جالله لـططططططططط 

 ارب في المرافقة:لموتيف غريتشن، مع إضافة ،لة ه

 
. وتحمل «سيمفونية دانتي»دعيت سيمفونية  ليست الثانية بـطططـططط 

)يقططال إن «. المطهر»، والثططانيططة «الجحيم»حركتهططا األولى عنوان 
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فططاغنر أقنع ليسطططططططت بططسال يحططاول تصططططططوير الفردوس(. كتبططت هططذه 

. 1253، ونشططططرت عام 1255و 1243 السطططيمفونية فيما بين عامي

 وقد أهديت إلى فاغنر.

تقدم ،الت الترومبون والتوبا صططورة موسططيقية لبوابات الجحيم 

خاللي  من»ممثلة الكلمات التي كتبها ليسططت في المدونة الموسططيقية 

. «تعبرون إلى مططدينططة الويططل. من خاللي تعبرون إلى األلم األبططدي

دة على األغلب، معبرة وتعزف الترومبيتطات والهورنطات نغمطة واحط

 «:اهجروا األمل يامن تدخلون إلى هنا»عن القول المعروف 

 

يصططططططور ثنائي الحب فصططططططل باولو وفرانشططططططيسططططططكا، تقاطعه  

ميزوراً على ثيمة  23ضطططحكات الشطططياطين. يبدأ قسطططم المطهر بـطططططططط 

رثاء. وفي الختام تغني أصططططوات نسططططائية التسططططبيحة المريمية، وتقع 

 ة. مكان الكودا التقليدي
 

 الكونشرتات والرابسوديات

هنططاك كونشططططططرتوان للبيططانو، وظططل االثنططان يحتالن مكططانططاً في 

برامج العططازفين المهرة. األول في مي بيمول مططاجور، وقططد اكتمططل 

. قدم أول مرة 1255ونشططر عام  1253، وُعدل عام 1249في عام 

وقططام المؤلف نفسططططططططه بعزف دور البيططانو  1255في فططايمططار عططام 

يتكون الكونشطرتو من حركة واحدة مقسطمة إلى عدة أقسام.  المنفرد.

وقطد انتقطده النطاقطد هطانسططططططليطت نقطداً الذعاً السططططططتخدام ،لة المثلث في 

 األوركسترا. ومنذ ذلت الحين أصب  يُعرف بكونشرتو المثلث. 

تعرض الوتريططات الثيمططة االفتتططاحيططة، تقططاطعهططا كوردات من 

 ،الت النفخ الخشبية والنحاسية: 
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اك ثالث ثيمططات أخرط، لكن النغمططات االفتتططاحيططة قططد تعططد هنطط

 الفكرة اللحنية لكامل الكونشرتو، التي تنهي الكونشرتو بلمعان. 

و  1239الكونشرتو الثاني في الماجور، ألفه ليست مابين عامي 

ويتكون من حركة واحدة، وقد دعي بـ الكونشرتو  1249

ركسترا، ة للبيانو واألوالسيمفوني. كذلت دعي بـ القصيدة السيمفوني

 هي ذي الثيمة االفتتاحية المتميزة :«. حياة ومغامرات لحن»و

 
إن العديد من رابسطططوديات ليسطططت الهنغارية آللة البيانو حولت 

إلى أوركسططططططترا، والربسططططططوديطة الثطانية هي األبرز، والتي تعد قمة 

موسططيقا البرنامج. وكذلت الرابسططودية الرابعة عشططرة التي تعرف بـ 

الفانتازيا الهنغارية للبيانو واألوركسطططططترا. هي ذي الثيمة الرئيسطططططية 

 المسخوذة من أغنية شعبية هنغارية:
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 ريتشارد فاغنر

 1223ـــ  1213
 

يعططد فططاغنر المؤلف األعظم بين المؤلفين الرومططانتيكيين. وقططد 

حظيططت افتتططاحيططاتططه وبريلوديططاتططه والمقتطفططات األوركسططططططتراليططة من 

يقية )أوبراته( بشططططعبية كبيرة في صططططاالت الحفالت دراماته الموسطططط

 الموسيقية وفي دور األوبرا. 

نشطططططس فاغنر في الجو المسطططططرحي مع زوج أمه الممثل. وكانت 

ميوله األولى درامية أكثر منها موسططططيقية. لكنه غدا قائد أوركسططططترا 

وهو في الواحدة والعشطططرين من عمره. وبمسطططاعدة المؤلف مايربير 

 . 1242في درسدن عام « رينزي»األولى قُدمت أوبراه 

كان فاغنر ثورياً على الصططططعيد السططططياسططططي والموسططططيقي، 

وأمضى شطراً من حياته بعيداً عن ألمانيا. وأخيراً ُحلت مشاكله 

ه لودفي  الذي قدم ل« الملت المجنون»المالية والعائلية بعون من 

 الدعم المالي، ومكنه من إنجاز أعماله الكبيرة. 

ة فاغنر الخسيسة لم تؤثر على عبقرية موسيقاه. لقد إن شخصي

أخرج األوبرا من شطططكلها التقليدي، ووضطططعها في شطططكل جديد لعبت 

فيه األوركسططططططترا دوراً أكثر أهمية من الغناء والتمثيل. كتب فاغنر 

« تطططانهطططاوزر»و« الهولنطططدي الططططائر»أوبرا « رينزي»بعطططد أوبرا 

خطططاتم »و« ر أسطططططططططاتطططذة الطغطنطططاء فطي نورمب»و« لطوهطنطغطريطن»و

 «الفطططالكيري»و« ذهطططب الراين»التي تتضططططططمن أوبرا «النيبيلون 

تريسططططططتطططان »كمطططا كتطططب أوبرا «. غروب اآللهطططة»و« زيغفريطططد»و

وقدم فاغنر على الصططعيد األوركسططترالي «. بارسطيفال»و« وإيزولده

، كما لحن العديد من «زيغفريطد»ومقطوعطة « فطاوسططططططت»افتتطاحيطة 

 األغاني. 

الهامة سططططططوط افتتاحيتها. « رينزي»ا اليسططططططمع اآلن من أوبر

وتظططل هططذه المقطوعططة األوكسططططططتراليططة األخططاذة مططدرجططة في جططداول 
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لـ  على رواية« رينزي»برامج الفرق الموسططططططيقية. وقد بنيت أوبرا 

في ترجمتها  1233بولوار اليتون التي قرأها فاغنر في صيف عام 

 األلمانية. 

ا بعططد عططامين ، وقططدمططت األوبر1242اكتملططت االفتتططاحيططة عططام 

تقريباً في مسطططططرح بالط سطططططاكسطططططون الملكي. وقد تضطططططمن التوزيع 

األوركسطترالي األصلي لهذه االفتتاحية ،لة السيربنت )،لة نفخ قديمة 

( و،لة األفيكليد. لكن يستخدم اآلن بدالً منهما ،لة الدوبل sعلى شطكل 

 باصون والتوبا. 

هناك مقدمة أخطذت جميع ثيمطات االفتتطاحيطة من األوبرا ذاتهطا. 

بطيئطططة في ري مطططاجور تفتت  بنغمطططة ال متواصططططططلطططة تعزفهطططا ،لطططة 

الترومبيت مشطططيرة إلى انتفاضطططة الشطططعب ضطططد النبالء. يمثل اللحن 

البارز،الذي تعزفه الكمانات والفيوالنسططططططيالت، صططططططالة رينزي في 

 الفصل الخامس: 

 

تُعرض عطططدة الحطططان من األوبرا أحططدهطططا هو ترنيمططة معركطططة 

صطالة رينزي ولكن في سرعة أكبر وتعزفها الكمانات الثوار. تعود 

فوق مرافقة شططبه راقصططة. في الختام تتطور ترنيمة المعركة وتغدو 

 أكثر قوة ونشاطاً. 

هي أول أوبرا قد تعد دراما موسططيقية. وقد « الهولندي الطائر»

، لكنهططا انحرفططت بعيططداً جططداً عن 1243قططدمططت في درسطططططططدن عططام 

م تحظ بالنجاح إذ عرضطططت أربع مرات فقي. األشطططكال التقليدية لذا ل

اسططططتوحى فاغنر األوبرا من معالجة هايني لألسطططططورة التي تتحدث 

عن بحار ملعون ُحكم عليه أن يجوب البحار في سطططططفينته الشطططططبحية 

 حتى يوم الدينونة، وال يخلصه من محنته سوط حب امرأة. 

إن تصطططوير العاصطططفة وأمواج المحيي كان قد تشطططكل في ذهن 

نر حين عبر بحر الشططمال من ريغا مع زوجته الممثلة مينا بالنر فاغ
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)في األصططططططل دعى فطاغنر بطلطة أوبرا الهولنطدي الططائر مينطا، لكنه 

 غير االسم بعد ذلت إلى سنتا(. 

حين كان فاغنر في باريس. وفي  1241اكتملطت االفتتطاحيطة عطام 

أجل غيرها ثانية من  1262غير فطاغنر الخاتمة،وفي عام  1252عطام 

 حفل جرط في باريس. 

تعرض افتتططاحيططة الهولنططدي الطططائر موتيف البحططار الشططططططبحي، 

 تعزفه ،الت الهورن والباصون: 

 

تتطور الموسططططيقا على نحو عاصططططف. وسططططرعان ماتدخل ثيمة 

 شجية أُخذت من باالد سنتا مصورة حب البطلة وتضحيتها: 

 
 ة. تزود هاتان الثيمتان معظم المادة اللحنية لالفتتاحي

قد تكون افتتاحية تانهاوزر األكثر شعبية في قائمة فاغنر كلها. 

، وقدمت األوبرا ذاتها في درسدن 1245وقد كتبت في درسدن عام 

تشططططرين األول من ذات العام. وقدمت االفتتاحية وحدها أول  19في 

بقيادة  1246مرة. كمقطوعطة موسططططططيقيطة مسططططططتقلة في اليبزي  عام 

 فيليكس مندلسون. 

فطاغنر تحليالً تفصططططططيليطاً لبرنامج االفتتاحية، وركز على كتطب 

لحن كورس الحجططاج الططذي تعزفططه في البططدايططة اآلالت الخشططططططبيططة 

 والنحاسية: 

 
 
 
 

 



 

 122 

يلي ذلت تصططوير موسططيقي لجبل فينوس والعربدات مع فينوس 

التي تلعب دور المغوية لـ تانهاوزر. تعزف هذه النغمات الباخوسية 

 ،الت الفيوال: 

 

 ل أغنية نصر تانهاوزر ذروة االفتتاحية: تشك

 
في الختام يسطمع ثانية لحن كورس الحجاج، ولكن مع زخارف 

متقنططة تعزفهططا الوتريططات. ليس ثمططة إشطططططططارة موسططططططيقيططة إلى البطلططة 

إليزابيطث، والتوحي االفتتطاحية  بحبكة األوبرا. أنها بالفعل مقطوعة 

 في الصططاالت موسططيقية مسططتقلة ذات برنامج موسططيقي، وهي تُسططمع

 الموسيقية أكثر مما تُسمع في دار األوبرا. 

هي أيضططططاً ذات شططططعبية، إذ « بريلود إلى لوهنغرين»مقطوعة 

 تقدم كمقطوعة مستقلة إلى جانب كونها مقدمة باهرة لألوبرا. 

وقادها  1252قطدمت أوبرا لوهنغرين أول مرة في فايمار عام 

قد ظ بنجاح فوري، ففرانز ليسططططت بعد عدة عثرات وخيبات، ولم تح

كان فاغنر بعيداً في المنفى وقتئٍذ واسططتطاع سططماع مادار حولها عن 

 بعد.

كنوع من « »بريلود إلى لوهنغرين»وصططططف ليسططططت مقطوعة 

الصطيغة السحرية،كـطططططط استهالل ملغز يهيئ روحنا الستبصار أمور 

 «  غير معتادة وأعلى أهمية من حياتنا األرضية

الوتريططات تعزف في طبقططة حططادة يفتت  البريلود كوردات مع 

 جداً ممثلة الكسس المقدسة التي يحرسها فارس مكرس لها: 

 

تخلق هطذه الثيمطة مزاج المقطوعة كلها، التي التحاول تلخيص 

الحبكة أو ألحان األوبرا نفسططها، لكنها تتضططمن بحد ذاتها جو الحدث 
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الطذي سططططططيلي. وينتهي البريلود كما بدأ بموسططططططيقا الكسس المقدسططططططة 

 الغامضة. 

هناك بريلود أوركسططترالي للفصططل الثالث من أوبرا لوهنغرين 

يتمتع أيضطاً بشطعبية كبيرةويسمع كمقطوعة مستقلة. أنه يمثل موكب 

المشطططططططاعططل الططذي يسططططططبق زواج إلزا ولوهنغرين )يقود إلى مططارش 

الزواج المعروف(. موسططيقاه نشطططة وحيوية، وهو يناقض الموسططيقا 

وبرا. تعزف الثيمة الرئيسططططططية ،الت النفخ السططططططمطاوية التي تمهد لأل

 النحاسية فوق وتريات هائجة. هي ذي الثيمة: 

 

بسنها الملهاة « أسططططاتذة الموسططططيا في نورمبر »وصططططفت أوبرا

الموسططططططيقيطة األعظم في جميع األوقططات. وهي األوبرا الوحيطدة التي 

كتبهطا فطاغنر في هطذا النمي. لقطد بطدأ العمطل عليهطا في مسططططططتهطل عام 

.  وقدمت 1263، لكن لم تكتمل مدونتها الموسططيقية حتى عام 1245

 بقيادة هانس فون بيلو.  1262أول مرة في ميونيخ عام 

بريلود األوبرا هو أغنيطة فرح متواصططططططلطة. وهو يتضططططططمن ثيماتها 

الرئيسططططططيططة. إنططه ينفجر على نحو فوري بمططارش أسططططططاتططذة الغنططاء الفخم 

 مصوراً نقابات نورمبر  القديمة: 

 

إيحاء بموسططططططيقا حب إيفا وفالتر يلي ذلت الجزء الثاني من ثمة 

المططارش المبني على لحن قططديم في تططاريخ أسطططططططاتططذة الغنططاء ويعرف 

 باللحن الطويل: 

 

يتلو ذلت مقطع قصططير من أغنية الجائزة، التي يغنيها فالتر في 

 :  4/4األوبرا، ولكن في ميزان رباعي
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،الت الباصون يوحي  ثمة كاريكاتير للمارش، مع سطتاكاتو من

بحماقات بيكميسططططر، ويمثل سططططخرية من نقاد الموسططططيقا بوجه عام، 

وخصطططوصطططاً الناقد الموسطططيقي هانسطططليت الفييناوي الذي كان  معادياً 

لفاغنر. تسططتعرض ذروة البريلود جميع الثيمات بسسططلوب كونتربنتي 

مططدها. يلي هططذا مقطع مؤثر يططدل على مهططارة فططاغنر حين يططدع 

 حاسية تدوي بلحن المارش ثانية معلنة الختام الالمع. اآلالت الن

هي أعظم « تريسططططططتططان وإيزولططده»يعتقططد الكثيرون أن أوبرا 

أوبرا كتبهططا فططاغنر، الططذي أنفق وقتططاً طويالً في عمليططة إيططداعهططا، إذ 

 اعترض إنجاز العمل الكثير من العوائق. 

، وكتب 1254لقطد لمعطت فكرتهطا في ذهن فاغنر في بداية عام 

حين كان منفياً في زوريخ، واكتمل  1253الكلمات في صططططيف عام 

 1259الفصططل األول منها في نهاية ذلت العام، والفصططل الثاني عام 

في فينيسطططيا. واكتملت المدونة الموسطططيقية الكاملة قرب لوسطططيرن في 

شطططهر ،ب من ذلت العام. وبعد فشطططل محاولة تقديمها في فيينا، قدمت 

 بقيادة هانس فون بيلو.  1265م أول مرة في ميونيخ عا

يبططدأ البريلود الططذي يقود إلى الحططدث بثيمططة الحنين التي ترتبي 

أحيطانطاً بجرعطة الحطب، تعزفهطا ،الت الفيولونسططططططيل، يجاوبها سططططططلم 

 كروماتيكي صاعد تعزفه ،الت النفخ الخشبية: 

 

يتضططططططمن البريلود تطويراً حراً لهططذه المططادة مع تشططططططكيلططة من 

دريجياً إلى الذروة بعد كريشططططططيندو بطيء. حين المحطاكطاة تصططططططل ت

يعزف البريلود وحططده في صطططططططالططة الحفالت يليططه عططادة النسططططططخططة 

األوركسططططترالية المعدلة لموت الحب التي كيفها فاغنر نفسططططه. وهذه 

 أيضاً تشق طريقها إلى ذروة من هذا اللحن الرئيسي: 

 

يطتطحطططد البريلود وموت الحطططب في تعبير بطططارع عن الحطططب 

 اني،مقدماً في منمنمات دراما تريستان وإيزولده الموسيقية. اإلنس
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المكونططة من أوبرا ذهططب الراين « خططاتم النيبيلون »إن ربططاعيططة 

والفطالكيري وزيغفريطد وغروب اآللهطة، ليس لهطا افتتطاحيطات مطولة 

أوبريلودات، ولكن هنططاك مقططاطع أوركسططططططتراليططة توفر مططادة رائعططة 

والعطديطد منهطا غطدا معروفاً  لتعزف في صططططططاالت الحفالت وحطدهطا،

 كمقطوعات مستقلة. 

من « انطالق الفطططالكورات»األبرز بين هطططذه المقطططاطع مقطع 

أوبرا الفالكيري. أنه صطططططورة مثيرة لعاصطططططفة مع ومضطططططات البرق 

تُظهر بنطات فوتطان وهن يتداعين لجلب األبطال الميتين من سططططططاحة 

رك الموسططططططيقططا الوغى ونقلهم إلى الفططالهططاال مكططان إقططامطة اآللهطة. تتح

ب يقاع عدو متواصطططل. الكمانات تقذف كوردات محطمة ضططططد تريل 

تصططططططططدره العططديططد من اآلالت. كططل ذلططت يقططدم قطعططة من التوزيع 

 األوركسترالي الفذ. هي ذي الثيمة األساسية: 

 

 تقع هذه الموسيقا في بداية الفصل الثالث من أوبرا الفالكيري. 

