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 لطالمااااا التااااي بااااداياتها منااااذ رافقتنااااا" الموساااايقية الحياااااة"

 أرى ماااااا كثيااااارا. اآلن حتاااااى بشاااااغف ورافقناهاااااا واثقاااااة كانااااا 

 المعهاااد طلباااة مااان قلاااة  ليساااوا وهااام الااابعض  أن كياااف بااااعتزاز

 وكثياااارا  للمجلااااة السااااابقة باألعااااداد يحتفظااااون للموساااايقى العااااالي

 لاااام التااااي األعااااداد التلبيااااة  أسااااتطي  ان دون منااااي  يطلااااب مااااا

 ترجمااة نشاار إعااادة فااي باادأنا عناادما. عليهااا الحصااول يسااتطيعوا

 أيضاااا دهشااا  لكورسااااكوف" الموسااايقي التوزيااا  مبااااد " كتاااا 

ر جمااا  الااذي الكتاااا  ماان وصااالتني التااي النسااا  لعاادد  مااان وصااو 

 مااانهم الااابعض يدهشاااني. الطلباااة قبااال مااان وغل اااف المجلاااة أعاااداد

 الحيااااة مااان العااادد ذلااا  فاااي نشااار المقاااال ذلااا  أن يؤكاااد عنااادما

 مكاناااة علاااى تااادل التاااي للاااذاكرة ياااا. العاااام ذلااا  فاااي الموسااايقية

 نحاااان بااال فقااا  هاااام ليساااوا. الصااااعد الجياااال لااادى حتاااى المجلاااة

 تعرفنااا مترجمااة  مقاااالت علااى المجلااة عباار اطلعنااا الااذين أيضااا

 قرأناااااا ونصوصاااااها  األوبرالياااااة األعماااااال علاااااى خاللهاااااا مااااان

 تابعنااااا يها مختصاااا قباااال ماااان العربيااااة الموساااايقى حااااول البحااااوث

 ولمؤلفيهااااا الموساااايقية لألعمااااال المبسااااطة الموسااااوعية البحااااوث

 التااااي الموساااايقية" النوطااااات" وجمعنااااا باااال وقوالبهااااا وألشااااكالها

 لهاااذ  ببسااااطة. منهاااا األخيااارة الصااافحات فاااي أحياناااا تنشااار كانااا 

. اآلن وخاصاااااة اآلن حتاااااى عليناااااا وديااااان وفضااااال إرث المجلاااااة

 ترافقناااااا تااااازال وال المجلاااااة رافقتناااااا البداياااااة فاااااي ذكااااارت وكماااااا

 .  وطويال مستقبال وسترافقنا

 أهاااداف عااادة ذات خطاااة المقبلاااة األعاااداد فاااي المجلاااة ساااتت ب 

 حااول ياادور لمحااور عاادد كاال فااي ملااف تخصااي  هااو منهااا األول

 حياتنااااااا إلااااااى يضاااااايف إشااااااكالي موضااااااو  أو مناساااااابة أو حاااااادث

 بالمجلاااااة الساااااير فاااااي هاااااو الثااااااني.  معهاااااا ويتجااااااو  الموسااااايقية

 تااام. فيهاااا محكااام باااا  علاااى تحتاااوي مجلاااة  جااادا  وقريباااا لتصاااب  
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 فاااي يااان  دمشااا  وجامعاااة الثقافاااة وزارة باااين عقاااد توقيااا  ماااؤخرا

 الموثقاااااة األبحااااااث لنشااااار المجلاااااة اعتمااااااد علاااااى ماااااواد  إحااااادى

 سااايدور المقبااال الملاااف. الموسااايقية البحاااوث ميااادان فاااي والمحكماااة

 مشااااركة هاااي ؛االموسااايق وتعلااايم تعلااام فاااي الخبااارات موضاااو  حااول

 التربيااااة فااااي والتخصاااا  التأهياااال ماجسااااتير" طااااال   لقباااا ماااان

 جدياادة نوعيااة نقلااة . التربيااة كليااةـااـ  دمشاا  جامعااة فااي" الموساايقية

 فهاااو الثالاااث المحاااور أماااا. للمجلاااة إضاااافيا زخماااا تضااايف أن نرجاااو

 ؛"الموساااايقية الحياااااة كتااااا " سنسااااميه لمااااا الاااادوري النشاااار اعتمااااد

. ربماااا ضااارورية ولكنهاااا المبتكااارة أو الجديااادة باااالفكرة ليسااا  هاااي

 هااااو  أو محتااارف أو طالاااب مااان المهاااتم  يحتاجاااه ماااا تلبياااة: الهااادف

 ودراساااااااات أبحااااااااث حاااااااول ومؤلفاااااااة مترجماااااااة أعماااااااال مااااااان

 تسااااااتطي  أن أيضااااااا نطماااااا . مختصااااااة موساااااايقية وموضااااااوعات

 الحاجاااة ليلباااي معاااين بحاااث أو كتاااا  ترجماااة أو كتاباااة طلاااب المجلاااة

 فااي كثياار وهااو وساايقيةالم مكتبتنااا فااي نقاا  ليغطااي أو إليااه الماسااة

 الموساااايقية والكليااااات المعاهااااد فااااي والطلبااااة األساااااتذة كاااال. الواقاااا 

 سااااتعين. ذلاااا  ونرجااااو نأماااال ذلاااا   علااااى ويساااااعدون ساااايرحبون

 بأشاااد نحااان ماااا جماعاااة  سااايحددون  الاااذين المختصاااين مااان لجناااة

 الااااذي" الموساااايقي التوزياااا  مباااااد " بكتااااا  ساااانبدأ. إليااااه الحاجااااة

 ساااابقا نشااار والاااذي داوود دياااب باسااال األساااتاذ ترجماااة ساااابقا ذكرتاااه

 تصاااافيفه إعااااادة بعااااد  بااااذل  ساااانقوم. أعااااداد عاااادة فااااي المجلااااة فااااي

  الراباااا  المحااااور يااااأتي. فيااااه الموساااايقية الشااااواهد وتثبياااا  وتحقيقااااه

 مااان والمشااااركة التواصااال تفعيااال طريااا  عااان المجلاااة أفااا  لتوساااي 

 وأبحااااثهم خبااراتهم ماان واالساااتفادة القطاار خااارج مااان الباااحثين قباال

 وهااااو فعاليااااة أكثاااار بشااااكل العربيااااة البلاااادان فااااي توزيعهااااا يوفاااا

 جمهورهاااا للمجلاااة مقااابال؛ جدياااد مااان المجلاااة ساااتقدمه لماااا تحصااايل

 .  أيضا القطر خارج

 الحياااااة رفااااد البحااااث  المثااااابرة  والعماااا   الجديااااة: نأملااااه مااااا

 النقااااد  فااااي الشااااجاعة والمشاااااركة  التواصاااال السااااورية  الموساااايقية
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 أن حالياااااا  ضااااارورية أصااااابح  ةجماليااااا شاااااروط وتلبياااااة التجدياااااد

 صااافحاتها تصاااب  أن مرجعياااة  مجلاااة" الموسااايقية الحيااااة" تصاااب 

 ال وأن  لهاااااام ومنباااااارا السااااااوريين والموساااااايقيين للمباااااادعين مرفااااااأ

   ؟ كثير أهذا اآلمال؛ نخذل

 رئااااااااااااااااااااااااااااااااااااايس 

   التحرير

 األسود نبيل. د

  

 
         

 

 

 

 

 العـربي ي النــا

 

 د. نبيل الل و

 

لو قلناا إن الثقاافاة نتااج الترباة التي توجاد عليهاا لماا خالفنا في 

قولناا أحادا . ولو قلناا أيضااااااا  إن الترباة هي التي تبتاد  فن ها وتطبعه 

بطاابعهاا فلن نكون قاد عارضاااااانا في قولنا هذا أيضااااااا  أحدا   فالفن 

لتي يعيشان عليها وفعلهما وحد  هو فعل والثقافة هما نتاج األرض ا

 اإلنسان: صانعهما ومتذوقهما.

ولعل أصااادق مثل وأبلغه إذا ما تحدثنا عن عالقة الموسااايقا بالتربة 

التي تنشاااأ فيها أن تكون  لة الناي: تل  القصااابة التي تنمو على ضااافاف 

األنهااار والبحيرات والمسااااااطحااات المااائيااة العااذبااة  تلفحهااا الشاااااامس 

ونورهاا فتجففهاا وتدحادث في ساااااايقاانهاا الطويلاة شااااااقوقا   ثم بحرارتهاا 
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تضار  بها الري  فتدخرج منها صفيرا  لعله أول نغم صدح  به الطبيعة 

 واسترع  انتبا  اإلنسان.

الناي  لة من  الت التخ  الشاااارقي الذي يتألف عادة  من: عود 

وقانون وناي وِرق  ثم دخل الكمان عليه بدوزانه الشاااااارقي ولحق  

م األصوات الصادرة عن التخ  كله.به   بعد ذل   لة التشيللو لترخ 

وصاوت الناي صوت محبب في  ذان العامة منفردا  في تقاسيم 

غااالبااا  مااا يكون طااابعهااا حنيني شااااااجني حزين  أو مرافقااا  آلالت 

التخ   أو مصااحبا  للفرقة الموسايقية العربية الموس عة التي رهرت 

رن العشااارين وتوسااا   عتادها اآللي في نهاية النصاااف األول من الق

ينفرد من  ن  آلخر بجملة موساااااايقية يعزفها بمصاااااااحبة باقي  الت 

الفرقة الموسااايقية مما اساااتحسااانه ذوق المؤلف الموسااايقي أو موز   

العمال أو قاائاد الفرقاة الموساااااايقياة أحيااناا . وماا زلنا نرى الناي في 

 ازفالتخ  الشاااااارقي وفي الفرق الموساااااايقية يجلس إلى يسااااااار ع

تااب لااه  أو ينفرد بجملااةا  ونااادرا  مااا يدتر  لااه  القااانون يؤدي دورا  كد

فسااحة تقاساايم  إال في التخ  أو في الفرق الموساايقية التي اختصاا  

 بتقديم األعمال الغنائية واآللية التراثية والشعبية.

الطبيعة هي التي عل م  اإلنساااااان النف  في الناي  إذ تعل م منها 

تضار  القصب المشرو  بفعل حرارة الشمس   محاكاة الري  التي

يصاادر صااوتا   بل أصااواتا   بعضااها شااجي حنون وبعضااها مخيف  

خصاوصاا  إذا ما سمعها اإلنسان في الظالم الدامس في ليلة تعصف 

فيها ريٌ  صاااارصاااار. وهذ  راهرة ما زلنا حتى يومنا هذا نساااامعها 

أن  رغم زحف الماادينااة والتهااامهااا كاال مااا يحي  بنااا فكيف يمكننااا

نتصااااااور ما كان  عليه الحال قديما  يوم كان  الطبيعة بكرا  وعي  

 اإلنسان فيها ال يتعدى رقعة  متناهية الصغر والشأن فيها؟

عل ماا  الطبيعااة اإلنساااااااان القااديم أن النف  في قصاااااابااةا مفتوحااة 

الطرفين يصاااااادر نغماة  مرهوناة  بطول القصاااااابة  ولعله بالتجريب قد 

اساااتصااادر منها نغماتا مختلفة". هكذا  جو ف قصااابات مختلفة األطوال
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يمكننا تخي ل بداية رحلة اكتشاااف الناي  لة  موساايقية . ولعله نف  مرة في 

قصاابة أصاادرت صااوتين أحدهما من فتحته الساافلية وثانيهما من شاار ا 

موجودا على ساطحه فاكتشاف اإلنساان بالمحاكاة والتجريب مسااألة فت  

 االكتشاااااف الثانية إذ جعل ثقو ا في جساااام القصاااابة. كان  تل  مرحلة

القصاااااابااة الواحاادة تدحاادث أكثر من نغمااة. والتجااار  الكثيرة هي التي 

ج  علمته ساامعا  كيفية اسااتخراج نغمات مختلفة من قصاابة واحدة. وتدر 

قوة نفخه فيها عل مه اساااتصااادار أصاااواتا مختلفة الشااادة. والرحلة التي 

ة كي متعاقب نصااافها هنا احتاج  سااانين طويلة وتجار  كثيرة وأجياال  

تشااهد والدة الناي على النحو الذي وصاالنا. ونحن هنا نسااتنب  عقليا  ما 

يمكن أن تكون عليه رحلة القصابة من ضافة ترعةا أو ساقية أو مسط  

مائي أو نهرا أو بحيرة إلى شاااااافتين متكورتين ينف  صاااااااحبها فيها من 

 روحه وتتحر  أصابعه على ثقوبها مصدرة  نغماتا مختلفة .

  الناي في أذهان العامة بالتمهيد لرف  األذان وخصااوصااا  ارتب

أذان الفجر في اإلذاعاات العربياة أو بعد رفعه. كما ارتب  صااااااوته 

بالتمهيد لرف  أذان اإلفطار )المغر ( في رمضااااااان وبعد  مرتجال  

تقاسااايم تبعث على الخشاااو   ولعلها اآللة الموسااايقية النجم من بين 

مثل هذ  المناسااابات. وهي حتما  لم  ساااائر  الت التخ  الشااارقي في

تكن كاذلا  في المنااسااااااباات التي ذكرنااهاا وإنما الذي جعل لها هذ  

الصااااااورة الصااااااوتية هو المذيا  والرائي ودخال كل بي ا فترساااااا  

 صوت الناي في وجدان الناس مرتجال  في أوقات طيباتا.

فها؟ وكيف نصاااااانعها؟ أساااااائلة  ما هي  لة الناي؟ كيف نوصاااااا 

 تباعا .سنجيب عليها 

الناااي من فصاااااايلااة اآلالت الهوائيااة  يخرج منهااا النغم باادخول 

الهواء إلى تجويفاااه بااادفعاااه من فم العاااازف وخروجاااه من الثقو  

المحفورة على وجهاه  يدخرجاه العازف بأصااااااابعه متالعبا  به محدثا  

د  ونحدد   نغمة  من كل ثقبا فيه. وهذا توصااايف تبسااايطي جدا  سااانجو 

 الحقا .
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ف بااااآلالت يقول الفااااراب ي في كتاااا  الموساااااايقاااا الكبير يعر 

الهوائيااة: "إن هااذ  اآلالت إنمااا تحاادث فيهااا النغم بمصااااااااكااة الهواء 

أما فيما يتصاااال بكيفية حدوث  (1)السااااال  في المنافذ المعمولة فيها." 

ة النغم وثقلهاا تحدثان  حادة النغم في هاذ  اآلالت فيقول الفاارابي: "حاد 

هواء الساااااال  من القوة التي دفعته فنفذته في هذ  اآلالت  إما بقر  ال

في التجويف أو ببعد  عنها  من قبل أن الهواء السااال  متى كان قريبا  

من الداف  له كان  حركته أسااار  ومصاااادمته أشاااد  فتصاااير أجزا   

دع عن المحر   أشاد اجتماعا  فيكون الصوت الكائن عنه أحد   وكلما بععد

ف  فتكون النغمة الكائنة عنه له كان  حركته أبطأ ومزاحمته أضااااااع

 .(2)أثقل"

الناااي نااايااات  بمعنى أن الناااي ليس  لااة  واحاادة  منفردة  يعزف 

عليهاا عاازف الناي كل شاااااايء كما هو حال عازف العود وعازف 

القانون وعازف الكمان الشااااارقي. ففي حين يكتفي أعضااااااء التخ  

 الشاااااارقي بادلة واحدة يكون لعازف الناي نايات إذ إن لكل نصااااااف

درجة موسايقية نايا  خاصاا  بها يدساامى بها يعزف عليها عازف الناي 

مصاااحبا  المطربين والمنشاادين وف  طبقات أصااواتهم. وهي عموما  

تنقسم على النحو التالي: ناي أساسي  نايات مساعدة  نايات إضافية 

 سنفصلها الحقا .

ال تكاد تخلو ثقافة من ثقافات العالم  أو حضارة  من حضاراته  

من ذكر الناي أو ما يشاابهه. ولعل الساابب أن يكون ما قد ذكرنا  في 

مقدمتنا من أن التربة والماء والقصاااب والشااامس والهواء عناصااار 

من الطبيعة تشااااارك  معا  في لف  انتبا  اإلنسااااان إلى ان القصااااب 

المشااارو  بفعل حرارة الشااامس يصااادر صاااوتا  عندما تضااار  فيه 

مشااااااتركات" اإلنسااااااانية في نواحا الري . ونحن عندما نتكلم عن "ال

متعاددة بادءا  من مشاااااااعر اإلنسااااااان ومرورا  ببعض المفااهيم التي 

                                                           
ــــــ 1  عر       حتقيق وشرح غط س عبا  مللك خشبة  د     كت بكتا  الموسيقا الكبيرــــــــــــــ لفا ايب لفا          ـ

 .772  ص 2967  ق هرة 
 .772ـــ  ملرجع   س اق  ص  2
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دخلاا  المزاج والتقاااليااد واللغااات  نااذكر الناااي على أنااه أحااد هااذ  

شااتعركات" اإلنسااانية في الموساايقا وإن اختلف  أشااكال هذ  اآللة  "المد

 عند بعض األقوام لتعذر وجود القصب عندهم.

"قصااااب" للداللة على أصاااال  (1)"ناي" بالفارساااايةتعني كلمة 

مادتها وتساااتخدم العربية كلمة القصاااب إلى جانب اساااتخدامها ناي  

كما وتسااتخدم كلمة الغا  بالمعنى نفسااه للداللة على قصاابة مفتوحة 

فااة مفرغااة من لبااابهااا األبيض الطري وتفت  فيهااا  الطرفين  مجو 

 ثقو  الستصدار أصواتا منها عن طري  النف .

وإن كااان اإلنسااااااان الباادائي قااد عرف أول مااا عرف من اآلالت 

الموساااااايقيااة اإليقاااعيااة منهااا  فاادن الناااي ربمااا تصااااااد ر قااائمااة اآلالت 

تة نغما  بفعل الظاهرة الطبيعية التي أسلفنا ذكرها.  المصو 

 

 (2)الناي عند الفراعنة

رهرت  لاااة النااااي في نقوا الفراعناااة المختلفاااة  ولعااال تواتر 

لل على أهميتها كدلة تدساااتخدم أوال  في الطقوس والشاااعائر رهورها أن يد

الدينية  إذ أن نقشااها على جدران المعابد ال يبرر  سااوى اسااتخدامها في 

ممااارسااااااة الطقس الااديني. غير أن أقاادم أثر عدثر على الناااي حتى اآلن 

                                                           

ــــــــــــــــــ 1 ـــــــــــــــــــ هو   لخو  زمظ قو ه  "  ن ي مفاتي  العلوم  ويف المعجم في اللغة الفارساااية"  ن ي    ظ ف  ســـــظ :   ر   ـ
مر آ ةُ   ٍخ ميب يعين   قصــــبة  ةو فة  ميب خشــــ      ب    ن ُييم  ف يُزمر فيم   فمو من   و     ]وهو [ ملزم  ..."(  

جنس  ملز مري  غري   ه  وٌع منه من رد  خيتلف عيب  ملز مري   ن طقة  ذو ت  ملب سـ،   و    ســنة  ملصــو ذه  وذ ك امف يعتفا 
 ملؤدي على   تحك، يف عفود  هلو ء   نـ ز  مـ ً ع على جـا      بواـة  ر جخر ن   ن ، ميب   َـُقـف   مل تويـة  فيـه  اـ  تبـاي  

 صـــ اع   ف  يف  ملزم  . وهو قال   عما  يرجع جو  و خر   قرف   ر اع  هل،ري  اعا رمو  طبق ت  ملتصـــو فة يف عليم  ا 
 إلســــــــ    عنام  دعإ  ت جة جو ذلح   ملا ًة   نبوية و شــــــــع     ز ه د و  ن ســــــــ ل..  فك ف   ذر ل  صــــــــح ب   تك ي  

 672ذكـ يـ   ملو ويـة : ذبـ ع موج ـ  ج     ـاييب   رومظ  ملتو  ســـــــــــــنة   َره،  عتنـ ءع ذـ ا  ة ـة  فـ شـــــــــــــتمرت عنـاه، يف 
 لم،رة(. و  ظ   نــ ي ي يرد يف مؤ  ــ ت  صـــــــــــــحــ ب  ملوســـــــــــــيقــ  خ     قروف    اعــة   ُوف    فل، يــ  را   كنــاي  وج 

 .236ــ  236   ةلا  خل مس  ص المعجم الموسيقي الكبير       ".    ر  غط س عبا  مللك خشبة  
عرف  ملصريوف   قا مى آ ة   ن ي يف    ف   َ ميب قب   ملي د  يف عما   او ت    قامية و  وسطى  وي ينقطع ذ ره   ــــ 2

  و  ستخا مم  اعا ذ ك   ت  يخ.
 .99  ص اآلثار الموسيقية في مصر القديمة   ر  صبحظ   و   شيا  
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منقوا على حجر من األردواز يعود إلى فترة تسااااااب  رهور األساااااار 

تدل النقوا على أن قدامى المصااريين قد عرفوا المصاارية القديمة. كما 

في أهرامات  90أنواعاا  مختلفاة  من الناايات إذ تدظهر نقوا المقبرة رقم 

الجيزة نقشاا  لنايا طويل متعدد الثقو  في مشاهد صايد  ونقشاا   خر إلبن 

 وى يعزف على الناااي. كمااا عدثر على ناااي في المقبرة الملكيااة يعود 

فرت فيه ثقوٌ  أربعة  المسااااااافات فيما بينها  ق.م. 2440تااريخاه إلى  حد

 . ولعل مقبالت السنوات كاشفة لنا  ثارا  كثيرة بتواري  أقدم.( 1)متساوية

 النايات التي استخدمها الفراعنة المعروفة حتى اآلن:

: وهو بطول قامة رجل متوس  الطول ينف  فيه ـ الناي الطويلــ

طلب من العازف مقدرة العازف واقفا   صوته غليظٌ خاف   ويت

نف ا كبيرة واستخدامه نادر لصعوبة حمله والتنقل به وصعوبة 

 النف  فيه.

سنتمترا  تدحفر فيه  06إلى  06: ويبلغ طوله ـــ الناي القصير

ثقو  تتراوح من اثنين إلى ستة ثقو  تق  في النصف الثاني 

من الناي قياسا  إلى الجهة التي ينف  فيها العازف. وتكون 

عية عازفه جالسا  على إحدى ركبتيه كما أرهرت النقوا وض

وهو يمس  بالناي مائال  من ناحية الفم إلى جهة اليسار  وهو 

 أكثر شيوعا  في االستخدام من الناي الطويل.

ــ نايات بثقو  ثالثةا أو أربعة أو خمسة ثقو  وأحيانا  سبعة 

 ( 2)بعضها موجودة في المتحف البريطاني.

 
 لحضارة اآلشوريةالناي في ا

رهرت اإلشاااااااارات الموساااااايقيااة األولى عنااد األشااااااوريين في 

منتصاف القرن الثالث عشر قبل الميالد. وما عدِرفع عن الناي عندهم 

يماثل ما أساالفنا فيه عند الفراعنة من حيث عدد ثقوبه وطول القصاابة 

                                                           
 .74ــ  74 ت د   مكتبة  تي ة  اريوت   بن ف  :ا  ذ  يخ(  ص.ص  منشو  تاري  الموسيقا الشرقيةسلي،  تلو  ـــ  1

 .99  ص 2004  مكتبة مااويل    ق هرة  لة الناي ونشأة الموسيقا وتطورها ض  ااير  ي سر   ش فعظ  ــ  2
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وطريقااة إمسااااااا  العااازف بااه ومناااساااااابااات اسااااااتخااداماااتااه الاادينيااة 

   .(1)والدنيوية

 ناي عند الفرسال

يعد الفرس أول من استخدم الناي في موسيقاهم. وكانوا يسم ون 

كاال  لااة مصاااااانوعااة من نبااات الغااا  مفتوحااة الطرفين مزمااارا   

وعدرف  له أساماء أخرى بأشاكال مختلفة سام وها: قصبة    قصابة  

شااابابة  وهي مصااانوعة كلها من نبات الغا  أي القصاااب. ومن ثم  

ق الفرس تسامية  بي ن الناي المصانو  من القصااب رخيم الصوت فر 

فأطلقوا عليه إسااااام: )ناي نارم( أي الصاااااوت الرخو  تفريقا  له عن 

المزمار شاااديد الصاااوت حاد   الذي أطلقوا عليه إسااام )صاااور ناي( 

المعروف عندنا اليوم بالصاااارناي  أو الزرناي أو الزورنا وهي  لة 

ت االحتفاالنغمية خشاااابية حادة الصااااوت بعيدة المدى تسااااتخدم في 

الشاااعبية إلرقال حلقات الرق  الشاااعبي والدبكة يصااااحبها الطبل 

 الكبير.

: ساااااافر التكوين  اآلية الكتاب المقدسوقاد ورد ذكر الناي في 

  وتشيران إلى أن "دانيال" كان 02ـاااـااا  06الرابعة: السورتان رقم 

راعيا  وأخو  "يوبال" كان يضااااار  بالعود وينف  في المزمار. كما 

سافر الملو : اآلية األولى: السااورة رقم أربعون. وورد في ورد في 

ساافر يهودي : اآلية الثالثة: السااورة العاشاارة: "واسااتقبلو  باألكاليل 

والمصااابي   راقصااين بالطبول والنايات". وفي ساافر إشاااعيا: اآلية 

: "تكون لكم أغنية كليلة تقديس عيد؛ وفرح قلبا؛ 02: السااااااورة 06

 إلى جبل الر   إلى صخر إسرائيل".كالسائر بالناي؛ ليأتي 

ورد ذكر الناي في مخطوط عربي يعود تاريخه إلى القرن 

 الخامس عشر يقول:

                                                           
ـــع طف جمــــ  1 ــــ  22   ص.صاليب العزف على  لة الناي في مصر وتركياـــة ألهم أسـاـة مقارنـاـادراس    ـ

22. 
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"كان مزروعا  تح  الجبل قليل من القصااااب.. فلما كان القصااااب 

ليس لاه ثمٌر يجنى؛ أود    فيه هذا الساااااار الغريب المعنى  وذل  أن 

ن نور   تعااالى؛ النور دخاال من جااانااب وخرج من  خر  فاااحترق م

فاكتساااااب هذا السااااار اإللهي؛ ولهذا تغالوا في القصاااااب )الناي(  حتى 

صانعو  من الفضاة والذهب والنحاس والخشب  فما أغنى عن القصب 

 (1) إال  القصب."

 الناي عند العر 

عدرف الناي عند العر  باساااامه الفارسااااي )الناي( رغم وجود إساااام 

ظن أن العر  عرفوا الناي عربي واضاا  صااري  له )قصاابة(. وأغلب ال

الفاارسااااااي في الجااهلياة لقر  بالدهم من بالد فاارس ولماا كان بينهم من 

تجارة وحل  وترحال. وأن هذا الناي انتقل في األرض التي سااكنها العر  

وفتحوهاا فيماا بعاد في عهد الدولتين األموية فالعباسااااااية. وال يعني هذا أن 

عربي ويدعزف عليه بالطريقة الناي الفارسااااي يصاااادر ما يصاااادر  الناي ال

نفسااااااهاا التي يعزف فيهاا بالناي العربي إذ إن فروقات النغم المعروفة بين 

الموساايقا العربية والموساايقا الفارسااية راهرة في النايعيحن من حيث اختالف 

درجة ثالثة أربا  الصاااوت فيهما  فضاااال  عن أن الناي الفارساااي مغل ف 

ينف  فيها العازف في حين يخلو الناي مادعم بقطعاة معدنية من الجهة التي 

العربي من هذا. والفروقات التي أسااالفناها راهرة أيضاااا  في الناي التركي 

من حيااث إصاااااادار النغمااات فضااااااال  عن تغليف األترا  الناااي من جهااة 

 العازف بمبِسما من العاج أو العظم.

يدطل  على الناي تسميات كثيرة نذكر منها: الزير  الفحل  

المنجيرة  المصفار  المزمار  الصورناي  الزورنا   المنجارة 

الشبابة  اليرا   الزمارة  القصب  الموصول  الصفارة  الغيطة  

 والزركة.

                                                           
ـــــ  240  ص كشف الهموم والكر  في شرح  لة الطر ــــــ  1   وهو خمطوط جممو   ملؤ ف يرجع ذ  يخ ذم ي ه 242ــ

جو   قرف  خل مس عشــــــــر  ملي دي  ذ را د. لفود قط ط يف ةَه  "آ ة   ن ي ضــــــــفيب فصــــــــيلة  هلو ًي ت  مق  اة ذ  خيية 
 لفوســــــــيق   خ   رت ثية يف  ملوســــــــيق    عراية(    فم   ةفع   عر  و غ  و وجية"  ةث مقا  جو   ناوة   علفية :آجت   ن 

 .6  ص 2006م  س \آذ   29و 24على ه مش  ججتف ع   عشروف ةلسه   تن ي ي يف ذو س يف    رتة   و قعة ا  
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تطرق العلماء الفرنسيون الذين رافقوا نابوليون بونابرت في 

حملته على مصر إلى  لة الناي فذكروا لها أسماء مختلفة أحصوها 

 ذكروا:ف (1) .وصف مصرودونوها في 

 ـــ الناي شا : الناي الكبير.
 ـــ الناي كوشو .

 ـــ الناي سفرجة.

 ـــ الناي المطل .

 ـــ الناي جرف: الناي الصغير.

 ـــ الناي الحسيني.

 ـــ الناي إبنان.

 ـــ الناي شا  منصور.

 ـــ الناي قرة.

 ـــ الناي العراقي: الناي البابلي المدوزن على مقام العراق.

قل ونصف العقلة.ـــ ناي ن  ه ونيم: ناي بتسِ  عد

 (2)ـــ وضعيات عازف الناي للعزف على اآللة 2

للناي  شأن اآلالت الموسيقة كافة   وضعيات للعزف عليه  

 ألداء متقن تعتمد الجسم والذراعين وأصاب  اليدين والشفتين.

وضعية جسم عازف الناي: جسم العازف جالسا  كان أم واقفا  

ائما  مسترخي الكتفين مستقيم الظهر مرفو  الرأس يجب أن يكون ق

 باتجا  األمام.

وضعية ذراعي عازف الناي ويديه: تثنى الذراعان عند الكو   

كان مقوستان تمس اليدانوترفعان إلى مستوى  يناسب العازف. كفا 

 بالناي.

                                                           
 .247   ص2962   جلزء   س اع    ق هرة  مكتبة  خل جنظ  مصر وصفــ  1
 .22ــ  20  ص.ص 2966  د     كت ب   عر   لطب عة و  نشر  نايأصول دراسة الــ لفود ع إ   2
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وضعية أصاب  عازف الناي: توض  األصاب  فوق الثقو  بحيث 

تسر  منها الهواء وتتوض  أصاب  اليدين اليمنى تسدهما تماما  كيال ي

 واليسرى كما هو مبي ن في الجدول التالي:

 اليد اليسرى اليد اليمنى
يوضع   بنصر فوق  - (2:1يوضع   بنصر فوق   َق   -

 4  َق  
ذوضع   وسطى فوق  - 2ذوضع   سب اة فوق   َق   -

 4  َق  
 اة فوق ذوضع   سب - 3ذوضع   سب اة فوق   َق   -

 6  َق  
 4و 3يوضع  إلذ   ا    َقب   -

  إلمس ل ا  ن ي.
يوضع  إلذ   فوق   َق   -

  خلل ظ
م  الشفتان على شفة الناي العليا  وضعية شفتي عازف الناي: تدزع

 بزاوية متفرجة.

كيفية إصدار الصوت من اآللة: يدزفر الهواء المخزون في 

صوت الناتج عن اصطدام الهواء الرئتين زفرا  رقيقا  حتى يصدر ال

بفم الناي. وعلى العازف أن يتجنب انتفا  أوداجه إذ ال يتطلب 

 العزف على الناي زفرا  قويا  بل نعفعسا  هادئا .

مجموعة النايات التي يعزف عليها عازف الناي: عدد النايات 

الالزمة ألداء الموسيقا العربية ثالثة عشر نايا  تندرج ضمن ثالث 

 صوتية على النحو التالي:طبقات 

 : نايات الطبقة الصوتية الكبيرةالمجموعة األولى

                                                           
 ثقوب   ن ي يف  مللحق  ملرفق. ــ    ر ذرقي، 1
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 ـــ حسيني. 4ـــ نوى.  0ـــ بوسل .  0ـــ دوكا .  2

تتعادل طبقتها الصوتية م  الطبقة الصوتية العالمية الواقعة بين: 

 ذبذبة. 444و 400

 : نايات الطبقة الصوتية الصغيرة.المجموعة الثانية

ـــ                           ـــ جهار كا .                       ـــ راس .

 عجم.

 وتنخفض طبقتها بعدا  طنينيا  كامال  عن الطبقة الصوتية الكبيرة.

 : نايات الطبقة الصوتية المتوسطة.المجموعة الثالثة

ـــ نوى ونصف.  0ـــ بوسل  ونصف.   0ـــ دوكا  ونصف.  2

 ـــ حسيني ونصف. 4

يظهر من تسااااااميااتهاا هي نايات طبقتها الصااااااوتية تزيد أو  وكماا

تنق  نصااااااف درجة عن الطبقة األصاااااالية  ففي الطقس الحار ترتف  

الطبقااة الصااااااوتياااة قليال   وفي الطقس الباااارد الرطااب تهب  الطبقاااة 

الصاوتية قليال . أو يعزف بها العازف مصاحبا  لمطر  ال يتقيد بالطبقة 

 (1)األصلية.

 

 الصوتية التي تصدر عن كل ناي:ـــ النغمات  2

  ـــ الحدود الصوتية لناي الدوكا . 2

 

 

 
                                                           

ـــــــــــــــ  1 ــــــــــــــــ وهن ل   ي يسـفى   ي  مل هو  :سـظ ايك  (  و  ي  رد ف :جو ب   ي   ر سـإ(  و  ي   ري  :جو ب   ي ـ
 ه  جذ جهن  نيف   طبق ت   صـــوذية   َ ل   ن ذ ر   او  ا(. وج ذنا ن ه ا   ن ي ت   َ ثة وج ذاخ  ضـــفيب ذصـــ

قليلة  جســتخا   تاة  صــو ي  وجم ف ي   ل وق   طر    رخي،    ي ذ مــله موســيق      شــرقية   ف  و  يف   صــو ة 
   صوذية    هنية   ن ذكو إ عنا  ملستفع   شرقظ و  عر  عفوم ع عيب آ ة   ن ي   ش،ية   رخيفة.
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 ـــ المساحة الصوتية لناي الراس . 0

 
 
 

  ـــ المساحة الصوتية لناي البوسل . 0

 

 
 

 ـــ المساحة الصوتية لناي الجهاركا . 4

 

 

 

 ـــ المساحة الصوتية لناي النوى. 4

 

 

 لحسيني.ـــ المساحة الصوتية لناي ا 0

 

 
 ـــ المساحة الصوتية لناي العجم. 7
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نة الموسيقية 3  ـــ صعوبات عازف الناي في قراءة المدو 

على عاازف النااي أن يجياد قراءة المادونة الموساااااايقية )النوتة( 

إجااادة  تااامااة  لكي يتمكن من تنفيااذ األعمااال الموساااااايقيااة في الحفالت 

تحتاج لتدريب وصااااااقل  واالسااااااتوديوهات. ولئن كات مهارة القراءة

للعازفين كافة   وهي مهارة تكتسااب بالتدريب المتواصاال المتدرج في 

صاعوباته  فلقد تبدو  وهي حتما  كذل   عند عازف الناي صعوبة  بل 

صااااااعوبااات تفوق صااااااعوباااات زمالئاااه ممن يعزفون على اآلالت 

األخرى. وسااااابب هذ  الصاااااعوبة يكمن في أن على عازف الناي أن 

ونات بقدر عدد النايات الثالث عشاارة التي تلزمه ألداء يتقن قراءة مد

مهمته كعازف. من هنا رهر وشاااا  إجادة عازفي الناي قراءة بعض 

نات النايات دون غيرها.  مدو 

 

 ـــ مناهج تعليم العزف على  لة الناي 4

تطورت تقنياات العزف على  لاة الناي بفضاااااال جهود عازفين 

جي متمكنين أدلى كل منهم بدلو  بتألي ف منهجا دراسااااااي تدريبي تدر 

فني باادنا معااا  طرح فيااه وجهااة نظر  في تطوير مهااارات عااازف 

 الناي إنطالقا  من تجربته العملية.