ة، التي تقع قرب ختام ذات عادة ماتُقدم موسطططيقا النار السطططحري

العمل، في الحفالت مع انطالق الفالكورات. ثمة تصطططططوير أللسطططططنة 

اللهطب حول أريكطة برونهيلده النائمة، وللبطل زيغفريد الذي يشططططططق 

 طريقه إليقاظ برونهيلده من نومها .

 

المقطع المعروف الططذي يعزف في الحفالت هو مقطع دخول 

ي نهاية الدراما الموسططططططيقية التمهيدية اآللهة إلى الفالهاال الذي يقع ف

فبعططد أن يسططططططرق فوتططان الكنز الططذهبي من القزم «. ذهططب الراين »

ألبريا، الذي كان قد سطططرقة أيضطططاً من عذراوات الراين، يسطططتسجر 

فوتطان عمالقين لبنطاء قصططططططر الفطالهطاال مقر اآللهطة الطدائم. وقد أُنجز 

 العمل على الرغم من االضطرابات والصعوبات. 
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ر إله الرعد يطرق الصطططخور، يلتمع البرق، تهب العاصطططفة ثو

وتحطم. وبعد انقشطططاع السطططحب يبدو من بعيد الفالهاال وقوس القزح، 

وهو الجسر الذي يقود إليه. تتهيس اآللهة ومعها اإللهات للصعود إلى 

مقرهم، بينمططا تسططططططمع من أعمططاق الراين أغنيططة عويططل عططذراوات 

 األساسية.الراين. هي ذي المادة اللحنية 

 

« ةهمسات الغاب»تسطهم أوبرا زيغفريد بالمقطع األوركسترالي 

الذي كيفه فاغنر نفسطه من أجزاء مختلفة من الفصل الثاني ليقدم في 

صطططططططالططة الحفالت. فططسصططططططوات الغططابططة ممتزجططة مع نططداءات الطير 

الواضططططططحططة، تترجم في الختططام إلى كلمططات حين تعلم زيغفريططد لغططة 

دم التنين. تمثطططل ،الت األوبوا والفلوت  الحيوانطططات بعطططد أن ذاق

والكالينيططت صططططططوت طططائر الغططابططة، وهنططاك تقشططططططف في التوزيع 

األوركسططططططترالي ألسططططططبطاب عملية. يبدو الخي اللحني ألغنية الطير 

 كالتالي: 

 

أوبرا غروب اآللهة غنية بالموسطيقا األوركسترالية التي كيفت 

سطططيقا على نحو لتعزف في صطططالة الحفالت. ومايسطططمع من هذه المو

دائم هو الموسططيقا التي تجمع بين موسططيقا الفجر وبين موسططيقا رحلة 

زيغفريططد في الراين. وهططذا هو الفططاصطططططططل اآللي الططذي يلي مشططططططهططد 

زيغفريططد وبرونهيلططده في الفصطططططططل األول من غروب اآللهططة أثنططاء 

حطدوث تغيير المشططططططهد. هنا يكون زيغفريد قد ترك عروسططططططه على 

ي وجدها فيه، وهو اآلن يغادر عبر الراين الصطططططخرة في المكان الذ

في مغامرة بحث. بنيت موسططيقا الفاصططل على نداء هورن البطل مع 

 إيحاء بموسيقا النار وموسيقا الراين. 
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يمثل مارش زيغفريد الجنائزي ذروة مجموعة خاتم النيبيلون ، 

ففيططه تظهر جميع الموتيفططات، بعضططططططهططا في أشططططططكططال جططديططدة كليططاً، 

الت على نداء هورن زيغفريد الذي يُسططمع اآلن كثيمة ومعظمها تحو

 دراماتيكية واسعة: 

 

يقع المارش الجنائزي على المسرح بعد مقتل زيغفريد على يد 

هاغن وحرق جثمانه فوق ترسططه. في صططالة الحفالت يضططاف عادة 

 مشهد القربان، لكن ذلت يتطلب مغنياً لجعله مؤثراً. 

دة من أهم أعمططال فططاغنر أنشططططططودة زيغفريططد الرعويططة هي واحطط

األوركسططططططتراليطة. وقطد كيفهطا ليقطدمها هدية عيد الميالد، وعيد ميالد 

زوجته كوزيما. وتعرف بموسططيقا الدرج ألنها ُعزفت أول مرة على 

 أدراج فيال تريبشين قرب لوسيرن في صباح عيد الميالد. 

تختلف هذه المقطوعة الرقيقة والفاتنة عن الموسططططيقا الفاغنرية 

راميططة النموذجيططة. وقططد أُخططذت معظم ثيمططاتهططا من أوبرا زيغفريططد الططد

متضطططططمنة موسطططططيقا موتيف النوم )نوم برونهيلده(، وينظر عادة إلى 

 اللحن الرئيسي على أنه تعديل لنداء هورن زيغفريد: 

 

 هناك أيضاً تهويدة أخذت من األغنية الشعبية )نم ياطفلي(: 
 

 

هي أوبرا بارسططططططيفال. ألفها  األوبرا األخيرة التي كتبهطا فطاغنر

قطدمطت لمطدة طويلطة في ذلطت المكان المقدس فقي.  في بطايروت، وقطد

ويُسططمع البريلود اليوم كمقطوعة مسططتقلة تعزف في صططالة الحفالت. 

وقد قدمت هذه المقطوعة تقديماً خاصطاً في فيال فانفرايد في بايروت 

جرط ، وهططديططة في عيططد ميالد كوزيمططا. و1232في عيططد ميالد عططام 

 . 1222أول تقديم لها أمام الجمهور عام 
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يبدأ بريلود بارسططططططيفال بجملة لحنية واسططططططعة تعزفها الكمانات 

والفيولونسططططيالت والهورن اإلنكليزي والكالرينيت والباصططططون من 

دون مرافقة. وتعرف بوجه عام بـططططططط موتيف العشططاء الرباني، تغنيه 

 األول: أصوات ذات طابع صوفي في المشهد الديني بالفصل 

 

 

تعلن ،الت الترومبون والترومبيططت الثيمططة التي تمثططل الكططسس 

في مراسططططم الكنيسططططة « ،مين درسططططدن»المقدسططططة، وهي مبنية على 

 الدينية:

 

 «.  الحاإلص»استخدم مندلسون أيضاً هذه الثيمة في سيمفونيته 

تعرض الثيمططة الثططالثططة مع تغيير في اإليقططاع والتمبو، تعزفهططا 

وتعزف « اإليمان»ة أيضططططططاً. تُعرف هذه بموتيف اآلالت النحاسططططططي

 أربع مرات على التوالي مع تغيير في المفتاح: 

 

العشطططططططاء »ومططاتبقى من بريلود بططارسططططططيفططال مبني على ثيمططة 

المسرح  في«. المعاناة»االفتتاحية، والتي تشتق منها ثيمة « الرباني

و جالتي تواصططططططل ال« الجمعطة العظيمة»يقترن البريلود مع تعويطذة 

الصططططططوفي والحنو الرقيق. تقع الموسططططططيقا في الفصططططططل األخير من 

بارسطططيفال حين يشطططرع غورنمانز وكوندري ومعهما بارسطططيفال في 

رحلتهم إلى مونسالفات. إنه يعبر عن جمال استيقاظ المروج وسالم 

يوم ربيعي، لكنه يتضططمن تذكيراً بثيمتي بارسططيفال والكسس المقدسططة 

، «ترتيلة الشكر»اللحن الرئيسي كـطططططط وموتيف اإليمان. وقد وصف 

 وتعزفه ،لة فلوت وأوبوا فوق وتريات مكتومة الصوت:
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قططال فططاغنر بططسنططه ابتططدع بعض هططذه الثيمططات في مسططططططتهططل عططام 

1253 . 

تسطططططمع افتتاحية فاوسطططططت لفاغنر على نحو متكرر في صطططططالة 

الحفالت. لقد ُخطي لها أن تكون حركة أولى من سطططيمفونية، وكتبت 

في باريس في أحلت أيام فقر المؤلف.  وقدمت أول مرة  مخطوطتها

. وقدمت النسطططططخة المعدلة في زوريخ عام 1244في درسطططططدن عام 

1255 . 

تحتوي المطدونة الموسططططططيقية على اقتباس من الجزء األول من 

. «فاوست في عزلته»مسطرحية فاوست لغوته،  ودعيت في األصل 

ز في بداية المسرحية، تصطور الموسطيقا، على األرج ، العالم العجو

 مع الثيمة الثانية التي قد تشير إلى مارغريت: 

 
 
 

 

 
          

 

 

 سلسلة النظريّات الموسيقيّة
 (ثامنالالجزء )

 الموسيقيّة فواصلال
 

 

 

 

 

 

 (41)د. وائل النابلسي
                                                           

  احث بوفي المعهد العالي للموسيقا بدمشق  العلوم الموسيقيّة في جامعة دمشقالموسيقا وأستاذ ــ
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 تمهيد

العالمات الموسططططططيقيّة، سططططططواء أكانت متتالية أم غير ذلت،  إنّ 

تخلق فيما بينها مسططططافات موسططططيقيّة تُدعى بالمسططططافات الموسططططيقيّة. 

حدة قياس موسططططيقيّة تُدعى والمسططططافات الموسططططيقيّة يمكن قياسططططها بو

(. وللبُعد الموسطططيقي مشطططتقات كثيرة، ومنها Toneبالبُعد الموسطططيقي )

رباع ثالثة أ ــربع البُعد  ــالبُعدان  ــالبُعد ونصف  ـطـطـط)نصف البُعد 

البُعد ...إلخ(. فعلى سبيل المثال، إن المسافة بالموسيقيّة بين عالمتي 

احد، وإّن المسطططافة بين عالمتي )دو( و)ري( الموسطططيقيّتين هو بُعد و

( الموسططيقيّتين هو بُعدان، وإّن المسططافة بين عالمتي )مي( و)صططول

 ( الموسيقيّتين هو نصف بُعد، وهكذا.)ال( و)سي

من جهة أخرط، هناك بعض العالمات الموسيقيّة التي يكون 

لها نفس كّميّة المسطططافات الموسطططيقيّة مع اختالف تسطططمياتها. فعلى 

( )ريوال، إّن المسطططافة الموسطططيقيّة بين عالمتي )دو( سطططبيل المث

 إّن المسافة الموسيقيّة بين عالمتيونصف، والموسيقيّتين هو بُعد 

نصف أيضاً، فكيف ذلت؟ إّن و( الموسيقيّتين هو بُعد )ميو)دو( 

( الموسططططيقيّتين )ميو( الجواب ببسططططاطة هو أّن العالمتين )ري

لكن من النططاحيططّة النظريططّة وة. متطططابقتططان من النططاحيططة الصطططططططوتيططّ 

الموسطططططيقيّة، إّن هاتين العالمتين الموسطططططيقيّتين مختلفتان، فعالمة 

( الموسطططططططيقيّة هي تحويل لعالمة )ري( الموسطططططططيقيّة، بينما )ري

ا مو( الموسيقيّة هي تحويل لعالمة )مي( الموسيقيّة. عالمة )مي

إن تطابقت و، يفّرق بين هاتين العالمتين الموسططططيقيّتين المحّولتين

مسطططططططافتاهما الموسطططططططيقيّة، هو ما ندعوه بالفاصطططططططلة الموسطططططططيقيّة 

(Interval.) 

في الفقرات القادمة، سطنحاول شطرح مفهوم الفاصطلة الموسيقيّة 

العديد من وأنواعها وكيفيّة تدوينها وقواعطد قياسططططططها وأصططططططنطافهطا و

ات  ة في النظريططّ األمور المتعلّقططة بهططذا العنصططططططر الشطططططططديططد األهّميططّ

 وسيقيّة.الم
                                                           

 .ومؤلّف موسيقي
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 ماهيّة الفاصلة الموسيقيّة

إّن مفهوم الفاصططلة الموسططيقيّة هو مدط ابتعاد عالمة موسطططيقيّة 

ة أخرط.  هطططذا االبتعطططاد بين العالمطططات ومطططا عن عالمطططة موسططططططيقيطططّ

الموسطططططيقيّة المختلفة ال يشطططططمل فقي المسطططططافات الموسطططططيقيّة، بل إّن 

البتعاد. فعلى سبيل ألسطماء العالمات الموسطيقيّة دوراً مهّماً في هذا ا

)فاوالمثال، إّن المسافة الموسيقيّة بين العالمتين الموسيقيّتين )ري( 

( هي بُعدان، لكّن )صططططولوبين العالمتين الموسططططيقيّتين )ري( و( 

( هي فا)والفاصططططلة الموسططططيقيّة بين العالمتين الموسططططيقيّتين )ري( 

متين ن العالفطاصططططططلطة ثاُلثيّطة كبيرة، بينما الفاصططططططلة الموسططططططيقيّة بي

( هي فاصططططلة ُرباعيّة ناقصططططة، كما )صططططولوالموسططططيقيّتين )ري( 

سططططططنرط فيمطا بعطد. فطالفطاصططططططلتطان الموسططططططيقيّتان مختلفتان بين هذه 

 العالمات الموسيقيّة رغم أّن المسافات الموسيقيّة بينها متطابقة.

من جهة أخرط، إّن لدراسطة الفواصطل الموسططيقيّة أهميّة كبيرة في 

هي  اسططتيعابها. فالفواصططل الموسططيقيّةومن العلوم الموسططيقيّة فهم الكثير 

سجام استيعاب علم االنوفي فهم واألسطاس في بناء السطاللم الموسطيقيّة، 

(. لذلت، Counterpointعلم تقابل األصططططوات )و( Harmonyالموسططططيقي )

ف ّن فهم أدّق تفاصططيل موضططوع الفواصططل الموسططيقيّة أمر ال غنى عنه 

 دارسي الموسيقا.للموسيقييّن ول
 

 أصناف الفواصل الموسيقيّة

ا هموانسطططجاميّة( ، وإّن للفواصطططل الموسطططيقيّة صطططنفان )لحنيّة 

 كالتالي.

 الفواصل الموسيقيّة اللحنيّة ــ1

إّن الفواصطططل الموسطططيقيّة اللحنيّة هي الفواصطططل التي تنشطططس بين 

. يالعالمات الموسيقيّة بشكل أفقي ضمن السياق العام للحن الموسيق

 (.1تؤّدط هذه الفواصل بشكٍل متتاٍل )الشكل و
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 . مثال على الفاصلة الموسيقيّة اللحنيّة1الشكل 

 الفواصل الموسيقيّة االنسجاميّة ــ2

إّن الفواصل الموسيقيّة االنسجاميّة هي الفواصل التي تنشس بين 

العالمات الموسطططططيقيّة بشطططططكل عمودي ضطططططمن السطططططياق العام للحن 

 (.2ط هذه الفواصل بنفس الوقت )الشكل تؤدّ والموسيقي. 

 

 . مثال على الفاصلة الموسيقيّة االنسجاميّة2الشكل 
 

 قياس الفواصل الموسيقيّة

إّن لقياس الفواصطططل الموسطططيقيّة جانبين ال ينفصطططالن بعضطططهما 

 بيانهما كما يلي.والنوعيّة(، وهما )الكميّة وعن بعض، 

 قياس كّميّة الفواصل الموسيقيّة ــ1

يكون  ذلتوقياس كميّة الفواصل الموسيقيّة بسيي للغاية.  إنّ 

بالعّد بدءاً من العالمة الموسططيقيّة السطُطفلى حتّى العالمة الموسططيقيّة 

الطعليططططا مروراً بجميع العالمططططات الموسطططططططيقيططططًة غير المططططدّونططططة 

ظر بغّض النوالمحصطططططورة بين هاتين العالمتين الموسطططططيقيّتين. و

ا إذا كطانطت إحطدط هطاتين  العالمتين الموسطططططططيقيّتين أو كلتطاهما عمطَّ

محّولة أم ال. فعلى سطططططبيل المثال، يمكن حسطططططاب كميّة الفاصطططططلة 

لي: )صططول( كما يوالموسططيقيّة بين العالمتين الموسططيقيّتين )ري( 

نعّد العالمات الموسططططيقيّة بدءاً من عالمة )ري( الموسططططيقيّة حتّى 

(، فتكون صول ـططـططفا  ـططـططمي  ـططـطط عالمة )صول( الموسيقيّة )ري 

الفاصططلة الموسططيقيّة بين هاتين العالمتين الموسططيقيّتين هي فاصططلة 

على سطططططبيل مثال ،خر، يمكن حسطططططاب كميّة الفاصطططططلة ورباعيّة. 

لي: )صططول( كما يوالموسططيقيّة بين العالمتين الموسططيقيّتين )ري( 

نعّد العالمات الموسطططططيقيّة بدءاً من عالمة )مي( الموسطططططيقيّة حتّى 
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(، فتكون الفاصلة ال ــصول  ــفا  ــ موسيقيّة )ميعالمة )ال( ال

الموسططيقيّة بين هاتين العالمتين الموسططيقيّتين هي فاصططلة رباعيّة، 

 هكذا.وبغض النظر عن العالمات الموسيقيّة المحّولة، 

على ذلت، تكون كّمية الفواصطل الموسيقيّة، بغض النظر عن و

 .(42)(1ي )الجدول العالمات الموسيقيّة المحّولة، بحسب ما يل

اسم الفاصلة 

 الموسيقيّة

االسم األجنبي للفاصلة 

 الموسيقيّة

مثال على الفاصلة الموسيقيّة بدءاً من عالمة )دو( 

 الموسيقيّة

 )دو( )مهما كان التحويل( –)دو(  Prima (Unison) األُحاديّة

 )ري( )مهما كان التحويل( –)دو(  Seconda الثُنائيّة

 )مي( )مهما كان التحويل( –)دو(  Terza الثاُلثيّة

 )فا( )مهما كان التحويل( –)دو(  Quarta الُرباعيّة

 )صول( )مهما كان التحويل( –)دو(  Quinta الُخماسيّة

 )ال( )مهما كان التحويل( –)دو(  Sexsta الُسداسيّة

 )سي( )مهما كان التحويل( –)دو(  Septima الُسباعيّة

 )دو( الجواب )مهما كان التحويل( –دو( ) Oktava الثُمانيّة

 كميّات الفواصل الموسيقيّة ـ.1الجدول 

 قياس نوعيّة الفواصل الموسيقيّة ــ2

عندما تحّدثنا عن قياس كّميّة الفواصططططططل الموسططططططيقيّة، تّم إهمال 

كّل بوعنصطططططر العالمات الموسطططططيقيّة فيما إذا كانت محّولة أم طبيعيّة. 