لكل  لة من اآلالت الموساااايقية خصااااوصاااايات تتصاااال بطبيعة 

صااااااوتهاا وطريقاة صاااااانعهاا والمهاارات التي تتطلبهاا من العازف 

البساااااي  انطلق  فكرة  المتدر  إلجادة العزف عليها. من هذا المبدأ

ج لكل  تأليف مناهج تعليم العزف على اآللة الموسااااايقية: منهج متدر 

 لاة. وقد خدم الغربيون موساااااايقاهم في هذا خدمات جليلة  في حين 

رل  المحاوالت الطيبة في تعليم العزف على  التنا الشرقية قاصرة  

ي يجب ذفي مناحي كثيرة تفتقر إلى التماسااا  وأحيانا  إلى الهدف  ال

 أن يكون في كل الحاالت تطوير أداء العازف على  لته.

ال يدقصااااااد من تأليف مناهج العزف تعليم الطالب وتدريبه على 

عزف مقطوعاات موساااااايقياة فليس الهدف من المنهج هذا وإن كان 
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على المنهج أن يورد في متناااه مؤلفاااات يتطلاااب عزفهاااا مهاااارات 

 الطالب عليها.وتقنيات كان  موضو  درس من الدروس تدر  

 

 ـــ نظرة في أهم مناهج تعليم العزف على  لة الناي 2ـــ  4
 عنوانه صدورهتاريخ  جنسيته مؤلف المنهج 

2 
 مصري عبا  تفيا مشع 

2967 
د  سة   ن ي 

 ا  طريقة   علفية
  صو  د  سة   ن ي 2966 مصري لفود ع إ 2

3 
 ذو سظ ص ح   اييب  مل  ع

2994 
  ن ي وطريقة 

 يسهذا  

4 
  بن ين   طو ف سويا

2000 
منمج آ ة   ن ي 

 :قص (
   ن ي ا   ف  ز ا  مصري علظ  ت ين 4
 المطلو  تحصيلها عند عازف الناي ـــ المهارات 4

 ـــ ضب  التنفس والتحكم به.

 ـــ سالسة تحري  أصاب  اليدين اليمنى واليسرى.

 ـــ العف .

 ـــ الزغردة باألصاب .

 تقال بين نغمتي القرار والجوا .ـــ سالسة االن

ـــ تساوق حركة األصاب  والشفتين أثناء االنتقال بين نغمتي 

 الجوا  والقرار.

 ـــ مرونة الرسغين.

 ـــ سهولة فت  أصاب  اليد باألصوات الغليظة.

ـ مرونة تبادل األصاب  م  حركة الشفتين في عزف المسافات.  ــ

 

 لعربيـــ أهم عازفي الناي في الوطن ا 6
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: علي الدروي   عبد السااالم ساافر  سااليم كسااور  زياد سااوريا

 قاضي أمين  وفاء سفر  مسلم رحال.

 : نعيم بيطار  سمير سبليني  أنطوان سويد  رالدا سالم.لبنــــان

 : حسن الفقير.األردن

: علي صال   أمين بزري  جرجس سعد  الشي  مصـااااـااااـااااـاااار

محمود صااااب   عزيز صااااادق  حسااااين فاضاااال  علي 

 حفني  اسماعيل البدري  محمود عف .ال

 

 نبذة عن أشهر عازفي الناي في مصر ــ 2ــ  6

 (2934ــ  2664أمين بزري )

. كان أشهر 2204وتوفي فيها سنة  2004ولد بالقاهرة سنة 

عازفي  لة الناي في أواخر القرن التاس  عشر وبداية القرن العشرين. 

فقد بصر  وهو في  تعلم العزف على يد أحد المولوية األترا .

العشرين من عمر  إثر صدمة نفسية ألم   به. تتلمذ عليه جرجس 

سعد  كان بارعا  في التصوير لدرجة أنه كان يستعمل عقلة ناي واحدة 

خالل الحفلة مهما تغير المقام  وكان يمتاز بنفس طويل صافي 

 وحالوة. كان عضوا  في تخ  عبد  الحامولي.

 (2940ــ  2667علي صال  )

جد  عازف القانون الشهير محمد عبد  صال  اشتر  بالعزف م  

جمي  مطربي النصف الثاني من القرن التاس  عشر وكذل  مطربي 

 العقدين األول والثاني والثالث من القرن العشرين.

ساجل أساطوانات م  الحاج سيد السويسي )عود( وعبد العزيز 

فاادهم الخااديوي القباااني )قااانون(. كااان أحااد الموساااااايقيين الااذين أو

إسماعيل إلى اآلستانة )استانبول( م  المطربين محمد عثمان وعبد  

الحامولي والشااااي  يوسااااف المنيالوي  وإبراهيم سااااهلون )كمان(  

ومحمااد العقاااد الكبير )قااانون(  وأحمااد الليثي )عود(  وذلاا  للغناااء 
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في حضااارة السااالطان عبد الحميد الثاني وقد منحه السااالطان وساااام 

 المجيد.

 جس سعد العريفجر

وتوفي فيها في منتصف القرن  2070ولد في القاهرة سنة 

العشرين. كان يعمل عريفا  بالكنيسة. تتلمذ على العازف أمين بزري. 

عزف م  صال  عبد الحي  ومحمد عبد الوها   وكان أول عازف 

 ناي بفرقة أم كلثوم.

كان يجيد الصاااااوت المزدوج في  لة الناي  ويرتجل التقاسااااايم 

راعة ال مثيل لها وقد امتاز بجمال الصاااوت ورقة القفالت  جعلته بب

من كبار مبدعي التقاساااااايم واالرتجال في عصاااااار   وكان أول من 

اسااتعمل البشاافرة وهو جزء يوضاا  على مبساام الناي يقلل من قطر 

المبساام إذا كان الناي من النايات العريضااة  وهو ما كان متبعا  لدى 

 عازفي الناي األترا .

 صادق عزيز

  والد  أحمد ب  2204وتوفي سنة  2266ولد بالقاهرة سنة 

صادق كان يعمل بسرايا عابدين في فترة حكم السلطان حسين. التح  

بفرقة الموسيقا بالمدرسة الفرنسية التي كان يدرس فيها  أنهى 

 دراسته الثانوية وعين في وزارة الزراعة.

ية ومن المولوية أحب  لة الناي من خالل اسااتماعه للفرق الترك

األترا  المقيمين في مصاااااار كما كان يسااااااتم  لكل من أمين بزري 

وجرجس ساااااعد. تعلم العزف على  لة الناي  وعمل في تخ  محمد 

عباد الوهاا  وقاد اسااااااتعاان به في أفالمه الساااااابعة  كما كون فرقة 

خاصاااة به تضااام كبار العازفين وتحمل اسااام فرقة الراديو الشااارقية 

باإلذاعة  2934صااااااالت الموساااااايقية منذ عام قدم  العديد من الو

المصاااارية. عين في أوائل الخمسااااينات قائدا  لفرقة موساااايقا اإلذاعة 

وكان له إسااااهام في التوزي  الموساااايقي كأوبري  مجنون ليلى غناء 

محمد عبد الوها  وأسامهان. كثير من موسيقات محمد عبد الوها  
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في فيلم "نشاااااايد كاان  من توزيعه. وز   نشاااااايد الجامعة ألم كلثوم 

 األمل" من ألحان محمد القصبجي.

 (6391ــ  6391حسين فاضل )

. في باادايااة 3/6/2926 ولاد ببلادة ميمون  مااديرياة الغربياة في

حياته التح  بمعهد االتحاد الموسااااايقي بالقاهرة  وتعلم العزف على 

 لة الناي على حلمي عبد العزيز قطة  وبعد أن أتم دراسااااااته بتفوق 

آللة الناي بالمعهد نفساااااه. بدأ حياته العملية متنقال  بين عين أساااااتاذا  

عادة فرق منها فرقة يوسااااااف عز الدين وفرقة فوزي منيب. عزف 

م  أم كلثوم وفريااد األطرا ومحمااد فوزي وليلى مراد وغيرهم. 

عمل عازفا  آللة الناي بالفرقة الموساااايقية لةذاعة المصاااارية وكان 

يرأساااااه محمد عبد  صاااااال    أحد أفراد خماساااااي اإلذاعة الذي كان

اشاتغل لفترة بالفرقة الغنائية االستعراضية  وفرقة الموسيقا العربية 

بقيادة عبد الحليم نويرة. سااافر إلى ليبيا في أواخر حياته لكنه لم يب ع 

 .2974فيها طويال  إذ داهمه المرض فعاد إلى مصر وتوفي عام 

 المــــالسيد س

  في محااافظااة أساااااايوط  تعلم العزف  لااة 22/2/2920ولااد في 

القولة )السلالمية ـااـاا السبس ـااـاا الستاوية( وكذل  على  لة الناي على يد 

 سيد الضو من مواليد محافظة أسيوط أيضا .

عندما تمكن الساااايد ساااااالم من العزف على  لة الناي رحل إلى 

القاهرة  وقابل صاااااحب ومدير معهد اإلتحاد إبراهيم شاااافي   الذي 

وسااااااجلاه بمعهاد اإلتحااد فتعلم قواعاد الموساااااايقاا العربية شااااااجعاه 

والتصاوير على الناي لدرجة عالية  وكان من أهم المصورين على 

العقلة الواحدة. من أهم مهاراته قلب النفس إذ كان يساااتطي  أن يأخذ 

نفساااه م  اساااتمرار عزفه دون انقطا  للجملة الموسااايقية ودون أن 

 براهيم شاافي  بفري  المعهد حيثيشااعر المسااتم  بذل . اسااتعان به إ

كان  تقدم وصالت غنائية وموسيقية باإلذاعة في األربعينيات  وقد 

عمل م  كثير من الملحنين والموساااايقيين في هذ  الفترة ومنها فرقة 
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علي فراج وكان  أكبر فرقة موسااايقية في ذل  الوق . عزف م  أم 

ي  كلثوم في قصااااااياادة "ولااد الهوى" من ألحااان رياااض الساااااانباااط

وصااولو الناي في وساا  القصاايدة له. شااار  م  حسااين فاضاال في 

 مقدمة اللحن وينفرد هو بالجملة الموسيقية في وس  اللحن.

كاان ثاالث عازف ناي يعمل م  أم كلثوم. عزف في موساااااايقا 

"موكاب النور" لمحمد عبد الوها   وكان عبد الوها  قد حاول أن 

بعد  حسين فاضل يسجل اللحن م  عازف الناي عزيز صادق ومن 

ر  في مخيلته   وعبد الحميد مشااعل  ولكنه لم يجد األداء الذي تصااو 

فكرر التساااجيل م  السااايد ساااالم الذي أدى الصاااولو بدحسااااس عالا 

 وبراعة فائقة. وتكرر هذا في لحن رياض السنباطي "إله الكون".

 عبد الحميد أحمد إسماعيل مشعل

لد منذ طفولته. كان يحضاااار الموا 2926ولد في القاهرة ساااانة 

درس  لااة الناااي على يااد أحااد العااازفين األترا  وهو محمااد )أحمااد 

 داد (.

عمل م  األساتاذ سايد محمد وفرقته  وم  فرقة عطية شرارة  

والفرقة الماسااية في بدايتها. سااجل بعض التسااجيالت م  محمد عبد 

الوها  أشااااهرها مقطوعة "زينة". يتمت  عبد الحميد مشااااعل بقدرة 

في منطقة الجوابات  أساالوبه في األداء يمتاز بالتصااوف.  عالية جدا  

 عمل في فرقة الموسيقا العربية في بداية نشأتها.

ساااافر إلى الكوي  للعمل باإلذاعة أثناء افتتاحها التجريبي لمدة 

وعاااد إلى مصاااااار ومنهااا إلى ليبيااا  2949عااامين في أواخر عااام 

ان  الجزائر لساااااانوات طويلاة عمال خاللها كمدرس آللة الناي  وك

محطته الثالثة حيث عمل أساااااتاذا  للموسااااايقا العربية ومساااااتشاااااارا  

 لةذاعة. 

من أهم األلحاان التي شااااااار  باالعزف فيهاا: موساااااايقا خطوة 

 حبيبي: محمد عبد الوها   أغنية خسارة خسارة لعبد الحليم حافظ.

 إسماعيل البدري
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. عاصااار جرجس ساااعد وعزيز صااااادق  كان 2926من مواليد 

ا  هاويا  يعمل مورفا  بالجمعية التعاونية للبترول إال أن عمله لم موسااااايقي

ازين على  يمنعاه من أن يطور  لاة النااي. فقد كان أول من وضاااااا  غم 

نااي الادوكاا  )ري(  عزف عليه محمود عف . كذل  صاااااان  نايا  على 

شااااكل  لة الفاجوت. بالرغم من المشااااقة الفائقة في تصااااني  هذا الناي  

ل من النايات ألنه كان قرار الحساايني )ال(  والمعروف اتجه لهذا الشااك

عن ناي قرار الحسااااايني أنه يحتاج لعازف قوي البنية طويل الذراعين 

ليتمكن من إقفال الثقو  جميعها بدحكام  ووضااا  الناي بطريقة ساااليمة 

على شاااااافتيه. إذن هو أول مطور حقيقي آللة الناي رغم عدم احترافه. 

التساااجيالت وبعض الحفالت. ساااافر إلى اشاااتر  في بعض األعمال و

ليبيا في مهمة تخ  عمله بالبترول واسااااتقر هنا  لفترة. كان ضاااامن 

فري  مصار الذي شار  في مهرجان الشبا  العالمي الساب  الذي أقيم 

  م  فرقة ياليل يا عين والتي سمي  2947في موساكو أغساطس سنة 

 فيما بعد بفرقة رضا.

لعربية وعضاااوأ في اللجنة الفنية. كان عضاااوا  بمعهد الموسااايقا ا

اشااااااتر  في بعض الناادوات التي أقااامهااا المعهااد  در س في معهااد 

المعلمين المسااااامى اآلن بكلية التربية الموسااااايقية لفترة بسااااايطة قبيل 

ساااااافر  إلى ليبياا. عااد من ليبياا وسااااااافر بعادهاا إلى المملكاة العربية 

تى الفني ح الساااعودية واساااتقر هنا  لفترة طويلة وابتعد عن نشاااااطه

عاد إلى مصااار. وبالرغم من عمر  الفني القصاااير ال يمكننا أن نهدر 

حقااه كمطور آللااة الناااي  ممااا دف  الكثير من المؤلفين الموساااااايقيين 

لوضااا  العديد من المؤلفات الموسااايقية التي ال يمكن أن تعزف بدون 

النااي المطور والغماازين الذي اشااااااتهر بالعزف عليه محمود عف   

عزف بالناي المطور مقطوعة "دمو  البلبل" ألحمد فؤاد  وأشاااهر ما

حسااان. وكان أول إنجاز لتاري   لة الناي أن يعزف سااالم كروماتيكي 

في نهاية الخمسااينات  كذل  كونشاارتو الناي الذي ألفه عطية شاارارة 

 وعزفه محمود عف .

 علي الحفني
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علي إبراهيم محمااد الحفني  من مواليااد محااافظااة أساااااايوط في 

  كاان والاد  مفتشااااااا  بوزارة العادل  كماا كان جد  لوالد  9/22/2934

قاضاااايا   توفي  والدته وهو في الخامسااااة من عمر . انتقل م  أساااارته 

إلى القاهرة في منتصااف المرحلة اإلبتدائية  وفي القاهرة سااعى لمقابلة 

عازف الناي السااايد ساااالم أحد أكبر عازفي الناي في عصااار  )عازف 

( وتتلمذ عليه. كما درس بمعهد االتحاد الساااوفييتي الناي بفرقة أم كلثوم

ليلم بقواعد الموساايقا الغربية وأساااسااياتها كما تتلمذ على األسااتاذ حنفي 

الحناوي بمعهد الموساااااايقا العربية. درس  لة الفلوت على األسااااااتاذين 

انجو جرونفيلد األلماني الجنساااية  وأريجو تاسااايناري اإليطالي  بمعهد 

 ـاااـ ونأكاديمية الفن ـاااـااا لمعهد القومي العالي للموسيقاالكونسيرفاتوار )ا

القاهرة( بدأ اهتمامه بتصااااني   لة الناي م  بداية احترافه في الخامسااااة 

عشار من عمر   على يد أستاذ  السيد سالم والصان  أبو ضيف  وكان 

في بداية دراسااته الثانوية بمدرسااة الخديوي إسااماعيل الثانوية  تعرف 

و في ذلا  الوق  محمود عف  من خالل النشاااااااط على عاازف البيكول

المدرساي وعمال معا  من خالل أساتاذ النشاط الموسيقي في مدرستيهما 

 عطا   عبد   في حفالت جمعية الشبان المسلمين.

اختير لتادريس  لاة الناي والعلوم الموساااااايقية إلى جانب عمله 

وزارة اإلرشاد كعازف بمعهد الدراسات الحرة باإلذاعة الكويتية ـــ 

 .2964واألنباء ــ اإلعالم حاليا  عام 

أهم صانا   لة الناي في مصاار هم أبو ضاايف  والساايد بيومي  

وعبد الحميد مشاااعل  وعلي الحفني  والسااايد ساااالم  وغريب السااايد 

 بيومي  وإسماعيل البدري  وعادل فؤاد.

 (6331ــ  6391محمود عف  )

عائلة فنية فوالد   في 2934محمود عف  ولد في القاهرة سااانة 

محمد نور الخضااايري كان يعمل مورفا  في بن  التساااليف الزراعي 

كاان يهوى الغنااء في الثالثيناات واألربعيناات من القرن الماضااااااي 

 ويقال أنه سجل عدة أسطوانات.
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اتجه لدراسااااااة  لة البيكولو. وثم  لة الناي وكان يسااااااتم  كثيرا  

د فاضااال  السااايد ساااالم  عبلعازفي  لة الناي في تل  الفترة: حساااين 

الحميد مشعل وعزيز صادق. وقد تأثر محمود عف  بأسلو  عزيز 

 صادق.

عزف الساااااالم الكروماااتيكي على  لااة الناااي في مقطوعااة دمو  

البلبل. تشج  الكثير من المؤلفين لكتابة مقطوعات موسيقية خصيصا  

له ليؤديها. عزف مقطوعة الناي الساااحر لمختار الساايد  وكونشاايرتو 

النااي لعطياة شاااااارارة. تاأثر محمود عفا  باأساااااالو  عازف الكمان 

األشااااهر أنور منسااااي وكان له تأثير في أساااالو  محمود عف . تولى 

بعد وفاة قائدها أحمد  2993محمود عف  قيادة الفرقة الماسااااية ساااانة 

فؤاد حسااااان  وقدم أعماال  كثيرة خالل هذ  الفترة. كان   خر رحالته 

ا  ووافتاااه المنياااة باااالقااااهرة في إلاى أمريكاااا عااااد منهاااا مريضاااااا

27/22/2994. 

 

 نبذة عن أشهر عازفي الناي في سوريا ــ 2ــ  6

 (6311ــ  6361بدر الدين حلبية )

أحد مؤساااساااي قسااام الموسااايقا باإلذاعة الفرنساااية بدمشااا  عام 

 .2966ثم باإلذاعة السورية بعد ذل  إلى أن توفي عام  2942

يميل الساااااتعمال  كان عازفا  ذو شاااااخصاااااية خاصاااااة في أدائه

الصاوت المزدوج وكان مثله األعلى عازف الناي المصااري حسين 

 فاضل.

 (6333ــ  6311عبد السالم سفر )

  وتوفي في دمشااااااا  في 2922ولاااد باااالالذقياااة ساااااااناااة 

. تتلمذ على يد محمد الريس بالالذقية واكتسااااب منه 3/7/2999

 الكثير. ساهم في تأسيس فرقة اإلذاعة الموسيقية بدمش . 

س  لة الناي لفرقة الموسيقا العسكرية  وكذل  فرقة موسيقا در  

 الشرطة وكان من أهم تالميذ  سليم كسور وزيادة قاضي أمين.
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س بالمعهد العالي 2960سااهم في تأسايس فرقة أمية ساانة  . در 

 للموسيقا. لحن أوبري  أرض المطر وأوبري  وردة.

 (1009ــ  6311محمد السرميني )

آللااة الناااي. تميز برقااة العزف وببراعااة  كاان صااااااانعااا  ماااهرا  

 التصوير.

 سليم محمد كسور

. 2937ولد ساليم محمد كسور في معبد الحرير )حوران( عام 

وعمل بفرقة الموساااااايقات العسااااااكرية.  2947تطو  بالجي  عام 

. ثم عمل في 2962شااااار  سااااليم في حفالت المساااارح العسااااكري 

صااال على الجائزة باإلذاعة والتلفزيون في دمشااا . ح 2962أوائل 

ـاااـااا عن  2976الذهبية من أكاديمية األسطوانة الذهبية بباريس سنة 

ل  أسااطوانة أرابيساا  سااجلها له الفرنسااي جان كلود شااابرييه. سااج 

ل 2969أساااطوانة بالنرويج بأوسااالو وكان  الثانية له سااانة  . وساااج 

ل أسااطوانته الرابعة 2990األسااطوانة الثالثة له بألمانيا ساانة  . وسااج 

ل ضااخم أقيم في نورمبرف في ألمانيا في مهرجان الجاز لعام في حف

. عزف م  بعض مطربي مصاااااار مثاال كااارم محمود  عبااد 2992

العزيز محمود  فايزة أحمد  شاااااريفة فاضااااال  محمد عبد المطلب  

 ومحمد رشدي خالل زيارتهم لسوريا.

 زياد قاضي أمين

دة م. التح  بفرقة أمية للفنون الشعبية ل2940ولد بدمشا  عام 

ثالث سااااانوات ليكون قريبا  من عازف الناي الشاااااهير عبد الساااااالم 

ساااااافر  وقااد درس على يااديااه السااااااماااعيااات والمقااامااات واألوزان 

اإليقاعية. أضااف قطعة من الفيبر لتوضا  على سالم الناي ليستطي  

 التحكم بطولها وقصرها وهي تقنية ابتدعها.

لفجر قة اعمل بفرقة دمش  وكان  بقيادة سليم سروة. عمل بفر

الموساااااايقيااة بقيااادة أمين الخياااط. عماال بفرقااة النجوم بقيااادة هااادي 



 30 

بقدونس. التح  بفرقة الكندي لنشاااااار التراث العربي في العالم التي 

 أسسها المستشرق الفرنسي جوليان جالل الدين فايس.

جاا  دول أوروباا وأمريكا الشاااااامالية والجنوبية والصااااااين وقارة 

ور وصاااابري مدلل وأديب الداي   ومن أسااااتراليا م  الشااااي  حمزة شااااك

 العراق حسين األعظمي ومن تونس لطفي بو شناق.

شااااااار  بمهرجاان النااي في بااريس بمعهد العالم العربي عام 

ألمريكا إلقامة عشاااارة حفالت في  2/22/2004. ساااافر في 2002

 واليات مختلفة م  الشي  حمزة شكور.

 وفاء عبد السالم سفر

. بدأت العزف 2/6/2967مواليد  وفاء عبد الساااااالم سااااافر من

على  لة البيانو منذ عامها السااااااادس وبدأت بتعلم  لة الناي في عمر 

 الرابعة عشر. 

اتجه  لدراساااااة الغناء األوبرالي على يد مدرساااااة روساااااية. 

درساا   لة الفلوت كدلة إضااافية في أواخر الساانة الدراسااية الثالثة. 

إلى أسااااساااية والغناء حول  دراساااتها آللة الفلوت من مادة إضاااافية 

 من مادة أساسية إلى مادة إضافية.

عمل  بفرقة التخ  الشااارقي النسااااائي السااااوري الذي أسااااسااااه 

وساااااااافرت م  الفرقااة إلى ألمااانيااا  2004الاادكتور نبياال الل و عااام 

 والجزائر والصين واليونان وإيطاليا إلحياء حفالت.

اشاااااترك  في مساااااابقة  لة الناي المقامة على هام  مهرجان 

ومؤتمر الموساااايقا العربية بدار األوبرا المصاااارية وحصاااال  على 

 الجائزة الثالثة مناصفة م  عازف كمان. 

 مسلم رحال

. تاعالام العزف على النااااي وهو في 9/20/2977 ولاااد فاي

الخامساااااة عشااااار من عمر  تتلمذ على محمود العجان في دراساااااة 
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قا يالمقاامات الموساااااايقية العربية. تخرج من المعهد العالي للموساااااا

 .2002بدمش  سنة 

 

 نبذة عن أشهر عازفي الناي في لبنانــ  3ــ  6

 (6330ــ  6311نعيم بيطار )

أول عااازف وماادرس للناااي في لبنااان. تقاااعااد من مهنااة التاادريس 

 .2966بالكونسيرفاتوار سنة 

 جوزيف كركور

. باادأ هوايتااه منااذ الصااااااغر بمحااااوالت 4/7/2934ولااد في 

بيطار وار. تتلمذ على األستاذ نعيم الشاخصية ثم التح  بالكونسيرفات

 لمدة عام ونصف.

ثم سافر إلى باريس وعمل في  2942عزف م  ودي  الصافي عام 

محاال ليااالي لبنااان م  فنااانين لبنااانيين  تعرف فيااه على الفنااانااة وردة 

الجزائرياة وعزف معها لمدة ثالث ساااااانوات. عاد إلى لبنان وعزف م  

األطرا وسااااميرة توفي  وفهد  فيروز وودي  الصااااافي وصااااباح وفريد

 بالن وسعاد محمد.

عاما   سااااافر معها إلى  42رل  يعزف م  سااااميرة توفي  لمدة 

 البرازيل وأمريكا واألرجنتين وأفريقيا ومصر.

 طاهر حمية

  بدأ هوايته وكان عمر  خمسااة عشر عاما  2947مواليد يناير 

ب عندما ساااام  العازفان ساااايد سااااالم ومحمود عف  ويعداهما السااااب

 المباشر لحبه آللة الناي.

. عماال في 2972حتى عااام  2966درس في المعهااد من عااام 

وحتى عام  2973التلفزيون اللبناني ببرنامج أساااتوديو الفن من عام 

  وكان هذا البرنامج سبب رئيسي لشهرته كعازف ناي. عين 2960

 .2967بالكونسيرفاتوار منذ عام 
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 رالدا سالم سالم

علمااا  العزف على الغيتاااار في عمر . ت4/6/2963 ولااادت في

الثانية عشاار. التحق  بجامعة الكساالي  لدراسااة الموساايقا فدرساا  البيانو 

 .2964وعلم الصوت والعلوم الموسيقية عام 

تخصااا   2966تحول  لدراساااة الناي بعد ذل  حتى تخرجها عام 

ناي. تعلم  الناي واألسااالو  الشااارقي على وليم كرم  وكان  أول طالبة 

 ة شرقية بالكسلي  في هذ  المرحلة.تعزف  ل

وأثناء دراساااتها لدبلوم الماجساااتير تتلمذت على األ  يوساااف 

طنوس وكان يعزف الفلوت  ثم األسااااااتاذ شااااااربل النخول وبعدهما 

 2966ساااااااامي رزق   ثم األ  طوني طحااان. والتحقاا  ساااااانااة 

 بالمعهد العالي كمدرسة آللة الناي. 

 أنطوان سويد

نشاأ في أسارة موسيقية وتتلمذ على يد . 20/22/2964ولد في 

والد  األستاذ وعازف  لة الفلوت بجامعة الكسلي  والكونسيرفاتوار. 

  2996. تعلم الناي في عام 2994التح  بالكونساااااايرفاتوار ساااااانة 

م ميتودا  آللة الناي عام  باساااااام  2002وتتلمذ على وليم كرم. صاااااام 

 "ميتود الناي".

 سمير سبليني

وتتلمذ على  2946بالكونسايرفاتوار سنة  سامير سابلينيالتح  

  تعلم قراءة النوتة الموساااااايقية على 2962نعيم بيطار وتخرج عام 

 محمد شريف.

راف  عازف عازف الكمان الشهير عبود عبد العال وعمل في 

. تأثر بعازف الناي المصاااري 2964حتى عام  2967ليبيا من عام 

عيم البيطار. حساااين فاضااال  والعازف سااايد ساااالم ومحمود عف  ون

 كما تأثر بِبدر الدين حلبية وعبد السالم سفر.
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أشهر عازفي الناي في األردن حسن عمر محمد أمين  ـــ 4ــ  6

 الفقير الرفاعي

 الشهير بحسن الفقير/ من أصل سوري أردني الجنسية

ساااليل عائلة متدينة يتطو  أفرادها بالخدمة في المسااااجد. ولد في 

قال والاد  من دمشاااااا  إلى حيفاا بفلسااااااطين . انت6/2/2946القادس في 

للعمل في إذعة الشرق األدنى ـاااـااا إذاعة لندن حاليا . ثم استقر والد  بعد 

 ذل  باألردن وكان أستاذ  األول وعلمه المقامات واألوزان.

سااانوات وكان يصااااحبه  20بدأ العزف على  لة الناي وعمر  

موشااااحات. والد  على القانون في عزف الكثير من السااااماعيات وال

تعرف في دمشاا  على عبد السااالم ساافر وتتلمذ عليه عاما  ونصااف 

 العام.

كما تتلمذ على محمود عف  في دراسااااااة الصااااااولفيج القرائي 

والغنااائي وقواعااد الموساااااايقااا العربيااة. فت  ثقبين آللااة الناااي دون 

الغمااازات )المفاااتي ( وتمكن من العزف على الناااي ذي التسااااااعااة 

 ثقو .

ه الشااديد وتأثير  بالساايد سااالم أثر  الكبير في كما كان له إعجاب

تمكنه من التصاوير. يحسااب له أنه أول من عزف على  لة الناي ذو 

 التس  ثقو  دون وض  مفاتي  إضافية بجمي  نايات الطقم الكامل. 

 1ملحق
 
 
 

                                                           
ـــــــــــــــ عيب لفا 1 ــــــــــــــــ توريف األلحان واإليقاعات الشااعبية الكويتية في رف  مسااتوى ســ ي  خللف   ـ

   طروية د تو  ا غري منشـــــــــــو ة  ج معة   روح   قاس    كســـــــــــليك   مهارات العزف على  لة الناي
 .2020 لية  ملوسيق    بن ف  
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از   )1(الناي بالغم 

 

 

 

 

                                                           
 ذية  ملستخامة يف  ح   مل  تة ثقب ف جض فيي ف على ج  يب   ن ي دوف وضع غف  ز عليه :و   ف  ز هو م تيُ ـــ  1

آ ة    لوت(  ويستخا   خلنصر  سا ثق  جض يف  عزف   فن : ا ايفو   ج ايفو ( وهظ فكرة جرجس 
ســــــــعا وعبا  تفيا مشـــــــــع . وه ا   طريقة  فمـــــــــ  ميب   ن يية   تكنيكية   عزفية  عزف  جلف    ســـــــــريعة. 

َق   إلض يف يس  ذرذيبمف . فإذ    ف موضع    ويتن وب  خلنصـر ف   مييب و  يسـر اسـا   َقب   جل  بي 
   و  على يس    س     ن ي يستخا  خنصر   يا   يسرى وهك  ...

  أساالو  مقترح السااتخدام الثقو  الجانبية آللة الناي   ر يف ه    لفود  ف   عبا   رمحيب  
. 36   ص2002راية    ق هرة    ع ســـيق  ســ  ة م جســتري غري منشــو ة     دميية    نوف   ملعما   ع يل  لفو 

ه   و  ف ع زف   ن ي لفود ع إ  و  ميب  ســـــــــــــــتخا    ن ي ا ف زذ  قر اة   اعة عقود ميب   زميب. و  ف 
  صـــــــن  ع ير ب وف م  ذية آ ة    لوت على آ ة   ن ي مع م    ف ميَ  ه   ميب شـــــــكوى ول ذير منم  ذشـــــــويه 

 ية.شك    ن ي اوضع م  ذية معا ية عليه ميب آ ة غرا
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 المراجع
  منشورات المعهد منهج آلة الناي )قصب(ـــ أنطوان سويد  

 .0666لبنان  بيروت   الوطني العالي للموسيقا في

  رسالة الناي بالغّماز وعلي الحفنيـــ خلود محمد عبد السالم  

ماجستير غير منشورة  كلية الموسيقا  جامعة الروح القدس  

 .0662الكسلي   لبنان  

آلة الناي ونشأة الموسيقا ـــ رضا بدير  ياسر الشافعي  

 .0664  مكتبة مدبولي  القاهر ة  وتطورهما

  منشورات محمد الناي وطريقة تدريسهح الدين المان   ـــ صال

 .2224بو ذينة  شركة أوربيس للطباعة  

دراسة مقارنة ألهم أساليب العزف على آلة ـــ عاطف إمام  

  المعهد العالي للموسيقا العربية  الناي في مصر وتركيا

 .2226أكاديمية الفنون  القاهرة  بحث دكتورا  غير منشور  

  مطبعة دراسة الناي بالطريقة العلميةالحميد مشعل   ـــ عبد

 .2204الحضارة العربية  القاهرة  الطبعة الرابعة  
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آلة الناي وتطور أسلوب العزف ـــ قدري مصطفى سرور  

  رسالة ماجستير غير منشورة  جامعة حلوان  كلية عليها

 .2272التربية الموسيقية  

ن واإليقاعات الشعبية توظيف األلحاـــ محمد سالم الخلف  

  الكويتية في رفع مستوى مهارات العزف على آلة الناي

بحث دكتورا  غير منشور  جامعة الروح القدس الكسلي   

 .0626لبنان  

أسلوب مقترح الستخدام الثقوب الجانبية ـــ محمد عبد الرحمن  

  رسالة ماجستير غير منشورة  أكاديمية الفنون  آللة الناي

 .0662عالي للموسيقا العربية  القاهرة  المعهد ال

ـ محمد عبد النبي   الصعوبات الجوهرية التي تواجه عازفي آلة ــ

  المعهد العالي للموسيقا العربية  الناي وكيفية التغلب عليها

 .2202أكاديمية الفنون  بحث دكتورا  غير منشور  القاهرة  

مية على تطويع بعض األعمال العالـــ محمود عبد الرحمن  

  رسالة دكتورا  غير منشورة  أكاديمية مجموعة آلة الناي

 .0660الفنون  المعهد العالي للموسيقا العربية  القاهرة  

  القاهرة  دار الكتا  أصول دراسة النايـــ محمود عف   

 .2200العربي للطباعة والنشر  

ـــ د. محمود قطاط  " لة الناي ضمن فصيلة الهوائيات: مقاربة 

تاريخية أورغانولوجية"  بحث مقدم إلى الندوة العلمية:  الت 

النف  التراثية في الموسيقا العربية  على هام  االجتما  

العشرون للمجلس التنفيذي للمجم  العربي للموسيقا  تونس  

 .0660مارس / ذار 02ــ  04

ـــ األ  الدكتور يوسف طنوس  "الناي في الموسيقا العربية  

 ندوة موسيقية بحثية عن علينون: علي الدروي "  تاري  وفنا

  نظمتها الهيئة العامة لدار األسد للثقافة الدروي  الحلبي
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تموز  02إلى  22والفنون )دار األوبرا السورية(  دمش  من 

0660 . 