لموسططططيقيّة الناشططططئة بين عالمتين موسططططيقيّتين األحوال، ف ّن للمسطططافة ا

بشطططكل ومختلفتين دوراً مهّماً في تحديد نوعيّة الفواصطططل الموسطططيقيّة. 

 ـطططططططططـهي )التاّمة وعام، هناك نوعيّات عديدة للفواصططططل الموسططططيقيّة، 

تحت ـططـطط فوق الزائدة  ـططـططالناقصة  ـططـططالزائدة  ـططـططالصغيرة  ـططـططالكبيرة  

العالمات الموسططيقيّة التي تتموضططع عند  يمكننا القول بسنوالناقصططة(. 

أطراف األجناس الموسطططيقيّة في السطططاللم الموسطططيقيّة المختلفة تُشطططّكل 

                                                           
( و الفاصلة Dezima( و الفاصلة الُعشاريّة )Nonaيوجد فواصل أخرط غير موجودة في هذا الجدول، مثل الفاصلة التُساعيّة )ــ  1

 فواصل موسيقيّة مرّكبة فوق الفاصلة الموسيقيّة الثُمانيّة. دلخ، و التي تُعإ( ... Undezimaشريّة )ُُ اإلحدط ع



 

 112 

فواصططل موسططيقيّة تاّمة بعضططها بين بعض، مثل العالمات الموسططيقيّة 

الثططامنططة )جواب العالمططة الموسططططططيقيطّطة ولخططامسططططططة االرابعططة وواألولى 

اف األبعاد قبلها. بينما ذلت بسططبب وجود أنصططو(، 3األولى( )الشططكل 

تُشطططططّكل باقي العالمات الموسطططططيقيّة مع هذه العالمات فواصطططططل تكون 

صطغيرة أو كبيرة بحسطب ورودها ضطمن الساللم الموسيقيّة المختلفة. 

خالصططة القول هو أّن هناك عالمات موسططيقيّة تُشططّكل فواصططل تاّمة و

 رة.بيهناك عالمات أخرط تُشّكل فواصل صغيرة أو كوفيما بينها، 

 

 
العالمات الموسيقيّة المتموضعة عند واألجناس في الّسلم الموسيقي  ـ.3الشكل 

 أطرافها

( 2لبيططان مططا سطططططططبق ذكره، نورد الجططدول التططالي )الجططدول و

التي تحتوي على مختلف و(، 11 ـــ 4األشكال التالية )األشكال و

 ضنوعيّاتها المتعّددة )بعوالفواصطططل الموسطططيقيّة بحسطططب كّميّاتها 

 النوعيّات ممكن من الناحية النظريّة فقي(.

 نوعيّة الفاصلة المسافة الموسيقيّة اسم الفاصلة الموسيقيّة
 مثال على الفاصلة الموسيقيّة بدءاً 

 من عالمة )دو( الموسيقيّة

 ةــاألُحاديّ 

Prima 

 ()دو –)دو(  تحت الناقصة بُعد 1 ــ

 ()دو –)دو(  ناقصة بُعد 2.5 ــ

 ()دو –)دو(  تاّمة بُعد 2

 ()دو –)دو(  زائدة بُعد 2.5

 ()دو –)دو(  فوق الزائدة بُعد 1

 الثُنائيّة

Seconda 

 ()ري –)دو(  تحت الناقصة بُعد 2.5 ــ

 ()ري –)دو(  ناقصة بُعد 2

 ()ري –)دو(  صغيرة بُعد 2.5

 ()ري –)دو(  كبيرة بُعد 1

 ()ري –)دو(  زائدة بُعد 1.5

 ()ري –)دو(  فوق الزائدة بُعد 2

 الثاُلثيّة
 ()مي –)دو(  تحت الناقصة بُعد 2.5

 ()مي –)دو(  ناقصة بُعد 1
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Terza 1.5 مي –)دو(  صغيرة بُعد() 

 ()مي –)دو(  كبيرة بُعد 2

 ()مي –)دو(  زائدة بُعد 2.5

 ()مي –)دو(  فوق الزائدة أبعاد 3

 الُرباعيّة

Quarta 

 ()فا –)دو(  تحت الناقصة بُعد 1.5

 ()فا –)دو(  ناقصة بُعد 2

 ()فا –)دو(  تاّمة بُعد 2.5

 ()فا –)دو(  زائدة أبعاد 3

 ()فا –)دو(  فوق الزائدة أبعاد 3.5

 الُخماسيّة

Quinta 

 ()صول –)دو(  تحت الناقصة بُعد 2.5

 ()صول –)دو(  ناقصة أبعاد 3

 ()صول –)دو(  تاّمة أبعاد 3.5

 ()صول –)دو(  زائدة أبعاد 4

 ()صول –)دو(  فوق الزائدة أبعاد 4.5

 الُسداسيّة

Sexsta 

 ()ال –)دو(  تحت الناقصة أبعاد 3

 ()ال –)دو(  ناقصة أبعاد 3.5

 ()ال –)دو(  صغيرة أبعاد 4

 ()ال –)دو(  كبيرة أبعاد 4.5

 (ال) –)دو(  زائدة أبعاد 5

 ()ال –)دو(  فوق الزائدة أبعاد 5.5

 الُسباعيّة

Septima 

 ()سي –)دو(  تحت الناقصة أبعاد 4

 ()سي –)دو(  ناقصة أبعاد 4.5

 ()سي –)دو(  صغيرة أبعاد 5

 ()سي –)دو(  كبيرة أبعاد 5.5

 ()سي –)دو(  زائدة أبعاد 6

 ()سي –)دو(  فوق الزائدة أبعاد 6.5

 ثُمانيّةال

Oktava 

 ( الجواب)دو –)دو(  تحت الناقصة أبعاد 5

 ( الجواب)دو –)دو(  ناقصة أبعاد 5.5

 ( الجواب )دو –)دو(  تاّمة أبعاد 6

 ( الجواب)دو –)دو(  زائدة أبعاد 6.5

 ( الجواب)دو –)دو(  فوق الزائدة أبعاد 3

 نوعيّات الفواصل الموسيقيّة ــ2الجدول 
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 نوعيّاتهاوالفاصلة األُحاديّة  ــ.4كل الش

 

 
 نوعيّاتهاوالفاصلة الثُنائيّة  ــ.5الشكل 

 

 
 نوعيّاتهاوالفاصلة الثاُلثيّة  ــ.6الشكل 

 

 
 نوعيّاتهاوالفاصلة الُرباعيّة  ــ.3الشكل 

 
 

 نوعيّاتهاوإلخماسيّة  الفاصلة ــ.2الشكل 

 

 
 نوعيّاتهاوالفاصلة الُسداسيّة  ــ.9الشكل 

 

 
 نوعيّاتهاوالفاصلة الُسباعيّة  ــ.12الشكل 

 

 
 نوعيّاتهاوالفاصلة الثُمانيّة  ــ.11الشكل 

من خالل اسططتقراء تغيّر نوعيّات الفواصططل الموسططيقيّة الواردة 

األشطكال السابقة، نالحظ عّدة أمور عند ازدياد وفي الجدول السطابق 
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األمور هي كما هذه و. (43)أو نقصطان المسطافات الفواصل الموسيقيّة

 يلي:

  ،إذا وإذا ازدادت مسطافة الفاصلة الموسيقيّة التاّمة أصبحت زائدة

 نقصت مسافتها أصبحت ناقصة.

  ،إذا ازدادت مسطططافة الفاصطططلة الموسطططيقيّة الكبيرة أصطططبحت زائدة

 إذا نقصت مسافتها أصبحت صغيرة.و

  ،إذا ازدادت مسطافة الفاصطلة الموسطيقيّة الصطغيرة أصبحت كبيرة

 نقصت مسافتها أصبحت ناقصة. إذاو

  إذا ازدادت مسططططافة الفاصططططلة الموسططططيقيّة الزائدة أصططططبحت فوق

 إذا نقصت مسافتها أصبحت كبيرة أو تاّمة.والزائدة، 

  إذا ازدادت مسطافة الفاصطلة الموسطيقيّة الناقصة أصبحت صغيرة

 إذا نقصت مسافتها أصبحت تحت الناقصة.وأو تاّمة، 

  الموسيقيّة فوق الزائدة أصبحت زائدة، إذا نقصت مسافة الفاصلة

 ال يمكن أن تزداد مسافتها.و

  إذا ازدادت مسططافة الفاصططلة الموسططيقيّة تحت الناقصططة أصططبحت

 ال يمكن أن تنقص مسافتها.وناقصة، 

تعميمطاً للفطائطدة، نُبرز فيمطا يلي اتّجطاهات التغيّرات التي تطرأ و

ة أو فاتها الموسيقيّ على نوعيّات الفواصطل الموسطيقيّة عند زيادة مسطا

 (.13و 12نقصانها )الشكلين 

 الزيادة
 

 النقصان
 تحت الناقصة الناقصة التاّمة الزائدة فوق الزائدة

 تغيّر نوعيّات الفواصل الموسيقيّة التاّمة ــ.12الشكل 

                                                           

  في كل خطوة هو بمقدار نصف بُعد. يكون مقدار الزيادة أو النقصانــ 
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 الزيادة

 
النقص

 الكبيرة الزائدة فوق الزائدة ان
الص 

 ير
 الناقصة

تحت 

 الناقصة

 الصغيرةوتغيّر نوعيّات الفواصل الموسيقيّة الكبيرة  ــ.13الشكل 

 تدوين الفواصل الموسيقيّة
مراجع الموسيقا وتدّون الفواصطل الموسطيقيّة عادةً ضطمن كتب 

تحتوي هذه الرموز على والنظريّات الموسططيقيّة على شططكل رموز. و

آٍن نوعيّتها بوقسططططمين، بحيث تدل على كّميّة الفواصططططل الموسططططيقيّة 

 بيان كيفيّة التدوين هذه كالتالي.و. معاً 

 تدوين كميّة الفواصل الموسيقيّة ــ1

أرقام التينيّة  شطططططكلتُدّون كّميّة الفاصططططططلة الموسططططططيقيّة على 

 ...إلخ(. 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1) طبيعيّة، مثل

 تدوين نوعيّة الفواصل الموسيقيّة ــ2

ن ل أُس يُكتب على يميتُدّون نوعيّة الفاصططلة الموسططيقيّة على شططك

( Pتالية )ال الرموزتُستخدم والرقم الدال على كّميّة الفاصطلة الموسيقيّة. 

– (M )– (m )– (+ )– (- )– (++ )– (-- للداللة على نوعيّة الفاصلة )

 الموسيقيّة كما يلي:

 ( الفاصطططططلة الموسطططططيقيّة التاّمةPerfect :)و( يُرمز لها بالحرفP )

P4 – P1 – على شططكل أُس على الشططكل التالي )الكبير، الذي يُكتب 

P8 – P5 إلخ....) 

 ( الفاصططططلة الموسططططيقيّة الكبيرةMajor :)و( يُرمز لها بالحرفM )

M3 – M2 – الكبير، الذي يُكتب على شكل أُس على الشكل التالي )

M7 – M6 إلخ....) 

 ( الفاصططططلة الموسططططيقيّة الصططططغيرةMinor :)و( يُرمز لها بالحرفm )

m3 – m2 – ) الذي يُكتب على شطكل أُس على الشكل التالي الصطغير،

m7 – m6 إلخ....) 
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 ( الفاصططططلة الموسططططيقيّة الزائدةAugmented :)يُرمز لها ب شططططارة و

1+ – (، التي تُكتب على شطططكل أُس على الشطططكل التالي )+الزائد )

 (....إلخ 2+ – 3+ – 4 +– 5+ – 6+ – 7+ – 8+

 ( الفاصططلة الموسطططيقيّة الناقصطططةiminishedD :)يُرمز لها ب شطططارة و

، التي تُكتب على شكل أُس على الشكل التالي (44)(ـطططططـطططططالناقص )

 (....إلخ 1- – 2- – 3- – 4- – 5- – 6- – 7- – 8-)

 ( الفاصططططلة الموسططططيقيّة فوق الزائدةSur-Augmented :)يُرمز لها و

اللتين تُكتبان على شططكل أُس على الشططكل و(، +ب شططارتي زائد )+

(. ...إلخ 1++ – 2++ – 3++ – 4 ++– 5++ – 6++ – 7++ – 8++) التطططالي

 استعمالها نادر.و

 ( الفاصطلة الموسيقيّة تحت الناقصةSub-Diminished :)يُرمز لها و

اللتين تُكتبان على شكل أُس على و، (45)(ـططـطط ـططـططب شارتي ناقص )

(. خ...إل 1-- – 2-- – 3-- – 4-- – 5-- – 6-- – 7-- – 8--الشططططططكل التالي )

 استعمالها نادر.و

 أنواع الفواصل الموسيقيّة

درسططنا في معرض بحثنا هذا الجانب العلمي )أو الرياضططي( 

قيّة لكن من الناحية الموسيوللفواصل الموسيقيّة بمختلف أشكالها، 

التطبيقيّة، أّكد علماء الموسيقا مفهومين هاّمين يتعلّقان بالفواصل 

التنافر و( Consonanceالتآلف )هذان المفهومان هما والموسططيقيّة، 

(Dissonance إذ الفواصطل الموسيقيّة المتآلفة هي الفواصل التي .)

ترتاح األذن لها عند أدائها بشططكل انسططجامي )بالوقت نفسططه(، أما 

الفواصطل الموسطيقيّة المتنافرة فهي الفواصل التي ال ترتاح األذن 
                                                           

  لتي تُكتب ، ا)°(ــ يُرمز أحياناً للفاصلة الموسيقيّة الناقصة برمز على شكل دائرة صغيرة

 على شكل أُس.
  ــ يُرمز أحياناً للفاصلة الموسيقيّة تحت الناقصة برمز على شكل دائرتين صغيرتين

 ، اللتين تُكتبان على شكل أُس.)°°(
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تيجة أداء بنولها عند أدائها بشطططططكل انسطططططجامي )بالوقت نفسطططططه(. 

جميع أشططططكال الفواصططططل الموسططططيقيّة على ،لة البيانو الموسططططيقيّة 

االسطططططططتمططاع إليهططا جيططّداً، نتوصططططططّطل إلى نوعين من الفواصطططططططل و

 هما كما يلي.والتنافر، والموسيقيّة بحسب مفهوم التآلف 

 الفواصل الموسيقيّة المتآلفة ــ1

ة، مّ إّن الفواصططططل الموسططططيقيّة المتآلفة هي جميع الفواصططططل التا

الصطططغيرة( وإضطططافة إلى الفاصطططلتين الموسطططيقيّتين الثاُلثيّة )الكبيرة 

داسطيّة )الكبيرة  الصطغيرة(. والفواصطل الموسيقيّة المتآلفة هي ووالسطُ

(m6 – M6 –  m3 – M3 –P 8 – P5 – P4 – P1) 

 الفواصل الموسيقيّة المتنافرة ــ2

لتي ا إّن الفواصل الموسيقيّة المتنافرة هي الفواصل األخرط

بمعنى ،خر، إّن ولم ترد ضطططططمن الفواصطططططل الموسطططططيقيّة المتآلفة. 

الفواصطططططططل الموسطططططططيقيطّة المتنطافرة هي جميع الفواصطططططططل الزائدة 

تحت الناقصططة، إضططافة إلى الفاصططلتين وفوق الزائدة والناقصططة و

السططططططُطباعيّة )بجميع والموسطططططططيقيّتين الثُنطائيطّة )بجميع أشطططططططكطالهطا( 

 أشكالها(.

التنططافر هي مفططاهيم ومفهومي التططآلف  من جهططة أخرط، إنّ 

من عصططر إلى وتختلف من شططخص إلى ،خر، ونسططبيّة، وجماليّة 

،خر. لكن تقسطططيم الفواصطططل الموسطططيقيّة إلى هذين النوعين يعود 

النظريّات الموسطططططيقيّة الكالسطططططيكيّة التي تكّرسطططططت في وللقواعد 

 الكالسيكي الموسيقيّين.وعصَري  الباروك 
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 مقلوب الفواصل الموسيقيّة

إن مقلوب الفطاصططططططلطة الموسططططططيقيّطة هي التبطديل في مواضططططططع 

العالمتين الموسططيقيّتين اللتين تُشطططّكالن الفاصطططلة الموسطططيقيّة المعنيّة، 

فلى في الفاصططلة الموسططيقيّة ُعليا،  بحيث وبحيث تُصططب  العالمة السططُ

فلى. فع ى سططططبيل لتُصططططب  العالمة الُعليا في الفاصططططلة الموسططططيقيّة سططططُ

المثال، يكون مقلوب الفاصططططلة الموسططططيقيّة المتشططططّكلة بين العالمتين 

( P5هي فاصطططططلة ُخماسطططططيّة تاّمة )و)صطططططول(، والموسطططططيقيّتين )دو( 

أبعاد(، هي الفاصطططلة الُرباعيّة  3.5تسطططاوي مسطططافتها الموسطططيقيّة و)

المتشططّكلة بين وبُعد(،  2.5تسططاوي مسططافتها الموسططيقيّة و( )P4التاّمة )

 (.14)دو( )الشكل والمتين الموسيقيّتين )صول( الع

 

 مقلوبهاومثال على الفواصل الموسيقيّة  ــ.14الشكل 

على سطبيل المثال، يكون مقلوب الفاصطلة الموسيقيّة المتشّكلة و

داسططيّة و(، )سططيو( بين العالمتين الموسططيقيّتين )ري هي فاصططلة سططُ

بعاد(، هي الفاصلة أ 3.5تسطاوي مسطافتها الموسطيقيّة و( )6-ناقصطة )

بُعد(،  2.5تسططططططاوي مسططططططافتها الموسططططططيقيّة و( )3+الثاُلثيّة الزائدة )

( )الشططططكل )ريو( المتشططططّكلة بين العالمتين الموسططططيقيّتين )سططططيو

15.) 