 

 

 

 

 

 
 بعض المظاهر اإلبداعية

 في أداء الكمان الش رقي

 لوريفة الغناء من خالل محمود القرشة

د عبد الوه ا  انموذج(  )أغنية كليوبترا لمحم 

 محمد الغربي /تونس

 
ين في الش أن الموسيقي  الش   أن  معظم الباحثين والمنظر 

عة  ونقصد  يجمعون أن  لفعل اإلبدا  تمظهرات عديدة ومتنو 

إلبدا  هنا معنى الخل  واالبتكار واإلتيان بأفعال موسيقي ة غير با

اتي  دة بجانب نوعي خال  تضيء لنا العالم الذ  مألوفة تكون متفر 

لوجدان فن ان مبد  حر   وفي هذا الس ياق يمكن أن يتمث ل اإلبدا  في 

وت أو باآللة الموسيقي ة. وهكذا تتنو    فعل الت لحين أو األداء بالص 

وورائف المبد  الذ ي هو من يختار في الن هاية الش كل  صفات

 اإلبداعي الذ ي يتناسب م  ملكاته الفردي ة.

وء على الجانب اإلبداعي  إال   أن نا في هذا المقال سنسل   الض 

را  لألداء بدلة الكمنجة الش رقية  حيث عرف  هذ  األخيرة تطو 

ة عربي ة الحديثملحورا على المستوى الوريفي في أداء األغنية ال
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والمعاصرة  إذ أن  اآللة بشكل عام تجاوزت شيئا فشيئا الحصار 

الكالسيكي الذ ي فرضه دور المغن ي الط اغي في الت خ  الش رقي عن 

طري  بروز عديد العازفين المهرة في األداء على  لة الكمنجة أمثال: 

د حسن  عطية شرارة  عبدو داغر   أحمد الحفناوي  سعد محم 

ولعل  هذا األخير هو محور اهتمامنا في هذا العمل   د القرشة...محمو

عها والت ي تراوح بين أداء صولوهات  نظرا لكثرة أعماله وتنو 

المقاط  الموسيقي ة أو أداء الغناء بواسطة اآللة  وما يتمي ز به من 

خصوصي ات تقني ة وجمالية في تقطي  الكلمات والجمل الموسيقي ة 

وت البش ري كما جرت العادة في موروثنا الموسيقي عوض الص 

 العربي  األمر الذ ي أفرز ر ية موسيقية جديدة في أداء الغناء باآللة.

وسنسعى في المقال إلى الكشف عن كيفي ة تناول محمود القرشة 

د عبد الوه ا    اة بصوت محم  لجزء غنائي من أغنية كليوباترا المؤد 

ألداء الغنائي واآللي الستخالل وذل  باالعتماد على تدوين كل من ا

ياغة اآلالتي ة الجديدة لألغنية مقارنة  ما يمكن إبراز  وتحليله في الص 

.  بالخلي ة األم 

د عبد الوه ا    األداء الغنائي بصوت محم 
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 داء الغناء بكمان محمود القرشةأ
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   الغناء الحر  

ن الغناء الحر  من جملتين: يــ   ب1جو  أ1جتكو 
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 أ1الجملة األولى: جـــ 
 

 

 

 

 

 
 تنقسم هذ  الجملة إلى أربعة خاليا موسيقي ة متتالية كما يلي:ــ 

 
 1ا 1. الخلي ة األولى: ج1.1
 أسلو  القرشةــ  

 
 
 
 
د عبد الــ   وها أسلو  محم 
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ل والث اني  تمث ل  من خالل ما شاااااهدنا  في األساااالوبين األو 

هذ  الجملة عنصارا تقني ا اساتثنائي ا الحتوائها عديد االساتعماالت 

عة والت ي تم  تطبيقها تواقتي ا  وهم:  الت قني ة المتنو 

مقابل   اعتماد خطوة اقل  سرعة مقارنة بالخلي ة األم  -

. 

االنتقال بين كل من الوضااااااعي ة األولى والث الثة والخامسااااااة -

ل ثم  الث الث )جوا  عند عزف درج هم باإلصاااب  األو  ة السااا 

رجة  الن وى(  حياث نجاد هناا العاازف يحاافظ على نفس الاد 

وتي األصلي رغم عملي ة االنتقال  هم( في فضائها الص  )السا 

ي يعطي لاادرجااة  بين ثالثاة وضاااااااعيا ات مختلفااة  األمر الااذ 

دة داخل المسااار الل حني للجملة  هم نغمي ة مختلفة ومتجد  الساا 

ل تقنياا ا في الوقاا  ذاتااه تنفيااذ الل حن الال ح  بمااا ويساااااااهاا  

عة في الوضااعي ة الخامسااة  وهذا  يحتويه من زخارف متنو 

ري  والمرن  ما قد يتطل ب دق ة في إتقان حركة االنزالق الس 

ل والث الث( أثناء القيام  ألصاااب  اليد اليساارى )اإلصااب  األو 

اقة رشاااااا بعملية الت نقل بين مختلف الوضااااااعي ات توازيا م 

اليااد اليمنى في االنتقااال من وتر المحي ر )ري جوا ( إلى 

الن وى )صاااااول(  وهذا ما يقودنا إلى الت سااااااليم بان  محمود 

القرشااة أراد بقصااد أو عن غير قصااد تطبي  جمالي ة األداء 

والت عبير المعتمااادة في الكماااان الغربي الكالسااااااايكي  فهو 

لت عبيريااة آللااة يحاااول هنااا تطوير اإلمكااانياا ات الت قنياا ة وا

ة  رقي  كما أن  خلفي ة هذا االساااااتعمال هو شاااااد  الكمان الشااااا 

ياق  تأث ر  بأسااااااالو  عزف الكمان الغربي  وفي هذا السااااااا 

إن  لمواضاا  االصاااب   2ان بينسااكو" ما يلي:  "... 1تقول "

                                                           

, siècle ème, Les Instruments a archet dans les musiques du 20PENESCO, Anne - 1

coll. Musique – Musicologie, Paris, Librairie Honoré Champion, 1992, p. 24. 
2 -<…Les doigtés ont une fonction technique puisque l’instrumentiste à archet 

fabrique lui-même ses notes et par conséquent son intonation, mais aussi 
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ي  وريفاة تقنيا ة  حياث أن  عازف اآللة ذات القوس  هو الذ 

 الموسيقي إلى جانب يساتنب  مواقعها باالعتماد على حدسه

ة وان  تنو   الت وليفات والت سلسالت  فلسافته الجمالي ة  خاصا 

فيمااا يخ  هااذا األمر قااادرة على إنتاااج تااأثيرات تعبيرياا ة 

عة..."   مختلفة ومتنو 

ويمكن تبي ن ذل  في اشاااهر المعزوفات الموسااايقي ة الغربي ة 

مفونية االسبان صاة آللة الكمنجة مثل معزوفة "السا   1 ة"ي  المخصا 

للعاازف المؤل ف االسااااااابااني "ادوارد اللو" والت ي اقتطفناا منهاا 

نفس الت قنيا ة المساااااااتعملاة في مثاالنا  وذل  بقصاااااااد إبراز قدرة 

ليم في الموسااايقى  محمود القرشاااة على االقتباس والت وريف السااا 

رقية:  الش 

 

 
 

 "جدو  د ج و"       
 
 

 "لفود   قرشة"     
 
 
 

                                                           

esthétique car les divers enchainements et combinaisons de doigtés peuvent 

produire des effets stylistiques et expressifs totalement différents…> 

 
1 - LALO, Edouard, symphonie espagnole, librerie schirmer’s de la musique 

classique, Hal-Leonard corporation, Etats unis, vol. 1236, op. 21. P. 6. 
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حمود القرشااة لهذ  الت قنية ليس إلبراز البعد إن مرد  اسااتعمال م

داسااية بين كل من  الجمالي فق   بل أيضااا لضاامان تنفيذ مسااافة الساا 

نبلة )جوا   ول نوى( وجوا  الس  هم )جوا  درجة الصا  درجتي السا 

درجة الكردي( في الوضاعي ة الخامسة بطريقة محكمة وواضحة م  

جاج ) ث الث على وتر الن وى ( باإلصااااب  الvibratoتوريف تقني ة الر 

م جمالي ة  يء الاذ ي يدع  اب  على وتر المحي ر   الشاااااا  وبااإلصااااااب  الر 

ر لليد اليساارى بين وضااعي ات مختلفة  الجملة ويقل   االنتقال المتكر 

 على وتر المحي ر:

 
 
 

فلو كان لعازف من المدرسة الكالسيكي ة الش رقية أن يؤد ي هذ  

باة أفقي ة في العزف تعتمد االنتقال الجملاة العتماد بطريقاة  لياة مقاار

بين الوضااااااعي ات  أو لنف ذها في الوضااااااعي ة األولى على وتر الن وى 

ول( حسااااااب ماا تتطل باه حقيقة الل حن  وهذا ما يجعل عزف  )الصاااااا 

 محمود القرشة يختلف عن األسلو  الكالسيكي المعهود.

 
 

نرى من خالل هذا المثال أن  محمود القرشااااااة يسااااااتعمل تقني ة 

اب  في الوضااااعي ة الخامسااااة من ذرا  الكمان  الت رعيد باإلصااااب  الر 

خارف في وضاااااا   على درجة جوا  المحي ر  إذ يصااااااب  تنفيذ الز 

هاال  حيااث يتعي ن أن تتوف ر لاادى  مماااثاال من اآللااة ليس باااألمر الساااااا 

ة االنتقاااال بين مختلف  د في تقنيااا  ة الت حكم الجيااا  العاااازف إمكاااانيااا 

ة ورشاقة اليد  الوضاعي ات على مساتوى اليد اليسارى  فضاال عن قو 

ة  اليمنى الت ي تساهم في مال حجم صوت الد رجات في المناط  الحاد 

ة وواضااااااحاة في نفس الوقا   كما نالحظ أيضااااااا  لكي تجعلهاا قويا 

توريف تقني ة االنزالق باإلصااااااب  الث الث على درجة جوا  المحي ر 
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غردة  األمر الاذ ي يبي ن كماا  لنا أساااااالفنا في تحلياثر تنفياذ حركاة الز 

تراب  وتواصاااال هذين الت قني تين ببعضااااهما البعض داخل المنظومة 

خرفي ة لهذا العازف المتمي ز.  الز 

 :1ا 1ج الخلية الث انية: .1.1
 أسلو  القرشةــ 

 
 
 
د عبد الوها ــ   أسلو  محم 

 

من حياث المعنى الموساااااايقي يمكن اعتباار هاذ  الجملاة امتداد 

ابقة  ة من خالل تشاااااابه البنى اإليقاعي ة والل حنية  للخلي ة السااااا  خاصااااا 

خارف المستعملة.  على غرار الز 

من الن احية الت قنية نالحظ اساتعمال نفس الخصوصي ات الواردة 

ة كظم درجااة جوا  المحي ر  ابقااة م  إضاااااااافااة تقنياا  ة السااااااا  في الخلياا 

اب  وتغيير ات   نبلة( باإلصااااب  الر  ا  جبالد رجة الت ي تليها )جوا  الساااا 

 القوس من الجذ  إلى الد ف  في الوق  ذاته.

 

 1ا 1الخلي ة الث الثة: ج .1.1
 أسلو  القرشة:ــ 

 
 

د عبد الوه ا ــ   أسلو  محم 

 



 44 

 
 
من خالل هااذين الخلي تين  يمكننااا أن نالحظ أن الفرق جلي  على -

مسااتوى األساالو  واألداء بين عزف محمود القرشااة وأساالو  

د عبد الو ه ا   يتمث ل في صاااياغة الخلي ة األم  صاااياغة أداء محم 

جديدة وجعلها تتشاااك ل في صاااورة تعبيري ة مختلفة وهكذا تتبلور 

طريقتاه وشااااااخصااااااي ته في العزف  حيث نرى أن  لدى محمود 

القرشاااااة إتقان في عزف الغناء في ديوانه األعلى بكل  ثبات م  

فات  في حين أن  العادة جرت لدى العاز ين فما يضفيه من تصر 

الي اعتماااد حركااة  بعزف الغناااء في ديوانااه األصاااااالي  وبااالتاا 

متوازنة وثابتة على مساااااتوى اليد اليسااااارى يكون فيها االنتقال 

بين الوضااااعي ات شاااابه منعدم  وهو ما معمول به في المدرسااااة 

رقي ة على عكس ما يقوم به هنا محمود القرشااة   الكالساايكي ة الشاا 

ن مدى وضااااااوح اختالف وعلى هذا األساااااااس يمكن لنا أن نتبي  

ة من حيث اإليقا  والخطوة المعتمدة  األداء بين األسلوبين خاص 

( وذلا  بهادف تيسااااااير عملية تنفيذ           مقاابال         )  

ة الت ي عمااد إلى توريفهااا محمود القرشاااااااة في  ات الت قنياا  الجزئياا 

ل عزف كل من  األداء الغناائي حيث نالحظ في األساااااالو  األو 

 الت قني ة الت الية:الخصوصي ات 

 
 
ل بين ـااـاا    استعمال حركة االنزالق الس ري  باإلصب  الث اني نحو األو 

ة  كاال من درجتي جوا  العجم وجوا  الحساااااايني في الوضااااااعياا 

ابعة من ذرا  اآللة  م  توريف عنصار الشد ة والل ين باستعمال  الر 

غ  بسب ابة اليد اليمنى على القوس.  تقنية تقوية وتخفيض الض 
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أيضااااا يمكن أن نالحظ عملي ة كظم نفس درجة جوا  الحسااااايني -

غ  على القوس ثم  إعاقة  تين متتاليتين  وذل  بتخفيض الضااا  لمر 

ة باستعمال الد ف  على مستوى االت جا .  حركته في كل مر 

 
 
ة الكظم عناااد عزف درجاااة جوا  الكردان - إعاااادة توريف تقنيااا 

اب   وتغيير ات جا  القوس وجوا  المحي ر باساااتعمال اإلصاااب  الر 

ف  إلى الجذ .  من الد 

كااذلاا  نالحظ عزف حركااة االنزالق بين كاال من درجتي جوا  -

العجم والحصااار بانتقال متوازي لةصااب  الث اني من الوضاااعي ة 

ابعة إلى الوضااااعي ة الث الثة في نساااا  مسااااار لحن الجملة  ثم   الر 

  توريف اسااااااتعماال عارضااااااة ثالثي ة مرك بة على درجة جوا

الحصاااار مشاااحونة عند نهايتها بعملي ة انزالق ساااريعة لةصاااب  

الث اني الت ي تنطل  من الوضااااعي ة الث الثة لتبلغ الوضااااعي ة األولى 

ل على درجة جوا  البوسل .  باإلصب  األو 

 

ابعة: ج .1.1  1ا 1الخلي ة الر 
 أسلو  القرشةــ 

 
 
 
د عبد الوه ا :ــ   أسلو  محم 

 
ة نالحظ تواجااد مظهر تقني  خر يضاااااااف من خالل هااذ  الخل ياا 

ا من  اللم  حيث يتمث ل في اعتماد شااااكل إيقاعي سااااري  جد  لتنفيذ الساااا 
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مني ة:      كل األصاالي المعتمد         الن احية الز  ة إذا قارن ا  بالشاا  خاصاا 

د عبد الوه ا    وهذا يساااااتوجب حضاااااور مهارة         في أداء محم 

 ال القوس وتقني ة اليد اليساارى في  نعالية على مسااتوى تقني ة اسااتعم

واحااد  فلو نظرنااا مثال إلى حركااة اليااد اليمنى المعتماادة لعزف هااذ  

ب من حركتين أال  وهمااا الجااذ   ة لوجاادناااهااا تتركاا  ة اإليقاااعياا  الخلياا 

ة تنفيااذ هااذ  الجملااة في حركااة واحاادة )جااذ  أو  والااد ف  رغم إمكااانياا 

تفى بحركة جذ  على دف (  لكن  محمود القرشااااااة في هاذ  الحاالة اك

بعة  ل الخلي ة وحركة دف  شاااامل  الساااا  ب  الد رجات األولى من أو  الساااا 

ة أصاااب   عشاار درجة المتبقي ة منها  واعتماد  في نفس الوق  على قو 

اليااد اليساااااارى لتبيين تراب  وتالح  الااد رجااات في زمنهااا المطلو  

ل دد نصتوازيا م  حركة القوس  وإذا أردنا الت معن أكثر في هذا الص  

إلى فهم خلفي ة تبن ي محمود القرشاااااة هذا الت قسااااايم الن وعي للقوس بين 

ة  الجذ  والد ف   حيث تتمث ل وريفته العضااااااوي ة في إبراز تقني ة شااااااد 

ب  الد رجات األولى من الخلي ة باسااااتعمال تقني ة  وت للساااا  ارتفا  الصاااا 

رعة في الجذ   ثم  يساااتعمل الد ف  م  ت غ  م  توريف السااا  ي ر غالضااا 

موق  ضااغ  القوس من وتر المحي ر إلى وتر الن وى عند عزف درجة 

بعة العشااااار درجة األخرى  الكردان  األمر الط بيعي الذ ي يجعل السااااا 

وت ويساااهم بالت الي في تحقي  الت وازن  أكثر ليونة على مسااتوى الصاا 

ا يبي ن لنا أهمي ة  وتي بين كامل درجات الخلي ة  مم  والت واصاااااال الصاااااا 

ة ضااااااغ  الياد اليمنى على القوس عناد تنفيذ حركتي الت حك   م في نوعيا 

الجذ  والد ف   هذا باإلضافة إلى دورهما الهام كحركة فاصلة لنجاح 

انسااجام الد رجات م  بعضااها البعض على مسااتوى الجزئي ات الت قني ة 

د المنظ رة " ن  داخاال المساااااااار الل حني  وفي هااذا الخصااااااول تؤكاا 

ر هاذا الجااناب الت قني في العزف عند بينسااااااكو" على ضاااااارورة توف  

ة أو بليونة على  األداء  فالت غييرات الت ي يحدثها ضااااااغ  القوس بشااااااد 

وت   األوتار تساااااهم في وساااام الجملة بارتفا  أو انخفاض في الصااااا 

ادس من كتابها المخصااااا   لتقني ة القوس  حيث تقول في الجزء السااااا 
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لوح القوس  إن  لتغي رات ضااااااغ  االصااااااااب  على 1من مااا يلي:"...

وبالت الي على األوتار أهمي ة أساااسااي ة للحصااول على الفروق المتباينة 

عناد األداء..." وعليه فقد اسااااااتشااااااهدت هذ  األخيرة في كتابها بقول 

كوندانسااكي: "...إن  ضااغ  الحركة على القوس يتناسااب  2المنظ ر " 

 تماما م  ضغ  الحركة على راس القلم..." 

بأن  محمود القرشااة قد اسااتقى هذ   ومن هنا يمكن أن نسااتشااف  

الت قنياات من قواعاد تعليم الكمنجاة الغربي ة  أو ممكن قد يكون تلقاها 

م  والمشاااهدة أو الت جربة  وهذا ليس باألمر الغريب  عن طري  الساا 

 على شخصي ة موهوبة مماثلة.

  1ج الجملة الث انية:ــ 
 

 

 

 

 

 

 تنقسم هذ  الجملة إلى خلي تين متتالي تين:

 1  1الخلي ة األولى: ج .1.1

                                                           

 ème, Les Instruments a archet dans les musiques du 20, AnnePENESCO -1

siècle, coll. Musique – Musicologie, Paris, Librairie Honoré Champion, 

1992, p. 50. 
“…Les modifications de la pression des doigts sur la baguette et par conséquent 

de l’archet sur la corde sont d’une importance capital pour l’obtention des 

nuances. Pour Kandinsky, “ la pression du geste sur l’archet correspond 

exactement à la pression du geste sur la pointe du crayon. 
Plan, p. 108.-Ligne-, Point Kandinsk -2 
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 أسلو  القرشةــ 
 

 

 

 

د عبد الوها  ــ   أسلو  محم 

 

 

 

 

من خالل هااذين المثااالين نرى أن  محمود القرشاااااااة يواصااااااال 

ة من حيث اعتماد  العزف في  اسااتعمال نفس أساالو  األداء  خاصاا 

ة لعلااة على غرار توريفااه لل تقنيااة المعتااادة لااديااه في  المناااط  الحاااد 

داسااااي ات عند بداية كل جملة من هذا المغنى  حيث نجد   عزف الساااا 

ر بين الوضعي ات عند تنفيذ  كل مسافة  يتفادى االنتقال األفقي المتكر 

ساااداساااي ة  أضاااف إلى ذل  أن  اعتماد  نفس نظام حركتي اإلصاااب  

اب (  اب  بين كل من الوضاااعي ة الخامساااة )في المثال السااا  الث الث والر 

ابعة يبين م دى اعتماد  لنمطي ة جمالي ة معي نة في عزفه تنسااااااجم والر 

 م  الت عبير العام الذ ي يريد تبليغه من خالل الجملة:

 

 

 

ومن هذا المنطل   يمكن اساااااتنتاج أن  محمود القرشاااااة يحاول 

د ومتتاااالي يجم  بين الجملتين على  تكريس طااااب  صااااااوتي موحااا 
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حسااااب رأيي المسااااتوى الجمالي  وهذا إن دل  على شاااايء فهو يدل  

على إستراتيجي ة منظ مة تقوم على االقتصاد واالستثمار الجي د لط اقة 

يء الذ ي يجعل الت نفيذ من الن احية الت قني ة  والجهد أثناء العزف  الشاااااا 

أيسااار  ويعطي للعازف أفقا تعبيري ة تمك نه من بلورة خصاااوصاااي ات 

 أسلوبه.

 

 

ن  محمود القرشة إضافة إلى ما سب  نرى من خالل هذا المثال أ

يساااتعمل تقني ة االنزالق لكن في مد ة زمني ة اقصااار  حيث يقوم بانتقال 

ابعة والث الثة باعتماد نفس اإلصاااب   ساااري  وسااالس بين الوضاااعي ة الر 

ديد وبالت ح                الث الث  وذل  داخل الخلي ة اإليقاعي ة الث الثي ة 

ة بين درجتي جوا  الكردان وجوا  الماااهور   إذ نالحظ هنااا أهمياا 

لت قنية ااساااتغالل العازف لمساااافة نصاااف البعد الت ي تضااامن تنفيذ هذ  

الوقاا  بكاال سااااااهولااة ووضااااااوح  فهي تتطاااب  وتتواف  م  طبيعااة 

كل اإليقاعي المراد عزفه  وهذا ما يدل  على نجاح هذا  األصااالي للشااا 

 ثالعازف في اختيار األساااليب الت قني ة األكثر سااهولة ونجاعة من حي

 الت نفيذ  والت ي تمك نه بالت الي من خدمة تأل قه على مستوى األداء.

 1  1. الخلي ة الث انية: ج1.1

 أسلو  القرشة ــ 

 

 

 

د عبد الوه ا ــ   أسلو  محم 
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مقاارناة بين األساااااالوبين يمكن مالحظاة تاأكيد حضااااااور تقني ة 

غردة أثنااء الغناء  لكن األهم  من ذل  هو طريقة وكيف ها ي ة توريفالز 

داخله  فمحمود القرشاااااة ال يساااااتعمل هذ  الت قنية بطريقة هامشاااااي ة  

وإن ما يور فها بأسااالو  يمك نها من أن تنسااااجم م  طبيعة الل حن الذ ي 

هو بصاادد تناوله  وبالت الي تكون هذ  الط ريقة قد ساااهم  في إثراء 

ة عند تجن ب عنصر ا تابة لهذا األسلو  من الن احية الت عبيري ة خاص  ر 

والت ماااثاال في طريقااة األداء  وهو مااا يعكس لاادى العااازف الت نو  

واالختالف على مساااتوى األفكار بالن سااابة لكل  نغمة وكيفي ة توزيعه 

وتنظيمه السااتعماالت زخارفها حسااب ما تفرضااه فلساافته الجمالي ة  

ر  فلكل  نغمة خصااااوصااااي ات زخرفي ه تؤث ر في طريقة تفكير وتصااااو 

.العازف وتساهم   بالت الي في نح  أسلوبه الخال 

  
 

 يقاـــــــالموس

 ومــــــين المعنى والمفهـــب

 (1)بشر عيسى
 

من المسااااااتهجن حقااا  أنااه وإلى زماااننااا هااذا  ال يزال تعريف 

"الموسيقا" يشوبه الغموض والجدل  وال تزال النقاشات دائرة على 

المعاني والدالالت السم هذا الفن الذي تمتد جذور  إلى تاري  وجود 

قا" "الموسيمنذ القدم  انضاوت تح  تسمية فاإلنساان على األرض. 

جمي  الضاااااارو  واألشااااااكال النغمية واإليقاعية المتباينة المدارس 

                                                           

عازف ترومبي  في األوركسترا السيمفونية الوطنية ؛ موسيقي وباحث من سورية ـااااااـااااااا 2

 دة علم الجمال وفلسفة الفن في المعهد العالي للموسيقا بدمش .لسورية ؛ أستاذ ماا
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والمقاصااااد والغايات  واألصااااوات واآلالت  بدئا  من  واالتجاهات 

الطبول واإليقاعات البدائية اإلفريقية واألميركية الالتينية  وصااااوال  

وسااايقا بالم مفونية  ومروراإلى الموسااايقا الغربية الكالسااايكية الساااي

 الشعبية والدينية  اآللية منها والغنائية  لكل شعب من الشعو . 

وم  دخول التقنيااات الحااديثااة إلى الفن الموساااااايقي في القرن 

العشااارين من  الت موسااايقية إلكترونية وأجهزة تساااجيل واساااتما  

عاليتي الحسااااااساااااية والدقة  رهرت أنوا  جديدة من "الموسااااايقا" 

  وموساااايقا Electronic Musicي الموساااايقا اإللكترونية تمثل  ف

)التي تؤلفهااا الحواساااااايااب(   Computer Musicالحواساااااايااب 

  وموساايقا المحي  Experimental Music والموساايقا التجريبية 

  أو Environmental Musicأو  Ambient musicالاابااياائااي 

والتي اساااااتطا  الموسااااايقيون  Nature Musicموسااااايقا الطبيعة 

قنيون تساااااجيلها وإعادة انتاجها واساااااتخدامها كمؤثرات صاااااوتية الت

ضاامن القط  الموساايقية الحديثة: كصااوت أمواج البحر أو زقزقات 

 العصافير أو صوت الرعود والعواصف.

وبينما نحن في عصارنا الحاضار نساتم  ونشاهد أحيانا بعض 

الحفالت الموساايقية )كما تدعى( لموساايقيين يعزفون على المناشااير 

اشااااات في عصاااار بأق واس الكمنجات  ويسااااتخدمون المفكات والكم 

أوتار البيانو من الداخل الساااااتخراج أصاااااوات ناشااااازة غريبة  م  

مرافقة تتنافى وما تعنيه كلمة "هارموني" من انسااااجام  أو نساااااتم  

لفرق "الميتاااليكااا" و غيتااارات "الهااارد رو " وهي تصااااااادر ذلاا  

لصااااوت .. جمي  ذل  الضااااجيج الهائل الذي يقار  اختراق جدار ا

يجعل تحديد مفهوم الموساااايقا في الواق  المعاصاااار أمرا أكثر تعقيدا 

 وصعوبة.

وبينما تشااااغل الموساااايقا حياة العديد من األشااااخال  وترتب  

لاادى العااديااد من الناااس بااذكريااات وتجااار  ومواقف معينااة تجعلهم 

يختارون نوعا أوشاااكال دون ساااوا  من أشاااكال الموسااايقا المتنوعة؛ 



 63 

اريفهم للموساااااايقااا تتنو  وتتعااارض م  بعضااااااهااا البعض فاادن تعاا

باختالف نظرتهم للموسااااايقا التي يحبون ويفضااااالون  عن تل  التي 

تنفر منهاااا  ذانهم أو تجاااافيهاااا قلوبهم  واألهم من ذلااا  أن طريقاااة 

تأليفها  سااااااواء كان ذل  في صاااااانعها أو –تعااملهم م  الموساااااايقا 

ب مفهوم الموسااايقا تختلف بحسااا –أواساااتخدامها أو اإلساااتما  إليها 

 لديهم وما تمثله في عقولهم ووجداناتهم وأحاسيسهم.

لااااذل  فدننااااا نتساااااءل: متااااى يصاااا  إطااااالق لفااااظ "موساااايقا" علااااى 

 صوت ما أو أصوات معينة؟ 

 وما الفرق بين القرقعة والضجي   والموسيقا ؟ 

 وما هو مفهوم "الموسيقا"؟ 

 وهل يوجد تعريف موحد للموسيقا عند البشر ؟

 لموسيقاة الميتافيزيقية لالطبيع

تتميز طبيعااة الموساااااايقااا في كونهااا مزجااا بين النغم والزمن  

العنصارين المحساوسين والغير منظورين  وما التعابير التي تصف 

الموساايقا أو األنغام في طابعها الحاد أو الغليظ  أو طبقاتها المرتفعة 

ين وأو الخفيضااااة  والتتاب  الساااالمي للنغمات الموساااايقية  وحتى تد

العالمات الموساايقية بدرجاتها وأزمانها؛ ما هو إال من قبيل التيسااير 

لجعل ذل  الكائن الهيولي مرئيا  قدر اإلمكان باسااااااتخدام المفهومات 

المساتمدة من العالم المنظور  األمر الذي جعل الناس عبر العصور 

يصمونها بالروحانية  نظرا لطبيعتها األثيرية المبهمة المجردة التي 

ار  طبيعة األرواح واألشاباح في التصاور البشري  وهو السبب تق

األول الذي جعلهم يساتخدمونها في األديان و العبادات وفي السحر  

فهي الواسااااااطة بين عالمي المادة والروح  ووساااااايله لمخاطبة ذل  

ثيري األ -الكائن الهوائي الال مادي الغامض  فعبر التأثير الصااااوتي

أو لعهات البشااااارية  تتحر  األحاسااااايس البح  لعلة الموسااااايقية 

الجياشاااااة في الصااااادور حزنا أو فرحا أو خشاااااوعا  ومن هنا تأتي 
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الطبيعة الميتافيزيقية للموسااااايقا )بحساااااب المؤمنين بهذا( من كونها 

 لغة الماورائيات أو لغة اآللهة واألرواح والجان.

هو تمثياال   1ولعاال تعبير الشااااااااعر األلماااني "هينرياا  هاااينااه"

كون للطاااب  الميتااافيزيقي الااذي اعتقااد   وال يزال  العااديااد أقر  ماااي

 من الناس :

"الموسااااايقى شااااايء غريب. أكاد أقول أنها معجزة. ذل  ألنها 

تحتال  موقعاا  وسااااااطا  بين الفكر والظاهرة  بين الروح والمادة. إنها 

ضاااار  من الوسااااي  الغامض  يشاااابه وال يشاااابه كل األشااااياء التي 

ب تجليااا  في الزمن  والمااادة التي يتوساااااا  لهااا: الروح التي تت طلاا 

 تستغني عن الحي ز".

لقااد وقعاا  الموساااااايقااا بمفهومهااا ومعناااهااا في هااذا المطااب 

الميتااافيزيقي ردحااا طويال من الزمن  اسااااااتمر قرونااا عاادياادة من 

سانوات الحضاارة البشارية  ولم ينقذها من براثنه ساوى الموسيقيين 

يقا من قيودها التبعية أنفسااهم  هؤالء المبدعون الذين حرروا الموساا

القاالبياة  وأطرهاا المحادودة المرتبطاة باالعقاائاد والتقااليد  وحملوها 

وساايلة للتفكير والتعبير كفن إنساااني بح  يخاطب العقل والمشاااعر 

 على حد السواء.

 

 الموسيقا واللذة الجمالية )المفهوم السيكولوجي(:

ين رتبدأ تعاريف الموسااااايقا عند البعض من الفالسااااافة والمفك

على أنها "الصاااااوت المنظم"  والذي يعطي شاااااعورا بالراحة ناجم 

عن تناسااااا  وانساااااجام في األصاااااوات  غير أن هذا التعريف يبقى 

واساعا وفضافاضاا  حيث يوجد العديد من األصاوات المنظمة والتي 

ال يمكن أن نعتبرها موساايقا: كالخطا  البشااري أو إلقاء الشااعر  أو 

                                                           

: أحد شعراء ألمانيا الكبار في القرن Christian Johann Heinrich Heine (2797 – 2646 ) ـااااااـاااااا 1

التاسا  عشر  عرف بشعر  الغنائي الذي لحنه كل من شوبرت وشومان ضمن ما صار يعرف 

 . Liederبأغنية "الليد" 
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ة كااالساااااااااعااات والمحركااات أصااااااوات بعض اآلالت الميكااانيكياا

والقطاااارات البخاااارياااة  أو حتى بعض أصااااااوات الحيواناااات أو 

 موجودات الطبيعة.

فهاااا البعض بمفهوم أضااااااي  على أنهاااا "النغماااات  كماااا عر 

ت ساقة" وحساب هذا التعريف تخرج األشاكال الموسيقية الالنغمية  المد

   Percussive music عن إطار الموسااايقا  كالموسااايقا اإليقاعية

 .  Atonal musicموسيقا الالنغمية وال

لعب  اللذة الجمالية التي تبثها الموسيقا في نفوس مستمعيها 

دورا كبيرا في إضااااااافااء مفهوم معي ن على الموسااااااايقا يقوم على 

المفاضااالة بين األلحان واألصاااوات  واختيار ما يدساااتحسااان منها 

اعتمادا على الذوق الفردي الشااخصااي أو العام للشااعو  واألمم  

هاااذا فقاااد عمااال علمااااء النفس على دراساااااااااة وتحليااال األثر ول

واالسااتجابة االنفعالية للموساايقا  وعلى هذا األساااس قاموا بتحديد 

مفهوم للموسايقا "باعتبارها شكال من أشكال توليد التوترات التي 

  أو بعبارة أخرى: هي ما يدمت   (1)نحصااااااال بعادهاا على المتعة"

دسر  من األصوات  أو هي كل ترك يب صوتي يلقى استحسانا ويـااااا

لدى مساااتمعيه  فدذا أخذنا بهذا التحديد السااايكولوجي فدننا سااانق  

أوال في مطب "تولسااااتوي" الجمالي الذي يجعل من درجة تقدير 

الجمهور معيارا لدرجة جمالية الفن وصاادقه  وثانيا  سااتتسااااوى 

 مثالعلى سبيل ال ـااـاابهذا التعريف السطحي الموسيقا الكالسيكية 

 مؤثرات الصوتية  ورن ات الهواتف الخليوية.بال ــ

وبحساااااااب مفهوم التفضااااااايال الجمالي هذا في تحديد مفهوم 

الموساااايقا تقوم إشااااكالية أخرى بتصاااانيف أنوا  موساااايقية معينة 

ووضاعها خارج إطار الموسيقا ووصمها بالضجيج  ويتض  هذا 

األمر بشااكل جلي في موساايقا الشاااعو   فبينما يكون اسااتحساااان 

ونوا الذين قد يك ــتابعا بالضرورة إلى ذوق المستمعين  الموسيقا 

                                                           

 246العدد  ـاـترجمة د.شاكر عبد الحميد  ـاـاويلسون. غلين : سيكولوجية فنون األداء  ـاـا 1

 .292ل ــ 2000مارس  ــسلسلة علم المعرفة 
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امل فقد دخل الع ـاااااـااااا مختلفين أصال في الثقافة والبيئة والمجتم 

يف الموسااااااايقاااا متمثال في علم اإلجتماااا  اإلجتمااااعي في تعر

واألنتروبولوجيا )علم الشاااعو (  بناء على اختالف نظرة الناس 

إلى الموسااااااايقاا باختالف مجتمعاتهم ومنابتهم وبيئاتهم وثقافاتهم  

فقد تكون الموسايقا المحبوبة والشاائعة عند شعب ما هي نشازات 

ر أو أصاوات "ال موسايقية" أو ضاوضااء وضاجيج عند شعب  خ

)كما يرى الشاااارقيون موساااايقا الهارد رو  أو الجاز  وكما يرى 

الغربيون الموسيقا الصينية أو نغمة السيكا  الشرقية(  وهنا  فدن 

أزمة تحديد مفهوم للموساااايقا تتجاوز تأثيرها الساااايكولوجي  نحو 

البعاد الثقاافي ذي الحدود المتمايزة عند األفراد والشاااااااعو   كما 

 موسااااااايقي المعاصااااااار جان جا  ناتيز "يعبر عن ذلا  العاالم ال

Jean-Jacques Nattiez: " 

" تكمن الحدود بين الضاااوضااااء والموسااايقا في البعد الثقافي  

للمجتم   وحتى ضااااامن مجتم  واحد فقد تكون هذ  الحدود متمايزة 

بين أفراد  بعضااااهم البعض ... وبساااابب جمي  هذ  اآلراء لن يكون 

تعريف ماااا قاااد تكوناااه  هناااا  مفهوم ثقاااافي عاااالمي وحياااد يمكناااه

 .(1)الموسيقا"

 : الموسيقا في كل مكان )المفهوم العبثي(

 Experimentalذهااب بعض رواد الموساااااايقااا التجريبيااة 

Music  في القرن العشاااارين  وعلى رأسااااهم الموساااايقي األميركي

 إلى القول : John Cage"(2)"جون كيج" "

                                                           

 :Nattiez, Jean-JacquesMusic and discourse .(1990)ــ                    1

toward a semiology of music. Carolyn Abbate, translator. Princeton 

University Press. p. 48, 55 

( موسيقي وفيلسوف وشاعر أميركي  أحد 2922 – 2992) John Milton Cage Jr ـاااااـااااا 2

ترن اساااامه بموساااايقا الصاااادفة رواد الموساااايقا اإللكترونية والموساااايقا التجريبية   وقد اق

Aleatoric Music. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Nattiez
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Nattiez
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"ال وجود لشااايء اسااامه الضاااجيج  وال وجود لشااايء اسااامه 

م   فهنا  دائما شاايء نرا  أو شاايء نساامعه وإن حاولنا خل  الصاا

 ( 1)الصم  فلن نفل "

وذهب "كيج" في نظريته هذ  أبعد من ذل  إلى أن أي صوت 

تنتجه الطبيعة أو اإلنسااااان أو اآللة هو: "موساااايقا"  وقد حاول عبر 

أرب  دقائ  وثالث وثالثون  - ”33’4مقطوعته الشااهيرة الصااامتة )

سااااار المفهوم التقليدي للموسااااايقا في غرضاااااها المتعمد   ك( 2)ثانية(

والصااااااري   وتعبيرهاااا الفكري اإلدراكي المااادروس؛ نحو مفهوم 

راديكااالي جااديااد للموساااااايقااا يقوم على "الغير قصاااااااديااة" في توليااد 

دفة والالمنهجية في تأليف الموسيقا.  الصوت وتكريس مبدأ الصُّ

ا  واسااعة ا أبوابوقد فتح  هذ  الر يا الفلساافية الجديدة للموساايق

أماام الهواة والعاابثين لكي يؤلفوا ضااااااوضاااااااءهم الخااصااااااة تح  

مسااااااميااات "الموساااااايقااا"  فقااد أتاااحاا  التقنيااات الرقميااة الحااديثااة 

للمسااااجالت الصااااوتية إمكانية تسااااجيل أصااااوات الطبيعة واآلالت 

الميكااانيكيااة وأصااااااوات الطرق على األدوات المنزليااة والزجاااجيااة 

وات في انتاج أصاااااناف جديدة من وغيرها  واساااااتخدام هذ  األصااااا

دفة  س  Aleatoric Musicالموسايقا دعي  بموسايقا الصف   كما كدر 

االتجا  التجريبي الحقا في تقنيات تصاااني  الصاااوت عبر الصااانفين 

المسااااااتحدثين للموساااااايقا : "الموساااااايقا اإللكترونية" و "الموساااااايقا 

ية من نالحاسااوبية"  وقد اسااتفادت صااناعة السااينما واألفالم التلفزيو

هذ  األصاااناف الجديدة للموسااايقا في اساااتعمالها كمؤثرات صاااوتية 

 تراف  العرض البصري أو الدرامي.

  فن العقالء  الموسيقا

                                                           

   Experimental Music : John Cage   ــ 1

convention ot the Music Teachers National Association in Chicago 1957-pp1-. 

وقدمها في أمسية موسيقية للبيانو  2942كتب جون كيج قطعته الصامتة هذ  في العام  ـااـاا 2

   من ذات العااام  بااأن خرج أحااد عااازفي  29في نيويور  في  Woodstockفي قاااعااة 

البياانو الشااااااباان وجلس خلف  لاة البياانو دون أن يلمس أي مفتااح أو يخرج أية نغمة لمدة 

 أرب  دقائ  وثالث وثالثين ثانية  وس  ذهول وامتعاض واستهجان جمهور الحضور .. 



 66 

على أن الموسااااايقيين أنفساااااهم ذهبوا إلى اتجا   خر في تحديد 

معنى الموسيقا  يقوم على فهمهم الشخصي لها  عبر تجربتهم الفنية 

 أكثر ـاااـاااالم النغم  وإدراكهم األعم  الخاصة التي يخوضونها في ع

مدى ارتباط الموساايقا بالعقل البشااري  من خالل  ـاااااااـااااااامن سااواهم 

معرفتهم التجريبية لما تقوم عليه الموساااااايقا من عالقات رياضااااااية 

وتسالسال منطقي يصال في النهاية إلى إدرا  ذهني وتفضيل جمالي 

ابعات تتحساااي عقلي وا   يقب  وراء اختيار السااااللم الموسااايقية وال

اللحنيااة والهااارمونيااة واإليقاااعيااة  ونظمهااا في قوالااب معينااة  خالل 

الفواصال الزمنية والتقلبات الديناميكية في الصاوت علوا وانخفاضا 

أو شدة أو ارتخاء  وعبر مجموعة من اآلالت الموسيقية وتشكيالتها 

المختااارة بعنااايااة ودقااة؛ ليتم التعبير بااالشااااااكاال األمثاال عن المعنى 

 الذي يريد  المؤلف الموسيقي.الضمني 

ويدر  الموسااااايقيون الجهد العقلي واإلبداعي الذي تساااااتلزمه 

عملياة تأليف األلحان وتدلف النغمات وتال م اإليقاعات في منظومة 

هندساااية خاصاااة بفكر المؤلف  "فالموسااايقا هي حساااا  األصاااوات 

 مثلما البصريات هي هندسة الضوء" بحسب تشبيه كلود ديبوسي.

تي مفهوم الموساااااايقاا عناد الموساااااايقيين عبر إنتاجها وكماا ياأ

اإلبداعي اإلنساااااني في التأليف  فدن هذا المفهوم يجب أن يبقى ثابتا 

عبر ردة الفعل اإلدراكي في التلقي أو االساااتما . فكما أن الموسااايقا 

 وليدة العقل الصان  فهي تتجه حصرا  إلى العقل المتلقي. 

فيلساااااوف الموسااااايقي يقول "روجر ساااااكروتون" المؤلف وال

 المعاصر: 

"توجد الموساااايقا عندما تنظم اإليقاعات واأللحان في تشااااكيل 

إباداعي مادروس  ليتم اإلسااااااتماا  لها بددرا   ووحدها المخلوقات 

النااطقاة الواعياة هي التي بااسااااااتطااعتهاا تنظيم وتشااااااكيل وإدرا  
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األصااوات بهذ  الطريقة ... صااحي  أننا نسااتطي  سااما  موساايقا في 

 .(1)ندليب  ولكنها موسيقا لم يسمعها أي عندليب ق "صوت الع

ووفقاااا  لتعريف "سااااااكروتون" تخرج عن منظوماااة مفهوم 

"الموسايقا" جمي  األصااوات والنغمات التي تحكمها الصاادفة العبثية 

غير الواعياااة  وأصااااااوات الطبيعاااة الغريزياااة  فجمي  النغماااات 

د المؤلف والعباارات اللحنياة واإلئتالفاات الهاارمونياة وسااااااواها عن

الموساااااايقي هي نتيجاة فكر قصاااااادي غاائي معلال  وهي إنما تكون 

 موجهة إلى مستم  عاقل له الحرية في إدراكها وفهمها كيف يشاء.

ومن روح هذا المفهوم الفلسفي للموسيقا على أنها فن العقالء  

تصااب  الموساايقا  لية وطريقة وساابيال للتفكير والتعبير والمتعة على 

جمي  المفااااهيم األخرى الميتاااافيزيقياااة  حاااد السااااااواء  وتسااااااق 

والساايكولوجية والعبثية  لتكون الموساايقا بذل  أم الفنون التي تطم  

ا على حااد تعبير الفيلسااااااوف بقيااة الفنون ألن تكون على شااااااااكلتهاا

 األلماني  رثر شوبنهاور.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- SCRUTON, Roger. The Aesthetics of Music. New York: Oxford University 

Press, 1997. Understanding Music p.118 
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 العاشرالجزء  ـــالنظري ات الموسيقي ة 

 الزخارف الموسيقي ة

 (1)د. وائل النابلسي
 

 دـــــتمهي
  ه     د ء جو  وع ميب :  تحلية( يي   ع حيت ن   ملوســــــيقي ة عنا  د ء   عف   

                                                           
  .قظمؤ  ف موسيو ا يث ويف  ملعما   ع يل  لفوسيق  اامشق ـــ  يف ج معة دمشق ملوسيقي ة   علو   ملوسيق  و   ست ذـــ  1
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  ملاو  ةجو   ع م ت  ملوســـــيقي ة     ســـــريعة ملوســـــيقي ة جضـــــ فة اعال   ع م ت جو  و 
   ت،فيــ  على هــ ا   عفــ  .و   تزي  و ع  وع ميب   تنو  جضــــــــــــــ ــ ء  جــ   ذ ــك ميبو 
موســـــــــيقي ة ة ســـــــــ  ي  ذاويني   يت،   ســـــــــتخا        ت،فيلظ تحقيق ه      رض    ين  و 
 .(1: ملوسيقي ةاعى ا  زخ  ف ذُ 

 شـــــــمر  ملوســـــــيقي ة و ل عيب طبيعة   زخ  ف ســـــــوف  تحا    يف    قر ت   ق دمة
 .ضفيب   عف    ملوسيقي ة  ستخا م ي و نم  ا إلض فة  طرق ذاوي    و عم 

 الموسيقي ةة الزخارف ماهي  
ويت،   .عيب  ختصـــ   ت يف   تاوييب  ملوســـيقظهظ عب  ة  ملوســـيقي ة   زخ  ف جف  

 اســـيطة عوضـــ ع عيبموســـيقي ة  ســـتخا   ه ا  جختصـــ   ت ميب  ج  ذاوييب  شـــك   
ة  شــــــــــــــكــ    رموز اوييب اعال   ذـــيت،    مبعىن آخرو   خرى   َر ذعقيــا ع.موســــــــــــــيقيـــ 
  د ًم  ذ ك  ختصــــــ   ع و    ملوســــــيقي ةة فوق اعال   ع م ت  جصـــــط يي   ملوســـــيقي ة 

     شـــظء يف ي يا هو  .على   ض   و قع    ي يصـــع  ذاوينهو    ملوســـيقظ  تقيقظ
  سريعة يقي ة  ملوس  ع م ت  جسي ف   ملوسيقي ة  ختص   ذاوييب   كَري ميب   ع م ت 

   ملتنو عةي ة  ملوســــــيقمســــــتخامة  َري ع يف   عف    ملوســــــيقي ة  زخ  ف  جف    خل ط ة.و 
 وهظ مســـــتخامة  يف  عف   موســـــيق    شـــــعوبو يف  عف   عصـــــر   ب  ول  جســـــي ف 
 . صط ي ع  ب(رف حتف   س، :  عُ و     عراية ملوسيقي ة يف   عف    جا  ع 

 الموسيقي ةأنواع الزخارف 
جو ذســـــــعة  قطر  ســـــــوف  ت  يف ةَن  ه  و  . ع جا   َرية  ملوســـــــيقي ة    زخ  ف جف  

 ج زجق و   ملــا  و س  ف   نـف و  خلطف و   ت عــ  و    زغردةو    فز و   تقطيع   هظو   منمــ 

                                                           
 .Music Ornamentsا  ل ة  إل كليزي ة ذُاعى   زخ  ف  ملوسيقي ة  ـــ 1
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   ق   هن   ج  ج  خرى موســـــــيقي ة  ملوســـــــيق  زخ  ف ع ي يوجا يف و  ع. جًت ف  ملقط  و 
 .يف ةَن  ه    مل  و ة ملوسيقي ة  ستخا م ع ميب   زخ  ف 

 التقطيعزخرفة  أو اًل.
   و ياة جو ملوســـيقي ة هظ ذقســـي،   ع مة ( Tremolo:زخرفة   تقطيع جف  

ه   يؤدي جو و   جز ء صــــــ رية مبقا   ع م ت ذ ت   ســــــيب   زمنية  و  صــــــ ر منم .
  ة ويت،  ذ ك ا ســـــــتخا   جشـــــــ اشـــــــك  متقطع. ملعني ة  ملوســـــــيقي ة  د ء ه ا   ع مة 

ع م ت  ذقطيعويت،  (. وهظ على ه     شك  : موسيقي ة ذُاعى اــــــــــــــ :  ق طعة( 
يقي ة ع م ت موســـــــكوهن    م  و  ســـــــ ل م فوقاتاوييب جشـــــــ  ة   ق طعة جم    ملســـــــتايرة 

 .(2و  1 :  شكل  ذيوجع زمني ة ج حتوي 

      
 . تدوين القاطعة فوق عالمة المستديرة وطريقة أدائها)2)الشكل

      
 أسفل عالمة المستديرة وطريقة أدائها. تدوين القاطعة (2)الشكل 

 

 مة ميب عزمني  ع ويف ي   ذقسي،   ع م ت  ملوسيقي ة جو ع م ت  ص ر 
 وه   يؤدي جو وجود   اعة على ذيوهل .ق طعة     يت،  ذاوييب جش   ت (1: ملستايرة

   و ع ميب زخرفة   تقطيع  وهظ 

 التقطيع ذو السن: ــ  1
                                                           

 يب ذ ت   سن   و ذ ت   َ ثة  سن ف و ذ ت    اعة  سن ف.ـــ ع م ت   بيم ء و   سود ء و ذ ت   س 1
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 جو ملوسيقي ة ميب  ج  ذقطيع   ع مة  (ي دي ة :  ُ ستخا   مز   ق طعة يُ 
 .(3:  شك   ع د  زميب    و يا منم   صف   زميب :ع مة ذ ت   سيب( جز ء يُ 

      
 . مثال على تدوين زخرفة التقطي  ذو السن وكيفي ة أدائها3الشكل 

 ين:التقطيع ذو السن  ـــ  2
ز ء جو  ج ملوسيقي ة ع   ع مة ميب  ج  ذقطي(   َُن ًي ة :ستخا   مز   ق طعة يُ 

 .(4:  شك   (   زميب :ع مة ذ ت   سن    ُاعع د  زميب    و يا منم  يُ 

     

 
 . مثال على تدوين زخرفة التقطي  ذو السن ين وكيفي ة أدائها4الشكل 

 التقطيع ذو الثالثة أسنان:ـــ  3
ز ء جو  ج ملوسيقي ة  ميب  ج  ذقطيع   ع مة(   َُ ثي ة :ستخا   مز   ق طعة يُ 

 .(5:  شك   (  َ ثة  سن ف  زميب :ع مة ذ ت  ُُثيبع د  زميب    و يا منم  يُ 
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. مثال على تدوين زخرفة التقطي  ذو الثالثة أسنان وكيفي ة 5الشكل 

 أدائها

 أسنان: األربعةالتقطيع ذو ـــ  4
جز ء جو   ملوسيقي ة  مة ميب  ج  ذقطيع   ع(  مز   ق طعة   رُا عي ة :ستخا  يُ 

  :  شك (   اعة  سن ف  زميب :ع مة ذ ت  ُساس ُعشرع د  زميب    و يا منم  يُ 
6). 

     

 
. مثال على تدوين زخرفة التقطي  ذو األربعة أسنان 6الشكل 

 وكيفي ة أدائها

عليم  جشـــــــ   ت   ق طعة هظ   ملاو فجذ     إ   ع مة  ملوســـــــيقي ة  خرى  ميب جمة 
ذ ت   ذ ت   َ ثة  ســـــن ف   ذ ت   ســــن    ميب   ع م ت ذو ت   ســــن ف :ذ ت   ســــيب

فعلى  .ع  قو ط ضـــــ فة جو عادة ا إلســـــ  عاد  ســـــن هن    صـــــلي  تحفيُ      اعة  ســـــن ف(
م   يعين ف    وعليم  جشـــ  ة ق طعة و ياةســـبي   ملَ    جذ    ف  اين  ع مة ذ ت   ســـن  

مة ف  زميب ه ا   ع مة هو زميب ع    و   َ ثة  ســــــــــــــن فف  هـ     تقطيع هو ذقطيع ذماـ
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 .  وعليم  ق طعة و ياة  وجمفوع   ســــــــــن ف مع   ق طعة   و ياة هو ث ثةذ ت   ســــــــــن  
 وهك  . .(7وه   م   اعوا ازخرفة   تقطيع  ملر  بة :  شك  

 
      

بة وكيفي ة أدائها7الشكل   . مثال على تدوين زخرفة التقطي  المرك 

 
 سف  النـ  زخرفة ياً. ثان

  ملــاو ف هظ  وع ميب   صــــــــــــــفــإ  خل يف غري ( Breath:س  ف زخرفــة   نـف جف  
  نةة معي   وع ميب   صـــفإ يف ت ف يت،    ي  . ملوســـيقي ة   ي يكوف ا   ملق ييس و 

ه ا   زخرفة  فذاو  و    توقف عيب   د ء  ملوســيقظ  نوع ميب   ت ع  يف   زميب.ويت،  
 .(8:  شك     م  يب  ملطلواة لة علي  يفعلى شك  ف ص

      
 . مثال على تدوين زخرفة النعفعس وكيفي ة أدائها8الشكل 

 
 الغمز زخرفة ثالثاً. 
هظ عبــ  ة عيب  د ء جمفوعــة ميب   ع مــ ت ( Mordent:زخرفــة    فز  جف  
 جســتقر   على  ر    ازميب ذ ت   َ ل  ســن ف(  ملتت  ية اســرعة  برية :ع دةع   ملوســيقي ة
  ملوســــــــيقي ة ه ا   ع م ت ىوذؤد     ن  اتا ت ه ا   زخرفة ذ .  ملوســــــــيقي ة  ع مة 
عليم   او ف مل   ســـ ســـي ة  ملوســـيقي ةة( ضـــفيب زميب   ع مة   خرية  ملســـتقر  و  :  ســـريعة
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 هظ و  زخرفة    فز   اعة  شك    و  ه ا   زخرفة.

 :الغمز الصاعد المفردـــ  1
ة  ة   س سي ة  ر   د ء   ع مة  ملوسيقي ة   على منم  اسرعوهو  د ء   ع مة  ملوسيقي  

 .(9:  شك   ر   جستقر   على   ع مة  ملوسيقي ة   س سي ة

      
. مثال على تدوين زخرفة الغمز الصاعد المفرد وكيفي ة 9الشكل 

 أدائها

 :الغمز الهابط المفردـــ  2
منم   دى    ملوسيقي ة د ء   ع مة ر      س سي ة  ملوسيقي ةهو  د ء   ع مة و 
 .(11:  شك     س سي ة  ملوسيقي ة جستقر   على   ع مة ر  اسرعة  

 
      

. مثال على تدوين زخرفة الغمز الهاب  المفرد وكيفي ة 11الشكل 

 أدائها

 الغمز الصاعد المزدوج:ــ  3
على منم      ملوســـيقي ةء   ع مة  د ر      ســـ ســـي ة  ملوســـيقي ةهو  د ء   ع مة و 

   ســــ ســـــي ة  ملوســــيقي ة جســــتقر   على   ع مة ر  ذكر   ه     د ء   ر  يت،  اســــرعة  
 .(11:  شك  
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. مثال على تدوين زخرفة الغمز الصاعد المزدوج 11الشكل 

 وكيفي ة أدائها

 ز الهابط المزدوج:مالغـــ  4
منم   دى    ملوســــيقي ة د ء   ع مة ر      ســــ ســــي ة  ملوســــيقي ةهو  د ء   ع مة و 

   ســــ ســـــي ة  ملوســــيقي ة جســــتقر   على   ع مة ر  ذكر   ه     د ء   ر  يت،  اســــرعة  
 .(12:  شك  

      
. مثال على تدوين زخرفة الغمز الهاب  المزدوج وكيفي ة 12الشكل 

 أدائها

لع مة  :  صــــــــــ عاة  و  هل اطة(   ت  ية  ة ملوســــــــــيقي  جذ    د    ف ذكوف   ع مة و 
يفو (  و دييز(  و  خل ال :او ة  ميكيب  سـ، جش   ت   رفع :  سـ سـي ة ل    ملوسـيقي ة
شــــــــــــك  :   زخرفة    فز   ف  يف   شــــــــــــك     ت  ية  مز:ايك  ( فوق  إلع دة يىت 
13). 

 
لة13الشكل   . أمثلة على زخرفة الغمز المحو 
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 دةالزغر زخرفة رابعاً. 
ة مـــ  و  ع مـــة ( Trill:زخرفـــة   زغردة  جف   هظ عبـــ  ة عيب  د ء ع مـــة موســــــــــــــيقيـــ 

 يكوف ه     د ء  و (ازميب ذ ت   َ ل  ســــن ف  ملوســــيقي ة   ن ذليم  اســــرعة  برية :ع دةع 
   رفة   زغردة ملاو ف عليم  جشـــ  ة زخة  لع مة  ملوســـيقي ة متكر  ع ومســـتفر ع طو    ملا ة   زمني  

 .(14:  شك    ف  يف   شك    ت يل

     

 
 . مثال على تدوين زخرفة الزغردة وكيفي ة أدائها14الشكل 

 ســــــــ ســــــــي ة    ملوســــــــيقي ة  ت  ية  لع مة   ملوســــــــيقي ةجذ    د    ف ذكوف   ع مة و 
ع دة نخ ال :ايفو (  و يىت  إل ييز(  و جشــــــــــــــ   ت   رفع :دميكيب  ســــــــــــــ، لو  ـة  

 .(15:  شك   زخرفة   زغردة  ف  يف   شك     ت  ية  مز:ايك  ( فوق 

 
لة15الشكل   . أمثلة على زخرفة الزغردة المحو 

ميب جمة  خرى  جذ    د   عف  زغردة ا  ع مت  موســــيقي ت  غري متت  يت   
 او ف ه ذ    ع مت   ملوســيقي ت  اشــكٍ  متت ٍ   ر   مــع اينمف  ق طع ت مَ   مز 
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 (.16:  شك   (1:ع  وُذسف ى ه ا   زخرفة اـ :  زغردة  ملقط عة(زخرفة   تقطي

      
. مثال على تدوين زخرفة الزغردة المقط عة وكيفي ة 16الشكل 

 أدائها

 
 التالعبزخرفة خامساً. 

 د ء   ع مة  ملوســـــيقي ة   ســـــ ســــــي ة  عيب هظ عب  ة ( Turn:جف  زخرفة   ت ع  
ة  ر  ر    عودة جو   ع مة  ملوســــــيقي ة   ســــــ ســــــي    على منم ر   د ء   ع مة  ملوســــــيقي ة   
  ر   د ء   ع مة  ملوســـــــيقي ة   ســـــــ ســـــــي ة و جســـــــتقر   منم   د ء   ع مة  ملوســـــــيقي ة   دى

  ع مــ ت  ملوســــــــــــــيقيــ ة يف هــ ا   زخرفــة  مــ  عــا    ع مــة  د ىوذؤ    عكس.اــعليمــ    و 
ه ا  ىدوذؤ  ازميب ذ ت   َ ل  ســــــــــن ف(. ع دةع  ملوســــــــــيقي ة  ملســــــــــتقرة  اســــــــــرعة  برية :

  ســ سي ة  ة( ضـفيب زميب   ع مة  ملوسـيقي ة  ع م ت  ملوسـيقي ة :  سـريعة و  خرية  ملسـتقر  
 و زخرفة   ت ع  شكل   ومه    ملاو ف عليم   مز ه ا   زخرفة.

 التالعب الصاعد الهابط:ـــ  1
 (.17:  شك   ة   ت ع  ف  ذ ر   س اق  خ   يايَ  عيب زخرف  ىويؤد  

      
. مثال على تدوين زخرفة التالعب الصاعد الهاب  17لشكل ا

 وكيفي ة أدائها

                                                           
 او ف  وـــــــــــــــــــــــــــــــــ ينب ظ  ج تب ا جو    ه يف زخرفة   زغردة  ملقط عة  ذُاو ف      ع مت   ملوسيقي ت  اك م  زميب   زغردة  ملقط عة  ملطلواة  1

 .16  ق طع ت اينمف   ف  يف   شك  
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 التالعب الهابط الصاعد:ـــ  2
  شك  : اعكس  د ء   ت ع    ص عا  هل اط   ف  يف   شك    ت يل ىويؤد  

18). 

      
اعد . مثال على تدوين زخرفة التالعب الهاب  الص18الشكل 

 وكيفي ة أدائها

 الخطفزخرفة سادساً. 
 موسيقي ةهظ عب  ة عيب  د ء ع مة ( Appoggiatura:زخرفة  خلطف جف  

ي  ملوسيقي ةقب    وصو  جو   ع مة  جا  ع م   و   َر اشك  سريع  سية   ن ذتلوه    ًر
  شك  :  ف  هو موضة يف   شك     ت  ية:ذُاو ف ة،، ص ري(  واشك  خ طف 

19). 

 
 . أمثلة على زخرفة الخطف19الشكل 

ميب خطوفة( جزء ميب ز  مل و   ع م ت  ملوســيقي ة   ســـريعة :يكوف زميب   ع مة و 
  م ع    يقي ة ملوســـــ  ســـــ اقة هل   ةيث ج يكوف زميب ذلك   ع مة   ملوســـــيقي ة  ع مة 

  ملخطوفة.  ملوسيقي ةمنه زميب   ع مة  و   ع م ت   تز يُ و 
خطوفة   و ياة  مل   ملوسيقي ةييب زخرفة  خلطف  فب  نسبة  لع مة ا  نسبة  تاو و 

  :  مه    س   د ء( فلم  طريقت ف  لتاوييب
:  شك    ف  يف   شك    ت يل   موسيقي ة ص رية اشك  طبيعظذاوييب ع مة ـــ  1
21). 
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 . مثال على تدوين زخرفة الخطف الطبيعي وكيفي ة أدائها21الشكل 

و   سيب   ذ ة مقطوعة خبط يشبه ق طعة   تقطيعص ري  موسيقي ةييب ع مة ذاو ـــــ  2
  ف  يف   شك    ت يل.

 
      

. مثال على تدوين زخرفة الخطف م  قاطعة وكيفي ة 21الشكل 

 أدائها

 م   جف   ف هن ل   َر ميب ع مة موسيقي ة خمطوفة  ايت،  ذاوينم  مجيع ع ميب 
 (.22دوف ق طعة :   شك  

 
      

. مثال على تدوين زخرفة الخطف ألكثر من عالمة 22الشكل 

 موسيقي ة وكيفي ة أدائها

 
 المدزخرفة سابعاً. 
 ملــا يف  د ء و هو عبــ  ة عيب يريــة   د ء   زمين ( Fermata:زخرفــة  ملــا جف  
مة   زميب   ن ذســـت رقه   ع  ما ةييث جف  . و صـــفإ موســـيقظ م  موســـيقي ةع مة 

   ف  يف ةة   طبيعي    زمني   ةا   ملكوف  طو  ميب إ  ملوســـــــــيقظ ذ و   صـــــــــف  ملوســـــــــيقي ة
 .(23:  شك    ملَ     ت يل
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 . مثال على تدوين زخرفة المد وكيفي ة أدائها23الشكل 

مرذ عة  ة ملوسيقي  ف زخرفة  ملا اشك  مقلوب جذ     إ   ع م ت ميكيب  ف ذاو  و 
 .(24:  شك     ت يل   ملَ    ف  يف جا  ع 

 

 . مثال على التدوين المقلو  لزخرفة المد24الشكل 

 االنزالقزخرفة ثامناً. 
ـــــــ  ة عيب   تقـــــــ   ا  ع مت  ( Glissando:جف  زخرفـــــــة  ج زجق  هو عب

ا   ه ا وميكيب  بعال  ةجت  ملوســــيقي ة جصــــ .و  ســــي   اشــــك  ذا يظ ت موســــيقي  
يب  خلطم  ســــــــــــــتخا   ه ا و ـ  ـك  فف .بعال  ةخر جصــــــــــــــا  هـ  ل  زخرفـة  وج ميكيب 

  زخرفة  ج زجق  وع   ومه  و    زخرفة معم .

 االنزالق الطبيعي:ـــ  1
  مَ  (  ن هل  ز ود يرة :ااوف دســـ ذ   وذري ة   ملوســـيقي ةيصــا  عيب  ةجت و 
ة   خرى  اعال  ةجت  ملوســـــيقي  و  د   عو و   رتا صو   كو  و  تشـــــيل  و ج    يو و   كف ف 

 .(25ين :  شك  تيفب   مَ    رتومبوف و 
  

 (1). مثال على زخرفة االنزالق الطبيعي25الشكل 

                                                           
 ( على  خلط   ا   على زخرفة  ج زجق..gliss يس ملزم ع ذاوييب  جختص   : ـــ 1
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 ع:االنزالق المقط  ـــ  2
.   بي  وو ية يق ع ملوســـــيقي ة  إلاعال  ةجت و يصـــــا  عيب ا قظ  ةجت   وذرية و 

   و على تة  َ ا  ملوســــــــــــــيقي ة ملرو  على   ع مـ ت  يت،  يف هـ     نوع ميب  ج زجق  و 
 .(26 :  شك  ملة  لسل،  ملوسيقظ  مللوف   ف  يف   شك    ت يل  ع م ت   ك 

 
 

 . مثال على زخرفة االنزالق المقط  26الشكل 

  ــ ا  زجق اــ جيف موســــــــــــــيقــ    يو   هنــ ل اعال  ج زجقــ ت  تــايَــة  مَــ  و 
ن ميكيب فم،    ا  ج زجق فيم  ةس   شك هل    و  .ر   هلبوط   و   عكس  صعود 

 .(27:  شك   ن  ملوسيقظ  ف  يف   مَلة   ت  يةفوق  ملا    ةُ ف ع دذاو  
 

 

 

 . أمثلة على االنزالقات الحديثة27الشكل 

 
 عط  االئتالف المقزخرفة تاسعا 

هظ عبــ  ة عيب  د ء ( Arpeggio Chord:ع زخرفــة  جًت ف  ملقط  جف  
  ملوسيقي ة  ع م ت  ءامد  وجّن  ة   يس ا  طريقة   تقلياي  و كيب    ملوسيقي ة جًت ف ت 

خرفة  جًت ف و ز  اســــــــــرعة ف ًقة.و   ملوســــــــــيقي ة اشــــــــــك  متت اع ة   ًت ف ت  ملكو  
 مه  و    ع شكل ملقط  
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 ع العادي:االئتالف المقط  ـــ  1
  َر    ملوســــــــــــيقي ةميب   ع مة  ااءع   ملوســــــــــــيقي ةهو  د ء ع م ت  جًت ف ت و 

   ت يل ة   ف  يف   شــــــك    َر يا    ملوســــــيقي ة  ع مةجو   وصــــــو   يىت    خن  ضــــــ ع 
  (28:  شك  

 

 
. مثال على تدوين زخرفة االئتالف المقط   العادي 28الشكل 

 وكيفي ة أدائها

 ع الهابط:االئتالف المقط  ـــ  2
 ع   عــــ دي   فــــ  يف   شــــــــــــــكــــ    تــــ يلويكوف  د ًــــه عكس  د ء  جًت ف  ملقط  

 ( 29:  شك  
 

      
. مثال على تدوين زخرفة االئتالف المقط   الهاب  29الشكل 

 وكيفي ة أدائها

 ي ة   ن ملوســــــــــيقع  يكوف زميب   ع مة يف    شــــــــــكلظ زخرفة  جًت ف  ملقط  و 
  ملاو  ة   ملوســــــــيقي ة  ت ك م   لع مهظ صــــــــ يبة   زميب  عزف  جًت ف ذ    اتا 
  زميب  جًت ف هظ صـــــــــــ يبةعزف  ذ    ن   تمى   ملوســـــــــــيقي ةيكوف زميب   ع مة و 

 .اينم    ق 
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 الكالسيكيون الحديثون

 

 سيغموند سبيث

 ترجمة : محمد حنانا 

 

بعد التمرد الذي حدث ضاد الشكالنية والذي بدأ م  بيتهوفن 

وتعم  من خالل أعمال شااوبرت وشااومان ومندلسااون وبيرليوز 

وليسااااااا  وفااغنر  كاان من الطبيعي أن تنبعاث من جادياد الروح 

 اح  للكالساايكيين الجدد  االسااتفادةالكالساايكية م  الميزة التي أت

مان جامايا  الوسااااااااااائاااال والتقنيااااات التي طورهااااا األساااااااالف 

الرومانتيكيون. إن الساااايمفونيات والموساااايقا المجردة التي كتبها 

األسااتذة الكالسايكيون في النصاف الثاني من القرن التاسا  عشر 

كان  مختلفة تماما  عن األعمال الشاااااااكلية التي وضاااااااعها هايدن 

ت وحتى بيتهوفن  فقااد كااان لااديهم حريااة الماادرساااااااة وموتساااااااار

الرومانتيكية  إضاااااافة إلى أنهم ذهبوا بعيدا  خارج نطاق نماذجها 

بمهاارة وحرفياة عاالية  تل  الميزتان اللتان تنطبقان على التقاليد 

الكالساااااايكية. ومن المساااااالم به عموما  هو أن المزج المثالي بين 

يس قا يمكن إيجاد  عند يوهانالرومانتيكية والكالسيكية في الموسي

براهمز الااذي غاادا بح  واحاادا  من أكثر المؤلفين السااااااايمفونيين 

 شعبية. 

 

 

 يوهانيس براهمز 
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عاا براهمزحياة عادية خالية من أية أحداث هامة  لكن انتهى 

به األمر إلى أن يصااب  موسااايقيا  عظيما . حين كان ولدا  كان يرتجل 

هاامبورف الرخيصااااااة التي يرتاادهاا البحارة  فاالسااااااات في حااناات

للرق   وفي الوقاا  نفسااااااه يقرأ كتااابااا  يساااااانااد  إلى حاااماال النوتااة 

 الموسيقية. 