 

 مقلوبهاومثال على الفواصل الموسيقيّة  ــ.15الشكل 

مقلوبهطا التي رأينططاهطا في وبمقطارنططة الفواصططططططل الموسططططططيقيطّطة و

ة، المثطالين  هي أّن مجموع كميّة والسططططططابقين، ناُلحظ قضططططططيّطة مهمطّ

مقلوبها، بغض النظر عن نوعيّتها، هو العدد والفاصططططلة الموسططططيقيّة 

ب مكاننا تعميم هذا الرقم كرقم مميّز )أو سطططحري( الحتسطططاب و(. 9)

بالتدقيق، ناُلحظ أيضططاً أّن مجموع ومقلوبها. والفواصططل الموسططيقيّة 

(. 6مقلوبها هو العدد )وفاصطططلة الموسطططيقيّة المسطططافات الموسطططيقيّة لل
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بطط مكططاننططا تعميم هططذا الرقم كرقم مميّز )أو سططططططحري( الحتسطططططططاب و

لوبها مقوالمسططافات الموسططيقيّة الناشططئة ضططمن الفواصططل الموسططيقيّة 

 هذه استنتاجات مهّمة في قضيّة الفواصل الموسيقيّة.وأيضاً. 

الحظ انقالبها نُ فيما يتعلّق بنوعيّة الفاصططططططلة الموسططططططيقيّة عند و

 بالتدقيق االستنتاجات التالية:

  يكون مقلوب الفاصطلة الموسيقيّة التاّمة هو الفاصلة الموسيقيّة التاّمة

(P ← P.) 

  يكون مقلوب الفاصطططططلة الموسطططططيقيّة الكبيرة هو الفاصطططططلة الموسطططططيقيّة

 (.M ← mالصغيرة )

 ة يّ يكون مقلوب الفاصطططلة الموسطططيقيّة الصطططغيرة هو الفاصطططلة الموسطططيق

 (.m ← M) الكبيرة

  يكون مقلوب الفاصطططططلة الموسطططططيقيّة الزائدة هو الفاصطططططلة الموسطططططيقيّة

 (.- ←+ الناقصة )

  يكون مقلوب الفاصطططلة الموسطططيقيّة الناقصطططة هو الفاصطططلة الموسطططيقيّة

 (.+ ← -الزائدة )

  يكون مقلوب الفطاصططططططلة الموسططططططيقيّة فوق الزائدة هو الفاصططططططلة

 (.-- ←++ الموسيقيّة تحت الناقصة )

  يكون مقلوب الفاصططططلة الموسططططيقيّة تحت الناقصططططة هو الفاصططططلة

 (.++ ← --الموسيقيّة فوق الزائدة )

هكذا، ف ّن حسططاب مقلوب الفواصططل الموسططيقيّة هو من أسططهل و

سططنرط أهّميّته فيما بعد عند تناولنا واألمور بصططدد هذا الموضططوع، 

لوانقالباتها، ولموضططططوع االئتالفات الموسطططططيقيّة  ذا في ه سطططططنفصطططططّ

 الموضوع وقتئٍذ.

 الفواصل الموسيقيّة في الموسيقا العربيّة

بما أّن الموسطططططيقا العربيّة فيها مسطططططافات موسطططططيقيّة تُقاس بسرباع 

وجودة غير موالبُعد، فهذا يعني أنّه يوجد فيها فواصططل موسططيقيّة جديدة 
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 بما أنّه يوجد نوعان من العالماتوفي الموسططططيقا الكالسططططيكيّة الغربيّة. 

يّة بين غيرها من العالمات الموسطططيقوالموسطططيقيّة التي تُشطططّكل فيما بينها 

األخرط فواصطل موسطيقيّة تكون إّما فواصطل موسطيقيّة تاّمة أو فواصل 

موسططيقيّة كبيرة أو صططغيرة، فسططنُبرز هنا مثالين عن هذين النوعين من 

 سنفّصل فيهما في أبحاث أخرط.والعالمات الموسيقيّة، 

الحالة األولى )الفواصطل الموسيقيّة التاّمة(، تظهر بالنسطبة إلى 

هنا فواصطططل موسطططيقيّة جديدة اعتماداً على أرباع األبعاد، مثل )فوق 

يوضططططّ  الشططططكل التالي واألنقص(.  –األزيد  –تحت التاّمة  –التاّمة 

 ( هذه الفواصل.16)الشكل 

 
ّمة صلة الموسيقيّة التاالفواصل الموسيقيّة العربيّة اعتماداّ على الفا ــ.16الشكل 

 )الُرباعيّة مثالً(

بالنسططططططبة إلى الحالة الثانية )الفواصططططططل الموسططططططيقيّة الكبيرة و

الصططغيرة(، تظهر هنا فواصططل موسططيقيّة جديدة اعتماداً على أرباع و

األنقص(  ــاألزيد  ـطـاألصغر  ـطـطاألكبر  ـطـطاألبعاد، مثل )المتوّسطة 

 ه الفواصل.( هذ13يوّض  الشكل التالي )الشكل و

 
الفواصل الموسيقيّة العربيّة اعتماداً على الفاصلة الموسيقيّة الكبيرة  ــ.13الشكل 

 الصغيرة )الثاُلثيّة مثالً(و

يكون تدوين الفواصططططل الموسططططيقيّة في الموسططططيقا العربيّة وهذا 

 كما يلي:

  طة الفاصططططططلة الموسططططططيقيّة يُرمز لها بالرمز : (Median)المتوسططططططّ

)2| – 3| – 6| – على شططكل أُس على الشططكل التالي    (،الذي يُكتب|)

)|7. 

  فوق التاّمة الفاصططططلة الموسططططيقيّة(Sur-Perfect) : يُرمز لها بالرمز

(>P الذي يُكتب على شطكل أُس على الشكل التالي ،) – >P4 – >P(1



 

 122 

)>P8 – >P5. 

  تحت التاّمة الفاصطططلة الموسطططيقيّة(Sub-Perfect) : يُرمز لها بالرمز

(<P ،) الذي يُكتب على شطكل أُس على الشكل التالي – <P4 – <P(1

)<P8 – <P5. 

  األكبر الفاصطلة الموسيقيّة(Sur-Major) :( يُرمز لها بالرمز>M ،)

M6 – >M3 – >M(2< – الذي يُكتب على شكل أُس على الشكل التالي 

)>M7. 

  األصطططططغر الفاصطططططلة الموسطططططيقيّة(Sub-Minor) : يُرمز لها بالرمز

(<mال ،) ذي يُكتب على شططكل أُس على الشططكل التالي <m3 – <m(2

)<m7 – <m6 –. 

  د ياألزالفاصططلة الموسططيقيّة(More Augmented) : يُرمز لها بالرمز

1)+< – 2+< – (، الذي يُكتب على شطكل أُس على الشكل التالي +<)

)>+8 – >+7 – >+6 – >+5 – >+4 – >+3. 

  األنقص الفاصلة الموسيقيّة(Less Diminished) : يُرمز لها بالرمز

1)>- – 2>- – (، الذي يُكتب على شطططكل أُس على الشطططكل التالي >-)

)-<8 – -<7 – -<6 – -<5 – -<4 – -<3. 

 

***** 

 

 التاسعالجزء 

 الفواصل الموسيقيّة الخاّصة
 تمهيد

كّل واطّلعنا في البحث السابق على موضوع الفواصل الموسيقيّة 

نُنباه هنا إلى أّن هناك بعض  ،ذا الموضوعتتّمة لهوما يتعلّق بها. 
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املة تُعامل معو ،الفواصل الموسيقيّة المتنافرة التي لها وضع خاص

سواء  ،خاّصة، السيّما عند انحاللها إلى فواصل موسيقيّة أخرط

أم كانت جزءاً من ائتالف  ،أكانت عالمتين موسيقيّتين تؤّديان معاً 

ة الخاّصة هما الفاصلتين هذه الفواصل الموسيقيّ و. (46)موسيقي

 الموسيقيّتين التاليتين:

الفاصلة الُخماسيّة  ،مقلوبهاو ،(+4الفاصلة الُرباعيّة الزائدة ) ــ1

 (.Tritonتُدعى أيضاً بفاصلة )تريتون و(، -5الناقصة )

الفاصلة الُسباعيّة  ،مقلوبهاو ،(+2الفاصلة الثُنائيّة الزائدة ) ــ2

 (.-7الناقصة )

ث في الفقرات التالية عن هاتين الفاصلتين سوف نتحدّ و

 كيفيّة انحاللهما.والموسيقيّتين، من حيث طبيعتهما 
 

 الفاصلة الُرباعيّة الزائدة أو الفاصلة الُخماسيّة الناقصة

أو مقلوبهاي الفاصططططلة الُخماسططططيّة  ،إّن الفاصططططلة الُرباعيّة الزائدة

ر فيما بين (، هي فاصطططلة موسطططيقيّة تحصطططTritonالناقصطططة )تريتون 

 عالمتيها الموسيقيّتين مسافة ثالثة أبعاد.

توجد هذه الفاصططلة الموسططيقيّة بشططكل طبيعي في بعض السططاللم 

أو بشطططكل اصطططططناعي في حال تحويل بعض العالمات  ،الموسطططيقيّة

السططططططاللم الموسططططططيقيّة التي تحتوي بداخلها على هذه والموسططططططيقيّة. 

 ي:الفاصلة بشكل طبيعي هي على الشكل التال
 

 بالنسبة للساللم الموسيقيّة الكبيرةــ  1

توجطد هطذه الفواصططططططل الموسططططططيقيّطة في األنواع الثالثة للسططططططلّم 

 ، كما يلي:(47)الموسيقي الكبير

                                                           
  ــــــــــــ  ف املوييق  وو مجووةة من اللالمات املوييقّية ال ي تدّد  ملا,  و يكو  ةدد وه  اللالمات االئتالـــــــــــــ

 املوييقّية ثالث ةلى األقل.
  هناك ثالثة أنواع من الساللم الموسيقيّة الكبيرة و الصغيرة. و على الرغم من أنّنا سوف ـططـطط

أنّنا نوّض  هنا هذه األنواع ب يجازإ  نُفرد بحثاً خاصطاً عن أنواع هذه السطاللم الموسيقيّةإ إالّ 
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  السطططلّم الموسطططيقي الكبير الطبيعي: توجد هذه الفاصطططلة الموسطططيقيّة

بعة السططططططاوفي هذا السططططططلّم بين العالمتين الموسططططططيقيّتين الرابعة 

 (.1)الشكل

 
 

ي سلّم السابعة فوفاصلة )تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الرابعة  ـ.1الشكل 

 )دو( الكبير الطبيعي

  السطلّم الموسطيقي الكبير االنسجامي: توجد هذه الفاصلة الموسيقيّة

بعة السططططططاوفي هذا السططططططلّم بين العالمتين الموسططططططيقيّتين الرابعة 

ة السطططططادسطططططوين الثانية بين العالمتين الموسطططططيقيّتو(، 2)الشطططططكل 

 (.3)الشكل

 
سلّم )دو(  السابعة فيوفاصلة )تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الرابعة  ـ.2الشكل 

 الكبير االنسجامي

 
 

سلّم )دو(  السادسة فيوفاصلة )تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الثانية  ـ.3الشكل 

 الكبير االنسجامي

  اللحني: توجد هذه الفاصطلة الموسيقيّة فيالسطلّم الموسطيقي الكبير 
                                                           

 و ذلت تعميماً للفائدة.

 فللساللم الموسيقيّة الكبيرة ثالثة أنواعإ  هي:

 السلّم الموسيقي الكبير الطبيعيإ و ليس فيه أي تغيير. ـ.1

 السلّم الموسيقي الكبير االنسجاميإ و يتّم فيه خفض العالمة السادسة. ـ.2

ير اللحنيإ و يتّم فيه خفض العالمتين الموسيقيّتين السادسة السلّم الموسيقي الكب ـططططط.3

 والسابعة.

 و للساللم الموسيقيّة الصغيرة ثالثة أنواعإ و هي:

 السلّم الموسيقي الصغير الطبيعيإ و ليس فيه أي تغيير. ـ.1

 السلّم الموسيقي الصغير االنسجاميإ و يتّم فيه رفع العالمة الموسيقيّة السابقة. ـ.2

السلّم الموسيقي الصغير اللحنيإ و يتّم فيه رفع العالمتين الموسيقيّتين السادسة  ـطططططط.3

 والسابعة.
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(، 4الشكلالسادسة )وهذا السلّم بين العالمتين الموسيقيّتين الثانية 

 (.5السابعة )الشكل وبين العالمتين الموسيقيّتين الثالثة و

 
ي سلّم )دو( السادسة فوفاصلة )تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الثانية  ـ.4الشكل 

 يالكبير اللحن

 
في سلّم )دو(  السابعةوفاصلة )تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الثالثة  ـ.5الشكل 

 الكبير اللحني
 

 بالنسبة إلى الساللم الموسيقيّة الصغيرةــ  2

توجد هذه الفواصل الموسيقيّة في األنواع الثالثة للسلّم الموسيقي 

 الصغير، كما يلي:

  :يّة توجد هذه الفاصلة الموسيقالسطلّم الموسطيقي الصطغير الطبيعي

 (.6في السلّم بين العالمتين الموسيقيّتين الثانية والسادسة )الشكل

 
ة في سلّم )ال( السادسو. فاصلة )تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الثانية 6الشكل 

 الصغير الطبيعي

  السطططططلّم الموسطططططيقي الصطططططغير االنسطططططجامي: توجد هذه الفاصطططططلة

هذا السططططططلّم بين العالمتين الموسططططططيقيّتين الثانية الموسططططططيقيّطة في 

وبين العالمتين الموسططططيقيّتين الرابعة  ،(3والسططططادسططططة ) الشططططكل

 (.  2والسابعة )الشكل 

 
 

ي سلّم )ال( السادسة فو. فاصلة )تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الثانية 3الشكل 

 الصغير االنسجامي
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ي سلّم )ال( السابعة فوالمتين الموسيقيّتين الرابعة . فاصلة )تريتون( بين الع2الشكل 

 الصغير االنسجامي

  السططلّم الموسططيقي الصططغير اللحني: تواجد هذه الفاصططلة الموسططيقيّة

بين و(، 9السططابعة )الشططكل وفي هذا السططلّم بين العالمتين الرابعة 

 (. 12العالمتين الموسيقيّتين الثالثة والسادسة )الشكل

 
ي سلّم )ال( السابعة فو)تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الرابعة  . فاصلة9الشكل 

 الصغير اللحني

 
في سلّم )ال(  السادسةو. فاصلة )تريتون( بين العالمتين الموسيقيّتين الثالثة 12الشكل 

 الصغير اللحني

ف ّن هذه الفاصططططلة الموسططططيقيّة توجد بشططططكل طبيعي في  ،وهكذا

 لموسيقيّة الستة اآلنفة الذكر.عشرة مواضع من الساللم ا

عندما ترد هذه الفاصلة الموسيقيّة بين عالمتين  ،من جهة أخرط

ذا تكون جهة هوموسيقيّتين تؤّديان معاً، ف نها تنحّل انحالالً خاّصاً. 

 االنحالل على الشكل التالي:

 انحالل الفاصلة الُرباعيــّة الزائدةــ  1

حّل تن ،صلة رباعيّة زائدةعندما ترد هذه الفاصلة على شكل فا

يتّم هذا وهذه الفاصلة إلى الفاصلة الُسداسيّة ) الكبيرة أو الصغيرة(.  

االنحالل عن طريق نقل العالمة الموسيقيّة العليا إلى العالمة 

نقل العالمة الموسيقيّة السفلى إلى العالمة و ،الموسيقيّة التالية لها

 (.11ة الُسداسيّة )الشكلالموسيقيّة السابقة لها مشّكلة الفاصل

 
 . انحالل الفاصلة الُرباعيّة الزائدة11الشكل 
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 انحالل الفاصلة الُخماسيّة الناقصةــ  2

نحّل ت ،عندما ترد هذه الفاصلة على شكل فاصلة خماسيّة ناقصة

يتّم هذا وهذه الفاصلة إلى الفاصلة الثاُلثيّة )الكبيرة أو الصغيرة (.  

العالمة الموسيقيّة العليا إلى العالمة االنحالل عن طريق نقل 

نقل العالمة الموسيقيّة السفلى إلى العالمة و ،الموسيقيّة السابقة لها

 (.12الموسيقيّة التالية لها، مشّكلة الفاصلة الثاُلثيّة )الشكل

 
 . انحالل الفاصلة الُخماسيّة الناقصة12الشكل 

ي مقلوب الفاصلة ومن المالحظ أّن الفاصلة الُرباعيّة الزائدة ه

أّن انحالليهما هما فاصلتان تكون إحداهما والُخماسيّة الناقصة، 

 فاصلة الُسداسيّة(.ومقلوب األخرط )فاصلة الثاُلثيّة 

 

 الفاصلة الثُنائيّة الزائدة أو الفاصلة الُسباعيّة الناقصة

باعيّة  ،أو مقلوبها ،إن الفاصطططططلة الثُنائيّة الزائدة الفاصطططططلة السطططططُ

 هي فاصلة موسيقيّة من الفواصل التي لها معاملة خاّصة. ،الناقصة

توجد هذه الفاصططططططلة بشططططططكل طبيعي في السططططططاللم الموسططططططيقيّة 

 الصطغيرة، بين العالمتين الموسيقيّتين السادسةواالنسطجاميّة الكبيرة 

أو بشكل اصطناعي في حال تحويل  ،(14و 13السطابعة )الشكلين و

 بعض العالمات الموسيقيّة.