وحين غدا شابا  راف  عازف الكمان الهنغاري إدوارد ريميني  

وهكاذا تعلم الكثير عن الموساااااايقاا الهنغارية الغجرية. كان روبرت 

ب نفسه بحماقة شومان هو أول من اكتشف عبقريته. وفيم  ا بعد نصَّ

ومن دون ضااارورة لذل   منافشاااا  وعدوا  لفاغنر على الرغم من أن 

مجااالهمااا مختلفين كليااا .وقااد أضاااااار هااذا النزا   الااذي طااال أمااد   

 بكليهما.

كان براهمز عازفا  ممتازا  آللة البيانو وقائد أوركسااااااترا  وفي 

 كنه أضاااااااف إلىالدرجة األولى مؤلفا . لم يتزوج ولم يكتب أوبرا  ل

األد  األوركساترالي أرب  سايمفونيات هامة وكونشرتو آللة البيانو 

وكونشاااااارتو آللة الكمان  الذي يعد واحدا  من أعظم كونشاااااارتوات 

 الكمان  وافتتاحيتين وريكوايم. 

دعي براهمز بالمؤلف العقلي. وطوال سااانوات عددت موسااايقا  

صاااااافهااا  مفعمااة مبهمااة وصااااااعبااة وحتى بلياادة. واليوم يدهلاال لهااا بو

 بالجمال الحسي  إضافة إلى تأثيرها في العلم الموسيقي. 

 سيمونيات براهمز 

إن الصفة المميزة لـااااا براهمز هي العناية والصنعة المدروسة  

إضااااااافاة إلى ميزة التواضاااااا   ذل  أنه رفض اإلقدام على محاولة 

تأليف سيمفونية حتى أصب  فوق عمر األربعين. واتخذ عمله األول 

في دومينور. وقااد قاادم أول مرة عااام  Opus68ذا الشااااااكاال في هاا

2070 . 
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شااااااومااان أل  على براهمز ليكتااب  2044في مسااااااتهاال عااام 

سااااايمفونية على شااااااكلة سااااايمفونيات بيتهوفن. ولكن بعد ساااااماعه 

ساايمفونية بيتهوفن التاسااعة  حاول المؤلف الشااا  عمل شاايء  في 

رتو ادة في كونشالشاكل السايمفوني. لكنه في النهاية اساتخدم هذ  الم

البيانو في ري مينور  وفي الريكوايم األلماني. وقد ذدكر أن براهمز 

لن أكتب ساااااايمفونية  إنكم  التدركون كيف يشااااااعر »قال ذات مرة:

. «أمثالنا حين نساااااام  وق  أقدام عمالق مثله )مثل بيتهوفن( وراءنا

ولكن حين اكتمل  سيمفونية براهمز األولى  دعاها هانس فون بيلو 

 بصفتها الخلف المنطقي لروائ  بيتهوفن التس . « العاشرة»ـ ب

 6/8تبدأ الحركة األولى لهذ  السااايمفونية بمقدمة بطيئة ميزانها 

. نساااااام  ضااااااربات  لة الطبل )التمباني( المشااااااؤومة إذ تبدو كأنها 

توحي بااالقاادر وهو يقر  البااا   وتااذكرنااا ضااااااربااات الطباال وهو 

النموذج اإليقاااعي يضاااااار  في مجموعااات من ثالث ضااااااربااات باا

المكون من ثالث نغمات ونغمة طويلة  الذي اسااااتخدمه بيتهوفن في 

 سيمفونيته الخامسة. 

وسرعان ما تتحول الموسيقا إلى أليغرو عدواني م  هذ  الثيمة 

 المميزة: 

 

تتطور هااذ  المااادة إلى صاااااايغااة لحنيااة في مفتاااح ماااجور التي 

 ذ  الثيمة الجرئية: يقاطعها أخيرا  عنف من الوتريات يسفر عن ه

 

 يظهر أيضا  لحن عريض في كال المفتاحين الماجور والمينور: 

 

الحركة الثانية بطيئة يغلب عليها الطاب  السوداوي. المفتاح في 

 مي ماجور. هي ذي الثيمة االفتتاحية: 
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فوق مرافقة سااااااينكوبية من الوتريات  تغني األوبوا لحنا  هادئا  

 ألول للحركة الثالثة: يتبنئ بقدوم اللحن ا

 

 تبدأ الحركة الثالثة بهذ  الثيمة: 

 

ثمة هدوء واد  تعرضه  لتا كالريني   وهي تفس  المجال إلى 

االساااااتذكار الواضااااا  بموتيف القدر عند بيتهوفن  الذي يتطور في 

 الثيمة الثانية للحركة: 

 

تبدأ الحركة األخيرة بصرا  وولولة من األوركسترا. يتب  ذل  

عاقبات غامضااااااة لتأثيرات البتزيكاتو. وفجأة يساااااام  صااااااوت  لة ت

 هورن مطلقة لحنا  كان براهمز قد سمعه في جبال األلب: 

 

يلي ذلاا  موتيف ذو طبيعااة كوراليااة تترنم بااه  الت الترومبون 

والباصاااون . بعد ذل  يسااام  ذل  الموتيف في ذورة عظيمة لعالت 

 النحاسية: 

 

ثيمة األساسية للحركة األخيرة  وهي كل ذل  ماهو إال مقدمة لل

لحن عريض يوحي قسااااامه الثاني بميزورات بيتهوفن الكورالية في 

الحركة األخيرة من ساااايمفونيته التاسااااعة حين يغني الكورال نشاااايد 

 الفرح: 

 

قاد يكون تشاااااااباه هاذين اللحنين عرضااااااا   وم  ذلا  قاد يكون 

 واته التيفي خط« للعمالق»براهمز قاد عبر عن احتراماه وتقدير  

كااان براهمز يتبعهااا. وقباال ختااام الحركااة تدساااااام  من جااديااد أغنيااة 
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الاهاورن األلبياااة م  معاااالجاااات متنوعاااة. وأخيرا  تنفجر اآلالت 

النحااساااااايااة  بتعبير ذريوي  بااالموتيف ذو الطبيعااة الكوراليااة الااذي 

من و«. انفتاح السااموات»ساابق  اإلشااارة إليه  والذي قورن تأثير  

ساايمفونية ثمة انتصااار كامل في مفتاح دو ماجور  هنا  إلى نهاية ال

على غرار مااا فعلااه بيتهوفن في الحركااة األخيرة من ساااااايمفونيتااه 

 التاسعة. 

. كتب  في  op.73الساااايمفونية الثانية لبراهمز في ري ماجور 

 06  وقدم  أول مرة بقيادة هانس ريختر في 2077صاااااايف عاام 

زيغ بقيادة براهمز عام كاانون األول من ذلا  العاام. وقادم  في اليب

2070 . 

هذ  السااايمفونية ريفية في روحها  وقد تعد األوضااا  واألساااهل 

 عند االستما  األول بين سيمفونياته األرب . 

تباادأ بفكرة لحنيااة مكونااة من أرب  نغمااات ري  دو دييز  ري  

ال  التي قااد تساااااام  خالل كاااماال الحركااة األولى. ثم تقود فورا  إلى 

 ى كورد ماجور: الثيمة األولى عل

 

يقود هذا إلى جساااار هو في الواق  تفصاااايل للفكرة األساااااسااااية  

 ويورف لزخرفة النغمات األرب  وتطويرها: 

 

ثم تادخال الثيماة الثاانياة الحقيقياة  وهي في مفتاح مينور تقدمها 

 الت الفيوال والفيولونسااااااياال. إنهااا لحن غنااائي واساااااا  فيااه أثر من 

 مألوفة لدى براهمز: الموسيقا الغجرية التي أصبح  

 

تتطور هذ  المواد في شااااكل السااااوناتا م  إعادة عرض للحنين 

الرئيساااااايين وكودا مبتكرة جادا . وتنتهي الحركة بنعومة على كورد 

 ري ماجور.  
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تتضاااااامن الحركة البطيئة أيضااااااا  لحنا  واسااااااعا   خر  فيه تدف  

 عاطفي: 

 

 يخل  تباين سينكوبي مكافئا  لليثمة الثانية: 

 

 

تتاادف  الموساااااايقااا بثبااات باااتجااا  كودا  وتنتهي الحركااة بكورد 

 ناعم. 

و على الرغم من أن التمب سكيرتزوالحركة الثالثة هي في الواق  

ليس سااااااريعااا . تعلن  الت النف  الخشاااااابيااة اللحن األول  بينمااا تنقف 

 الفيولونسيالت أوتارها في مرافقة إيقاعية: 

 

 

سااااااري   4/0إلى ميزان ثنائي  4/0فجأة يتغير الميزان الثالثي 

ُد تأثيرا  جديدا  تماما  م   ذات األساس اللحني: د  جدا   خالقا

  

ثمة تغير  خر يجلب مقاط  ساالمية سااريعة وسااينكوبات في ميزان 

   بأسلو  التربو:0/0

 

وحوالي الختام يتذيذ  اللحن الرئيساااي بين الماجور والمينور  

قرة ختام ألوكتاف مشاااايرة إلى خانقا  هارمونيات جديدة جذابة  م  ف

 النهاية على كوردات ناعمة أيضا .

تبادأ الحركاة األخيرة بثيماة مفعمة بالحيوية تعدد بنهاية سااااااعيدة 

 للسيمفونية: 
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 تخل  الثيمة شعورا  أكبر بالرضا بميزان مارا: 

 

يتعاااماال التطوير  على األغلااب  م  الثيمااة األولى  إلى جااانااب 

يقااعاات والهاارمونياات قبل الوصااااااول إلى القياام بتجاار  على اإل

إعااادة العرض  وللوصااااااول في النهااايااة إلى ختااام الم  في ري 

 ماجور.

يعادها  Op.90الساااااايمفونياة الثاالثاة لبراهمز في فااماا مااجور 

الكثيرون اآلن األفضل بين السيمفونيات األرب . إنها بالتأكيد األكثر 

 جاذبية  وتتنامى شعبيتها باطراد. 

 2000ز العمال في هاذ  الساااااايمفونياة العظيماة عام بادأ  براهم

. وقد قدم  أول مرة في فيينا في 2000وانتهى منها في صيف عام 

بقيااادة ريختر. وقااد دعى كاال من ريختر  2000كااانون األول عااام 

بي  لكن يرى ماكس كال«. البطولية»وهانسلي  هذ  السسيمفونية  بـ 

ايم. أما يواخيم فقد أنها اساااااتلهم  من تمثال جرمانيا قر  رودساااااه

أنشااودة »كالرا شااومان بـاااااااـااااااا  ودعتهاوجد فيها قصااة بطل وقائد. 

إنها في الواق  مقطوعة رائعة من الموساااااايقا المجردة  من «. غابة

 دون أية نغمات مضي  عة. 

تبادأ الحركة األولى أيضااااااا  بفكرة لحنية مكونة من ثالث نغمات 

همز إلى أن هااذ  فااا  البيمول  فااا في أوكتاااف أعلى  ويشااااااير برا

حر ولكن »أي « frei aber frah»الحروف تمثاال الكلمااات التاااليااة

الكوردات «. حر لكنااه منعزل»مخااالفااا  بااذلاا  كلمااات يواخيم « فرح

مبنيااة على هااذ  النغمااات وتقود إلى الثيمااة االفتتاااحيااة ذات الطبيعااة 

 الجذلى: 

 

 تغني الثيمااة الثااانيااة  لتااا الكالرينياا  والباااصااااااون فوق مرافقااة

 سينكوبية ناعمة توحي بتهويدة: 
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يدظهر التطوير معااالجااة مثيرة لهااذ  المااادة  م  رهور الثيمااة 

الثانية في المينور التي تخل  عليها الفيولونساااااايالت والباصااااااونات 

طاابعاا  عااطفياا . وتنتهي الكودا بنغمات هابطة على كورد فاماجور  

 يمفونية. السوهو تذكير بكلتا الثيمتين االفتتاحيتين وبمفتاح  

تبادأ الحركاة الثاانياة بثيماة ريفياة تعزفهاا  الت النف  الخشاااااابية 

 بأسلو  مزامير الرعاة: 

 

الحركاة الثااالثاة روماانتيكيااة على نحو ملحور وعااطفيااة تقريبااا  

م  لحن افتتاحي شااااااوماني ) نساااااابة إلى المؤلف شااااااومان( الطاب  

 ا توحيوتغنيهاا  الت الفيولونساااااايال م  زخارف من الوتريات )أنه

 بالرومانس في السيمفونية الرابعة لشومان(: 

 

 تذكر الثيمة الثانية بـ األليغرو في السيمفونية الثانية لبراهمز: 

 

يقاط  هذ  الثيمة لمرتين مقط  يسااتح  أن يقتبس بحرية كمثال 

 على الجمال المميز والمحض: 

 

يعود اللحن األول  تعزفه  لة هورن فرنسااااااي م  زخارف من 

 األوبوا.   لة

الحركااة الختاااميااة بطوليااة على نحو ال لبس فيااه. إنهااا تباادأ في 

 مزاج من اإلثارة المكبوتة  أو باألحرى مزاج ملغز ينذر بالشؤم: 

 

يدعم  الغموض بتاذكير ملحور بموتيف القادر الذي اسااااااتخدمه 

 بيتهوفن في السيمفونية الخامسة: 
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  اإلنسان ثمة إشاارات واضاحة على الصارا   قد يكون صارا

م  القدر. وتعبر ثيمة أخرى عن روح االنتصاااااار الذي اليرقى إليه 

 الش : 

 

تعزف ذل   الت الفيولونسااايل في تعارض إيقاعي بين الميزان 

. ويقود إلى سااالسااالة من الفقرات 4/0والميزان الثنائي  4/0الثالثي 

 الفرحة تعزفها الوتريات: 

 

ز الموساااااايقيااة التي ذروة تليهااا ذروة أخرى من ينااابي  براهم

التنضااااااااب. وتخل  معاااالجاااة الثيماااة االفتتااااحياااة للحركاااة األخيرة 

باالوتريااات المكتومااة إثااارة جاادياادة قر  الختااام. وفجااأة تعود الفكرة 

اللحنياة للحركاة األولى  كماا جرى عناد انتهاء تل  الحركة. وتنتهي 

 السيمفونية  م  تمجيد  خر لكورد فا ماجور  في هدوء تام. 

سيمفونية الرابعة )األخيرة( لبراهمز في صيفي العامين كدتب  ال

  وكااادت النااار أن تاادمر مخطوطتهااا فباال اكتمااالهااا. 2004و2004

  وقاادماا  أول مرة في op.98الساااااايمفونيااة في مفتاااح مي مينور 

بقيادة المؤلف. والساااايمفونية  2004مايننغن في تشاااارين األول عام 

الثالث األخرى  ككل هي أكثر رصااااااانة وتجهم من الساااااايمفونيات 

وهي عصاااية على الفهم من االساااتما  األول. وم  ذل  فهي مفعمة 

بالجمال ومتينة الصاااياغة. البداية بسااايطة تقريبا   إذ تعلن ثيمة مبنية 

 على مجموعات من نغمتين في طبقات متنوعة: 

 

تتكون الثيمااة الثااانيااة من قساااااامين  القساااااام األول قفزة جريئااة 

رض القسم الثاني  على نحو فسي   لحنا  لمسافات غير متوقعة  ويع

 متينا  تعزفه الوتريات: 
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تدسااااااتخادم جمي  هاذ  المواد بتأثير متنو  في قساااااامي التطوير 

وإعااادة العرض. يتناااو  في الكودا اللحنااان االفتتاااحيااان بتعاااقااب 

 مده  بين الكوردات الحادة وأوكتافات البال في محاكاة ميلودية. 

ئة هي مثال رائ  على رومانتيكية براهمز الحركاة الثاانية البطي

تلم  اللحن إلى مفتاااح دو ماااجور  لكنااه في الواق  ياادخاال في مي 

 ماجور  بعد تغيير مفاجئ تغدو فيه المسافة الثالثة نغمة المفتاح: 

 

الثيمة الثانية ذات طاب  كورالي تغنيها الفيولونسااااايالت وسااااا  

 زخارف أوركسترالية: 

 

ودة  نياااة إلى مفتااااح دومااااجور  لكن وقر  الختاااام هناااا  ع

 المفتاح يتغير على الفور إلى ماجور  لخل  نهاية ذات تأثير مده . 

لمي تقاطعه  الحركة الثالثة هي سااااكيرتزو حقيقي. تبدأ بلحن سااااد

كوردات كئيبة وضاربات سريعة متالحقة من الطبل  لكنه يعود إلى 

 مسار  من دون وجل: 

 

ات أغنية شااااااعبية أوجرى ثمة لحن ثانوي رشاااااي  يحمل سااااام

 اإليحاء به سابقا :

 

تبرز في قساااااام التطوير معااالجااة متميزة للثيمااة األولى تؤديهااا 

 الت النف  الخشاااااابيااة. هنااا  نزا  بين كوردات تمثاال المرح وبين 

مظااهر الموساااااايقاا المكفهرة. وفي النهااياة هناا  عودة إلى المفتاح 

 دوماجور م  إيماءة ختامية لعدم أكثراث كامل. 
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الحركة األخيرة هي باساكاليا على نحو دقي . تتضمن تنويعات 

على ثيمااة تظهر في  الت البااال. وهااذ  الثيمااة هي أكثر بقلياال من 

 سلم صاعد في مي مينور  وهو المفتاح األساسي للسيمفونية: 

 

تنويعا  على هذ  الثيمة  إثنان منها يعادالن  04هناا  في الواق  

ة ذاتها. لكن معالجة اللحن الرئيسااااااي  في تقريبا  إعادة عرض للثيم

أغلب األحيان بساايطة إلى حد بعيد. أحيانا  تظهر بمعناها الضااامني  

 لكن يمكن تتب  مسارها عبر ثمانية ميزورات.

  الذي يعزف فيه 20أحد أكثر التنويعات تأثيرا  هو التنوي  رقم 

 الفلوت اللحن المضاد الفاتن: 

 

( 24قط  الترومبون )التنوي تااأتي لحظااة جميلااة أخرى في م

الذي يخل  لحنا  جديدا  تماما  في مفتاح ماجور  في حين يظل التلمي  

 إلى سلم المينور كأساس: 

 

إن التعقيادات التقنياة لهاذا الختاام الفريد يمكن التغاضااااااي عنها 

 بسهولة أمام الجماليات المؤثرة هذ . 

 

 أعمال أوركسترالية أخرى لـ براهمز 

ا  في الحفالت هنااا  افتتااا حيتااان لـاااااااااااا براهمز تساااااامعااان دائماا 

الموسيقية  وهما متغايرتان تماما  في الشخصية: افتتاحية المهرجان 

كالهما كتبتا  .Op.81  واالفتتاحية المأسااااااوية  Op.80األكاديمي 

. وفي الواق  أدلفااا  االفتتااااحياااة 2006في إيشاااااااال في أيلول عاااام 

 األكاديمي األخف.  المأسوية وقددم  قبل إفتتاحية المهرجان
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التتعااماال االفتتااحيااة المااأسااااااوياة م  أيااة ماأساااااااة والم  بطاال 

مأساااوي  بل م  روح مأساااوية. إنها مجردة من حيث الشاااخصاااية  

 لكنها غنية بالعاطفة العميقة. هي ذي الثيمة األساسية:

 

كتباا  افتتاااحيااة المهرجااان األكاااديمي وأدهاادياا  إلى جااامعااة 

لدكتورا  الفخرية. وم  ذل  قددم  بريسااااالو لمنحها براهمز درجة ا

بقيادة براهمز بحضاااور  2072أول مرة بعد سااانتين من تأليفها عام 

رئيس الجامعة وأعضااااااء مجلس إدارة الجامعة. وقد دعاها المؤلف 

كما ضمنها عدة «. خلي  مرح جدا  من أغاني الطال  األلمان»بـاااااا 

 ألحان معروفة أخذها من كتب أغاني الجامعة. 

نااعماة وغاامضااااااة  تذكر بعض الشاااااايء بمارا  بعاد مقادماة

روكوتشااااااي  تأخذ االفتتاحية ثيمتها الحقيقية األولى من أغنية بنزر 

   تعزفها  الت الترومبي  بأسلو  جليل: «لقد بنينا مسكنا  فخما  »

 

 تقدمه  الت الكمان الثانية: « وطن السلف»يلي ذل  لحن جميل 

 

ى تقدمه عل« ألولى الجامعيطالب الساااانة ا»عندئذا يأتي لحن أغنية 

 نحو هزلي  لتا باصون: 

 

تصاااااال االفتتاحية إلى ذروتها بلحن األغنية الالتينية الشااااااهيرة 

تقدمه بجالل األوركساااترا الكاملة م  تزيينات ذات « لنبتهج عندئذا »

 شأن: 

 

تنويعات »ثمة مقطوعة أوركسااترالية شااهيرة لـااااااا براهمز هي 

ف أيضا  كمقطوعة آللتي بيانو.   وتعرOp.56« على لحن لـ هايدن
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ليس من المؤكاد أي النسااااااختين أت  أوال   ولكن قد تكون النسااااااخة 

األوركسااااااتراليااة. وقااد عزف براهمز مقطوعااة البيااانو م  كالرا 

لجمهور من  2070شااااااوماااان في بون في شااااااهر    من عاااام 

 األصدقاء  ونشر العمل في تشرين الثاني من ذات العام. 

وقد وقع  «. كورال ساااان  أنتوني»ل دعي  الثيمة في األصااا

في ديفرتيمنتو لـااااااا هايدن آلالت نف  خشاابية في سااي بيمول ماجور 

)ألتا أوبوا  و لتاهورن  وثالثة باصاااااونات   و لة سااااايربن (. يعلن 

براهمز الثيمة بتل  التشاااااكيلة مساااااتخدما   لة دوبل باصاااااون الثالث 

 قة: مرافوالسيربن   مضيفا   الت الفيولونسيل والفيول في ال

 

 

هنا  ثمانية تنويعات وختام يساااااتخدم فيه جملة لحنية كيفها من 

الثيمة في أسالو  الباسااكاليا كأرضية . في ذروة الختام تعود الثيمة 

الكااملاة في الوترياات م   الت النف  الخشاااااابياة التي تعزف مقاط  

لميااة م   الت النحاااس التي تاادعم الهااارموني . يكتساااااااب هااذ   سااااااد

همية برنامجية بارتباطها باغراء سان  أنتوتي  لكن من التنويعات أ

األفضااااااال النظر إلى تلاا  التنويعااات كااأمثلااة دراساااااايااة ممتااازة في 

 الموسيقا المجردة. 

كاتاااب باراهاماز باهااادف التااادر  على التوزي  األوركسااااااترالي 

والثانية  2040  الساااايريناد األولى عام Op.16, Op.11ساااايرنيادتين 

 أثرا  جدا  بـ موتسارت.   ويبدو فيها مت2042عام 

  2042  ذار عااام 00وقااد قاادماا  األولى في هااامبورف في 

 بقيادة براهمز.  2006 ذار عام  0وقدم  الثانية في هانوفر في 

كتب  األولى في مفتاح ري ماجور وحركتها األولى سااااااريعة. 

الحركة الثانية ساااكيرزو في ري مينور  تليها حركة بطيئة في ساااي 

ا  رقصاااتا مينوي  )صاااول ماجور وري مينور( بيمول ماجور. هن

 وسكيرتزو  خر  ثم الختام السري  في شكل الروندو. 
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الساااااايرينااد الثاانية في الماجور  قدمتها أول مرة أوركسااااااترا 

 . 2006شباط من عام  26هامبورف الفلهارمونية في 

خال التوزي  األوركسترالي لهذ  السيرنياد من  الت الكمان  إذ 

   لتي فلوت وبيكولو و لتي كالريني  و لتي باصااون تضاامن التوزي

و لتي هورن  إلى جانب  الت الفيوال والفيولونسااايل والكونتربال. 

هنااا  خمس حركااات: أليغرو موديراتو في الماااجور  سااااااكيرتزو 

فيفاتشاي في دو ماجور ثم أداجيو في المينور  شابه مينويتو في ري 

 ماجور. ماجور  ثم الختام في شكل الروندو في ال

 كونشرتوات براهمز

  Op.77كتب براهمز كونشاااااارتو آللة الكمان في ري ماجور 

وهو نفس المفتاح الذي كتب فيه بيتهوفن كونشااااارتو الكمان. وهنا  

جادل أزلي بصاااااادد أيهما أعظم. ومن المعترف به أنهما يقفان على 

 قمة أد  الكمان. 

  2070 ألف براهمز هذا الكونشرتو خالل صيف وخريف عام

وأهاادا  إلى يواخيم الااذي عزفااه أول مرة بقيااادة المؤلف في اليبزيغ 

. وفيماااا بعاااد نباااذ براهمز الحركتين 2072 في عياااد رأس سااااااناااة

األصليتين منه ة فقد أعاد كتابة حركة األداجيو واستغنى عن حركة 

السااااكيرتزو. ربما اعتزم اسااااتخدام هذ  المواد في كونشاااارتو كمان 

ثيمة الكونشاااااارتو االفتتاحية على نغمات  خر  لكناه لم يفعال. بنيا  

 كورد ري ماجور: 

 

تعلن األوركسترا هذ  الثيمة ثم تقدم أيضا  الثيمة الثانية المغايرة 

 العنيفة: 

 

تادخال  لاة الكمان المنفردة وتعزف مقطعا  شاااااابيها  بكادينزا في 

أوكتااافااات  ثم تااأخااذ الثيمااة األولى  يتلو ذلاا  لحن جمياال تبرز   لااة 

 واألوركسترا: الكمان 
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قر  نهااياة الحركاة تعزف  لاة الكماان كاادينزا متقناة كتبها في 

األصااااااال عااازف الكمااان يواخيم  وفيمااا بعااد كتااب عااازفون مهرة 

 كادينزات أخرى خاصة بهم نذكر منهم كرايزلر وهايفتس. 

تقادم  لاة األوبوا اللحن الرئيسااااااي للحركاة الثاانية  البطيئة   ثم 

 فردة م  بعض التزيينات : تعيد   لة الكمان المن

 

الحركاة األخيرة هي األكثر تقليادية. تفتحها اآللة المنفردة بثيمة 

سااااااريعاة تعزف على وترين توحي بخلفياة غجرية  م  زغردة من 

  الت النف  الخشبية: 

 

 

يقف كونشرتوان  لة البيانو لـ براهمز وس  الروائ  التي كتب  

وصفه براهمز  Op.15مينور  لهذ  اآللة. الكونشرتو األول في ري

حين كان في الواحدة والعشاااااارين من عمر    2044في باداياة عام 

ط  أصااااال  لجعله ساااايمفونية. لكن براهمز قرر بحكمة أنه لم  وقد خد

يكن جاهزا  بعد الكتابة في هذا الشاااكل األسااامى منزلة من الموسااايقا 

نو االمجردة  وحول الحركاات الثالث الكااملاة إلى سااااااوناتا أللتي بي

كان يعزفها م  كالرا شااومان وم  جوليوس أوتو غريم الذي ساااعد 

براهمز في حل مشاااااكل التوزي  األوركسااااترالي  وهو الذي اقترح 

عليه تحويل الساااوناتا إلى كونشااارتو للبيانو. يتكون الكونشااارتو من 

ثالث حركات: مايساااتوزو  أداجيو  روندو. المادة الثيمية االفتتاحية 

 هي كالتالي: 

 

لحركاة الختامية السااااااريعة هي في شااااااكل الروندو.  هي ذي ثيمة ا

 الحركة التي تقدمها  لة البيانو:
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 op.83يعد كونشاااارتو البيانو الثاني في سااااي بيمول ماجور 

عمال  عظيما  بكل معنى الكلمة  إنه يعكس نضااج أساالو  براهمز 

وقادراتاه على الخل . وقاد عد  فالديمير هوروفيتس  الذي عزفه 

   العمل الموسيقي األعظم وس  كل ما كتب آللة  البيانو. وسجله

اسااااااتلهم براهمز هااذا الكونشاااااارتو من زيااارتين قااام بهمااا إلى 

إيطاااليااا  وهو حااافاال بلحنيااة أخاااذة وبروح ربيعيااة بهيجااة. أنهى 

  2002براهمز هااذ  الرائعااة في فيال قر  فيينااا في صاااااايف عااام 

تشرين الثاني  2 وعدزف ألول مرة من المخطوطة في بودابسا  في

 . وقام المؤلف بعزف دور البيانو. 2002عام 

أت  الحركة األولى في شااااااكل سااااااوناتا معقد. تقدم  لة الهورن 

 الثيمة األولى االفتتاحية  تجيبها  لة فلوت و الت نف  خشبية أخرى: 

 

يقتحم البياااانو  الاااذي كاااان يضاااااايف أربيجاااات على اللحن 

وركسااااترا بدعادة قول ثيمة االفتتاحي  بفاصاااال عاصااااف معزيا  األ

الهورن التي تتحول إلى حالة بطولية. وسااارعان ما تدخل ثيمة ثانية 

 غنائية الطاب  موفرة الكثير إلى هيكل الحركة: 

 

الحركاة الثاانياة سااااااريعاة تجي  باالعواطف  وهي ذات طبيعة 

شاابيهة بفاصاال موساايقي  ويبد ها البيانو بحيوية م  إيحاء بارتجال 

 حر: 

 

 

 

 ثيمة بسيطة البناء مغايرة ومؤثرة: ثمة 

 

 

 



 202 

 بعد ذل  تضاف الثيمة الثالثة في ميزان ثالثي حيوي: 

 

 

تبدأ الحركة الثالثة البطيئة بلحن رئيسااااي تعزفه  لة فيولونساااايل م  

 مرافقة أوركسترالية ناعمة: 

 

الحركة الختامية سااااااريعة في شااااااكل الروندو م  خمس أفكار 

 مة ذات طبيعة مهتاجة ال تقاوم: لحنية متميزة. تفتتحها ثي

 

 تزحف نغمة شجية إلى هذا الجزء الصغير من اللحن: 

 

 عندئذا تظهر ثيمة عاطفية ومؤثرة فيها توق وحنين: 

 

 ثمة موتيف تأملي هاد : 

 

أخيرا  تعود الروح المسااااااتبشاااااارة في لحن  خر فرح يجعااال 

 لختام: ى االكونشرتو يتأل  م  تزيينات  المعة يعزفها البيانو حت

 

كتااب براهمز دوباال كونشاااااارتو آللااة كمااان وفيولونسااااااياال م  

األوركسااااااترا   وهو اليساااااام   على نحو متكرر مقاااارناااة م  

. Op.102كونشرتوات براهمز األخرى.  وهو في مفتاح ال ماجور 

بقيادة  2007عزفاه أول مرة يواخيم وهااوسااااااماان في كولون عاام 

 . 2000براهمز  ونشر عام 
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 بيتر إيليت  تشايكوفسكي

  6139ــ  6110

 

هنا  العديد من اآلراء المختلفة حول موسااايقا تشاااايكوفسااااكي. 

هنا  من يعد تشااااايكوفسااااكي مؤلفا  واضااااحا  وعاديا  وعاطفيا . بينما 

يرى  خرون باأناه عبقري الموساااااايقا الساااااايمفونية التي هي بمنزلة 

 مز. قريبة من موسيقا بيتهوفن  وتتقدم على موسيقا براه

مارس تشااايكوفسااكي التأليف الموساايقي في فترة متأخرة بعض 

الشاااايء من حياته  إذ كان قد درس القانون وعمل مورفا  في إحدى 

الوزارات قبل دخوله كونساارفاتوار بطرساابورف لدراسااة الموساايقا 

وهو في الثانية والعشاارين  وتخرج فيه بعد أرب  ساانوات بمساااعدة 

 كبيرة من أنتون روبنشتاين 

ثر  ذلا  عرض عليه نيكوالي رونبنشااااااتاين  شااااااقي  أنتون  إ

العمل مدرسااا  في الكونساارفاتوار الجديد الذي أنشااأ في موسااكو لقاء 

راتب ضائيل  فقبل تشايكوفسكي العرض. بعد ذل  تعهدته بالرعاية 

أرملة ثرية تدعى ناديجدا فون مي  مماسااااااعد  على تكريس نفساااااه 

طويلة جدا  من الزمن  إذ لم يلتقيا كليا  للموساااايقا. وقد تراسااااال فترة 

 أبدا   لكنها دعمته ماليا  طوال مدة طويلة من حياته اإلبداعية. 

كثيرا  ماوصاف  موسايقا تشاايكوفساكي بأنها سوداوية  لكن هذا 

الوصااااااف ليس عادال   فقد عبر في موساااااايقا  عن عواطف متنوعة 

واحدا  جدا   ولم يكن صاااان  ألحان بارز فذ فحساااب  بل كان أيضاااا  

 من أعظم أساتذة التوزي  األوركسترالي. 

تتضمن أعماله س  سيمفونيات  أحد عشر أوبرا  كونشرتوات 

للبياااانو والكماااان  أغااااني وموسااااااقاااا حجرة  بااااليهاااات  وأعمااااال  

أوركسااااااتراليااة متنوعااة بضاااااامنهااا االفتتاااحيااة الفااانتااازيااة روميو 

ف ...   مارا سال2020وجوليي   فرانشيسكا داريميني  افتتاحية 

 إل  
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قام تشاااااايكوفساااااكي بجولة في الواليات المتحدة األمريكية عام 

  وقاااد أعماااال  لااه في نيويور  وفيالدلفيااا وبااالتيمور. بعااد 2022

ساانتين توفي بالكوليرا وهو في الثالثة والخمسااين. ويشااار إلى موته 

على أنه كان انتحارا   إذ شااااار  عن عمد ماء  غير مغلي أثناء وباء 

 الذي كان منتشرا   نئذا في بطرسبورف.  الكوليرا

 سيمفونيات تشايكوفسكي 

السايمفونيات الثالث األولى لتشاايكوفساكي نادرا  ماتسم   على 

الرغم من أن الثانية تتضاااامن موساااايقا جذابة وجديرة بالتقديم. كتب 

تشااايكوفسااكي ساايمفونيته األولى حين كان يدَّرس في كونساارفاتوار 

   وقد انتقدها «أحالم الشاااتاء»عنوان    وحمل 2000موساااكو عام 

أنتون روبنشااتاين  واسااتقبل  اسااتقباال  باردا  في بطرساابورف  لكنها 

حازت بعض النجاح في موساااااكو في تقديمها األول في شاااااباط عام 

2000 . 

  وهي «الروساااااي الصاااااغير»حمل  السااااايمفونية الثانية اسااااام 

ا الثالثة . أم2070تتضاااااامن ألحااناا  شااااااعبية أوكرانية  وقدم  عام 

. إنها تتضاااااامن موساااااايقا خفيفة 2074فقاد ألفهاا عاام « البولونياة»

وجميلة  م  ختام صااااااخب  وقد قوبل  بنجاح أكبر من ساااااابقتيها  

لكنها بقي  دون المساااااتوى الذي وصااااال  إليه سااااايمفونياته الثالث 

 األخيرة. 