 
 

 

. فاصلتا الثُنائيّة الزائدة والُسباعيّة الناقصة في سلّم )دو( الكبير 13كل الش

 االنسجامي
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الُسباعيّة الناقصة في سلّم )ال( الصغير و. فاصلتا الثُنائيّة الزائدة 14الشكل 

 االنسجامي

ة بين  ،من جهططة أخرط عنططدمططا ترد هططذه الفططاصططططططلططة الموسططططططيقيططّ

تكون و نها تنحّل انحالالً خاصططاً. ف ،عالمتين موسططيقيّتين تؤديان معاً 

 جهة هذا االنحالل على الشكل التالي:

 انحالل الفاصلة الُثنائيّة الزائدةــ  1

حّل هذه تن ،عندما ترد هذه الفاصلة على شكل فاصلة ثنائية زائدة

يتّم هذا االنحالل عن طريق والفاصطططلة إلى الفاصطططلة الُرباعيّة التاّمة. 

السطططفلى )السطططادسطططة( إلى العالمة الموسطططيقيّة  نقل العالمة الموسطططيقيّة

نقل العالمة الموسطططيقيّة و ،السطططابقة لها )الخامسطططة( بمقدار نصطططف بُعد

العليا )السططططططابعة( إلى العالمة الموسططططططيقيّة التالية لها )األولى( بمقدار 

 (.15نصف بُعد، مشّكلة الفاصلة الُرباعيّة التاّمة )الشكل

 
 ثُنائيّة الزائدة. انحالل الفاصلة ال15الشكل 

 انحالل الفاصلة الُسباعيّة الناقصةــ  2

تنحّل  ،عندما ترد هذه الفاصلة على شكل فاصلة سباعيّة ناقصة

يتّم هذا االنحالل عن وهذه الفاصلة إلى الفاصلة الُخماسيّة التاّمة. 

طريق نقل العالمة الموسيقيّة العليا )السادسة( إلى العالمة الموسيقيّة 

نقل العالمة الموسيقيّة و ،لها )الخامسة( بمقدار نصف بُعدالسابقة 

السفلى )السابعة( إلى العالمة الموسيقيّة التالية لها )األولى( بمقدار 

 (.16نصف بُعد، مشّكلة الفاصلة الُخماسيّة التاّمة )الشكل

 
 . انحالل الفاصلة الُسباعيّة الناقصة16الشكل 

الزائدة هي مقلوب لفاصلة  ومن المالحظ أن الفاصلة الثُنائيّة
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وانحاللهما هما فاصلتان تكون إحداهما مقلوباً  ،الُسباعيّة الناقصة

 لألخرط )فاصلة الُرباعيّة التاّمة والُخماسيّة التاّمة(.

***** 

 معجـــــم
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 البــاليـــه
 (ألخير)الجزء ا C رفــح

   H رفــح
  

 إعداد : د. واهي سفريان
          

 

 

Cuningham,Merce 9001ـ 9191كانينڠهام، ميرس  ــ 

راقص باليه ومصمم رقصات ومدير فرق باليه من الواليات المتحدة، 

شعععبي تعلم الرقص ال يعد من أهم الشخصيات الفنية في عالم الباليه الحديث.

اب، وتاب  دروص الرقص  والرقص بطرق القدمين ورقص الصععععععالونات محليت

ثم في معهد ميلز  ،للفنون الجميلة في سععيات  Cornish Schoolالحديث في 

 في كاليفورنيا، وفي مدرسة بينينڠتون. 

إلى فرقععة مععارتععا ،راهععام، والزمهععا حتى عععام  9171انضعععععععم عععام 

 ،للعروض األولى لباليهات ،األدوار الرئيسعععععععية ، ورقص في الفرقة9191

من أهمها "ك  نفص حلبة استعراض"، "التائب"، "رسالة إلى العالم"، "پانش 

 ... "وجودي
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فترة التزامعععه م  فرقعععة ،راهعععام لم يكطت عن التطل  للمزيعععد من في 

. كان راقصاب مرن American Balletاإلتقان في قاعات ومحترفات مدرسة 

 وفي منتهى الظرافة. ها،ريعسوالحركات، 

فرقته  9117وأسص عام  اب،حرت  اب سعيرته الفنية مصعمم 9191بدأ عام 

 .في جولة فنية واسععععة في الواليات المتحدة 9111الخاصعععة، وانطلق عام 

جولته العالمية األولى، جولة رسععععخت موقعه كشععععخصععععية  9119وبدأ عام 

 مركزية في عالم الباليه الحديث.

الباليه الكالسععععععيكية  اأسععععععلوباب يجم  بين حركات وخطأوجد كانينڠهام 

)إيقاعات سعععععريعة للقدمين، وحركات مدت السعععععاق ورفعها  والتحري  المرن 

الحرت للجذع م  مالمح القوة والبدائية للرقص الحديث. تجنب كانينڠهام منح 

العم  الراقص أي قصعععة أو وصعععط أو مضعععمون، اعتمد في بعض  أعماله 

في تحديد تسلس  واتجاه الحركات وعدد الراقصين،  دفةاصمعلى عنصعر ال

وطوا  سعععيرته الفنية لم يتخ ن عن السععععي البتكار واختبار أسعععاليب إبداعية 

ار نمط يجديدة، وكان من أوائ  مسععععععتخدمي الحاسععععععوب في تصععععععميم واخت

 الحركات الراقصة قب  تطبيقها على الواق .

ين تصعععععععميمات " بBiped"حيوان بقدمين في عمله  9111جم  عام 

راقصععة برمجت على الحاسععوب ليتم إسععقاطها على خلفية المسععرم بالتزامن 

 م  األداء الحي ألعضاء فرقته.

.  48)لم ينتِق كانينڠهام ألعماله إال موسععيقا ألفت خصععيصععاب لتصععميماته

أدرج عدد هام من تصعععميماته ضعععمن برامف أهم فرق الباليه وفرق الرقص 

 الحديث في أنحاء العالم.

م مجدد وأصي ، وباحث غزير اإلنتاج، حاز على عدد كبير من مصعم

 جوائز التقدير واألوسمة واأللقاب.

                                                           

  1956وال ي اختار هلا مقتطفات من أةوال يايت  1953ةام « السباةية»ــ بايتثناء تصويوه للـ Noctunies. 
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 : من أهم أعماله

1973 "un jour eu cleux" 
1982 "Quartet" 
1994 " Ocean" 
1999 "Biped" 
2004 "Neorlyninety" 

1947 "seasons" 
1954 "Minutiae" 
1958 "summers pace" 
1963 "story" 
1970 "second Hand" 

Habanera  هابانيراــ 

وصعععلت  ،قية األصععع يفرإيعتقد بأنها  9/0رقصعععة كوبية بطيئة بزمن 

إلى إسععععپانيا في نهاية القرن التاسعععع  عشععععر عبر كوبا. من األمثلة الشععععهيرة 

 للمؤلط يراديير. La Palomaوأغنية  ،پرا كارمنأوهابانيرا 

Hallberg, David  9199هولبيرڠ، ديڤيد ــ  

درص موسيقا الجاز ومارص رقص  ،راقص باليه من الواليات المتحدة

 9111لقعدمين، ثم تعلم في معدرسعععععععة بعاليعه أريزونعا، وانتق  عام االطرق بع

إلى فرقة  0229للتعلم في معدرسعععععععة بعاليه دار أوپرا باريص. انضعععععععم عام 

American Ballet Theatre  0221واختير راقصاب رئيسياب عام. 

 والحضععععور يرڠ بالمرونة والدقة وإنسععععيابية الحركةتميز رقص هولب

رت كوالمسعععرحي النبي ، رقص األدوار الرئيسعععية في باليهات من تصعععميم 

 يوصت وتودور وكيليان وتارپ وفورسيث. 

Halprin, Anna  9190ن، آّنا يهالپرــ  

راقصعة باليه ومصعممة رقصعات ومدرسة پاليه من الواليات المتحدة. 

روپ محترط ثم  ال 9191كانسعععن. أسعععسعععت عام سعععيدرسعععت في جامعة و

حين أسععست  9111درسعت فيها حتى عام والرقص في سعان فرانسعيسعكو، 

وفسحت المجا  للتعاون م  محترفي الفنون األخرى.  ،"محترط الراقصين"

أهمها "طيور أمريكا"  ،فنية جماعية أعماالب 9111قعدمعت في صعععععععيط عام 

ريديث مون ، تيري ريلي، المونت ساهم فيها عدد من فناني الطليعة مث  مي
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يڤون راينر. شاركت في مهرجانات فناني الحداثة والطليعة في أوربا إيانڠ و

" Parades and changesفي ستينيات القرن الماضي، وأثار تقديم باليه "

 فضيحة فنية وذل  لوجود مشاهد فاضحة. 9111عام 

 مختلفة مث  تجم  بين الرقص وأشععكا  فنية أعماالب  9139قدمت عام 

وبمناسععععععبة مرور  ."Imitations and Transformationسعععععمنتية أ"روم 

الثانية قدمت في برلين "دعاء من العالمية على نهاية الحرب  اب خمسععععين عام

 Eiko – Komaبالمشععععاركة م  الثنائي  0229وقدمت عام  ،أج  السععععالم"

 باليه "كن م ".

Hamel, Martine Van  9149هاميل، مارتين ڤان ــ  

درسعععععت في  ،راقصعععععة باليه ومصعععععممة رقصعععععات ومخرجة هولندية

وفي مدرسععة الباليه  ،مدارص الباليه في كوپنهاغن وجاڤا والهاي وكاراكاص

، واختيرت 9117وانضعععععمت إلى فرقة الباليه الكندية عام  .الوطنية الكندية

 ،إلى فرقة "باليه جوفري"9132. انتقلت عام 9111راقصععة رئيسععية عام 

" واختيرت راقصة رئيسية American Ballet Theatreحقت بفرقة "ثم الت

 .9137فيها عام 

راقصععععة باليه طويلة القامة وذات بنية متينة وإمكانات عضعععععلية هامة 

وحركات تعبيرية رقيقة سعععاعدتها في رقص األدوار الكالسعععيكية والباليهات 

 Drink to" .9131لتارپ عام  ،"Push Comes to Showالحديثة مث  "

me only مسعععععععرم  إلى فرقععة 9110.انتقلععت عععام 9111" لموريص عععام

 0229وعادت عام  ،"Netherlands Dans Theater"  الرقص الهولندي

 وقامت بالتدريص في معهدها. األمريكي مسرم الباليه إلى فرقة

Hamlet  هاملت ــ 
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صعععمم مشعععاهدها وصعععاي قصعععتها هيلپمان على  ،باليه من فصعع  واحد

احية ـعععععععععع فانتازيا من تأليط تشععععايكوڤسععععكي، قدمتها فرقة باليه موسععععيقا افتت

 .9190السادلرز ويلز في لندن أو  مرة عام 

ألط تشعايكوڤسكي االفتتاحية متأثراب بمسرحية شيكسپير، لكن الباليه ال 

 ستعيد في ذاكرته أهميتعيد سرد المسرحية ب  تصور احتضار هاملت وهو 

 لحظات حياته.

 .9119و9119الملكية تقديم الباليه عام  أعادت فرقة الباليه

تقديم تراجيديا هاملت وموسععيقا من تاليط ب.. قام عدد من المصععممين 

لويص هنري  ، 9311مؤلفين غير تشععععايكوڤسععععكي مث  كليريكو )ڤينيسععععيا 

  على موسعيقا ليست، ،زوڤسكي 9179نيجينسعكا )باريص  ، 9100)ڤيينا 

   وآخرين.9112)ميونيخ 

Hampson Christopher  9111هامپسون ، كريستوفر ــ 

تعلم في مدرسعععععععة الباليه الملكية  ،نكليزيإراقص ومصعععععععمم باليهات 

ج   وانضعععععم إلى فرقة الباليه الملكية واختير راقصعععععاب  9110ها عام فيوتخرت

، ومن  9113عام  ها. بدأ تصميم الباليهات وإخراج9111فيها عام  رئيسياب 

، "روميو وجولييت" 0227، تراپيز 0220أهم تصميماته "كسارة البندق" 

 .0223"جيزي "  ،0223، "سندريال" 0227

Hanka, Erika  9199ـ 9109هانكا، ايريكا ــ  

تعلمت الرقص  ،راقصععععة باليه ومصععععممة ومخرجة باليهات نمسععععوية

الحديث تحت إشععراط بادنڤايزر والباليه الكالسععيكية تحت إشععراط توماص، 

وأسععععسععععت في نفص السععععنة مدرسععععة  ،Grazفي  9103وبدأت الرقص عام 

 رقص ولياقة بدنية في ڤيينا. 

وسععععاهمت في إخراج الباليهات  ،رقصععععت في دار أوپرا دوسععععلدورط

 .9171ـ 9101فيها بين عامي 
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إلى 9171وغادرتها عام 9171انضعععمت إلى فرقة كورت يوصت عام 

ن وهامبورڠإمسرم أپولو في كولن ـعععع تنقلت بين دور أوپرا  رت واستق ،يست

فترة قصعععععععيرة من إعادة هيكلة في في دار أوپرا ڤيينعا وتمكنعت 9190م ععا

 ها والنهوض بسويتها لتنافص أهم فرق عواصم الباليه.تفرق

Hansen, Emil  9191ـ 9941ــ هانسن، إميل  

راقص باليه وأسععتاذ رقص دانماركي، درص تحت إشععراط بورنونڤي  

 ختير راقصعععععاب رئيسعععععياب بينوانضعععععم إلى فرقة الباليه الملكية الدانماركية، وا

. سععاهم هانسععن في تدريص الباليه والتصععميم للفرقة، 9117و9119عامي 

 وابتكر نظامه الخاص في تدوين حركات وخطا الرقص.

Harangozo,Gyula  9114ـ 9109ــ هارانڠوزو جيوال 

راقص باليه وأستاذ رقص ومصمم باليهات هنڠاري، تعلم في مدرسة 

بفرقتها، واختير راقصعععععععاب  9101سعععععععت، والتحق عام پپرا بوداباليه دار أو

پرا . اعتمد مصععععمماب رئيسعععععياب لباليهات فرقة دار أو9101رئيسععععياب لها عام 

جم  في تصعععععميماته بين الرقص .  9139و 9171 يپسععععت بين عامپودا

 "الكالسععيكي وبعض مالمح الرقص الفولكلوري. ومن أهم تصععميماته باليه 

المنععدرين العجيععب" "، ورائعتععه الفريععدة 9171لبععارتو   "األمير الخشعععععععبي

رقصات ". أعاد هارانغوزو تصميم العديد من الباليهات مث 9191لبارتو  

، 9193 "القبعة ثالثية الزوايا"، 9171 "روميو وجولييت"، "األمير إيڠور

، وصمم عدداب كبيراب من الرقصات في 9111 "شهرزاد"، 9117 "كوپيليا"

 . حاز على العديد من الجوائز واألوسمة.مجالي السينما والتلفزيون

 خطا والده في مجا  الرقص واإلخراج وإدارة فرق الباليه. Gyulaتتب  ولده 

 Harbinger)ــ هاربينڠر )البشير 
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على موسععيقا الكونشععرتو الخامص  E.Feldباليه بال قصععة من تصععميم 

 "American Ballet theatre"للبيانو، من تأليط پروكوفييڤ، قدمتها فرقة 

 .9113في نيويور  أو  مرة عام 

محاولة للتعرط على بعض أشععكا  العالقات "وصععط فيلد الباليه بأنها 

 ."اإلنسانية

 ."لتبَق على ما أنت عليه، والبأص بشيء من الخيا ":  الحركة األولى

 ."مطاردة":  الحركة الثانية

 "حزن":  الحركة الثالثة

 ."رقص ثالثي":  الحركة الرابعة

 : استعادة لمشاهد مختارة من الحركات السابقة؟ اتمةالخ

Hard Nut(the) ــ البندقة القاسية 

باليه حديثة من فصعلين، صعممها مار  موريص على موسيقا من تأليط 

 .9119تشايكوڤسكي، قدمتها فرقة مار  موريص في بروكس  أو  مرة عام 

 .رؤية ساخرة وهزلية وقاتمة لكسارة بندق تشايكوڤسكي

Harkarvy, Benjamin  9009ـ 9110ــ هاركارڤي، بينجامين 

راقص باليه ومصمم رقصات وأستاذ باليه من الواليات المتحدة، تعلم 

، ودرص تحت إشعععراط تودور وكراسعععكه،  American Balletفي مدرسعععة 

ص في معهد فوكين  9191وبدأ نشععععاطه الفني عام  في أوبرا بروكلين، ودرت

مدرسعععععته الخاصعععععة في نيويور  عام  ، وأسعععععص9111و9119بين عامي 

واعتمد أسعععععععتاذاب  9113عام  Winnipeg. اسعععععععتلم إدارة فرقة باليه 9111

 Netherlandsفرقة  9111، وأسعععععععص عام Netherlands Balletلفرقة 

Dans Ballet وسعى للجم  بين تقاليد الباليه الكالسيكية وتجربة الحداثة. 
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باليه هامة، وعم  مصععمماب  تنق  بين المناصععب اإلدارية الرفيعة لفرق

ص في معهد  اب ودرت ، 9111. من أهم تصعععععميماته "السععععععباعية" Juillardحرت

"Madrigalesco " 9117 ،"Time Passed Summer" 9137. 

Harlequinade ــ أرلكيناد 

باليه من فصعلين، من تصعميم بالنشين على موسيقا من تأليط دريڠو، 

. الباليه اسعععتنسعععا  9111أو  مرة عام  "باليه مدينة نيويور "قدمتها فرقة 

 9122كان پتيبا قد قدمها عام  "ماليين أرلكان"مجدد لباليه 

تهب جنية فاضععععععلة ذهباب كثيراب ألرلكان لتسععععععاعده في تحرير حبيبته "

 كولوبين من طغيان والدها الثري.

بعععد إدخععا  بعض التعععديالت. وظهرت  9137أعيععد تقععديم العمعع  عععام 

 .9112و دولين  9111وحاة من نسخة پتيبا على يد برينا تصميمات جديدة مست

Harlequin in April ــ أرلكان في نيسان 

باليه إيمائية من فصععلين، صععمم رقصععاتها جون كرانكو على موسععيقا 

قعدمتهعا فرقعة السعععععععادلرز ويلز في لنعدن أو  مرة عام  R.Arnellمن تعأليط 

9119. 

صيات قديمة ومألوفة في تروي الباليه قصعةب معاصرة بالعودة إلى شخ

Commedia dell art. 

يولد أرلكان من جديد، ويبعث في شععععهر نيسععععان من بين األزهار بعد 

حريق مدمر أتى على ك  شعععيء. يقترب القارن )حصعععان أسعععطوري وحيد 

القرن  يحم  على ظهره كولومبين حبيبة أرلكان. يحاو  پييرو ـعععع المجنون  

ين، ويفش  في الحيلولة دون عناقهما، الخارق ـعععععع أن يحشر نفسه بين الحبيب

فيسعععععتنجد بالقارن الذي سعععععرعان ما يعود م  رفاقه ويسعععععتعيدون كولومبين 

 ويعودون من حيث أتوا، بعد أن يلقوا بدمية تشبه كولومبين أمام أرلكان.
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يصعععب أرلكان ثورة غضعععبه على پييرو .. يلتقط الدمية ويضعععمها إلى 

 ألزهار تاركاب پييرو المجنون وحده.صدره، ويعود ليستلقي مختفياب بين ا

Harm Tiit  9141ــ هارم، تيت 

راقص ومصعمم ومخرج باليهات ومدير فرق باليه إستوني. درص في 

إلى فرقة باليه المسععرم اإليسععتوني، ثم فرقة  9111لينينڠراد، وانضععم عام 

بفرقة  الباليه الوطنية اإليسععتونية، 9139باليه موسععكو للشععباب. التحق عام 

، ورقص م  الفرقععة المععذكورة 9112رتقى إلى مرتبععة النجوميععة عععام وا

 باليهات كالسيكية معاصرة.

على  9119 "اعترافعات"صعععععععمم هعارم الععديععد من البععاليهععات أهمهعا 

 موسيقا من تأليط دينيسوڤ .

، واعتمد اسععتاذاب للباليه 9112تسععلم إدارة فرقة الباليه اإليسععتونية عام 

پرا روما. أخرج عدداب من الباليهات لدار األوپرا في دار أوپرا السععععكاال وأو

 ."روميو وجولييت"و "بحيرة التم"اإليستونية مث  

Harper, Meg  9144ــ هارپر، ميڠ 

راقصععععععة ومصععععععممة باليهات وأسععععععتاذة رقص من الواليات المتحدة. 

درسعععععععت في جامعة إيلينوي وتدربت تحت إشعععععععراط سعععععععكينر وكانينڠهام، 

ست في معهد الفرقة حتى عام 9113وانضمت إلى فرقته عام  . 9119. درت

 .9131عام  "مسافة طويلة"قدمت أو  تصميم لها 

 العم  أستاذة مستقلة ومصممة للباليهات. 9119بدأت عام 

Harrington,Rex 9119ڠتون، ريكس نــ هاّري 

راقص باليه كندي تخرج في مدرسعععة الباليه الوطنية الكندية، وانضعععم 

. 9111، وارتقى إلى مرتبة راقص رئيسعععععععي عام 9117إلى فرقتهعا ععام 

تمت  بتقنيععة رقص مثععاليععة وحضعععععععور مسعععععععرحي جععذاب. رقص البععاليهععات 
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الكالسعععيكية وشعععار  في تقديم العروض األولى لباليهات معاصعععرة ورقص 

كنجم زائر م  فرق باليه السععكاال وسععان فرانسععيسععكووالباليه الملكية وفرقة 

ي للتمثي .0229عام الباليه األسترالية. اعتز  الرقص   ، وتفرت

Hart,Evelyn 9191يڤلين هارت، إ ــ 

راقصععععة باليه كندية، تعلمت رقص الباليه في مدرسععععة الباليه الوطنية 

الكندية، ثم في مدرسعععععععة الباليه الملكية الكندية، وانضعععععععمت إلى فرقتها عام 

9139. 

تمتعت بأسععلوب رقص في غاية الشععاعرية والرقة، ورقصععت األدوار 

سعيكية  والمعاصرة. زارت العديد من عواصم الباليه. اعتزلت الرقص الكال

 .0221عام 

 .9117حازت على وسام الشرط الكندي عام 

Hart, John  9199ــ هارت، جون 

راقص بعاليعه ومعديرفرق بعاليععه إنكليزي. درص في األكعاديميعة الملكيععة 

لى ، وسععععععرعان ماترف  إVic Wellsإلى فرقة  9171للباليه وانضععععععم عام 

مرتبة راقص رئيسععععععي، وشععععععار  في تقديم العروض األولى لباليهات منها 

"The Prospect Before Us"  9110 "سيلڤيا"، وباليه 9192لڤالوا عام ،

 ألشتون. 9117 "تكريم الملكة"و

شعغ  منصب مدير مساعد لفرقة الباليه الملكية، ومدير قسم الباليه في 

 .Litahي لفرقة باليه كلية فنون جامعة سان دييڠو، ومدير فن

Harvest According (The) ــ منحة الحصاد 

باليه من ثالثة أقسام من تصميم آنيص دي مي  على موسيقا من تأليط 

في نيويور   "Ballet Theatre"قدمتها فرقة  V.Thomsonڤ. تومسعععون 

 .9110أو  مرة عام 
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بانوراما راقصععععععة تصععععععور الحياة من منظور امرأة عاشععععععت الحرب 

 هلية األمريكية. األ

: الحم  والوالدة. القسععععم الثاني، اللعب والحب. القسععععم  القسععععم األو 

الثالث، الحصعععاد. يذهب الرجا  إلى الحرب وتحزن النسعععاء، بعض الرجا  

 يعود والبعض يحصدهم الموت.

Harvey, Cynthia 9191سينثيا  ،ـ هارڤي 

ڤاتو في راقصعععععععة باليه من الواليات المتحدة، تعلمت في مدرسعععععععة نو

كاليفورنيا، ثم في مدرسععععععة فرقة الباليه الوطنية الكندية، وتنقلت بين مراكز 

 هامة لتعليم الباليه في الواليات المتحدة.

وأصبحت  "American Ballet Theatre"بفرقة   9139التحقت عام 

، ورقصعععت األدوار الرئيسععععية للعروض 9110راقصعععة رئيسعععية فيها عام 

 9119لمععاكفععا  و "سعععععععنععدريال"  Interludes" 9117"األولى لبععاليهععات 

والـ  "الباليه الملكية"نيكوڤ، وتنقلت بين عدة فرق باليه، منها ـععععععععععععلباريشععععع

"Northern Ballet Theatre". 

 علمت رقص الباليه في معاهد هامة.

Hassreiter,Joseph  9140ـ 9949ــ هاّسرايتر ، جوزيڤ 

م الرقص وهو في راقص باليه ومصمم وأستاذ رقص نمسوي، بدأ تعل

إلى فرقة باليه مسعععرم بالط ميونيخ، وانتق   9119التاسععععة، وانضعععم عام 

راقصعععععععاب 9132إلى مسعععععععرم بالط ڤورتمبورڠ، واختير عام  9111ععام 

. صمم أكثر من أربعين 9102رئيسياب لفرقة بالط ڤيينا وبقي فيها حتى عام 

 .9119 "أحمر وأسود"، و9111 "الدمية الجنية"باليهاب، أهمها 

Haunted Ballroom  صالة الرقص المسكونةــ 
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باليه من ثالثة مشاهد، من تصميم نينيت  دي ڤالوا على قصة وموسيقا 

في لندن  Vic - Wells، قدمتها فرقة باليه من G.Toyeمن تعأليط ج. توي 

 .9179أو  مرة عام 

المكان صعععععالة مهجورة في قصعععععر يكتنفه الغموض، وتسعععععكنه أروام 

أصععحاب القصععر وضععيوفهم... يدخ  وريث صععاحب القصععر تتحكم بمصععير 

بصعععحبة ثالث سعععيدات إلى صعععالة رقص مهملة ومهجورة ومظلمة. تحاو  

السعععععيدات الثالث مراقصعععععة الشعععععاب إال أن األخير يتجنبهن ويحاو  إخفاء 

 مشاعر الخوط التي تعتريه. 

يدخ  صععععاحب القصععععر ويومب لولده بأن يغادر الصععععالة، ويتقدم نحو 

الثالث ليخبرهن بأن المكان مسعععععععكون باألروام، فيغادرن وهن السعععععععيدات 

 خائفات، ويبقى سيد القصر وحده يواجه الغموض والخطر المبهم.

تدخ  مجموعة شعخصععيات تبدو أشععباحاب، ويبدأ رقص جماعي يترأسععة 

عازط ناي بلباص أسعععود، ويبطلب من سعععيد القصعععر ترؤص الرقصعععة. ويبدأ 

رقصععة تتسععارع بشععدة، فتخور قواه ويسععقط األخير في قيادة المجموعة إلى 

أرضاب وقد أحاطت به الشخصيات الغامضة. يحاو  السيد يائساب اإلفالت من 

 قبضة المجموعة إال أنه يستسلم في النهاية لمصيره المحتوم .. الموت.

يدخ  الخدم بصحبة االبن ويبصدموا لما أصاب سيد القصر، ويحملون 

 مسكونة.الجثمان مغادرين صالة الرقص ال

Hawkins, Eric  9114ـ 9101ــ هوكينز، إريك 

راقص باليه ومصعمم رقصعات من الواليات المتحدة، تعلم في مدرسة 

"American Ballet" الرقص م  فرقتهعععا وم  فرقعععة  9171، وبعععدأ ععععام

"Ballet Caravan" إلى فرقة مارتا ،راهام. والزمها  9171. انضعععم عام

بطوليععة للعروض األولى في الععديععد من . رقص األدوار ال9119حتى عععام 

 "كعع  نفص حلبععة اسعععععععتعراض"، 9171 "وثععائق أمريكيععة"البععاليهععات، مثعع  
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، Punch and Judy" 9199"، 9192 "رسععععععععالععة إلى العععالم"، 9171

. تزوج مارتا ،راهام 9191 "تسععععلية المالئكة"، 9191 "المرعى المظلم"

 .9119وانفصال عام  9191عام 

Hay, Deborah 9149، ديبورا هاي ــ 

راقصة باليه ومصممة رقصات من الواليات المتحدة، درست الرقص 

" وم  كانينڠهام. رقصعععت م  فرقة كانينڠهام Henry Streetفي مسعععرم " 

وفرقععة ليمون قبعع  أن تختععار اتجععاهععات الحععداثععة والطليعععة في عععالم الرقص 

مت العديد من م". صعععععععJudson Dance Theatreبعالتحاقها بمسعععععععرم " 

 Victoryأهمها " Tai Chiعما  الراقصة متأثرة بالحركات الطقوسية للـ األ

، "عبقري القلب" 9131ـعععععععععـععععععععع 9133 "الرقصعععة الكبيرة"، 9119" 14

مث   ،تسععينيات القرن الماضي بدأت تصميم الرقصات الفردية في. 9112

. عادت في السععععنين األخيرة إلى تصععععميم O  "9111"الوجه اآلخر للـعععععععععع

 .Forsythلكبيرة مث  فرقة األعما  للفرق ا

Haydée, Marcia  9111هايديه، مارسيا ــ 

راقصعععععععة باليه ومخرجة باليهات برازيلية، درسعععععععت تحت إشعععععععراط 

ڤالتشعععي  في ريودي جانيرو، ثم في مدرسعععة رقص السعععادلرز ويلز. تابعت 

 9113انضععمت عام پريوبراجينسععكا. دروص األسععتاذة إيڠوروڤا واألسععتاذة 

إلى فرقعععة بعععاليعععه  9119دي كويڤعععاص. انتقلعععت ععععام إلى فرقعععة معععاركيز 

 شتوتڠارت.

تمتعععت إلى جععانععب مهععارتهععا في الرقص بقععدرة نععادرة على التمثيعع  

روميو "الراقص. قعععدمعععت العروض األولى ألهم بعععاليهعععات كرانكو، مثععع  

، 9111 "ترويض الشعععععععرسعععععععة"، 9111 "أونيڠين"، 9110 "وجولييت
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، 9111 "أنشودة األرض"مث   . وألهم باليهات ماكميالن،9139 "كارمن"

 .9133 "القداص الجنائزي"، 9132 "األنسة جولي"

لبت هايدي دعوات أهم مسععععارم الباليه ورقصععععت كباليرينا زائرة م  

والبععاليععه  "American Ballet Theatre"البععاليععه الوطنيععة الكنععديععة وفرقععة 

 الوطنية اإلنكليزية.

 وتڠارت، ورقصت فيمديرة فنية لفرقة باليه شت 9131اختيرت عام  

في هونڠ كونڠ. كرمت بوسعععععععام  "تريسعععععععتان وإيزولده"ثنائية  0229ععام 

 .9119الشرط األلماني عام 

Hayden, Melissa  9001 ــ 9191ــ هايدن، ميليّسا 

راقصععة وأسعععتاذة باليه كندية، درسععت تحت إشعععراط ڤولكوڤا وڤيلزا  

. "Ballet Theatre"، والتحقت بفرقة 9191وسكوالر، وبدأت الرقص عام 

انضعععمت إلى فرقة باليه مدينة نيويور  ونالت مرتبة راقصعععة رئيسعععية عام 

. رقصععععت األدوار الرئيسععععية في 9137، والزمت الفرقة حتى عام 9111

" لروبتينز ، Pied piper"و "عصعععععععر القلق"العروض األولى لبعععاليهعععات 

ن" " آلشعععععععتون، و"المنععدرين العجيععب" لبولينععدر، و"آغوIlluminationsو"

 لباالنشين.

مدرستها الخاصة  9131، وأسست عام 9137اعتزلت الرقص عام 

لتععدريص البععاليععه في نيويور ، ألفععت عععدة كتععب عن ذكريععاتهععا وتجربتهععا في 

 عالم الباليه.

Heart of the hills ــ قلب التالل 

باليه من ثالثة فصععو  من تصععميم تشععابوكياني على قصععة من تأليط 

سععيقا من تأليط باالنشععيڤادزه، قدمتها فرقة كيروڤ ڤولكوڤ وليونيدزه، ومو

 .9171في لينينڠراد أو  مرة عام 
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تحقق الباليه المعايير الجمالية والفنية للواقعية االشععععتراكية، وتصععععور 

الفالحين الرافضعععين للضعععرائب الجائرة لمالكي األراضعععي. صعععمم  انتفاضعععة

ص جي م  رقتشعابوكياني لوحات راقصة دمف فيها الرقص الشعبي الجيور

 الباليه األكاديمي.

Heathcote, Stephen 9114ستيفن  ،ــ هيتكوت 

"البععاليععه پيرت وفي مععدرسععععععععة راقص بععاليععه أسعععععععترالي، درص في 

، وارتقى إلى مرتبة راقص 9117األسععععععترالية"، وانضععععععم إلى فرقتها عام 

. تععألق في أداء البععاليهععات الحععديثععة، ورقص األدوار 9113رئيسعععععععي عععام 

روض األولى لباليهات "أورفيوص" لتيتلي، و"كتاب الرقصععات الرئيسععية للع

،ن نهاپاالفتراضععععععية" لكوديلكا. تنق  هيتكوت بصععععععفة راقص زائر بين كو

م بوسام الشرط االسترالي.يرمينوب  ڠهام. كرت

Heaton, Anne  9110 هيتون، آنّ ــ 

راقصععععة باليه ومدرسععععة رقص إنكليزية، درسععععت الباليه في مدرسععععة 

الرقص م  فرقة السععادلرز ويلز.  9191ويلز وبدأت عام رقص السععادلرز 

رقصععت الدور الرئيسععي في باليه " ڤالسععات نبيلة وعاطفية" ألشععتون، وكان 

أداؤها رائعاب لدور "جيزي "، وتألقت حين رقصت باليهات "الجحر"، وباليه 

"الدعوة" لماكميالن. تعرق  صععععودها الفني إثر تعرضعععها إلصعععابة رضعععية 

 يص.وتفرغت للتدر

Heinel, Anna Fredrike  9909ــ 9191ــ هاينل، آنا فريدريك 

ڤيرت وپي ونراقصعععة باليه ألمانية، تعلمت رقص الباليه تحت إشعععراط لي

پرا باريص. الرقص على مسععععععرم أو 9313في شععععععتوتڠارت، وبدأت عام 

 راقصة باليه في غاية البراعة خاصة في أداء حركة الدوامة.
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رم المل " بلندن، وعادت إلى باريص بعد إلى "مس 9339انتقلت عام 

. ت أفض  راقصات باليهات نوڤيرت دت  عامين، وعب

Helen of Troy ــ هيالنة طروادة 

باليه هزلية من ثالثة مشعاهد من تصعميم ليكين على مختارات موسيقا 

من تأليط اوفنبا . تتناو  الباليه بأسععععلوب هزلي سععععاخر أسععععطورة هيالنة، 

 پاريص.ن وتهرب إلى طروادة برفقة عشيقها التي تهجر زوجها المس

 Helpmann, Robert  9191ــ 9101پماّن، روبرت هيلــ 

راقص باليه ومصعععمم باليهات ومخرج وممث  اسعععترالي. تعلم الرقص 

لى لندن ڤلوڤا. رح  إپاتحت إشراط أساتذة مستقلين وأعضاء فرقة الباليرينا 

، تمت  9112مها حتى عام والتحق بفرقة السادلرز ويلز، والز 9177عام 

بحضععور مسععرحي قوي وقدرة تعبيرية فائقة وحص موسععيقي مرهط. تفوق 

في أداء أدوار األمراء في الباليهات الكالسيكية. رقص األدوار الرئيسية في 

العروض األولى لباليهات دي ڤالوا مث  "صعععالة الرقص المسعععكونة"، "لعبة 

  "سعععوناتة دانتي" " دون شعععطرنف" ، "دون كيخوت"، وباليهات أشعععتون مث

 جوان"، "سندريال" .