ترافق  م  بدء صداقة  Op.36السيمفونية الرابعة في فامينور 

يجادا فون ميا  وتحرر  من الصااااااعوباات المادية التي المؤلف بناادا

تي صديق»كان يعانيها. وأهداها إلى راعيته نادايجدا التي وصفها بـاا 

  وقدم  أول 2077وقد ألفها   على األغلب  في عام «. األفضاااااال

بقياااادة نيكوالي  2070شاااااابااااط عاااام  00مرة في موسااااااكو في 

 روبنشتاين. 
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ح تشااايكوفسااكي البرنامج في رسااالة إلى نادايجدا فون مي  شاار

الكامل لساااااايمفونيته الرابعة هذ   مقارنا  إياها بساااااايمفونية بيتهوفن 

 «.  القدر»الخامسة 

  وهي فكرة لحنيااة mottoفي باادايااة الحركااة األولى ثمااة موتو 

تظهر باساااااتمرار ويقوم عليها كل شااااايء وتمثل القضااااااء المحتوم 

الت الهورن والقااادر الاااذي اليقهر. تعزف هاااذ  الفكرة اللحنياااة  

الباصااون  وبعد ذل  تساام  في أشااكال متنوعة  وتعطي الساايمفونية 

 : (1)بكاملها الشكل الدائري

 

 تقود هذ  الثيمة التي تنذر بالشؤم إلى مقاط  سينكوبية: 

 

بعد توساااا  كبير لهذ  المادة تدخل ثيمة ثانية ذات طاب  ساااااخر 

 الخشبية: م  كروماتيكيات تهكمية يؤديها عدد من  الت النف  

 

هنا  ثيمتان ثانويتان تبدوان كفاصااااالين  ثم يبدأ قسااااام التطوير 

م  تااذكير ذو نبرة عاااليااة بااالفكرة اللحنيااة التي تمثاال القاادر تعزفهااا 

الترومبيتات فوق ضااربات الطبل السااريعة. تدعالج كل المادة اللحنية 

بتفصااايل كبير  ويعد إعادة العرض تدخل الكودا م  عصااافة أخرى 

ت ثيمااة القاادر مناادفعااة إلى ختااام الحركااة م  وجااه جااديااد على نغمااا

 للثيمة الثانية  وتنتهي الحركة بأوكتافات على مقام فا 

تبدأ الحركة الثانية البطيئة بلحن تزلف تغنيه  لة أوبوا بأسااالو  

حزين  لكنااه يمضااااااي على الفور إلى مزاج نشااااااي  تااأكااد  اآلالت 

 الوترية: 

  
                                                           

ل من أشكال البناء الموسيقي نسم  فيه ثيمة محددة )أحيانا  في الشكل الدائري: شكـااااااـاااااا  1

 أشكال مختلفة( في أكثر من حركة. 
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ل أصاااااداء واضاااااحة لـااااااااااا اللحن تقتر  الثيمة الثانية من خال

الرئيساااي للحركة األولى  لكنها تتخذ شاااخصاااية متفردة  فهي تنبث  

 كلحن مارا مباشر: 

 

تعرض العودة إلى الثيمة األولى لمساة مبتكرة باستخدام مقاط  

لمياة كرومااتيكياة للحركاة األولى كتزييناات  م  تناو  بين  لة  سااااااد

 ئية من اللحن الرئيساااااايفلوت و لة كالريني . تتكون الكودا من جز

م  كوردات جريئة تقاط  النغمات الحزينة  في صاااااورة موسااااايقية 

 للتردد والحيرة. 

الحركة الثالثة سكيرتزو وتبدأ بـاا بتزيكاتو سري  من الوتريات. 

وقد وصااف تشااايكوفسااكي هذ  الحركة بأنها تمثل أفكارا  غامضااة  

اة وتمتي  وأحالم ور ى هؤالء الاذين يحااولون نسااااااياان أعبااء الحي

 أنفسهم. هي ذي ثيمة البتزيكاتو الرئيسية: 

 

 

تدخل  الت النف  الخشاااابية في تريو م  لحن يوحي بالموساااايقا 

 الشعبية: 

 

تقاااط  ذلاا   الت النحاااس م  صاااااايغااة أبطااأ لثيمااة البتزيكاااتو  

 تعزفها بطريقة ستاكاتو بنغمات قصيرة جدا : 

 

لم ه  اب : يفتت  الحركة الرابعة إعالن صاخب لسد
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عنادئاذا تدقادم ثيماة  الحركة الرئيسااااااية  وهي اقتباس حرفي من 

 :  «شجرة البتوال»أغنية شعبية روسية معروفة بـ 

 

  

يدزخرف هااذا اللحن بطرق متنوعااة. أخيرا  يظهر في البااال  

في حين تعزفاه الوترياات عادة مرات. وفجاأة تادوي ثيمة القدر بقوة 

صاااادى الحركة األولى إلى لحن واثقة في اآلالت النحاسااااية  ويقود 

 جديد تتعارم قوته وأهميته  وهو يسير باتجا  الختام: 

 

 وتنتهي الحركة بانتصار في فا ماجور الراس . 

 2000كتبها تشاااااايكوفساااااكي في عام  السااااايمفونية الخامساااااة:

تشاااااارين الثاني من ذل   27وقدم  أول مرة في بطرساااااابورف في 

اسااااااتقبالها الفوري مرضاااااايا   العاام بقياادة المؤلف نفسااااااه. لم يكن 

وأصاايب تشااايكوفسااكي باالكتئا  لعدم نجاحها  مسااائال  راعيته إن 

كااان قااد فقااد القاادرة على اإلباادا  مقااارنااا  بيااأس العماال الجااديااد م  

السااايمفونية الرابعة التي عدها أفضاااال. وم  ذل  غدت الساااايمفونية 

األكثر شااااااعبياااة في األد   Op.64الخاااامساااااااااة في مي مينور 

 رالي برمته  وتسم  اآلن أكثر من السادسة. األوركست

إنهاا  ثاانياة  ساااااايمفونياة القدر  وبرنامجها واضاااااا  نوعا  ما  

 وتمثل  مرة أخرى  صرا  اإلنسان ضد قوى غير مرئية. 

يبدأ تشاايكوفساكي سايمفونيته الخامسة  كما فعل في السيمفونية 

اء أي بفكرة لحنية تظهر باساااتمرار أثن Mottoالرابعة  بـاااااااا موتو 

ساااير العمل  وهي في الواق  لحن واسااا  في مفتاح مينور تقدمه  لتا 

 كالريني   وفيما بعد يتحول إلى ذروة في الماجور: 
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الثيمة الرئيسية لهذ  الحركة مبنية على لحن بولوني  كما يقال  

 وتعزفها الكالريني  والباصون في مفتاح مينور أيضا : 

 

 ات: ثيمة ثانية حزينة تعزفها الوتري

 

بعااد تطوير متقن  م  تقااديم مواد جاادياادة  هنااا  كودا تنتهي 

 بنعومة فائقة  م  تريمولو خاف . 

تبدأ الحركة الثانية بساااااالم مينور تمهيدي  يدعزف بكوردات  ثم 

تغني  لة الهورن لحنا  أصااااااب  مألوفا  جدا  السااااااتخدامه في أغنيات 

 شائعة: 

 

 حة: تتضمن الثيمة الثانية نغمة تفا لية واض

 

هاذان اللحناان يزودان ماادة الحركاة  م  تذكير متردد بالموتو  

 قبل الكودا  التي تنهي الحركة على كورد ناعم. 

الحركاة الثانية فالس هو فريد في األد  الساااااايمفوني. إنه يأخذ 

مكااان المينوياا  القااديمااة أو السااااااكيرزو. هو ذا اللحن الااذي يعااالج 

 بأشكال متنوعة: 

 

 

الحركة تسااااام  نغمات الموتو ثانية وهي مازال  في نهاية هذ  

في مفتااح مينور. ولكن في باداياة الحركة الختامية تظهر هذ  الثيمة 

التمهيااديااة فجااأة في الماااجور  وياادر  المسااااااتم  للمرة األولى بااأن 

 تشا ميتها الواضحة يمكن أن تتخذ بسهولة طابعا  منتصرا :
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مرافقااة إيقاااعيااة تعكس ثيمااة ثااانويااة المزاج المنتصاااااار  فوق  

 قوية: 

 

بعااد تطوير متقن تساااااام  ثيمااة الموتو ثااانيااة في مفتاااح مينور 

المشاااااؤوم  لكن هذا هو  خر شاااااهقة له  إذ تبدأ األوركساااااترا الكاملة 

بعزف مارا عارم. وتعرض هذ  الصاايغة الختامية  إمكانات الموتو 

  االكااملاة كلحن في الماجور يندف  إلى نهاية مهيبة. وقر  الختام هن

تااذكير مفاااجئ  بااالثيمااة األولى للحركااة األولى تعلنهااا  الت النحاااس  

أيضاااا  في مفتاح ماجور. وم  هذا الختام  المرتب  بالشااااكل الدائري  

 تنتهي السيمفونية بفخامة على كوردات مي ماجور. 

رل  هذ  السااايمفونية  في ساااي مينور  السااايمفونية الساااادساااة:

Op.74   عبية بين أعمال تشاايكوفسااكي. لوق  طويل جدا  األكثر شا

إنها أغنية تم تشايكوفسكي  وقد أحبها «. المحزنة»وهي تدعرف بـاااااا 

أكثر من أي شايء كتبه. في هذ  األيام لم تعد هذ  الساايمفونية تسبب 

ذلا  الجيشااااااان العااطفي الاذي ال يمكن كبحاه  لكنهاا احتل  مكانها 

 وس  اإللهامات العظيمة للموسيقا األوركسترالية. 

باا  الساااااايمفونيااة السااااااادساااااااة خالل العااام األخير من حياااة كت

 00  وقدم  أول مرة في بطرساااابورف في 2020تشااااايكوفسااااكي  

تشاااارين األول من ذل  العام بقيادة المؤلف. وقد اسااااتقبل  اسااااتقباال  

بااردا   لكنهاا خلقا  انطبااعا  عميقا  حين قادها نابرافني  بعد شااااااهر 

ايكوفساااكي كان قد توفي. وفي تشااارين الثاني(  لكن تشااا 20تقريبا  )

حين شاعر تشاايكوفساكي غريزيا  بأنها كان  أفضل عمل له  فدنه لم 

 يع  ليسعد باإلطراء الذي تلقته أخيرا . 

حين أصااااااحبا  مدونة الساااااايمفونية جاهزة للنشاااااار  أراد لها 

تشااااااايكوفسااااااكي عنوانا  أبعد من مجرد رقم  فاقترح شااااااقيقه اساااااام 

بله   فق«المحزنة»مصاادفة على اسم   ثم عثر أخيرا  بال«المأساوية»

المؤلف باامتناان. لكن أياا  كاان برنامج العمل الذي  ربما كان قدجال 
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في ذهن تشاااايكوفساااكي  فقد كان  من غير ريب  برنامجا  ساااوداويا  

 تشا ميا . 

 تفتت  الحركة األولى بلحن حزين تعزفه  لة دوبل باصون: 

 

ة تيف الحزين بداية الثيمتزود هاذ  النغمات االفتتاحية لهذا المو

 األولى الحقيقة ذات الطاب  النشي  والمشج : 

 

بعااد توساااااا  هااام   م  التركيز على نغمااات البااداياااة األرب  

األساااااااسااااااياة  تقادم الوترياات الثيماة الثانية الغنائية التي تجم  بين 

 الشجو والتفا ل: 

 

شبية خيقود هذا مباشرة إلى مواد ثيمية م  تناو  آلالت النف  ال

 في عزف هذا اللحن: 

 

ينتهي العرض بنعومااة تااامااة  ويدقاااط  بصااااااوت تحطم مفاااجئ 

إلى قمة الساارعة والمبني بمعظمه على نتف  ومرو  يسااير بالتفاعل

لم سااي ماجور  من الثيمة األولى. وعند وصااول الكودا ثمة إعادة لسااد

 يورف كأساس لثيمة وقورة جديدة تعزفها  الت النحاس:

 

ياة السااااااريعاة هي عملياا   فريادة في اسااااااتخدامها الحركاة الثاان

المكون من الجم  بين الميزان الثناااائي والميزان   5/4 لامايازان

 الثالثي  وهو يعكس فتنة وأصالة:  

 

بعااد عاادة تنويعااات لهااذا اللحن  م  لحن مضااااااااد  تظهر ثيمااة 

 ثانوية تعيد المزاج الكئيب الذي ساد الحركة األولى: 
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لكن الحركاااة تنتهي على نغمااة األسااااااى  يدكرر اللحن المبهج 

والحزن. هنااا  تباااين حاااساااااام في الحركااة الثااالثااة التي تتخااذ طاااب  

ماارا انتصاااااااري  وهي مشااااااابهة للحركة الختامية للساااااايمفونية 

الخامسة لـااااـاااا بيتهوفن. لكن تشايكوفسكي يستخدم وسيلة خاصة في 

أخيرا   وبناء ثيمته الرئيساااااية  إذ يبنيها تدريجيا  من نتف من اللحن. 

 وبعد تجار  متنوعة  تنبث  الثيمة الكاملة: 

 

التي تطلبتهاااا تلااا   بكاااملهااافي الواق  أنهاااا الماااادة اللحنياااة 

 الحركة  لكن معالجتها مبتكرة وجريئة . 

بعد هذا السااكيرتزو المرح والجريء  تغول الحركة الختامية 

 في أعماااق اليااأس  وتنتهي نهااايااة حزينااة ليس لهااا نظير في األد 

السااايمفوني. فبدايتها البطيئة المليئة بالتفج   هي شاااكوى من الخيبة 

 اإلنسانية ورثاء الذات: 

 

وفي كال مرة يظهر فيهاا هاذا اللحن نجد  يحمل معه أثرا  أعظم 

للياأس. الثيماة الثاانياة الغناائياة  في مفتااح مااجور  لكنهاا تقدم القليل 

 للتخفيف من حدة الكدبة المسيطرة: 

 

ية الباقية من السيمفونية نجد هذ  الثيمة الثانية من طوال البق

الحركة الختامية أكثر بروزا   لكنها تهب  أخيرا  إلى األعماق في 

مفتاح مينور  م  غمغمة سينكوبات في البال. وفي الختام يبدو 

األثر مأسويا   فهو أكثر من مجرد محزن  مكمال  التعبير الشامل عن 

 ألد  السيمفوني كله. تأمل مشاعر التعاسة في ا
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 األعمال األوركسترالية األصغر 

هي واحدة من أفضاااااال  افتتااحياة روميو وجولييا  الفاانتاازياة:

أعمال تشاايكوفساكي وأكثرها شعبية  وهي من أعماله المبكرة. وقد 

ألفهاااا بنااااء  على اقتراح من ميلي بااااالكيريف الاااذي كاااان يتزعم 

   القومي في الموسيقا.مجموعة الروس الخمسة الكبار ذوي االتجا

وضاا  تشااايكوفسااكي هذ  االفتتاحية  المسااتوحاة من مساارحية 

  لكنه عدلها بعد ذل  مرتين  2002لشكسبير تحمل ذات االسم عام 

 ذار عام  20وقدمها أول مرة نيكوالي روبنشاااتاين في موساااكو في 

. أما الطبعة الثانية 2072. ونشاااارت في شااااكلها المعدل عام 2076

ُ  من التعديالت  فقد نشاااااارت عام لهاا  المتضاااااا  ُ  ُ  ُ  ُ مناة مزيدا 

2002 . 

كان تشاااااايكوفساااااكي يعتزم كتابة أوبرا على موضاااااو  روميو 

وجوليي   فهنا  ثنائي كتبه لصاااوتي ساااوبرانو وتينور يمثل مشاااهد 

 الشرفة الثاني الشهير  ويتضمن أكثر ثيمات االفتتاحية أهمية.  

و لتا باصااااااون  في باداية هذ  المقطوعة تساااااام   لتا كالريني 

وهي تعزف هارمونيات وقورة توحي بشااخصااية الراهب لورانس. 

ثم تغدو الموسااااايقا أكثر إثارة  م  صاااااليل  لة الصااااانج والكثير من 

 السينكوبات  في تصوير القتال بين  ل مونتاجيو و ل كابولي . 

ثم يجري التمهياد لظهور ثيمتي الحاب. وتغدو واحدة من هاتين 

 ا . التي اشتهرت شعبي« حبنا»من خالل أغنية  الثيمتين مألوفة جدا  

 

يتوقف تأثيالر الثيمة األخرى على الهارمونيات أكثر من الخ  

اللحني. وهنا يجري اسااااااتخدام اآلالت الوترية المكتومة الصااااااوت 

 لتعمي  التعبير: 
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هنا  عودة إلى موسااايقا النزا  والقتال  م  ثيمة الحب الناعمة 

ود إلى تكرار لحن روميو العااطفي. في النهاية التي تاأكاد ذاتهاا  وتق

ثماة ضااااااربااات طبول مكتومااة م  بتزيكااتو من  الت الكونتربااال 

تشاااااير إلى موت العاشاااااقين. تسااااام  ثيمة روميو في محاكاة النواح 

الختامية. وتساااااام  كوردات ناعمة من  الت النف  الخشاااااابية و الت 

 الهورن التي تقود إلى ختام المقطوعة. 

هو العمل األقل شااااااعبية من روميو  ا ريميني:فرانشاااااايسااااااكاد

وجولييا   لكن تنسااااااب إلياه أحيانا  قيمة موساااااايقية أعلى. وقد بني 

العمل على فصل باولو وفرانشيسكا في الكوميديا اإللهية  لـاـ دانتي. 

بقيااادة  2077 ذار من عااام  2قاادماا  هااذ  الفااانتااازيااا أول مرة في 

 تها األكثر أهمية: نيكوالي روبنشتاين في موسكو  هي ذي ثيم

 

كتب تشااايكوفسااكي عددا  من األعمال األوركسااترالية. تتضاامن 

  «العاصفة الرعدية»هذ  األعمال افتتاحية لمسارحية أوساترفساكي 

وهي مساااااتوحاة من  tempest« العاصااااافة»وفانتازيا سااااايمفونية 

الد   وبا«هامل »مساارحية لشااكساابير تحمل ذات االساام  وافتتاحية 

 ـاااـاااا من دون رقم وهي« مانفريد»  وسيمفونية «افويفود»سيمفوني 

مستوحاة من قصيدة درامية لـاااا بايرون. هذ  كلها أمثلة على موسيقا 

 البرنامج تتفاوت من حيث األهمية. 

م  أنهاااا كاااانااا  ومااااتزال من األعماااال  :8181افتتااااحياااة 

 اكتب من دون»األوركسااترالية الشااهيرة  إال أن المؤلف كتب يقول 

وتصاااور هذ  االفتتاحية «. خلوها من القيمة الفنيةحب  وهذا يفسااار 

موساااااايقياا  هجوم ناابليون على موسااااااكو  ويدسااااااتخادم فيهاا نشاااااايد 

المارسااااايلييز والنشااااايد الوطني القيصاااااري لتصاااااوير المعركة م  

الروس وأخيرا  النصاااااار. هناااا  الكثير من الضااااااجيج والطبول 

واألجراس  وأحيااانااا  يجري اسااااااتخاادام طلقااات ماادف  حقيقي حين 
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عزف االفتتاحية في الهواء الطل . تتضاااااامن االفتتاحية لحنا  واحدا  تد 

 واسعا : 

 

عمل شااهير أيضااا  كتبه تشااايكوفسااكي بناءا على  مارا سااالف:

طلااب من نيكوالي روبنشااااااتاااين   وقاادم أول مرة في حفلااة خيريااة 

لجم  الماااال من أجااال الجنود الجرحى من الصاااااار  في الحر  

الرئيسية في المارا هي لحن شعبي ذي  التركية ــ الصربية. الثيمة

أصاول صاربية  وقد اساتخدمه أيضاا  المؤلف الروسي سيزار كوي 

 «:  أورينتال»كأساس لمقطوعته الشهيرة 

  

هوعماال معروف جياادا  ويتضاااااامن بعض  الكاابريس اإليطااالي:

 األلحان الشعبية الممتازة. وهذا نموذج منها: 

 

. 2006في شااااااتاء عام  كتبا  هذ  المقطوعة المتألقة في روما

تبدأ المقطوعة بنداء من  لتي ترومبي  يقال إن المؤلف ساااااامعه من 

ثكنات ساالح الفرسان. وفي ختام المقطوعة يستخدم المؤلف رقصة 

 وهي رقصة سريعة من جنو  إيطاليا. «  تارانتيال»

أخذ تشاااايكوفساااكي مواد هذا العمل من  متوالية كساااارة البندق:

  وربطها 2020ـااـاا  2022التي وضعها عام  «كسارة البندق»بالية 

معا  وجعلها في شااكل متوالية. وقد حقق  نجاحا  كاسااحا  لدى تقديمها 

 أول مرة. 

تبدأ المتوالية بافتتاحية مصااااااغرة تصااااااور جو ليلة عيد الميالد 

 الالم . وتقدم الكمانات و لتا فلوت لحنا  رشيقا : 

 

جري اسااتخدام هنا  رقصااة جنية السااكاكر: في هذ  الرقصااة ي

  لة السيليستا ألول مرة في الموسيقا األوركسترالية: 
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 هنا  مارا ألعا  األطفال  وهو مبني على هذ  الثيمة: 

 

في الرقصاااة العربية هنا  اساااتخدام بار  آللة الباصاااون و لة 

وهي «تريبااا »الهورن اإلنكليزي. ثم هنااا  الرقصااااااة الروساااااايااة 

 رقصة نشطة وحيوية. 

صااااينية هنا  جم  مبتكر بين الفلوت والبيكولو في الرقصااااة ال

والباااصااااااون. تتبعهااا الرقصااااااااة األكثر شااااااعبيااة وهي رقصااااااااة 

 .(1)الميرليتونات

  

 

ويختم المتواليااة مااارا الزهور. يتضاااااامن هااذا الفااالس ثيمااة 

 متدفقة تعزفها األوركسترا الكاملة: 

 

 

 كونشرتوات تشايكوفسكي

سااترا  لبيانو م  األورككتب تشااايكوفسااكي ثالثة كونشاارتوات آللة ا

م  األوركساااترا. ويعد كونشااارتو البيانو األول وكونشااارتو آللة الكمان 

   وكونشرتو الكمان األشهر في عالم الموسيقا.

  وهو في ساااااي بيمول 2074كتبه عام  كونشااااار البيانو األول:

وقاااد قااادم أول مرة أماااام الجمهور األمريكي في   Op.23مينور 

  وعزف دور البيانو المنفرد 2074م بوسااطن في تشاارين األول عا
                                                           

ــ ميرليتون:  لة موسيقية بدائية لألطفال  وهي عبارة عن أنبوبة مسدودة من أحد  1

 طرفيها بغشاء تصدر صوتا  يشبه المزمار. المترجم
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هانس فون بيلو. وقد أهدا  تشااااااايكوفسااااااكي في البداية إلى نيكوالي 

روبنشااااااتاين الذي انتقد  نقدا  الذعا   إذاعتقد بأن العمل يخلو من أية 

مزياة  لكناه اعترف فيماا بعاد بخطئه  وعزفه عدة مرات. وم  ذل  

 نس فون بيلو. غير تشايكوفسكي اإلهداء محوال  إيا  إلى ها

يباادأ الكونشاااااارتو بمقاادمااة موجزة في مفتاااح مينور  ثم يظهر 

مباشااااارة اللحن الواسااااا  المألوف الذي تعزفه األوركساااااترا ترافقه 

 كوردات من  لة البيانو: 

    
الثيماااة األولى الحقيقياااة مسااااااتمااادة  على ماااايدظن  من أغنياااة 

 المتسول األعمى  وهي تخل  مزاجا  أكثر غنائية: 

 

  البيااانو بين تزويااد هااذ  المواد بااالتزيينااات وبين عزف يتناااو

 تل  األلحان. 

هناا  تطوير متقن بااأساااااالو  حر  ثم تشاااااا  الحركااة طريقهااا 

 بلمعان نحو النهاية  م  كادينزا قر  الختام.

تباادأ الحركااة البطيئااة بلحن فاااتن تعزفااه أوال   لااة ثم الفلوت ثم 

 البيانو: 

 

 

حيوية بأساااالو  أغنية فالس يتسااااار  التمبو م  ثيمة نشااااطة و

 فرنسية: 

 

الحركة الختامية ساريعة في شكل الروندو. يعود لمعان الحركة 

األولى وتحاااافظ على هاااذا المسااااااااار حتى النهااااياااة. هو ذا اللحن 

 االفتتاحي   أنه أشبه برقصة سالفية جامحة: 
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هنا  ألحان أخرى هامة في هذ  الحركة  خصاوصا  هذا اللحن 

مااناات في أوكتاافاات  والاذي يأخذ  البيانو ليبدو في الاذي تعزفاه الك

 طاب  انتصاري كاس : 

 

هو في ري ماااجور مثلااه في ذلاا  مثاال  كونشاااااارتو الكمااان:

كونشااااارتو بيتهوفن للكمان  وكونشااااارتو براهمز للكمان. وتعد هذ  

الكونشرتوات الثالث  إضافة إلى كونشرتو الكمان في مي مينور لـ 

كثر شااااعبية وساااا  موساااايقا الكمان التي مندلسااااون  من الروائ  األ

 كتب  عبر تاري  الموسيقا الكالسيكية الغربية. 

ولكن  مثلما حدث لتشاااايكوفساااكي م  كونشااارتو البيانو األول  

تلقى بساااببه نقدا  الذعا  واساااتهجانا  قبل أن يتم قبول هذ  الرائعة. فقد 

ا تحدث قإن هذ  الموسي»كتب الناقد الفييناوي إدوارد هانسلي  يقول 

وعد  عازف الكمان ليوبولدا أور  الذي أدهدي إليه «. جلبة في األذن

الكونشاااارتو  صااااعبا  جدا  على العزف. وم  ذل  غير رأيه فيما بعد 

وعازفاااه عااادة مرات  ودرساااااااااه لجمي  طالباااه المتفوقين. لكن 

تشاايكوفسكي غير اإلهداء وحوله إلى أدولف برودسكي الذي كان  

 4ليعزفه م  أوركسااااترا فيينا فلهارموني في  لديه الشااااجاعة الكافية

 بقيادة هانس ريختر.  2002كانون األول عام 

أنهى تشااايكوفسااكي كتابة كونشاارتو الكمان هذا في نيسااان من 

حين كان يقطن في عزبة السااااايدة دافيدوفا  في كامينكا   2070عام 

قباال قيااامااه بزيااارة صاااااايفيااة لمنزل ناااديجاادا فون مياا  )في غيااا  

 منزل(. صاحبة ال

يبادأى الكونشاااااارتو بمقادمة أوركسااااااترالية ذات طاب  فخم  ثم 

تادخاال اآللااة المنفردة بمقط  تعزفااه من دون مرافقااة  يقود إلى ثيمااة 

 رومانيتكية مزودة الحركة بالمادة اللحنية: 
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الحركااة الثااانيااة البطيئااة في صااااااول مينور  وتباادأ بلحن رائ  

 اج حزين: تعزفه  لة الكمان  م  كاتم للصوت  في مز

 

الحركة الختامية نشاااطة ومرحة  وهي على اختالف شاااديد م  

وتوحي برقصااااة شااااعبية. هوذا  الجو الكئيب للحركة التي ساااابقتها 

 اللحن الرئيسي: 

 

تنويعاات على لحن »كتاب تشااااااايكوفسااااااكي أيضااااااا  مقطوعااة 

. وقد كتبها عام op.33وهي آللة فيولونسايل وأوركسترا « روكوكو

وليام كارل فريدري  فيتزينهاغن. التساام  هذ   وأهداها إلى 2070

المقطوعاااة كثيرا  في الحفالت الموساااااايقياااة على الرغم من أنهاااا 

المقطوعة المفضاالة لدى عازفي الفيولونساايل. هنا  ساابعة تنويعات 

موتساااارتية الطاب  أكثر منها تشاااايكوفساااكية الطاب . هي ذي الثيمة 

 في ال ماجور: 

 

 

 

 

 

 

 
 الموسيقا استظهار من تخفح  ال
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 مقابلة م  جاني  إيزاي
 زوجة أوجين إيزاي

 فرعون صادق. د ترجمة
 روز هيلبوت

 

 لىع موسيقية أمساية إلى نساتم  أن ننتظر حينما هذ  أيامنا في
 رهر نع برنامجه العازف يعزف أن بديهيا   األمر نعتبر فدننا البيانو
 فرانز العظيم العااازف أياام ىإل ترج  العاادة هاذ  إن يقاال. قلاب
 يؤدي قلب رهر عن العزف أن على يدل ما هنا  هل ولكن. ليساا 
 ذل ؟ غير كان لو مما وأكثر الجمهور قبل من أكبر اسااااتمتا  إلى
 قاالموسي باستظهار المبدد اإلضافي الوق  هذا إن هل أخرى  بكلمة
 الجمهور في يفترض الذي والصااااقل العناية من مزيد عنه يعو ض
   يدركه؟ أن

 

 االستظهار معجزات

 من واحدة هي اإلنسان عند الموسيقا حفظ على القدرة حدود إن

 قواد بارك كان لقد المثال ساابيل فعلى. للتفسااير الفن مظاهر أصااعب

 كوسااايفيتساااكي وسااايرجي أورماندي أوجين أمثال من األوركساااترا

 ماليين أدمغتهم في يحفظون ساااتوكوفساااكي وليوبولد فالتر وبرونو

 ذاه مثل تتطلب أخرى مهنة أية أبدا   توجد ال. الموسااايقية لنوطاتا

  الموساايقي االسااتظهار حاالت كل ففي. البشاارية الذاكرة من القدر

 لةحف في لها مقطوعة أول تعزف صغيرة طالبة عند ذل  كان ساواء

 أفضاااال هي الموساااايقا أن يالحظ متقدم  بيانو عازف أو موساااايقية

 مشااااهير أرهر لقد. الدماف إلى لالرساااائ توصااايل لتساااري  وسااايلة

 .لحفظا على الخارقة قدرتهم حقيقة على والبراهين الدالئل العازفين

 واالسااااااتعراض المظاهر يحب   الجمهور أن إنكار يمكنناا ال

 وكونشاارت أو بأكملها صااوناتة يعزف بفنانا  يعجب فهو المساارحي 

 مقطوعات كامل يعزف عازفا   عاليا   ويقد ر قلب رهر عن بأكمله
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 كذل . أمامه موساايقية نوطات أية دون لشااومان" كرنفال" مجموعة

 تدف ت وهي بالموسيقا مباشرة  غير وبصاورة يساتمت  الجمهور فدن

 يقلب حين الحال هو كما اإلصااااااغاء عن تلهيه حركات أية بدون

ر  خر  شااااخ  يقوم حينما أو النوطة أوراق العازف  لهذا يسااااخ 

 منها  الطويلة الساااااايما المقطوعات  بعض ففي. باذل  الغرض 

 .صفحاتال يقل ب من فيها يرتب  التي الصعبة المواض  بعض تظهر

 ءساااوا ولين  بهونا  بأدائه يقوم بمن يعجب الجمهور فدن كذل 

 أو راقصاااااا   أو الحبال على يقفز رياضااااايا   أو غولف العب كان

 لةطوي وساعات سااعات بعد إال تتأتى ال األداء ساهولة إن. موسايقيا  

 طوعةمق عزف فدن لذا. التركيز م  المتراف  والتمرين دريبالت من

 ضاايرالتح من أكبر قدرا   الحال بطبيعة يتطلب الذاكرة من موساايقية

 تكون عندما أدا   ينج  عندما بنفسااه العازف ثقة من أعلى ودرجة

 .أمامه النوطة

 تسبةالمك الفوائد في يشاككوا أن إلى خال بشاكل الطال  يميل

 يعتبرونه مما وهو الموساااايقية األمسااااية وعاتمقط اسااااتظهار من

 ما أن يدر  فدنه األسااتاذ أما. للوق  وهادرة التحقي  عساايرة مهمة

 يعةطب بوضااوح يبصاار أن فيها الطالب يسااتطي  أخرى طريقة من

 أدا ها األصاااااعب المقاط  يتقن وأن عليها يتدر  التي المقطوعة

 ختلفا  م الموقف  يصاااب فق  وعندها باساااتظهارها  إال( تكني ) تقنيا  

 أكملهاب الموسايقية المقطوعة وتأخذ سااهلة الصاعبة المقاط  وتصاب 

 ذإ عزفها  بدء منذ المقطوعة باسااتظهار يدبدأ أال يجب. جديدا   معنى  

 أي من خالية تكون عندما الذاكرة من تدعزف مقطوعة من فائدة ال

 ال زمنا المقطوعة م  بأعماقه يعي  حتى الطالب حال وهو تعبيرا 

 . الوق  من به بأس

 لحفظ فكريا   مؤهلين ليسااااااوا أنهم الطال  من العديد يعترف

. وإخالل صااادق بكل بذل  ويصااارحون واساااتظهارها  الموسااايقا

 قنيات مقطوعتهم يتعلموا لم أنهم يثب  األمر  حقيقاة وفي ولكنهم 

 مقطوعتهم م  يبقوا أن ضااااارورة يدركون ال وأنهم أبدا  ( تكنيكيا  )
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 ىوحت المشااذبة وغير الخشاانة مواضااعها عن التجاعيد يزيلوا حتى

 البدء قبل ذل  كل متوساااااا   بقدرا  ولو التعبير عالماات يلحظوا

 يجب التي البدائية اإلجراءات من عدد هنا  كله لهذا. باسااتظهارها

 .النهاية في ناجحا   استظهارهم يكون أن أرادوا إذا إتباعها

. التمرين نم وصاااحية صاااحيحة طرقا  على االساااتظهار يعتمد

 مرءال يتيق ن أن يجب جديد موسااايقي مؤلَّف على التدر  بداية منذ

 ملالع  ليات أداء في الدقةد  إال مدرضااية نتائج إلى يوصاال الشاايء أن

 أصاااعب الزمن م  تغدو األخطاء أن صاااحيحا   كان إذا. الموسااايقي

 العالمات بأن برأينا ندلي أن يمكننا كذل  إصااااالحه  يمكن شاااايء

 وق ال من طويلة مدة قراءتها في نخطئ التي( النوطات) الموسايقية

 له ذيال التلميذ هو سعيدٌ . تصليحه نحاول أمر أصاعب أيضاا   تصاب 

 اتذةاألساا يحساان. )البداية منذ األخطاء كل يكتشااف أن يسااتطي  معل مٌ 

وا هم إذا صاانعا    األولى المرات في المقطوعة تعزف أن على أصاار 

 اويبينونه فورا   األغالط يسااااامعوا أن من يتمكنوا حتى كافا  بب ءا 

 في طئيخ بيانو عازف أي م  تعاطفا   يبدي قل ما فالجمهور  (للتلميذ

 نأ والمنتظر الطبيعي من أنه يعتقد إنه إذ النوطات  بعض قراءة

نها كتبها كما الموساااااايقاا الفنااند  يعزف  من إن. ذاته المؤلفد  ولح 

 الا ع بصااوتا  لمرات ا من العديد وفي التمرين  يتم أن به المنصاوح

 كلما ه لت بلمسااات وأكبر أعلى ثقة العازف عند صااار فكلما وبب ءا 

 .الجمهور أمام يعزف عندما أمله يخيب أن احتمال ندر

 

 سحرية( طبية وصفة) صيغة توجد ال

 يعطيه أن أسااااتاذ  من الشااااا  البيانو عازف ينتظر ما كثيرا  

 ام موساايقية مقطوعة يسااتظهر أن بها يتمكن سااحرية طبية وصاافة

 في. أمل بخيبة التلميذ يصااااااا  ما غالبا   ولكن وسااااااهولة  بهونا 

 كيفية حول مناقشاااااتٌ  تحدث ما كثيرا   الموساااايقا معل مي مؤتمرات

 له الحضااور من واحدا  لكل أن ويظهر الموساايقا اسااتظهار مدة إطالة
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 يمكن القواعد من مدروسااااااةٌ  مجموعة توجد ال.  مختلفة نظرياة