" و"هاملت". تعاون م  Comusتصععععععميم البعاليهات وقدم " 9190بعدأ ععام 

نيجينسععععععكععا وآشععععععتون في إنجععاز عععدة بععاليهععات، وشععععععار  في إدارة فرقععة البععاليععه 

 .9111، منح لقب فارص عام 9131األسترالية.اعتز  العم  في مجا  الباليه عام 

Hendel, Henriette 9941ــ 9119ندل، هنرييت يــ ه 

راقصععععععة وممثلة ألمانية، تعلمت الرقص والتمثي  في عدة مسععععععارم، 

وبدأت حياتها الفنية في أداء األدوار اإليمائية الراقصععة. قامت بجوالت فنية 

في الدو  اإلسعكندناڤية وروسعيا وألمانيا. كان ،وته وشعيلر من أكبر وأشهر 

 المعجبين بفنها.
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Henie, Sonja  9111ــ 9199هيني ، سونيا ــ 

رياضععية نرويجية، درسععت رقص الباليه تحت إشععراط كارسععاڤينا، ثم 

تحولعت إلى ريعاضعععععععة الرقص الفني على الجليد، وفازت بعشعععععععر بطوالت 

عالمية  وبالميدالية الذهبية األولمبية في ثالث دورات. كان أسععلوب رقصها 

 شديد التأثر بدراستها للباليه.

Henry, Louis- Xavier - Stanislas   ـــ هنري، لوي ــــ ـــ ـ ــــ ــــ ـ كزاڤييه ـ
 9911ــ 9194ستانيسالس 

را پراقص باليه ومصمم باليهات فرنسي، تعلم في مدرسة باليه دار أو

،اردي  وكولون، وانضعععم مث  ديزاي و ،باريص تحت إشععراط أسعععاتذة كبار

ورقص على  إلى السععععكاال ميالنو، 9123انتق  عام پرا. إلى فرقة دار األو

مسرحها وصمم فيها عدداب من التصميمات الناجحة لعدد من الباليهات. لقيت 

 9191ڤيينعا. ععاد إلى باريص عام پولي وتصعععععععميمعاتعه ترحيبعاب كبيراب في نعا

باليهاب، أغلبها ذات  901وعم  فيها أستاذاب للباليه. تجاوزت تصميماته الـععععععع 

  ت، أوتيلتو، هاملت، السيلفيد.طاب  رومانتيكي ــ بطولي، ومن أهمها: وليم ت

Herczog, Istvan  9141يستڤان إ ،زوڠهيرتــ 

راقص باليه ومصعمم ومخرج باليهات هنڠاري، تعلم في مدرسة باليه 

ج عام بودا بين عدة  9119و 9111تنق  بين عامي . 9119پسعععععت وتخرت

يليا پفرق باليه في ألمانيا، وقدم تصععععميماته الخاصععععة لروميو وجولييت وكو

 ورانا.بكارمينا و

 Hermanas, Las آل هيرماناســ 

باليه من فصععع  واحد، من تصعععميم ماكميالن على موسعععيقا كونشعععرتو 

الكالڤسعععععععان لفرانع  معارتين، قدمتها فرقة باليه شعععععععتوتڠارت أو  مرة عام 

 . القصة مستوحاة من "بيت برناردا ألبا" للوركا.9117
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خطيب البكر. الباليه تصععععععور حياة خمص أخوات، تغري الصععععععغرى 

تفضععح الوسععطى سععر العشععيقين. تتراج  البكر وتحتجب في خلوة عنوسععية 

 أبدية، وتنتحر الصغرى شنقاب.

 American Balletأعيد تقديم الباليه من أداء أهم فرق الباليه مث  " 

Theatre" و "Australian Ballet " و"Dance Theatre of Harlem" 

Herman Scherman  نــ هيرمان شيرما 

  ،T. Willemsباليه من فصع  واحد، من تصميم فورسيث على موسيقا 

وأزياء من تصميم ڤيرساتشي، قدمتها فرقة "باليه مدينة نيويور " أو  مرة 

 .9110عام 

صععععممت الباليه لخمسععععة راقصععععين، وهي محاولة لزعزعة األصععععو  

 واألعراط والنظام والمراتب للباليه الكالسيكية.

Hernandez, Amalia 9000ــ  9191ماليا أهيرنانديز، ـ ـ 

سععة باليه ومصععممة ومخرجة باليهات مكسععيكية درسععت  راقصععة ومدرة

واألرجنتينيتا وڤالدين. أسست فرقة رقص شعبي عام  Sybineتحت إشراط 

التي تطورت ونمت لتصبح فرقة الباليه الفولكلورية لمدينة مكسيكو،  9110

 ومدرسة الرقص الفولكلوري الملحق بها. 

 .9111قامت هيرنانديز بإدارة الفرقة حتى عام 

Herodiade ــ هيروديا 

باليه حديثة صععممتها مارتا ،راهام على موسععيقا من تأليط هيندميت، 

وموضوع مستوحى من قصيدة لـععع ماالرميه، قدمتها فرقة مارتا ،راهام في 

 .9199واشنطن أو  مرة عام 
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  انعكاص صورتها في تصور الباليه "هيروديا" أم سالومي، وهي تتأم

المرآة، وتشععععاهد ماضععععيها وحاضععععرها ومسععععتقبلها، وتتفاع  العواطط في 

 أعماقها وهي تغور في حقيقة تقدم السن والموت.

العنوان  بتصععميم باليه تحم  9132 مپيتر دارت  عاقام مصععمم الباليه 

 سكتلندية.لفرقة الباليه اإل نفسه

 Herrera, Paloma9119پالوما هيريرا،  ــ 

راقصعععة أرجنتينية تعلمت في مدرسعععة مينسععع  للباليه وتحت إشعععراط 

ي.   أولڠا فيرت

"، American Ballet  Theatreبفرقععععة "  9119التحقععععت عععععام 

، ورقصت األدوار الرئيسية 9111وترفعت إلى مرتبة راقصة رئيسية عام 

للعروض األولى لباليهات معاصععرة مث  "عالم قاص" لـعععععععـععععععع كوديلكا، "بال 

 پ.ـ داوتوص، "تنويعات هايدن ــ برامز" لــ تاركلمات" ل

Hightower, Rosella  9009ــ 9190ــ هايتاور، روزيال 

راقصععععة باليه هامة وأسععععتاذة ومخرجة باليهات من الواليات المتحدة، 

درسععت تحت إشععراط فوكين وڤيلزا  وڤالديميروڤ في نيويور . انضععمت 

 مونتي كارلو. تنقلت بين عاميإلى فرقة الباليه الروسية لمدينة  9171عام 

"، وفرقة American Ballet Theatreبين فرق الباليه "  9191و 9199

ين، وفرقة " "، "وفرقة ماركوڤا ـعع دولين . رقصت بين عامي De Basilماست

م  فرقة ماركيز دي كويڤاص، وارتقت إلى مرتبة  9110ـعععععععععـععععععععع  9193

رة وربا. تمتعت بمهاالنجومية وأصععععبحت من أكثر الباليرينات شعععععبية في أ

، وتفوقت في أدائها للباليهات الكالسععععععيكية والحديثة  رقص في منتهى الرقين

على حد سععععواء. رقصععععت األدوار الرئيسععععية في العروض األولى لباليهات 

 9117ين، " السيلفيد" ــلـ ماست  Mam'zelle Angot "9197ة مث  " ـعـهام

 لبيجار. 9111لـ الندر، و "تنويعات" 
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"مركز الرقص الكالسععيكي" الذي  9111مدينة كان عام  أسععسععت في

تحو  إلى أهم مركز لتعليم الرقص في جنوب فرنسععععععا. وق  عليها االختيار 

م لتسعععععل   9131وانتقلت عام  ،پرا مارسعععععيلياإلدارة فرقة باليه أو9111عام 

قامت بجوالت تدريسعععععععية في أهم المدارص والمراكز إدارة فرقعة نانسعععععععي. 

فرقتها الخاصععععععة في كان،  9131ي أوربا. أسععععععسععععععت عام وفرق الباليه ف

 9111وفي عام  ،پرا باريصإدارة فرقة باليه دار أو 9119واسعععتلمت عام 

 .9111كرمت بوسام الشرط الفرنسي عام إدارة فرقة السكاال. 

Hijikata, Tatsumi 9191ــ 9199هيجيكاتا، تاتسومي  ــ 

للرقص  Butohمصعععععمم حركات رقص ياباني، يعد مؤسعععععص طريقة 

الياباني. تعلم الرقص في مدرسة "أندو" للرقص الحديث، وانضم إلى فرقتها 

. تأثر بمؤلفات 9111. صعمم أو  إنجازاته "ألوان منسية" عام 9117عام 

األديب ميشعيما ذات المسعحة الشعهوانية الساديتة والعنط السياسي. م  مرور 

ابان م الطبيعة في اليالزمن بدأ هيجيكاتا بتصعععميم أعما  كبيرة، تصعععور عال

وتقاليد شعبها. في مرحلته المتقدمة دمف في أعماله عناصر مستوحاة من الـ 

Kabuki . من غناء ورقص وتمثي 

Hilaire ,Laurent  9119ــ هيلير، لوران 

پرا باريص، وانضم إلى راقص باليه فرنسي، تخرج في مدرسة دار أو

راقص طوي  . 9111عام  ، وترف  إلى مرتبة النجومية9112فرقتها عام 

 القامة، وسيم، ذو تقنية رقص أنيقة.

 پرا.وتفري للتدريص في مدرسة دار األو 0223اعتز  الرقص عام 

 Hill, Robert  ّ9119 ، روبرتــ هيل 

راقص باليه ومصععمم رقصععات من الواليات المتحدة. التحق بمدرسععة 

 لفيا التحق"، وبعد دراسعة عدة سنوات في فيالديAmerican Balletرقص "

إلى  9110" ، وانضععععععم عام  Atlantic Contemporary Balletبفرقة " 
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"، ورقص م  فرقععة "بععاليععه مععدينععة American Ballet Theatreفرقععة " 

نيويور " مدة عامين، وم  فرقة "الباليه الملكية" مدة ثالثة أعوام. تنق  بين 

هات سية في الباليعدة فرق باليه أوربية وأمريكية ورقص معها األدوار الرئي

 American Balletالكالسعععيكية والمعاصعععرة. صعععمم أولى باليهاته لفرقة "

Theatre ته أسععص فرقپيانو". "لعبة باروكية" ثم "كونشععرتو ال 9111" عام

 .0223الخاصة عام 

Hilverding, Franz   9119ــ  9190ردينڠ، فرانز ــ هيلڤ 

نشععأ في عائلة  راقص باليه ومصععمم رقصععات وأسععتاذ باليه نمسععوي،

ممثلين مسععععععرحيين، من المرجح أنه تعلم رقص الباليه في مدرسععععععة رقص 

بالط ڤيينا، ثم تاب  دراسعته في باريص تحت إشراط بلوندي وعاد إلى بالط 

 9390. اختير عام 9392، وبدأ تصعععععععميم الباليهات عام 9373ڤيينا عام 

في "  9310م "، وشعغ  المنصب نفسه عاKarntnertorأسعتاذاب للباليه في "

Burgtheater  َحيث صمم وقدم أكثر من ثالثين باليه تميزت بأسلوٍب جم "

ن على التعبير الواقعي.  بين الرقص اإليمعععائي والرقص الجمعععاعي القعععادَريت

إلى سععععان بطرسععععبرڠ ليعم  أسععععتاذاب للرقص  9311سععععافر هيلڤردينڠ عام 

إلى ڤيينا ،  9319ومصععمماب للباليهات في المسععرم اإلمبراطوري. عاد عام 

 ودأب على رف  مستوى الباليه في النمسا.

 Hinkson, Mary 9110ري اــ هينكسون، م 

راقصة باليه ومدرسة رقص، درست تحت إشراط ،راهام وهورست 

. انضعععععمت إلى فرقة ،راهام عام  وأصعععععبحت راقصعععععة 9110وشعععععڤيزوطت

ام عرئيسععععية، وقدمت األدوار الرئيسععععية في العروض األولى للفرقة. بدأت 

 التدريص في مدرسة رقص ،راهام. 9119

Hinton, Paula 9111 ــ9194 اوالپهينتون،  ــ 
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إلى فرقة رامبرت ، ثم  9199راقصععععة باليه إنكليزية، انضععععمت عام 

رقصت م  ،ور وم  فرقة الشانزيليزيه، وفرقة باليه مهرجان لندن. تنقلت 

 بين عدة فرق باليه في إنكلترا وألمانيا والبرتڠا .

 Hiroshima ــ هيروشيما 

، Vasut، وقصععة من ابتكار Eckباليه من خمسععة مشععاهد من تصععميم 

. 9110أو  مرة عام  Pécsوموسيقا من تأليط بوكوڤي، قدمت  في مدينة 

تصععورالباليه الصععراع الداخلي، وعذاب ضععمير الطيار األمريكي الذي ألقى 

 بالقنبلة النووية على هيروشيما.

 ي عدة عواصم في أوربا الشرقية.أعيد تقديم الباليه ف

Histoire Du Soldat  قصة الجنديــ 

حكاية راقصععة من خمسععة مشععاهد، من تأليط سععتراڤينسععكي على نص 

يتوييڤ. قدمت أو  پمن صععياغة راموز، ورقصععات وإيمائيات من تصععميم 

 .9191مرة في لوزان عام 

 ألط سععععتراڤينسععععكي سععععيرة الجندي لثماني آالت موسععععيقية م  ثالثة 

 راقصين وراٍو )حكواتي . 

استوحى راموز القصة من حكاية روسية تروي قصة جندي عائد إلى 

قريته في إجازة قصعععيرة، يلتقي به الشعععيطان ويتمكن من إغرائه ومقايضعععة 

بكتاب عجيب يقرأ المسععتقب  ويسععمح لصععاحبه  "الذي يتكلم مث  قلبه"كمانه 

سر جندي ويفقد ماضيه ويخالسبقية االقتصادية وجم  ثروة طائلة. يتورط ال

حاضعععره دون أن يكسعععب مسعععتقبله، وفي النهاية يهوي مسعععتسعععلماب لسعععلطان 

 الشيطان. 

اعتمععدت المسعععععععرحيععة اإليمععائيععة الراقصعععععععة على تمثيعع  ورقص ثالث 

شعخصعيات، الشعيطان، الجندي، األميرة. وعلى حضور الراوي الذي يتجاوز 

إنقاذه من شبا  الشيطان. حدود دوره الحيادي ليتدخ  وينصح الجندي محاوالب 
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يرو يپعم  بدي  في منتهى البسعععاطة والحداثة، احت  موقعاب مميزاب إلى جانب "

 يدرو" لــ دي فايا. پالمعتوه"  لشونبرڠ و"مسرم عرائص المعلم 

 Hitchins, Aubrey ،9111ـ  9101وبراي أــ هيتشينز  

يڠا ول Cecchettiراقص وأسعععتاذ باليه إنكليزي، درص تحت إشعععراط 

فرقته الخاصععععععة  9193اڤلوڤا في جوالتها. أسععععععص عام پوإيڠوروڤا، رافق 

 وعلتم رقص الباليه في نيويور . 

Hobsons Choice  ــ خيار هوبسون 

باليه من ثالثة فصعو ، صعمم رقصاتها بينتلي على موسيقا من تأليط 

P.Reed  9111قدمتها فرقة باليه السادلرز ويلز في لندن أو  مرة عام . 

ة الباليه مسعععتوحاة من مسعععرحية تحم  العنوان نفسعععه، من تأليط قصععع

 هارولد بريڠهاوز. 

تصعععععور الباليه قصعععععة ماسي ابنة السعععععكير هوبسعععععون وعشعععععقها لوي  

 . پموسوت 

 Hodes, Linda9111 ــ هودس، ليندا 

راقصععة باليه ومصععممة رقصععات وأسععتاذة باليه من الواليات المتحدة. 

سعععععععة ،راهام، وانضعععععععمت إلى فرقتها عام تعلمعت البعاليعه الحعديعث في مدر

 حوار"، ورقصعت معها األدوار الرئيسية للعروض األولى لباليهات 9117

، ورقصعععععععت م  تايلور "فيدرا"، "بهلوانو الرب"،"كليتمنسعععععععترا" "مالئكي

 وتيتلي وعلى مسرم برودواي. 

 و  تايلور. پشاركت في اإلدارة الفنية لفرقة ،راهام ولمدرسة 

و  تايلور وتنسيقها پبجم  مجموعة أعما  مؤسسة  9111بدأت عام 

 ونشرها. 
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Hodson , Millicent  ّ9149يسنت ــ هودسون ميل  

 مصممة باليهات واختصاصية في إعادة تأهي  الباليهات القديمة وتجديدها. 

درسعععت اآلداب والرقص، وحصعععلت على شعععهادة دكتوراه فلسعععفة في 

عععادت تكوين بععاليهععات من اختصعععععععاص تععاريخ الرقص والفنون المرئيععة. أ

من . و"ألعاب"، "تي  المهزار"، "تتويف الربي "تصعععععععميم نيجينسعععععععكي مث  

 . "الحف  الراقص"و "Cotillon"تصميم باالنشين مث  كوتيتون 

قععامععت بجوالت في جععامعععات الواليععات المتحععدة وإنكلترا، وألقععت فيهععا 

 محاضرات قيمة.

Holden, Stanley9001ــ  9199 يستانل ،ــ هولدن  

راقص باليه وأسعتاذ رقص إنكليزي، تعلم في مدرسعة السععادلرز ويلز، 

أرلكان "ييرو في باليه پ، ورقص معها دور 9199وانضعععم إلى فرقتها عام 

لكرانكو. بعد أرب  سععععنين من التدريص في جنوب إفريقيا. عاد  "في نيسععععان

 إلى فرقة الباليه الملكية بمرتبة راقص رئيسي. 9111عام 

ه في غاية النشععاط، تميز وتفوق في تصععوير الشععخصععيات راقص بالي

 . "Holden Dance Center"مدرسة  9130المرحة والحزينة. أسص عام 

Holder, Geoffrey  9110ــ هولدر، جوفري  

راقص ومصمم رقصات إنكليزي، درص تقاليد رقص جزر الكاريبي. 

، ورقص "Dunham"إلى نيويور  ودرص في معهععد  9117انتقعع  عععام 

 فرقة ل "األمير المبذر"وليتان. صمم باليه پعلى مسرم البرودواي والميترو

Ailey  دو،ال"و "باندا"، وصمم لفرقة هارلم باليه 9139عام". 

 Holger, Hilde 9009ـ  9109ــ هولڠر، هيلد  

راقصعة باليه ومصعممة رقصعات وأسعتاذة باليه نمسوية، درست تحت 

ست  "فن، حركة، تعبير"رسة مد 9101إشعراط بودنڤيزر. أسعسعت عام  درن

 فيها طريقتها في أداء الحركات التعبيرية.
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غعادرت ألمعانيعا عنعد صععععععععود النعازيعة، واقامت في بومباي حتى عام 

 حين انتقلت إلى لندن، ومارست تعليم الرقص. 9191

 Holm, Hanya9119ــ  9911هانيا  ،ــ هولم  

سععة باليه أل مانية، تعلمت في معهد راقصععة باليه ومصععممة رقصععات ومدرة

"Dalcroze" ص ، ثم التحقععت بمعهععد ڤيڠمعان لتععدرت

وتشععععععععار  في عروض فرقتهعععا. انتقلعععت ععععام 

إلى نيويور ، وأسست فيها معهداب ملحقاب  9179

فرقتهعععا  9171بمعهعععد ڤيڠمعععان. كونعععت ععععام 

 "مي "الخاصعععععة وصعععععممت لها عدة أعما  مث  

. "Tragic Exodus"و "Metropolitan day"و

في كولورادو مركز تعليم  9199ام أسععععسععععت ع

الرقص، أقععامععت فيععه دورات تعليميععة صعععععععيفيععة 

صعممت رقصات قدمت خال  مسرحيات وأفالم 

 ."Kiss me Kate", "Camelot", "My Fair lady"موسيقية مث  

Homage to the Queen  ــ تكريم الملكة 

مشعععهد راقص صعععممه أشعععتون، وقبدم بمناسعععبة تتويف الملكة أليزابيت 

ثعانيعة، على موسعععععععيقا من تأليط أرنولد قدمته فرقة السعععععععادلرز ويلز على ال

  .9117مسرم الكوڤنت ،اردن عام 

أربعة أزواج من الرقصعععععععين والراقصعععععععات يؤدون رقصعععععععات تمث  

 العناصر األربعة. 

Hopps, Stuart 9149س، ستيوارت پــ هو 

راقص باليه ومصمم رقصات ومدرص باليه إنكليزي، تعلم في مدرسة 

ندن للرقص المعاصر، وم  كانينڠهام. ورقص م  عدة فرق باليه. بدأ عام ل

بتصميم الباليهات لفرقة الباليه اإلسكتلندية، وأضاط إليها فرقة باليه  9132

 معاصرة. 
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Horosco, Marian  9191ــ هوروسكو، ماريان  

راقصععععة باليه وصععععحفية من الواليات المتحدة، درسععععت في مدرسععععة 

، وبدأت الرقص م  فرقة الباليه "American Ballet" جوليارد، ومدرسعععععة

ينة بعاليه مد"وليعان، وفرقعة پالروسعععععععيعة لمونتي كعارلو، ثم م  بعاليعه الميترو

، وظهرت على مسرم البرودواي وفي عدة أفالم سينمائية. بدأت "نيويور 

بععإنتععاج برامف بععاليععه لمحطععات التلفزيون. حررت العععديععد من  9117عععام 

 ت الباليه، وألفت عدة كتب في مجا  من رقص الباليه. المقاالت في مجال

Horschelt ,Friedric 9911ـ  9111فريدريش  ،ــ هورشيلت  

راقص باليه ومصعمم رقصات وأستاذ باليه ألماني. عم  أستاذاب للباليه 

في مسعععععرم ڤيينا، وأنشعععععأ فيها فرقة باليه أطفا  أثارت اعتراض األوسعععععاط 

 . 9191يخ وصمم فيها الباليهات حتى عام المحافظة. انتق  إلى ميون

Horta, Rui  9191ــ هورتا، روي  

راقص باليه ومصععععمم رقصععععات برتڠالي. تعلم الرقص ضعععععمن فرقة 

وعاد إلى ليزبون  "American Dance Theatre"،ولبنكيان، وفي مدرسة 

 .s. o. a. p"فرقة  9119وتسعععععلم إدارة فرقة رقص ليزبون. أسعععععص عام 

dance theatre" وتسعععععلم إدارتها. صعععععمم عدداب من  في مدينة فرانكفورت

  "Pure" "Setup"الباليهات ألشهر فرق الرقص المعاصر أهمها 

Horton, Lester  9191ـ  9101ــ هورتون، ليستر  

راقص باليه ومصعععمم رقصعععات وأسعععتاذ رقص من الواليات المتحدة، 

د قص الهنوتعلم الرقص تحعت إشعععععععراط بولم، وتعأثر بعالرقص اليععابعاني ور

فرقته الخاصعععة، وتوقط عن األداء الراقص اثر  9179الحمر. أسعععص عام 

رضٍّ أصععععاب عنقه، لكنه تاب  تصععععميم الرقصععععات لفرقته. افتتح مسععععرحه 

 في لوص أنجلص. 9191الخاص عام 
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 "The Beloved" ،"Salome"أهم إنجازاته في مجا  تصميم الباليه 

"Conquest" "Totem incantation". 

ورتون من أهم أسعععععععاتعذة البعاليعه في الواليات المتحدة، وكان له يععد ه

 تأثير هام على طالبه أمثا :

Alley, Trisler, Lewitsky, de Lavallade  . 

House, Christopher  9199ــ هاوز، كريستوفر  

راقص بعاليعه ومصعععععععمم رقصعععععععات كنعدي، بدأ تعلم رقص الباليه بعد 

أوتععاوا وتورونتو، والتحق عععام  تجععاوزه العشعععععععرين من العمر في جععامعتي

، وبدأ بتصععععميم الباليهات لهذه " Toronto Ballet theatre"بفرقة  9131

، وصعععععععمم لعععدة فرق كنععديععة، مثعع  9119الفرقععة، وتسعععععععلم إدارتهععا عععام 

"National Ballet of Canada" و"Les Grands Ballets Canadiens". 

 "Café Dances"و  "Agitato"و  "Schola Cantorum"ومن أهم تصععميماته 

 . "Chiasmata"و "Timecode Break"و

Hoving, Lucas   9000ــ  9199ــ هوڤينڠ، لوكاس  

راقص باليه ومصععمم رقصععات وأسععتاذ باليه هولندي، تعلم تحت إشععراط 

جيورجي ويوص، وانتق  في منتصعععط أربعينيات القرن الماضعععي إلى الواليات 

. Limonو Bettisو Grahamفرق  المتحععدة، ورقص م  عععدة فرق بععاليععه مثعع 

ن في بععععدايععععة  رقعص فعي العروض األولى لبععععاليهععععات ليمون وهيمفري. كوت

ص "Icarus"الستينيات فرقته الخاصة، وصمم لها عدة باليهات مث   . درن

، و مععدرسععععععععة "Juillard"في عععدة مراكز لتعليم البععاليععه مثعع  مععدرسععععععععة 

"Essen folkwang"، تسعععلم "حكوميةمدرسعععة الباليه السعععويدية ال "و .

إدارة أكعاديمية روتردام للرقص مدة ثماني سععععععععنوات، وأسععععععععص عام 

الذي تحو  فيما بعد  "Dancelab"في سان فرانسيسكو الـعععععععع  9119

 "Rush hour"ه ـم تصميماتـعـع. أه"Hoving performance group" ىـعإل

"Pits and Thumbs".  
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Howard, Alan  9001ـ  9110ــ هوارد، أالن  

ه وأسعععتاذ رقص من الواليات المتحدة. درص الرقص تحت راقص بالي

إلى فرقة الباليه الروسية لمونتي  9191، وانضم عام E. Mc Raeإشراط 

باليه ". رقص م  عدة فرق باليه مث  فرقة 9112كارلو والزمها حتى عام 

رقة . أسعص في سان فرانسيسكو ف"سعالڤينسعكا"وفرقة باليه  "مدينة نيويور 

"Pacific Ballet Academy"   .وصمم لها عدة باليهات 

Howard, Andrée  9119ـ  9190ــ هوارد، أندريه  

راقصععععة باليه ومصععععممة إنكليزية. درسععععت تحت إشععععراط تريفيلوڤا 

فرقة الباليه "إلى  9172ريوبراجينسععععكا وكشععععيسععععينسععععكا. انضععععمت عام پو

، لكنها اعتزلت الرقص ألسععباب صععحية وتحولت إلى "Basilالروسععية لـععععععع 

التي  "Ballet club"تصععميم الرقصععات. صععممت العديد من الباليهات لفرقة 

 Lady"، "سندريال". ومن أهم تصميماتها 9172ساهمت في تأسيسها عام 

into fox" "باليه  9192. صعععععععممت عام "حوريعة البحر" "الموت والفتعاة

على موسععيقا لفوريه فالقت اسععتحسععان النقاد والجمهور.  "االحتفا  العجيب"

عتمدت في تصععميماتها على أبسععط الوسععائ  التعبيرية، وتمكنت بشععاعريتها ا

من خلق المواقط الدرامية بتصععميمات راقصععة في منتهى الصععفاء. من أهم 

 ."Selina"، "كرنڤا  الحيوانات " "الليلة الثانية عشرة"تصميماتها 

Howes, Dulcie  9109ــ هوز، دولسي  

قية. درسعععت تحت إشعععراط راقصعععة باليه ومدرسعععة رقص جنوب إفري

هيلين ويععب، ثم انتقلععت إلى لنععدن وتعلمععت البععاليععه والرقص اإليمععائي تحععت 

دت اڤلوڤا في جوالتها، وعاپإشععراط كراسععكه وكارسععاڤينا. رافقت الباليرينا 

مدرسععععة باليه ملحقة  9179إلى جنوب إفريقيا. أسععععسععععت عام  9172عام 

يه فرقة بال"عد إلى تعاون، وكونعت فرقعة رقص تحولعت فيمعا ب پبجعامععة كيع

وتخلت عن إدارة المدرسعععععة  9111. غادرت فرقتها عام "تاون پمدينة كي

 . 9137عام 
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Hoyer, Dore  9111ــ  9199ــ هوير، دور  

راقصعة باليه ومصممة رقصات ومديرة فرق باليه ألمانية، تعلمت في 

. 9177، وبدأت الرقص وتصميم الرقصات عام "Gret Palucca"مدرسة 

  فرقة ڤيڠمان وفي دريسدن و،راتز. أسست مدرسة رقص باليه رقصت م

.  ثم تسععلمت 9191و 9191في دريسععدن، وأشععرفت على إدارتها بين عام 

 .9119و 9191را هامبورڠ بين عامي پإدارة فرقة باليه دار أو

Hoyos, Cristina  9141ــ هويوس، كريستينا  

،  Gadesقةإلى فر 9111انية، انضعععمت عام پراقصعععة فالمينكو إسععع

. كونت فرقتها الخاصة 9139عام  "عرص الدم"ورقصت دور الخطيبة في 

. رقصعععت األدوار البطولية في أفالم سعععاورا. أسعععسعععت Gadesبالتعاون م  

اضععععطرت لالعتزا   "Ballet Flamenco Andalucia"فرقة  9111عام 

إلصعابتها برض منعها من الرقص وتابعت نشعاطاتها في تصعميم الرقصات 

 ها، وقدمت مساهمة كبيرة لتأسيص متحط باليه الفالمينكو في إشبيليا.لفرقت

Hübbe, Nicolai  9111ــ هوّب، نيكوالي  

راقص بعاليعه دانمعاركي، تعلم في معدرسعععععععة الباليه الملكية الدانماركية 

إلى فرقة الباليه الملكية  9111وفي باريص والواليات المتحدة. انضععععم عام 

. راقص باليه طوي  القامة، 9111صعاب رئيسياب عام الدانماركية، واختير راق

قوي البنية، تألق في أداء  األدوار الرئيسية لباليهات بورنونڤي  وفق التقاليد 

المحعافظعة للفرقعة، ورقص البعاليهات النيوكالسعععععععيكية بأسعععععععلوب في منتهى  

. اعتز  الرقص "باليه مدينة نيويور "إلى فرقة  9110األنعاقة. انتق  عام 

 ، وتسلتم إدارة فرقة الباليه الملكية الدانماركية. 0221عام 

Humphrey, Doris  9199ــ  9919ــ همفري دوريس  

راقصة باليه ومصممة رقص وأستاذة باليه من الواليات المتحدة، هي 

من طالئ  مدرسة الباليه في وطنها. راقصة ذات تجربة ودراسة واطالعات 
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الكالسعععععععيكي، مروراب برقص  واسعععععععععععة ومتنوععععة. بعععدأت بتعلم الرقص

ركر اپالصععالونات، انتهاءب بالرقص الفولكلوري. بدأت الدراسععة في مدرسععة 

في لوص أنجلص،  Danishawnبمدرسعععععة  9193بشعععععيكا،و والتحقت عام 

حين انتقلت إلى نيويور   9101وانضعععمت إلى فرقتها والزمتها حتى عام 

ا في تصعععميم . تميز أسعععلوبهWeidmanوأسعععسعععت مدرسعععة وفرقة باليه م  

رقص "الباليهات بالتجرد من التضعخيم واسعتعراض البراعة والتمس  بمبدأ 

وبعبارة أوضعععععععح، افتعا   "يتعدفق من أعمعاق الراقص ويتجلى نحو الظاهر

 الحركة والسيطرة على تحوالتها لتعبر بصدق عن الحالة االنفعالية للتحظة.

موسيقية خلقت تصميمات حركية راقصة قدمت مجردة من أي مرافقة 

 "درامععا الحركععة"، 9101 "حيععاة النحلععة"، Water Study" 9101"مثعع  

 "Shakers 49)". وكانت غالبية تصميماتها ذات مضمون درامي مث 9172

، أو بحث مثالي مث  9171 "اساكالياپ"، أو مضعمون روحاني مث  9179

"New Dance" 9171.  

وتابعت إلصعععععابتها بالتهاب المفاصععععع ،  9199اعتزلت الرقص عام 

 التدريص والتصميم وإدارة الفرق.

Hus Family  ــ عائلة هوس 

أسعرة راقصعين فرنسعيين نشعطت في أوربا خال  القرنين الثامن عشر 

 والتاس  عشر، وضمت:

، راقص ومصمم باليهات، عم  في دار 9319ـععـعع  9371أو،وست 

 را باريص. پأو

 ، ابن أو،وست بالتبني، رقص في ليون9107ـعععععععـععععععع 9311أوجين 

 .La Monnaie"وبوردو وباريص وأسص فرقة باليه مسرم "

                                                           

ـــ Shakers ـ اهلزازو : فرقة دينية أمريكية يهتزو  يف صلواهتم.ــــ 



 

 159 

اب پولي مصممشعقيق أو،وست، عم  في مسرم سان كارلو في ناپيير 

 للباليهات ومديراب لمدرستها.

يا، ڤيينا وإيطالرقص الباليه في  ،پيير، ابن 9112ــ 9102أو،وست 

 وعم  مديراب لمدرسة باليه السكاال.

Hutchinson, Ann 9199ون، آّن ــ هوتشينس 

راقصععة باليه واختصعععاصععية تدوين رقصعععات، درسععت تحت إشعععراط 

يوصت وليدر، وانتقلت إلى نيويور  لمتابعة دراسعععتها تحت إشعععراط ،راهام 

وتودور وليمون. تعمقت في أبحاث تدوين الرقصععات وبشععك  خاص طريقة 

Laban.وعملت م  األخير في لندن ، 

نيويور ، وشععاركت أسععسععت وترأسععت "مكتب تدوين الرقصععات" في 

 في تأسيص المجلص العالمي للتدوين الحركي بطريقة البان. 9119عام 

سعععت علم التدوين الحركي في معهد نيويور  للفنون األدائية، وفي  درت

"، وفي لندن. ألفت مراج  هامة في مجا  علم التدوين "Juillardمعدرسعععععععة 

 الحركي.

Hyltin, Sterling  9199ــ هيلتين، ستيرلينڠ 

قصعععة باليه من الواليات المتحدة، درسعععت في داالص، وفي مدرسعععة را

"American Ballet إلى فرقععة "بععاليععه مععدينععة  0227". انضعععععععمععت عععام

نيويور ". راقصعععععععة أنيقععة وخفيفععة الحركععة تتمت  بتقنيععة حركععة السعععععععاقين 

 والقدمين في منتهى الخفة والثبات.

Hynd, Ronald  9119ــ هيند، رونالد 

م رقصات ومدير فرق باليه إنكليزي، درص تحت راقص باليه ومصعم

إلى  9110. انتق  عام 9191إشععععراط رامبرت، وانضععععم إلى فرقتها عام 

، وشعععار  في أداء 9110فرقة الباليه الملكية، واختير راقصعععاب رئيسعععياب عام 
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د" ،وپااألدوار الرئيسعععععععيعة للعروض األولى لبعاليهعات كرانكو مثع  "أمير ال

 و"أنتيڠونيا".

أولى باليهاته "قبلة الجنية" لسععتراڤينسععكي، وتسععلم  9111 صععمم عام

ڤاريا. اتسعععمت تصععععميماته بالسعععالسععععة پرا باإدارة فرقة باليه أو 9132عام 

وبوجود مسععععععحة محببة من عامة الجمهور، وتنوعت إبداعاته إال أنه اعتمد 

دومعاب موسعععععععيقعا مرافقة يألفها الجمهور مث  "تنويعات دڤورجا "، "األرملة 

" ـععع ليهار، "روزاليندا" ـععع شتراوص، "الفراشة" ـععع أوفنبا ، "أحدب الطروب

 نوتردام" ـ برليوز.

 
 