 نأ للمعلم يمكن أدلةا  بعض هنا  ولكن طال  ال كل على تطبيقها

 .كمقترحات يستخدمها

 أن هو منه التحق  يجب أمرا  أول ولكن مبتذلة الفكرة تبدو مهما

 رهر نع بها  يمساا  التي الموساايقا  لحفظ رغبة التلميذ عند تكون

 التلميذ هذا يقد م أن احتمال وجود حين الرغبة هذ  تقوى قد. قلب

 تيجةن تكون أن أو قريب وق ا  في موسيقية مسيةأ في المقطوعة تل 

 هذا. له عزفا   حضاار الصااف في له زميلا  من وتشااجي ا  اسااتحسااان

 مقطوعته يعزف أن الطالب ينتظر عندما هي الدواف  هذ  وأقوى

 .عامة موسيقية حفلة في أو رفاقه أمام

ر  عمد ع  وكلما هذا س  التي الموسااايقية لمقطوعته وفهمه تبصااا 

 حفظ أن كما تماما  . االساااتظهار عملية تساااارع  لماك حفظها ينوي

 بية أجن بلغة كان لو مما بكثير أسااهل هو األم باللغة شااعرية قصاايدة

 نويي التي الموساااااايقية المقطوعة يفهم الذي البيانو فعازف كذل 

 في كبيرا   تقدما   يحرز أن يساااااتطي  معها ويتعاطف اساااااتظهارها

  كان إذا أنه أيضااا   نقول أن ايمكنن العموم على. واسااتذكارها تعلمها

 يركب دون تتم   االسااتظهار عملية فدن قوية المدرسااية الطالب أسااس

 .صعوبة

 

 الطبيعية النتيجة

 طبيعيا   أمرا   كان لو كما الموسااايقا اساااتظهار موضاااو  لندقار 

 عديدة ولمراتا  ما مقطوعة عزف تم   إذا أي: األمور سااااااير في

 نم بكاملها أت  أنها اعتبارها فيمكن الكمال  من يكون ما وبأقر 

 الطالب قدرة كان  كلما الحال  بطبيعة. عفوي وبشااااااكلا  الذاكرة

 لماك موسيقية وموهبة صاحيا  حماس م  ترافق  وكلما أكبر ودافعه

 .وحفظها المقطوعة تعل م عملية تسرع 
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 نتيجة وليس عمل من سااالف لما ثمرة    إذن  االساااتظهار ليكن

 ينح مقصود بشكلا  الموسايقي أوراق قإغال عن فعوضاا   له  غريبة

 منصة أمام شاخصة الموسيقا لتتر    قلب رهر عن عزفها محاولة

 وأ نوطة اسااااتدرا  األمر اسااااتلزم إذا إليها للنظر يلجأ لكي البيانو

 بعض تمر   أن جدا   السااهل من إن إذ الذهن  عن غا  صااوتي تدلف

 إال تحاشااااايه يمكن ال أمر وهو لها االنتبا  دون الساااااابقة األغالط

 ل يم إنسااااان إي بيننا ليس. واآلخر الحين بين ما النوطة بمراجعة

ن أن تستطي  ساادساة حاساة  دماعن الموسيقي المؤلف كتب ماذا تخم 

 من الموساااااايقية المقطوعة تعزف أن يجب  مغلقاا   الكتاا  يكون

 صاااااافحاتا  من تعزف أنها لو كما أخطاء أية من خاالية الاذاكرة

 دلفع الت فأب ِ  التالية للنوطة بالنسااابة شااا ا  أي هرر إذا أما.  مفتوحة

 .النوطة صفحة على المطلو  المقط  تجد ريثما لحظة( الكورد)

 من إن. االسااتظهار عملية في الدماف وحشااو التسااري  يمكن ال

 بجزء أو بأكملها المقطوعة  بعزف اإلنساااان يقوم أن به المنصاااوح

 من مجموعة وضااا  يمكننا ال ذل  وم . يوم كل مرات ثالث منها 

 ماب الموسااايقية المؤلفات من متباينة أنماطا   هنا  ألن نظرا   القواعد

 .تعقيداتا  من فيها

 ريقةط"  بنظرية النفساايون األطباء قال األخيرة  الساانوات في

لة   واعتبروها"  الكل    أخرى وبكلمة أي". الجزء طريقة" على مفضاا 

 األفضل من فدن جدا   طويلة استظهارها المراد المقطوعة تكن لم إذا

 على القاااعاادة هااذ  تطبي  أردنااا إذا. منفردة كوحاادة كلهااا أخااذهااا

 للمؤلف" البري ة الوردة إلى"  هي المقطوعة أن وقلنا الموساااااايقا

 بأكملها نعزفها أن الحساااان من يكون فعندها" ماكدويل" األمريكي

 نيةالثما( الميزورات) المقاييس بعد نتوقف أن من أفضل مرات عدة

 .دوالياا  وهكااذا التاااليااة الثمااانيااة المقاااييس نتاااب  ثم ومن ولىاأل

" رالكبي فا ساااالم من الفانتازي"  هي المقطوعة كان  إذا بالمقابل 

 وبعدها األوليتين الصاااااافحتين اسااااااتظهار باإلمكان فدن لشااااااوبان

 نسبة منا واحدا  كل مزاج بحسب الحفظ نتاب  وهكذا تاليتين صفحتين
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 ةفعالي األكثر هي" الجزء طريقة" أن ضاا الوا من. المقطوعة لتل 

 في وحتى هذا وم  طويال   الموساايقي المؤلعف يكون عندما وجدوى

 عازفل لتتراءى" األمام نحو المديدة النظرة" تفيد الحاالت تل  مثل

  ىعل مسااااايطرة النظرة هذ  تكون أن ويجب ككل التركيبة البيانو

 بأكمله مجموعه كان إذا السااايما المؤلَّف تعلم في  يرغب من ذهن

 ووحدة تجانس من  في يفيد ما وهو أقسااااااامه مجمو  من أطول

 .الموسيقي للعمل

 معال   كنقاط تخدم قد المختلفة اآلليات أن الصاااااحي  من أليس

 عرفي البيانو عازف كان إذا الحفظ؟ عملية في تساااعد الحقيقة وفي

 وواألكشاااااايليراند والريتارداندو الساااااافوردزاندو عالمات تق  أين

 أن تطي يساا مراساايع  تشااك ل أنها فبرأينا الموساايقية  للقطعة بالنساابة

 ةدراساااا بداية منذ اآلليات هذ  إلى االنتبا  تم   إذا. بها نفسااااه يرب 

 حتى ذهنه في حية   تبقى أن كثيرا   المحتمل فمن الموسااايقي المؤلَّف

 المساااتم  على أساااهل األمر سااايكون وكم. االساااتظهار عملية نهاية

 عن محفورة تكون عندما وحتى فالموساااااايقا   ذل   يتحق عندما

 لنوطااات تتااالا  مجرد من بكثير أكثر تكون أن يجااب قلااب  رهر

 .موسيقية

 

 الذاكرة هفوات أسبا 

 أنهو الموسيقية المقطوعة حفظ قد بأنه شاعر قد الطالب أن هبح 

 يتخذ أن أيضاااااا   يود   قد فدنه الجمهور  أمام يعزفها أن في يرغب

 أن الجيد من إن. األمان شاااعور عند  تدطمئِن لتيا الخطوات بعض

 ضااااب  أيضاااا   يساااتعمل وأن ذاكرته من وبقوة شاااديد بب ء يعزف

 ماالسااي لوحدها اليساارى اليد عزف فدن كذل (. المترونوم) اإليقا 

 .كبير بشكل األمور يوض   تعقيدا   األكثر المقاط  في

 ر؟الجمهو أمام الذاكرة هفوات نعزو أن نسااااااتطي  أمر ألي

 نأ يدر  أن عن اإلنسااان يتوقف عندما. الخبرة في نقصااا   لندعوها
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 عديدل عزفه قد يكون حتى لبرامجه رقما   يسااجل قلما الفنان العازف

 بعض في الطالب يخف  أن نساااااتغر  أال يجب لذا السااااانين  من

 نفس عزف كمان عازف يعرف األسااااااطر هاذ  كااتاب. األحياان

 بنفساااه ثقته درجة هي كم تصاااوروا. عاما   عشااارين لمدة البرنامج

 الثاب و الكبير التكرار هذا عبر اكتسااابها التي وهي تهتز ال كبيرة

  هذا لبرنامجه

 أن المعلم يساااااتطي  واإلشاااااارات التلميحات من عدد هنا 

ي كي لتسااااااعد  لتلميذ  يعطيها  دق الطالب كان إذا. ذاكرته يقو 

 من عددا   له يحدد أن األساااتاذ يساااتطي " الهارموني" علم درس

 لبالطا وحتى. اإلعادة حين تتبدل التي منها الساايما الهارمونيات

 كلشاا يفهم أن يسااتطي  الهارموني في نظامية دورة يدكمل لم الذي

 بطبيعة بلهاسيقا التي المفاتي  وتسلسل( الصوناتينة أو) الصوناتة

 ض العر)  الكبيرة الموسايقية المؤلفات في الرموز وحتى. الحال

 الطال  معظم م  يناقشاااااااها أن يمكنه( اإلعادة اللحن  تطوير

 .ولفائدتهم

 بالطال ليتمكن المعلم يفعلها أن يسااتطي  أخرى مساااهمة هنا 

ه أن وهي الحفلة عدد ينجز أن من  الطالب يتاب  أن على يحضااااا 

 من به يبدأ مناساابا  موضاا  إلى بخطا  يرج  أن عن عوضااا   عزفه 

 األمام نحو المتابعة أما  منة  غير الوراء نحو العودة ألن جديد 

 لىع إن. مؤق  بشااكلا  الذاكرة فشاال  إذا للنجاة الوحيد الطري  فهي

 البا  ط السااطور هذ  كاتب يذكر". األمر يلف  " كيف يتعلم أن الطالب

 من العزف يعيد أن مرات ثالث حاول لشاااوبان" باالد" يعزف كان

 لقاعةا مغادرة إلى اضااطر  مما جدوى  دون ولكن المقطوعة بداية

 يتخطى أن األفضااال من إن. الباالد تل  من صااافحتين عزف بعدما

 يخرج نأ من العزف ويتاب  تالية صفحة في تالا  موسايقي تدلف إلى

 .سافرة بهزيمة

. ظهاراالست تجا  نفساية بعقدة نصاا  أن نرفض أن علينا يجب

 ولكن عسيرة  محنة أنه على األمر عن يتحدث أال المعلم واجب من
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 كان إذا. التمرين في والب ء الدقة ضااااارورة على رك زي أن عليه

 قلهع فدن بب ءا  يؤديها وهو قلب رهر عن ما مقطوعة يعرف التلميذ

 رعةالساا رقم مثل يعزفها كان لو مما أكبر لحدا  وفعاال   نشاايطا   يكون

 .  القطعة بداية على المكتوبة

  .العقلع  األصاب د  تسب  أال يجب

 

 

    The Etude  September 1948جملة عيب*

 

 

 

 

 
 الموسيقا العربية الثاني والعشرون

 في القاهرة واإلسكندرية

 6369تشرين الثاني عام  69إلى  1من 

 إعداد: إلهام أبو السعود 

 

للساااااانة الثانية والعشاااااارون. أقام  الهيئة العامة في القاهرة 

مؤتمر ومهرجااان الموسااااااايقااا العربيااة في دار األوبرا بااالقاااهرة. 

 لجنة العليا للمهرجان  والمؤلفة من: أعدت المهرجان والمؤتمر ال

رئيس مهرجان ومؤتمر الموسااااايقا العربية األساااااتاذة الدكتورة 

إيناااس عبااد الاادايم  مااديرة مهرجااان ومؤتمر الموساااااايقااا العربيااة 
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الدكتورة جيهان مرسااي. ومن األعضاااء: اإلعالمي وجدي الحكيم  

 الموسااايقار محمد سااالطان  الموسااايقار محمد علي سااااليمان  الفنان

حساان شاارارة  الفنان رضااا رجب  الشاااعر جمال نجيب  األسااتاذة 

الادكتورة نااديا عبد العزيز  الفنان نصااااااير شااااااما  اإلعالمي أمجد 

مصاااااطفى  الفنان أمجد المطافي  الفنان محسااااان فاروق  األساااااتاذ 

 محمد منير. 

باادأت فعاااليااات االحتفااال بكلمااة ترحيبيااة للاادكتورة جيهااان 

امة للمؤتمر والمهرجان  رحب  فيها مرسي المقررة واألمينة الع

بالضيوف والفنانين العر . ثم أضاف  بأن هذا المهرجان عالمة 

فارقة في مشااااوارها العملي ألنها تعمل بدون األسااااتاذة الدكتورة 

رتيبة الحفني  وهو المهرجان األول الذي اساااااتقبلته بالدمو  منذ 

ان  اللحظاات األولى من باداية وضااااااا  الخطوات األولى للمهرج

ألنها افتقدت أساتاذتها ومثالها األعلى وقدوتها في العمل األستاذة 

الدكتورة رتيبة الحفني. ثم ختم  كلمتها بقولها )أسااااااتاذتي رتيبة 

الحفني  سااااااأرل أحمل في عنقي مسااااااؤولية هذا المهرجان الذي 

حملتني إيا   أساااااااتاذتي رتيبة الحفني  رحم    و ألهمنا جميعا  

 ن الصبر والسلوان على هذا الفراق .وكل رواد المهرجا

بعد ذل  دع  األسااااااتاذة جيهان رئيسااااااة دار األوبرا الدكتورة 

إيناااس عبااد الاادايم التي باادأت كلمتهااا باااالحتفااال بااالاادورة الثااانيااة 

والعشارين لمهرجان ومؤتمر الموسيقا العربية  هذا المهرجان الذي 

أن  ي  حيثيعتبر عيدا  للموساااايقا والغناء في مصاااار والوطن العرب

الموسااايقا تعد شاااكال  من أشاااكال التعبير  وهي تصااان  إيقاعا  للحياة  

وتساااااااعد في خل  حالة من التناغم واأللفة بين البشاااااار. ومهرجان 

الموساااااايقا العربية يثري الحياة الفنية في مصاااااار والبلدان العربية  

ويضااافي على واقعنا التفا ل واألمل في العودة إلى حياتنا الطبيعية. 

اف  قائلة: وعندما نتحدث عن مهرجان الموسيقا العربية يجب وأضا

أن نذكر اسااام الفنانة الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني أول رئيس لدار 

األوبرا  والعميدة الساااابقة لمعهد الموسااايقا العربية  وصااااحبة فكرة 
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هااذا المهرجااان الااذي يهاادي دورتااه الحاااليااة إلى روح هااذ  المباادعااة 

الساااااامهااا  وتقااديرا  لعطااائهااا ومشااااااوارهااا الفني العظيماة  وتخليادا  

الطويال  أي قررناا إطالق اساااااامهاا على جائزة مسااااااابقة مهرجان 

 الموسيقا العربية مدى الحياة. 

ويشاء القدر أن نفقد قيمة فنية عظيمة هو الفنان ودي  الصافي  

فقيااد الفن العربي  وساااااافير الطر  اللبناااني رحم   الفنااان الكبير 

 الخلد. وأسكنه جنان 

واسااااااتطردت الدكتورة إيناس بقولها: إننا نبذل كل طاقة وجهد 

ليساااااتمت  الجمهور بفن راق يحترمه ويقدر   ونحاول إدخال الجديد 

 إلثراء موسيقانا العربية لتتبوأ مكانتها بين الموسيقات.

في الختام شاااااكرت الدكتورة إيناس كل من تعاون معها إلنجاح 

ساااااايقيين وباااحثين وفنيين وعاااملين هااذا المهرجااان من فنااانين ومو

وتمن  أن يكون المهرجان رسااااااالة إلى العالم بأن مصاااااار ال تزال 

 وطنا  للغناء وقبلة للفنون الراقية. 

بعد ذل  عرض فيلم وثائقي يتناول تسااااااجيالت للدكتورة رتيبة 

الحفني  تروي خاللها أهم اللحظات من ساايرتها الفنية المضاايئة  ثم 

جان للرواد للذين ساهموا في إثراء الحياة الفنية تال ذل  تكريم المهر

في مصاار والعالم العربي  وتسااليمهم أوسااكار وشااهادة التقدير وهم: 

الراحلة الدكتورة رتيبة الحفني  الفنانة أصااااالة نصااااري )سااااورية( 

البااحاث الدكتور فكتور سااااااحا  )لبنان(  الشاااااااعر مجدي نجيب  

 د الشااي   الفنان يحيالدكتور زين نصااار  الموساايقار الدكتور محم

الموجي  عازف العود سااااايد منصاااااور  المطر  خالد عبد الغفار  

 المطربة أحالم أحمد  وفنان الخ  العربي سعد عبد ربه غزال.  

بعد ذل  قدم  فقرة غنائية ألصاااالة نصاااري بمصااااحبة فرقتها 

الموساااااايقيااة بقيااادة المااايسااااااترو يحيى الموجي. تخلاال الفقرة بعض 

 عربي الر احل ودي  الصافي. أغنيات المطر  ال
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من ضااااامن فعاليات المهرجان أجري  مساااااابقة الغناء العربي 

أطل  على جائزتها اساااام "الدكتورة رتيبة الحفني مدى الحياة" تم  

تشاااارين الثاني  6المسااااابقة على مرحلتين: األولى مساااااء يوم الحد 

 تشرين الثاني. 9والثانية يوم االثنين 

ائزة األولى عشاارة  الف جنيه  خصااصاا  إدارة المهرجان للج

والجاائزة الثانية ساااااابعة  الف جنيه. والجائزة الثالثة خمسااااااة  الف 

 جنيه. تقدم للمسابقة حوالي أربعين مشار  من )مصر(.

فااازت بااالجااائزة األولى أمنيااة أبو بكر. ونااالاا  كاال من أنغااام 

مصااطفى أحمد وسااارة زكي الجائزة الثانية مناصاافة وفاز بالمركز 

 ؤمن أحمد خليل. الثالث م

شاااارك  اللجنة تحكيم مساااابقة الغناء العربي الموسااايقار محمد 

علي ساااااليمان )مصااااار( مقررا  ومن األعضااااااء : أ. رضاااااا رجب 

)مصااااار(  أمين الصاااااايغ )لبنان(   الدكتور وليد الحداد )الكوي (  

 الدكتور محمد أحمد جمال )البحرين(  أ. فادي عطية )سوريا( .

 

 

 ر ــــالمؤتم

الباحثون الموساااااايقيون المحاور األربعة  وكان المحور نااق  

األول "الموساايقا والغناء في مواجهة التطرف  )تحديات العصاار(" 

أمااا المحور الثاااني فكااان "األغنيااة الوطنيااة بين القااديم والحااديااث 

وتأثيرها على المجتم ". وكان المحور الثالث "الغناء الشاااااعبي بين 

ور الراب  بعنوان "االتجاهات الماضااااي والحاضاااار". كما قدم المح

 المستقبلية ألغنية الطفل". 

الموسيقا والغناء في مواجهة التطرف )تحديات  المحور األول :

 العصر(

 مقررها أ.د. كفاح فاخوري )األر دن  لبنان( الجلسة األولى:
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ــ الموسيقا والغناء ضمن المنظومة اإلعالمية الحديثة ــ هبـــة 

 ترجمان )سوريا( 

يف تحدد الموسيقا والغناء من راهرة اإلنغالق على اآلخر ــ ك

 ــ محمد الماجري )تونس( 

ـ أشرف  ـ دور األغنية في مواجهة العنف والتطرف في مصر ـ ـ

 عبد الرحمن )مصر(

ـااـاا الموسيقا والغناء في مواجهة التطرف )تحديات العصر( ـااـ 

 أ. سليم الراعي )فلسطين( 

األغنية الوطنية بين القديم والحديث وتأثيرها  المحور الثاني:

 على المجتم  

 مقررها أ. د. محمود قطاط )تونس(  الجلسة األولى:

ــ األغنية الوطنية في مصر بين القديم بين والحديث ــ أ. د. 

 أمل جمال الدين )مصر( 

ــ األغنية الوطنية بين القديم والحديث وتأثيرها على المجتم  

 نموذجا ( ــ أ. د عبد   مختار السباعي )ليبيا( )ليبيا ومصر 

 د. يوسف طنوس )لبنان(  ومقررها أ. الجلسة الثانية:

ـااـاا األغنية الوطنية بين القديم والحديث وتأثيرها على المجتم  

 ــ د. حبيب طاهر العباس )العراق( 

ــ األغنية الوطنية المصرية بين القديم والحديث وتأثيرها على 

 ــ أ.د. زياد نصار )مصر(  المجتم 

ة وتأثيرها بين القديم والحديث على ـاألغنية الوطنيــ 

د. أحمد عباس سليمان السباعي  ــ أ. المجتم  في السودان

 )السودان( 

ــ األغنية السياسية بين الوطنية والثورية )المثال التونسي 

 نموذجا ( ــ أ.د. محمود قطاط )تونس( 
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 ا د: حبيب طاهر العباس )العراق(مقرره الجلسة الثالثة:

ــ األغنية المصرية وهويتها في الماضي والحاضر ــ د. هشام 

 شرف )مصر( 

ــ األغنية الوطنية ومفاعالتها م  المجتم  في تونس ــ أ. 

 حمادي عثمان تونس 

ــ بين األغنية الوطنية وأغنية الثورة ــ أ.د. يوسف طنوس 

 )لبنان( 

 الشعبي بين الماضي والحاضر.  الغناء المحور الثالث:

 مقررها أ. د. نبيل شور  )مصر(  الجلسة األولى:

ــ الغناء الشعبي بين الماضي والحاضر ــ أ. د. أحمد عباس 

 حسين حيدر )الكوي (  

ــ الغناء الشعبي بين الماضي والحاضر ــ د. عبد الجليل خالد 

 )ليبيا( 

 د مخول )لبنان( ــ الغناء الشعبي القديم في لبنان ــ أسع

 مقررها أ.د. محمد عبد   الديهان )الكوي (  الجلسة الثانية :

ــ الغناء الشعبي بين الماضي والحاضر ــ د. شريف حمدي 

 )مصر( 

ــ الموسيقا الشعبية العربية بين الماضي والحاضر ــ أ. حسين 

 إسماعيل األعظمي )العراق( 

 ألغنية الطفل  االتجاهات المستقبلية المحور الراب  :

 مقررها أ. منى صايغ )لبنان(  الجلسة األولى :

ــ أغنية الطفل ضمن المنظومة اإلعالمية تحدو إشكالية 

 مستقبلية ــ أ. هبة ترجمان )سورية( 
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ــ أغنية الطفل بين الماضي والحاضر ور ية مستقبلية ــ أ. د. 

 ناديا عبد العزيز )مصر( 

ية الطفل األردني ــ أ.د. عبد ــ التأثيرات األجنبية على أغن

 الحميد حسام )األردن( 

ـ أ.د. كفاح فاحوري )األردن   ـ أغنية الطفل ضرورة أم ترف ـ ـ

 لبنان( 

 مقررها أ. د. ناديا عبد العزيز الجلسة الثانية : 

ــ التربية الموسيقية وأثرها في تكوين شخصية الطفل ــ أ. إلهام 

 أبو السعود )سورية( 

بية الموسيقية على شخصية الطفل ــ أ. د. أميرة ــ أثر التر

 مصطفى )مصر( 

ر ية جديدة لمهارات التربية الموسايقية المكونة لشخصية ـااااااـاااااا 

 الطفل ــ د. أميرة فرج )مصر(

مهارات التربية الموسيقية المكونة لشخصية الطفل ـاااااـااااا أ. ـاااااـااااا 

   مسعودة سعيد القرا )ليبيا(

 ان ـــــالمهرج  

ثاني من كل عام يزف إلى الشااعب العربي يظل شااهر تشاارين ال

انطالقة مهرجان الموساااايقا العربية الذي يحمل معه حالة من الزخم 

الفني والثقافي بين الفنانين والباحثين والمهتمين بالموسااااايقا والفنون 

 في كل أقطار العالم العربي .

 الفرق المشاركة في المهرجان 

ي ة قيادة صااالح غاشااافرقة عبد الحليم نويرة الموساايقية العربي

قيادة أحمد عامر  الفرقة القومية للموساايقا قيادة سااليم سااحا   فرقة 

الموساااااايقاا العربياة للتراث قياادة فاروق البابكي   مجموعة الحفني 

للموسايقا الفرقة الموسيقية قيادة هاني فرحات  كورال أطفال مركز 
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 قااة أوبراتنميااة المواهااب باااألوبرا قيااادة أ.د. ناااديااا عبااد العزيز  فر

إسااكندرية للموساايقا والغناء العربي قيادة أحمد ناصاار عبد العزيز  

فرقة سااداسااي شاارارة قيادة عطية شاارارة  فرقة سااحر الشاارق قيادة 

 بالل الشي . 

 أسماء العزفين السوليس  

ممدوح الجبالي )عود( مصاار  عمرو سااليم )بيانو( مصاار  مها 

مصاار  عبد  داغر  عقل )كمان( لبنان  صااابر عبد السااتار )قانون(

)كمان( مصااار  سااايد منصاااور )عود( مصااار  كريم ساااامي )عود( 

 مصر يوسف عباس)عود( مصر. 

 المطربون والمطربات المشاركون في المهرجان 

أصاالة  مي فاروق  مدح  صال   غادة رجب  علي الحجار  

لطفي بوشاااناق  عصاااام محمود  ريهام عبد الحليم  رحا  مطاو   

هلوان أيمن تيساااير  أجفان  إبراهيم راشاااد  أميرة أحمد  صااافوان ب

 هاني شاكر. 

 تصريحات مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الثاني والعشرين 

ـاااـااا التأكيد على أن الثقافة الموسيقية عامل مؤثر في بناء شخصية 

الفرد ووعيااه  والتخفيف من حاادة توتر  وتطرفااه بمااا يضاااااامن 

 الوصول إلى السالم م  الذات والمجتم  

ـااااا التشجي  على جم  األغاني واألناشيد الوطنية وكذل  أغاني ـااااا

األطفال في البلدان العربية  وتصاانيفها وف  مضااامينها وقوالبها 

الشااااعرية والموساااايقية ونشاااارها بما يتي  تداولها  وإدراجها في 

 مناهج التعليم المدرسي والجامعي. 

طنية وـااااـاااا توجيه عناية المؤلفين الشبا  لخوض تجربة األغنية ال

 التي تركز على حب الوطن وجم  أبنائه وتدلفهم 
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ـاـ تفعيل دور المسرح الموسيقي في التشديد على الثواب  الوطنية 

 والمجتمعية من التراثات العربية. 

ـااااااـاااااا توجيه عناية وسائل اإلعالم إلى أن المحافظة على مستوى 

الغناء الشااعبي هي مسااؤولية جماعية مشااتركة تتطلب رقابة من 

 هذ  الوسائل  واالرتقاء من مؤلفين هذا النو  ومنتجيه قبل 

ـااااااـاااااا حث مؤسسة التربية والتعليم من العالم العربي على اعتبار 

النشاااااط المدرسااااي الموساااايقي ضاااارورة وليس ترفا  في تكوين 

 شخصية المتعلم 

ـاااااااـااااااا حث الطاقات الموساايقية الشااابة على المشاااركة في مؤتمر 

هم ار  منبرا  مفتوحا  لعرض أفكارالموسيقا العربية السنوي باعتب

 وإبداعاتهم 

هاااذا وقررت الااادكتورة إينااااس عباااد الااادايم رئيسااااااااة األوبرا 

والمهرجان إرساال هذ  التوصايات إلى المعاهد والكليات الموسيقية 

المتخصاااصاااة ومتابعة تنفيذ هذ  التوصااايات وعرضاااها في الدورة 

 القادمة. 

 

 

  
 
 ة الوطنيةـين األغنيـب

 ةــــة الثوريـــواألغني

 يوسف طنوس .د

 مقدمة 

إذا كان بين األغنية الوطنية واألغنية الثورية قواساام مشتركة  

كتناااول قضااااااااايااا المجتم   والتعبير عن هموم المواطن  وانتقاااد 
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األوضااا  السااياسااية الساالبية  واإلشااادة باإلنجازات واالنتصااارات  

يز الواحادة عن األخرى وتجعال البعض يقارن فادن  فوارق مه ة تم  ما 

بين اإلثنتين ويفاضااال بينهما  فينتصااار أحيانا  لألولى أو ينتق  من 

 قيمة الثانية  وينتقد عمومية األولى ويمدح  نية الثانية أحيانا  أخرى. 

ولةعالم المساااامو  والمرئي  خاصااااة في هذ  األيام  حصااااة 

موساايقيا . فبينما هنا  أغانا ساااهم  األسااد في توجيه أذواق الشاابيبة 

والتزال بباث  روح المواطناة والحمااس للوطن لدى المواطنين  من 

خالل موساايقاها المتجذ رة بالتراث وأشااعارها الوطنية  نساام  أغانا 

ليس فيها أٌي من خصااااائ  الوطن والمواطنة  بل هي إسااااتهالكي ة 

 عها وأدائها. ومستوردة أو  ني ة بروحها وشعرها وموسيقاها وتوزي

إن  األغنياااة الوطنياااة تنشاااااااااأ على حاااب الوطن والتعل  باااه 

واسااااااتنهااض الهمم عنه. فهي التعبير المعنوي األقوى عن اإلنتماء 

الوطني في ترجمتهاا لضاااااامير الشااااااعو . واألغنية الوطنية تجم  

نح لم يجتمعوا تح  لواء مصااال  أو مفكر أو مساااؤول  حت ى  أحيانا  مع

امات الصراع ات والمتناقضات السياسية واالديولوجية. إن  داخل دو 

األغنية الوطنية تنتمي لكل الوطن  فتعطي مسااااااتمعيها ومنشااااااديها 

حساااااا  وطنيا  وتزيد من تعل قهم بالوطن وافتخارهم به. ومن المفارقة 

أن تل  األغاني كان  تبث ها مثال  كل إذاعات الفصاااائل المتناحرة في 

 ه وناطقة باسمه. لبنان  والكل  يعتبرها إلى جانب

 

 ( ماهية األغنية الوطنية 6

مناذ قاديم األجياال  عملا  الموساااااايقاا على بث  روح المقاومة 

والحماس واالنتماء الوطني أو القومي واألمل بمسااتقبل أفضاال. في 

الباادء كااان هنااا  قر  الطبول وإطالق النفير عنااد باادء المعااار  

ة لفرق الموساااااايقيلتشااااااجي  المقااتلين  ثم تطور األمر إلى اعتمااد ا

العسااااااكرياة التي تتقادم الجيوا المتجهاة نحو ميادان المعركاة للقاء 

ج بوسااااااائل  األعاداء. وانتهى المطاف  في العصاااااار الحديث المدج 
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 األغنية»االتصااااال واإلعالم الجماهيرية والفضااااائيات  إلى اعتماد 

د   واألناشااااايد الحماساااااية  الوطنية كبديل عن موسااااايقا الحرو . وتدعع

الوطنياة هي التعبير المعنوي عن قوة االنتمااء في ترجمتهااا  األغنياة

 للضمير الجماعي  للشعو . 

يقول البعض إن كاال أغنيااة جميلااة تعتبر وطنيااة. وكاال  أغنيااة 

تحكي عن األهاال والناااس وعن البحر والماااء واألرض وكاال ماااهو 

جمياال في الوطن هي أغنيااة وطنيااة. وكاال  مااا يسااااااتح  أن يرتب  

ة وطنيااة. إن  األغاااني الوطنيااة ترب  اإلنساااااااان بااالوجاادان هو أغنياا

باالمعااني اإليجاابياة للوطن  مثال تمجيد الدفا  عن الوطن  والتغن ي 

بطبيعته والحنين إليه وإلى األهل واألحباء الساااااااكنين فيه واإللتزام 

بحريته واساتقالله. فكلماتها تحمل رمزية وطنية وبدعدا  شموليا  قادرا  

 على البقاء وتجاوز.

زت األغااني الوطنياة م  رهور الحركاات الوطنياة الحديثة بر

ائدة لحركات الت حرر في النصااااااف األول من  في الادول العربياة الر 

دت للثورات التحرريااة في مختلف البلاادان  القرن العشاااااارين  ومهاا 

العربية التي تخل صاااااا  من االسااااااتعمار الخارجي أو التي أطاح  

األغاني قددم  من قبل قامات بااألنظماة الملكياة والادكتااتورياة. هذ  

ِرفوا قباال  فنيااة لم تخلقهااا الثورة  فمشاااااااااهير األغاااني الوطنيااة عد

انين لهم ألوانهم الغناائياة المعروفاة إلى جانب اهتمامهم  الثورات كفنا 

 بالقضايا الوطني ة. 

لقد اساااتطاع  أغاني فيروز والرحبانين   عاصاااي ومنصاااور 

ة شااااملة تدساااتعاد دوما   في مثال   أن تجعل من اللحظة لحظة وجداني

مثال   يشاااااعر المساااااتم  « الحرية»أيام الحر . عندما تغني فيروز 

بالكثير من الحماسة من دون أن يخطر في باله أنه يستم  إلى أغنية 

ساياساية. أليسا  هذ  إحدى أجمل صفات األغنية السياسية؟ وعندما 

ي  بغناء جبارقام الفنان وائل كفوري  وقبيل تأديته خدمة التجنيد اإل

ف    د«فياديو كليب»أناا راي  بكرا   الجي  وتصااااااويرهاا »أغنياة 
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بالعديد من الشاابان لالندفا  بالقيام بخدمتهم العسااكرية  كما اسااتغل  

 قيادة الجي  اللبناني ذل  من أجل الترويج للخدمة العسكرية. 

وا لها   إن  الكثيرين تعرفوا على القضاااااايا الوطنية وتحمسااااا 

كتب التاري  وليس من التصااري  السياسية  وال  ليس عن طري 

من األخباااار اإلذاعياااة والصاااااااحفياااة  بااال من خالل األغااااني 

روز سمع  في»والمسرحيات الغنائية. كتب  الصحفية سحر طه: 

وهي تغني لفلساطين فاعتقدتها فلساطينية تغني أرضاها المسلوبة  

تااادق أجراس العودة وتباااث حنينهاااا إلى ماااديناااة القااادس  زهرة 

الطوابير الصااااااباحية في  لمدائن  فكنا نقف في االصااااااطفاف أوا

السااااحة وقبل دخولنا إلى الصااافوف ننشاااد سااايف اآلن وليس غدا  

أجراس العودة فلتقر .... أو شاااااااوار  القادس العتيقة فكان  هذ  

البذرة األولى ول دت لدي الشاااااعور أو الوعي بما يسااااامى قضاااااية 

... ربما لم يكن وصاااراعنا نحن العر  م  إسااارائيل .« فلساااطين

اعتقااادي هااذا بعياادا  كثيرا  عن الواق   ففيروز بااالفعاال  واألخوان 

رحباني  أكثر الفنانين الذين قدموا أعماال  لفلساااطين  وربما أكثر 

 مما فعل فنانون فلسطينيون  حسب الشاعر محمود دروي . 

  توقف  اإلذاعات العربية عن 2967بعد هزيمة حزيران سنة 

األغنيات الوطنية  وكان ذل  اسااتجابة لثقافة الهزيمة بث الكثير من 

التي أخذت تنتشااار في الشاااار  العربي  وانساااجاما  م  منا  اليأس 

واإلحباااط الااذي ساااااااااد منااذ تلاا  الهزيمااة. وم  انطالقااة الكفاااح 

ز الغناء الوطني انطالقا  من مدينة القدس  الفلساااااطيني المسااااال  تعز 

اجع  إثر الخروج الفلسطيني لكنها سرعان ما تر«. زهرة المدائن»

. وم  تشك ل المقاومة اللبنانية وبروز راهرة 2962من بيروت عام 

شاعراء الجنو  المقاوم   برزت راهرة األغنية الساياسية والوطنية 

ة م  مارسااايل خلفية وزياد الرحباني وزياد بطرس  لكنها لم  خاصااا 

 تحمل بين طياتها مشروعا  فنيا  مكتمال . 

ى  ألف  سيد دروي  العديد من األناشيد الوطنية من ناحية أخر

بأساالو  غنائي جماعي أو كورالي  فوضاا  على لسااان المصااريين 
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بالدي بالدي لِ  حبي »عشاااارات األناشاااايد الوطنية خاصااااة نشاااايد 

وإن الغناااء الكورالي بحساااااااب البعض  أوق  في النفس «. وفؤادي 

 من الصوت الفردي  في الغناء واألناشيد الوطنية. 

هنا  فرق بين األناشااااايد الحماساااااية وبين أغنية الثورة وبين و

األغنياة الوطنية. فاألناشاااااايد الحماسااااااية تكون مقبولة أثناء الحر  

فق   ولم يسااااااتعملهااا بطريقااة دائمااة سااااااوى الاادول الااديكتاااتوريااة 

واألنظمة القمعية والفاشاااااية  )اإلتحاد الساااااوفياتي وألمانيا النازية(  

ا  نياا  في موضااااااوعااتاه  شااااااعبويا  في وأغااني الثورة كاان معظمها

ا الدول الديمقراطية فقد  أهادافاه  وقليال االحتراف في موساااااايقا . أم 

اعتبرت النشاااااايااد الوطني كاااافيااا  لبااث روح الحمااااس والوطنياااة  

وأدرج  في مناهجها التربية الوطنية والمدنية  وتحاشااااا  المفعول 

 السلبي والخاطئ لألغنيات واألناشيد الحماسية.

 

 غنية السياسية واألغنية الثورية ( األ1

ليسااااا  األغنية الساااااياساااااية مجرد أغنية تتغنى بمجد القائد أو 

الرئيس أو المل  أو السالطان  لكنها هي أيضا  التي تعبر عن معاني 

الحب للوطن والوفاء لألرض وللكرامة  وللشاااعب. هي تل  األغنية 

 من التي تبقى في وجاادان المسااااااتمعين ساااااانوات طويلااة  والتمحى

ا  كان مسااتوى ثقافته. وهنا نتكلم عن ـاااااا  الوجدان الشاعبي للمسااتم  أي

الساااياساااة بمفهومها الواسااا  والشاااامل والبناء  وليس عن الساااياساااة 

الفئوية أو الحزبية. األغنية الساياساية حين تستوعب التراث وحقائ  

الواق  وتمتلاا  وعيااا  نظريااا  ماادعومااا  بممااارساااااااة حقيقيااة للمرحلااة  

 ير وتؤكد قدرتها على االستمرار. تستطي  التأث

باألغنية « األغنية السااااااياسااااااية»ومنهم من يرب  مصااااااطل  

التقدمية ذات األهداف السااياسااية والتي تجم  بين اإلمتا  الموساايقي 

ء ضااااااو والتحريض العقااائاادي  وتحااافظ على المعااادلااة الفنيااة في 

اإللتزام السااااااياسااااااي والفكري التقدمي. وقد شااااااهد التاري  العربي 

وماة االسااااااتعماار في كاافاة أشااااااكاله )م  األترا  واألوروبيين مقاا
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واألميركيين( ومقاومة الفساااد السااياسااي واالجتماعي واالقتصااادي 

من خالل األغنية الساااياساااية م  العديد من الفنانين نذكر منهم: سااايد 

دروي  وبيرم التونسي  وعمر الزعني والشي  إمام ومارسيل خلفية 

ومصااااطفى الكرد  ر  وأحمد قعبوروجوليا بطرس والشااااي  أبو ع

وعبد   حداد هبال ومحمد بحر ولطفي بوشااااااناق )تونس(  وناجي 

 العلي )فلسطين(. 

ة   ما شااااااج  على األغنية السااااااياسااااااية والثورية عوامل عد  وم 

 أهمها: 

أ ـاااـاااـااا انتهاج األنظمة العربية سياسة القم  واالعتقاالت  كمن  

حظر لل الت   وسائل التعبير لدى المعارضة وع صحف والمج 

 زج  العديد من المثقفين والفن انين في السجون. 

  ـااااااـاااااا الهزائم العسكرية المتوالية التي تعرض  لها الجيوا 

النظامية العربية وفشاال األنظمة العربية عسااكريا  وسااياساايا  

ودبلوماساااايا  في إعادة األراضااااي المحتلة من قبل إساااارائيل 

وفشاااااالهااا في تعزيز وفرض تطبي  قرارات األمم المتحاادة  

 الحياة االقتصادية لشعوبها. 

لقد أت  األغنية الساااياساااية كرد  فعل على ذل   وأيضاااا  كبديل 

عن أغااني الحاب والغرام التي اكتسااااااح  الشااااااار  العربي والتي 

لها البعض مسؤولية هزيمة حر    . 2967حم 

أما األغنية الثورية فهي  بشاااكل عام  التتمت  بك ل مواصااافات 

الوطنية أو السياسية  فهي بن  ساعتها تهدف لخدمة أهداف األغنية 

الثورة  من انتقاد حاكم أو نظام أو مؤسسة  إلى الدعوة  إلى التغيير 

 في األنظمة السياسية أو االجتماعية  أو غيرها. 

أغنية الثورة تدنشااااد للثورة وتغن ي لمسااااتقبل أفضاااال تسااااود فيه 

مؤخرا  العديد من الملحن ين  العدالة الساياسية واالجتماعية. وقد عمل

والمغنين في أغان جديدة للثورات العربية  تفاوت  قيمتها الفن ية بين 

امل.   الطاب  الشعبوي والطاب  التجاري والطاب  الوطن ي الش 



 239 

إن  وجود فن انين كبار في الماضاااي في حقول الشاااعر والتلحين 

بامتياز وذات واألداء  منوا بماا يؤدون جعال األغنية الثورية وطنية 

طاب  شاااامولي  ودائم  إذ هم لم يكونوا بحاجة للثورة لكي يشااااتهروا  

 .)1(بل إن شهرتهم أعط  بريقا  ودفعا  للثورة

                                                           

اااااا عد د أحمد عبد المجيد بتاري  1 يناير /كانون الثاني:  2أشااهر األغاني التي رافق  ثورة  7/3/2023 ـاااااـا

تتصاادر المشااهد السااياسااي وأصاابح  النشاايد الوطني لكل األحداث « ياحبيبتي يامصاار»كان  أغنية 

جتماعية  كما أصااابح  التيمة األسااااساااية لكل التي تمر بها مصااار ساااواء ساااياساااية أو رياضاااية أو ا

القنوات الفضاااائية في كل المناسااابات األغنية من كلمات محمد حمزة وألحان الموسااايقار بليغ حمدي 

وغنااء شااااااادياة ويقول مطلعهاا ياابالدي يااأحلى البالد ياابالدي  فداكي أنا والوالد يابالدي  ياحبيبتي 

في المرتبة الثانية مصار التي في خاطري  وتعد أيضا   أغنية كوكب الشارق أم كلثوم ييامصار. وتأت

من األغااني التي لهاا تاأثير قوى على المصااااااريين من كلماات الشاااااااعر الكبير أحماد رامي وألحان 

الموساايقار رياض الساانباطي ويقول مطلعها مصاار التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روحي 

تأتي أغنية الفنانة نجاح ساااااالم اللبنانية ياأغلى اسااااام ودمي يالي  كل مؤمن بعزها يحبها حبي لها. ثم 

في الوجود في المرتبة الثالثة وتعد هذ  األغنية المفضااالة لدى الشاااعب المصاااري نظرا  لتفاعله معها 

في المنااسااااااباات ويرددها ويحفظها عن رهر قلب  األغنية من كلمات اسااااااماعيل الحبرو  وألحان 

في الوجود يا مصاااار   يااساااام مخلوق للخلود يا مصاااار   محمد الموجي ويقول مطلعها ياأغلى اساااام

نعي  لمصار نموت لمصار  مصر مصر تحيا مصر. وتأتي في المرتبة الرابعة أغنية حبايب مصر 

للمطربة عليا التونسااااية  وقد شااااهدت هذ  األغنية نجاحا  ملحورا  أيام الثورة لما تحتويه من نصااااائ  

عة لهذا الوطن األغنية من كلمات مصااااطفى وحب لمصاااار  وعلى كل مصااااري تقديم فروض الطا

الضامراني وألحان حلمي بكر ويقول مطلعها مطلو  من كل وطنية مطلو  من كل مصر مصرية 

من كال أ  وكال أم  من كال أ  من كل أخ   مانقول  إيه إدتنا مصاااااار ونقول حندى إيه لمصاااااار 

دان عن الساااااحة  فشااااهد الميياحبايب مصاااار حبابينا. ولم يختف العندليب األساااامر عبد الحليم حافظ 

والقنوات الفضاااااائية إذاعة بعض األغاني له التي تمجد عظمة الجي  والشاااااعب المصاااااري فكان  

أغنية خلي السااالح صاااحي تتصاادر بعد القنوات المساالحة األخير والذي قوبل بارتياح لدى الماليين 

السااااالح  يطلعها خلمن المصااااريين األغنية من كلمات أحمد شاااافي  وألحان كمال الطويل ويقول م

ولو نام  الدنيا صاحي م  سالحي في إيديا نهار وليل صاحي ينادى ياثوار عدونا  يصااحي  صاح

غدار خلي السااالح صاااحي صاااحي ثم تأتي أغنية أحلف بسااماها وبترابها وكان حليم يشاادو بها في 

الطويل  كل حفالته إلى أن تتحرر أرض مصاااااار في ساااااايناء  من كلمات عبد الرحمن وألحان كمال

ويقول مطلعها أحلف بساااماها وبترابها أحلف بروبها وأبوابها أحلف بالقم  وبالمصااان  أحلف بالمدنة 

 يوباالمدف  وباوالدي بأيامي الجاية ماتغيب الشاااااامس العربية طول مانا عاي  فوق الدنيا وأخيرا  تأت

فداء  تقديم الروحأغنية فدائي لتحتل مكانة خاصاااة لدى الجي  والشاااعب المصاااري والتي تدعو إلى 

فدائي فدائي » لمصاااااار وللوطن األغنية من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي  ويقول مطلعها 
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لقااد ألف بعض المؤلفين والملحنين في رروف محااددة الكثير 

من األغاني الوطنية والثورية والسااااااياسااااااية  ولكن القليل منها هو 

لعربي والكثير منها ندسي ومدحي من الذي بقي واساتقر في الوجدان ا

الاذاكرة أو طغى علياه طااب  الحزن والرثاء إذ رك ز على حدث  ني 

                                                           

أهدى العروبة دمائي  أموت أعي   ميهمني   وكفاية أشااااوف علم العروبة باقي. ومازال للشاااااعر 

وة كبرى أحمد نجم والشاااي  إمام مكانة خاصاااة في قلو  ميادين مصااار  فقد شاااهدت أغانيهم صاااح

من عالمات أي ثورة واعتصااااام في أساااامها من وأصااااب    والتف الماليين  يناير 24 باندال  ثورة

التي رددها الشاعب المصري أثناء  «حاحا»مصار  قدم الميدان أغاني كثيرة لهم ومن أشاهرها أغنية 

/ تحلب قنطارناح النواح والنواحة على بقرة حاحا النطاحة  والبقرة حلو  » غناءها ويقول مطلعها 

 يثم تأت«. با   غير الساااراديب. وبحور الديب 22لكن مسااالو .. من أهل الدار  والدار بصاااحا  و

يناير والتي دع  فيها  24التي كان  بمثابة النشااااايد الوطني لثورة « الجد  جد »األغنية الشاااااهيرة 

الجااد  جااد  »كاال جمو  المصااااااريين إلى النزول إلى المياادان دون خوف أو قل   وتقول كلماااتهااا 

والجباان جباان  بيناا يااجاد  ننزل الميادان والميادان بعيد عن جوف المدينة  ياتار الشااااااهيد في القتال 

لمتين ك»وساااااينا  بحري للصاااااعيد أحنا أهو أدينا أصااااالب من الحديد في الشااااادة تالقينا. وتأتى أغنية 

ماتها كمة  وتقول كليامصار لتوضا  الصاورة الحقيقية لمعاناة الشعب المصري من قبل األنظمة الحا

كل عين تعشاا  حليوة وانتي حلوة في كل عين  قلبي عاشاا  ياحبيبتي  وإساامحيلي بكلمتين  كلمتين »

وينطل  الكينج محمد « يامصاار يمكن هما  خر كلمتين  حد ضااامن  يمشااي  من أو مأمن يمشااي فين

ل واإليمان بقضااااية ساااانة من الكفاح والنضااااا 34منير في الميادين والقنوات الفضااااائية ليتوج رحلة 

التي اعتبرها الشاااعب  «ازاي»أطل  منير أغنية   يناير 24 الحريات للشااعو   فمنذ أن انطلق  ثورة

يونيو وباادأت الميااادين تطل  أغاااني  30يناااير  ومنااذ أن انطلقاا  أحااداث  24النشاااااايااد الوطني لثورة 

يهااا كاال العر  إلى التي ياادعو ف« قلااب الوطن مجروح» الكينيج  وعلى رأس هااذ  األغاااني أغنيااة

توحيد الصااااافوف وتضاااااميد الجراح  من كلمات إبراهيم رضاااااوان وألحان مدح  الخولي  وتقول 

كل الوطن مجروح اليحتمل أكتر  نهر  وفين هنروح لما الهموم تكتر  تحمى غصااااااون »كلمااتهاا 

ل  ما»ة ثم تأتي األغنية الجديد« الورد من دم  ساااااال   الخد     ياحبيبة الروح قلب الوطن مجروح

ه مال  خايفة ليه  لي»من كلمات نصاااار الدين ناجي وألحان أحمد فرحات  وتقول كلماتها « خايفة ليه

الحزن ليه  ضخمة عيون  جايه جايه م  بعيد  رجل    الطري  بحر  م  غري   ودول والد  

نها ن  مومن األغااني التي جاءت وليدة الثورة وأصااااااحب  تتردد في الميادي«. وانتي عاارفااهم أكياد

التي عاادت بهاا المطرباة عايدة األيوبي بعد غيا  دام طويال   وقدمتها م  فرقة « ياا الميادان»أغنياة 

ياا  يااا المياادان كناا  فين من زمااان »كاابروكي  كلماان أمير عيااد وألحااان كااايروكي  ويقول مطلعهاا 

مفي  معا   شاااااايء معاا  غنيناا ومعااا  شااااااقيناا  وحااربناا خوفنا .. ودعينا  إيد واحدة نهار وليلو 

مسااتحيل صااوت الحرية بيجمعنا  خالل حياتنا بقى ليها معنى  مفي  رجو   ... صااوتنا مساامو  

 .... والحلم خالل مبقاا ممنو  يا  يا الميدان ... كن  فين من زمان 
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مثل اساتشااهاد بعض الثوار أو المتظاهرين  بساابب غيا  المشاارو  

ر   ادق والناضااااااج الذي يسااااااتطي  أن يح  الوطني أو القومي الصاااااا 

ا  عوجادان  ليس فق  الكااتاب والملحن والمطر  ليكون نتااجهم مباد

وملهما  في كل المناسبات بل أيضا  وجدان المواطنين ليتفاعلوا بشدة 

 م  القضايا الوطنية والقومية. 

تل  األغنيات اآلنية كدتب  أو اساااتنساااخ  غيرها في مرحلة ما 

وأدت دورها وأضااح  من ذكريات الحرو  والثورات  أغنيات لم 

كال فئااات تسااااااتط  أن تصااااااماد فنيااا  وتادوم. والادلياال أنهاا لم تدوحااد 

المجتم   كما أنها التدسااااااتعاد إال عندما تندل  الحر  والثورات  أيا  

كان . وليس من المسااااااتغر  أن تثير مثل هذ  األغنيات الكثير من 

أم المشو  يالتشا م فهي تعيد إلى الذاكرة أسوأ المراحل وأشدها  الس 

بؤسااااا  وحزنا  وبات بعضااااها يثير ما يشاااابه السااااخرية ال ساااايما تل  

السااااااذجة التي تتغنى بانتصااااااار لم يتحق  يوما  « الخطابية»ني الغا

اناة الرناانة. وكم  وباالمجاد والبطولاة وسااااااواهماا من المفردات الطنا 

يحتاج ميدان الغنية الساااااياساااااية إلى ثورة جديدة تعيد إلى هذ  الغنية 

بريقهااا  وتصااااااااالحهااا م  الجماااهير والواق   منطلقااة من الوعي 

ف عن المفهوم القديم. إن  المجتم  بحاجة الساياسي الجديد الذي يختل

إلى أغنية ساياسية التمتهن الكذ  والتطل  الشعارات والتسخر من 

الجماهير والمن الشاهداء .... إلى أغنية ساياسااية تساتطي  أن تصاامد 

وتبقى وال تكون أغنياة عاابرة وغير صااااااالحاة إال لةثاارة العاطفية 

 اآلنية. 

 

 كام ( بين تمجيد الوطن وتمجيد الح9

    لتصاااب«الوطنية»إن األنظمة الديكتاتورية مساااخ  األغنية 

خ  والنظام. وشااااااك ل  تل  األغنية كارثة  أغنية مدحية تجد الشاااااا 

نفساااااايااة واجتماااعيااة للمواطنين الااذين يعتبرون إرغااام الناااس على 

أو غير ذلا  تخلفا  فظيعا . إن « األ  قاائاد الثورة»التغني باالملا  أو 

كاااذ  والتهريج وقول أي شاااااايء. والنااااس هاااذ  األغنياااة مرت  لل
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اليساااااتطيعون شااااايئا  ساااااوى تساااااليم  ذانهم وعيونهم لها   وأوالهم 

 مجبرون على أدائها في مدارسهم ونشاطاتهم. 

وبذل  تدصاااب  تل  األغنية مر ة للسااالطة  الساااياساااية والن اطقة 

باسااااامها. وينقسااااام الفن انون نتيجة ذل  إل فئتين فئة مادحة للسااااالطة 

و فئة ناقدة لها ولممارساااااااتها. وقل ة هم الذين يبقون على ونظاامهاا أ

  ات خاااذت األغااااني 2942الحيااااد. فمثال  بعاااد الثورة تموز /يوليو 

الوطنيااة ألم كلثوم ولعبااد الحليم الوطنيااة منحااا  أقر  إلى النظاااام 

السااياسااي  بينما كان الثنائي أحمد نجم والشااي  إمام ساااخطين على 

 سمي.؟ سلطوية الدولة وفنها الر

اقيااة أن  ويمكن للثورة أن تفشاااااااال  ولكن  يمكن ألغااانيهااا الر 

( رائد األغنية 2923ـااااااـاااااا  2692تستمر. فبينما كان سيد دروي  )

ن وغن ى لتحقي  مطااالااب  الوطنيااة في العصاااااار  الحااديااث  حيااث لح 

غم من  2929 ثورة م  الزعيم سااعد زغلول  لم تتالشااى أغانيه بالر 

قي  مطلبها األساااسااي أال وهو رحيل وفاته ومن فشاال الثورة في تح

اإلنجليز عن مصاااااار. وهنا  العشاااااارات من األغاني الوطنية التي 

 (1)ارتبط  باألحداث العربية

                                                           
ن سي د دروي  نشيد  بعضنورد ـااـاا  1 ... دي بالدي..بال»األغاني التي ارتبط  بأحداث مصر  لح 

أنااا المصااااااري كريم »و« قوم يااامصااااااري.... مصاااااار دايمااا  بتنااادياا »و« ؤاديلاا  حبي  وف

حب الوطن فرض علي.... أفديه »قادم الموساااااايقاار محماد عباد الوهاا  أغنية « العنصاااااارين

قد مدنع  فيه أغنية وطنية للموسيقار عبد  2942بالرغم من أن عام  2934سنة « بروحي وعينيه

وأدذيع  هذ   2942م الذي تال  قام  ثورة يوليو إال أن العا« كن  في صاااامت  مرغم»الوها  

لتكون الثورة بداية طوفان وعصاااااار « وأنا راي  الميدان»األغنية  كما قدم عبد الوها  أغنية 

لدنا   الدوار .... راديو ب»ذهبي لألغنياة الوطنية  حيث قد قنديل بعد قيام الثورة بيومين أغنية 

للمصااريين كما  «مصاار التي في خاطري»أغنية  مهدت كوكب الشاارق أم كلثووأ  «فيه أخبار

 46رهر العنادلياب األساااااامر عباد الحليم حاافظ والذي عدرف بمطر  الثورة وقدم مايقر  من 

  «أهال  بالمعار »  «أحلف بسااماها وبترابها»  «باألحضااان»  « صااورة»أغنية وطنية منها 

  «سااانة وسااانتين»طرا أغنية قدم الموسااايقار فريد األ كذل «. وادي احنا بنينا الساااد العالي»

والمطر   «علي ورق الليمون يا زقزق القمري»والمطر   ماهر العطار  «الماارد العربي»

قدم  أم كلثوم أغنية  2946مصااااار لم تنم م  شااااان العدوان الثالثي على مصااااار »محرم فؤاد 

قرن ال عينات منبنهاية السااا ىوالتي أدعتمدت نشااايدا  وطنيا  لمصااار حت «و  زمان ياساااالحي»

  كما قدم  المطربة فايدة كامل أغنية  «بالدي بالدي»ها بنشاااايد الأن تم اسااااتبد العشاااارين إلى

د. لكارم محمو «ياريتني من بور سااعيد»توضاا  فيها العدوان على بور سااعيد و «د  ساامائي»

أعلن  مصااااار وساااااوريا الجمهورية العربية المتحدة مما أدى إلى رهور األغاني  2946سااااانة 
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إن بعض فناني الشاارق يطمعون في كسااب ود  الحكام وكسااب 

مالهم  فنجد حتى بعض األساااااماء البيرة انخرط  في أغاني المدي  

ثاال ماا قام به محمد عبد المحاابي )ياذكر المغاارباة على ساااااابيال الم

 الوها  وعبد الحليم حافظ في المغر ( 

 

 ( األغنية الوطن ية والتربية على المواطنة 4

المواطنااة شااااااعور وجااداني باااإلرتباااط  فااالوطن  وباااألرض 

وباااأفراد المجتم  اآلخرين السااااااااااكنين في الوطن ذاتاااه. ويعتماااد 

 س التفاهممفهومها  الحديث على اإلتفاق الجماعي القائم على أسااااااا
                                                           

 2960 سنة «.ياإلهي انتصارنا بقدرت »مرحبة بحلم القومية العربية فقدم عبد الوها  الوطنية ال

ا  هي ورهر أوبري  الوطن األكبر للموسااايقار محمد عبد الولوضااا  حجرأسااااس الساااد العا

كان  هنا   2967والذي شااااااار  فيه عدد كبير من المطربين والمطربات. وفي نكسااااااة يونيو 

  لعبااد الحليم «عاادى النهااار»وزهااا لتحقي  النصاااااار مثاال: أغنيااات عبرت عنهااا محاااولااة تجااا

 أحد أن يستطي  أن ينكر أثر األغاني ألم كلثوم ال «إنا فدائيون»و «ن عندي بندقيةآلصي  اأو»

غناء جين بسبب السنجم والذي يعد أول  الوطنية الساخرة للشي  إمام ورفيقه الشاعر أحمد فؤاد

وقدم   «شرف  يانكسون بابا»و «لي فت  جناين مصارعلى الورد ال صاباح الخير"مثل أغنية 

من كلمات محمد  2970عام  «ياحبيتي يامصااااار»من األغاني الوطنية منها أغنية  ا  شاااااادية عدد

حمزة وألحان الموسايقار بليغ حمدي وأغنية أخرى عن مذبحة مدرسة بحر البقر بالشرقية. أما 

   بسم   ....»لعبد الحليم   «اسيناصاباح الخير ي»قد رهرت أغنية ف 2973عن نصار أكتوبر 

لمحمد رشاادي  «أول خطوة فوق أرضاا  ياسااينا يا»و ةلورد «أنا على الربابة بغني»و « أكبر

لعفاف راضاي وشادي حيل  يابلد لمحمد نوح وأم البطل لشاريفة فاضل  «الباقي هو الشاعب»و

ى ي  أمام ونجم وغيرهما إلوأدى عدم اإلفراج عن المعتقلين الساياسيين بعد حر  أكتوبر كالش

رهور عدد من األغاني الوطنية التي تهاجم السلطة مثل أغنية شيد قصور  للشيخة إمام وعند 

عودة الساايادة الكاملة لمصاار على أرض ساايناء باسااترجا  طابا رهرت األغاني الوطنية التي 

ي  ة أشهرها أوبرتحتفل بهذا مثل ساينا رجع  تاني لينا بعد ذل  رهر عدد من األغاني الوطني

 24الحلم العربي واخترنا  وأغنية ماشاااربيت  من نيلها لشااايرين عبد الوها  وم  اندال  ثورة 

امتألت الميادين باألغاني الوطنية القديمة لشاااااحذ الهمة كما رهر عدد من األغاني  2022يناير 

  الجح»و «طاطي راسااااا »و «ارحل» :الجديدة نذكر منها على سااااابيل المثال ال الحصااااار

لرامي  «ركبوا الميدان»و «يامجلس ابن حرام»و «أبو دبورة وشااااااورت وكاا »و «والحماار

 «أنا اللي هتف  سااااالمية»ل والرامي جم «يابالدي»لكاريوكي و «صاااااوت الحرية»عصاااااام و

علمونا في »لتامر عاشااااااور و «قالوا الشااااااهيد»لحمزة نمرة و «ارف  راساااااا »عصااااااام إمام 

لمحمد منير  «إزاي»ماهر و  لماآل «صااااااريينم»للملحن عمرو مصااااااطفى ويا  «مدرسااااااتنا

رهرت أغنية  30/6/2023لمصاااطفى ساااعيد وفي « يامصااار هان »لعلي الحجار و «الشااهيد»و

لحن  «تسلم األيادي»ألنغام وأوبري   «م  من بلدنا»للفنان حساين الجسامي و «تسالم ايدين »

نية أخرى لتكون وتأليف وغناء مصاااااطفى كامل وغناء مجموعة من الفنانين ثم طرح كامل أغ

مد الموجي تاري  األغنية الجزء الثااني من تساااااالم األياادي أال وهي وق  الشاااااادايد )إعداد مح

 الوطنية(.
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من أجاال تحقي  ضاااااامااان الحقوق الفرديااة والجماااعيااة لكاال مواطن 

فاالمواطنة تعبير قومي  يؤكد على حب المواطن لوطنه واإلخالل 

له والعمل على المشاركة في بنائه. هي انتماء إلى األرض والشعب 

والعاادات والتقااليد  والمفاخرة بالتاري   والتفاني في خدمة الوطن  

 اد م  أبناء الوطن. وشعور باالتح

م ذلاا   دت المواطناة معظم شااااااعو  العااالم المتقادم  فع  لقاد وحاا 

إنتاااجهااا األدبي والفن ي الااذي يمجااد إخالل الشااااااعو  ألوطااانهااا  

  عندها تصب  الشعو  2وتماسكها م  قياداتها وم  بعضها البعض

مسااااااتعادة للموت دفااعاا  عن حريتها وكرامتها ووحدتها  ولهذا نجد 

وطنية والشاااعارات النبيلة تسااااعد على توحيد المواطنين األناشااايد ال

في الدفا  عن بالدهم في أوقات الحرو   وتنمي الشااااعور الوطني 

 في أوقات السلم. 

ومنهم من يميز بين الوطنيااة والمواطنااة. فااالوطنيااة  بحساااااااب 

البعض  هي أكثر عمقاا  من صاااااافاة المواطنة أو إنها أعلى درجات 

فة المواطنة بمجرد  انتسابه إلى جماعة المواطنة  فالفرد يكتسب ص

أو لدولة معنية  ولكنه اليكتساااااب صااااافة الوطنية إال بالعمل والفعل 

لصاال  هذ  الجماعة أو الجماعة أو الدولة وتصب  المصلحة العامة 

لديه أهم من مصاااااالحته الخاصااااااة. منها أهمية تدريس مادة التربية 

 االنتماء وبالهوية الوطنية ألنها ضااارورة وطنية لتنمية اإلحسااااس ب

وضاااااارورة اجتماعية لتنمية المعارف والقدرات والقيم واالتجاهات 

والمشاااااااااركااة في خاادمااة المجتم   ومعرفااة الحقوق والوجبااات  

وضاااااارورة دولياااة إلعاااداد المواطن وفقاااا  للظروف والمتغيرات 

 الدولية. 

وقااد قااال ساااااايزار جوفري بااأن الغناااء الكورالي هو عماال  ُا
  بينما هنا  أمور أخرى في الحياة تفرق فيما اجتماعي يجم  الناس

 .  (1)بينهم

                                                           
Cf. César GEOFFRAY, Fondateur du movement « ACoeur Joir » en France, Lettre     ــ ـــ 1

adrée, le 17 mai 1954,à la veille du concert de «La Bande Joyeuse», chorale des 
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 ( الموسيقا تساهم في ترسي  الهوية الوطنية 4

أيااام فخر »يقول األخوان رحباااني في المساااااارحيااة الغنااائيااة 

  وبلساااان فخر الدين )نصاااري شااامس الدين( مخاطبا  عطر « الدين

 اومة ليساااا   أي إن المق«أنا الساااايف وإنِ  الغنية»الليل )فيروز(: 

فق  بالساااااايف بل أيضااااااا  باألغنية الوطنية وبالموساااااايقا التي تحف ز 

المواطنين على االهتمام بقضااااااايا الوطن. إن األغنية الوطنية تكون 

أحيااانااا  أفعاال من القوة العسااااااكريااة في مقاااومااة االحتالل والظلم  

وتسااتمر في وجدان المنشااد والسااام . فاألغنية الوطنية هي المحر  

ألقوى ألي ة ثورة  تنتشاااااار في كل األوساااااااط وتترد د على الفعلي وا

لسان المواطنين وتدوم طويال  وتفعل في نفوس المنشدين والسامعين 

 أكثر من الخطابات السياسية. 

إن األغنية الوطنية قد تشااااااكل نوعا  من التثقيف السااااااياسااااااي 

والوطني. إذ ليس في القال والقيل الساااياسااايين ما يدطر  أو يجذ . 

د يفوت الخطا   يمكن األغنية أن تأتي به إلى االساااااتما . إن وما ق

الرأي العااام. األغنيااة الوطنيااة « تحرياا »لألغنيااة باااعااا  طويلااة في 

تساااااهم في تعبئة الجمهور ورف  مساااااتوا  الثقافي والساااااياساااااي. إن 

د شااااعب كما وحد  األغنية الوطنية الحقيقية توحد  ما من صااااوت وح 

وأغانيها الوطنية. كان  بيروت أيام اللبنانيون صااااااوت فيروز مثال  

الحر  منقسااااااماة على  نفسااااااهاا شاااااارقية غريبة  طرفان مختلفان 

متقابالن يتقاتالن  يتراشااااقان   يتقاصاااافان بشااااتى أنوا  األساااالحة  

وأغاااني فيروز والرحااابنااة وغيرهم من الفنااانين كاااناا  عنصاااااارا  

 مشتركا  بينهما. 

التي تفرز  ويرى البعض أن اللحظااة التاااريخيااة العظيمااة هي

أغنيات الوطنية بموسااايقاها الحماساااية الصااااخبة  وكلماتها النارية  
                                                           

Heunesses musicales du Liban, dirigée par Georges Kasparian: «Chanter ensemble est un 

acte social qui unit les gens, que d’autres aspccts de la vie risquent de séparer». 
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وإيقاعاتها العساكرية جزءا  من نسيج الواق   تشار  بقوة في إلها  

حماس الجماهير وق  الحر   وتساااااعد في التفاف الشااااعو  حول 

المشاروعات الوطنية الكبرى التي التلقى معارضة من أحد. أما في 

م  فتتجه األغنية الوطنية نحو الرومانساااية والهدوء بدال  أوقات السااال

من الشااااااعااارات والحماااس العقيم. فبااالحااب والقااالااب الرومااانسااااااي 

العاطفي يتعل م الناس مفاهيم األخوة والمحبة والصااافاء والغيرة على 

ُ  من األغنية الوطنية. كما   ُ  ُ العمل والوطن  وهذا الهدف المرجو 

لبناء والتشاااييد ورب  اإلنساااان بأرضاااه أن األغاني التي تدعو إلى ا

وبيته وجيرانه وأساااارته وما إلى ذل  تدعد أغنيات ذات أبعاد وطنية. 

ولعاال الجمي  يتف  على مااا لألغنيااة من تااأثير فاااعاال في اسااااااتجالء 

الحس الوطني وتحفيز مشاااااااااعر النااااس تجاااا  قضااااااياااة الوطن  

ود عواسااااتنهاض قيم الخير والفضااااايلة. إن تراج  األغنية الوطنية ي

 إلى تراج  الحس الوطني. 

إن  تراج  األغنيااة الوطنيااة في أوقااات الساااااالم مرد   إلى عاادة 

د على سااما  األغاني الوطنية إال في  أساابا   منها أن  الناس لم تتعو 

أوقات الحرو  والمشاااكل  أو عدم تطاب  ن  األغنيات الهجومية 

األفراد والناارياة م  الواق  العاجز واهتزاز الشااااااعور الوطني لدى 

واالحسااااااااس بااالظلم واليااأس  أو تركيز المؤل فين والمطربين على 

األغااني التي تبي  وتادر عاائادا  ماادياا  سااااااريعا   ألنهم يحملون أم ال 

 يحملون هما  قوميا  في اختياراتهم للكلمة واللحن. 

ز  إن بعض األغاني صااااااارت نشاااااايدا  يرمز إلى الوطن وتعز 

نشيدا   صارت« بحب  يا لبنان»غنية الحس الوطني. ففي لبنان  إن  أ

لبناانياا  في وقا  من األوقاات وزادت تعل   اللبنااانيين  وكال العر   

وإن «. راج  راج  يتعمر»بلبنااان. وكااذا الحااال بااالنساااااابااة ألغنيااة 

  مع  يا بي  صاااااامد »و« سااااايجنا لبنان»أغاني ودي  الصاااااافي 

وغيرهااا زادت من روح « لبنااان يااا قطعااة ساااااامااا»و« بااالجنو 

نين الموسااايقيين دورا  في التنشااائة  المواطنة عند ساااامعيها. إن للملح 

 على المواطنة من خالل األغاني الوطنية التي يؤل فونها. 
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إن األغنية الرحبانية في اإلجمال تجم  بين الموسااااايقا التراثية 

من جهة والحرية التلحينية والخيال الموساااايقي من جهة ثانية  وهي 

ق  معالج في قالب موساااايقي قصااااير  بعيد مبنية على ن  أدبي را

عن الرتابة والبالدة والبكاء. وإن  ودي  الصااااافي غن ى لبنان الوطن  

كماا لم يغن  أي  فناان وطنه  ففاق  أغانيه الوطنية أغاني الحب التي 

غن اها. وقد تعددت الصااااااور الوطنية في األغنية عند ودي   إذ غن ى 

تااااريخاااه  وعنفواناااه  جي  الوطن   واسااااااتقاللاااه  وصاااااامود   و

وأبطااالااه وشااااااهااداء   وأرضااااااااه  وسااااااهولااه  وجبااالاااه وبحر   

ونهر  وجماالاه  وسااااااحر   ودعاا إلى حماايتاه والاذود عنه  وعودة 

. واألغاني الوطنية (1)المهااجرين إلياه  وباذل كال  نفيس في ساااااابيله

التي وضاااعها زكي ناصااايف أصااابح  رمزا  وارتق  إلى مساااتوى 

ُ  .  األناشااااايد التي ترشااااا  عنفوانا     «تسااااالم ياعساااااكر لبنان»وإباء 

وأغاااني إيلي شااااااويري «.. وطني حبيبي»  «راج  راج  يتعمر»

ت االنت« تعلى وتتعمر يادار»  «بكتب إسااااام  يابالدي»مثل  ماء قو 

الوطني لدى منشاديها وسامعيها  وسواها من األغاني التي استقرت 

 في وجدان سامعيها ومنشديها. 

ثورة أو القضااااااية يمكن م بان  المن ناحية أخرى  اليمكن الجز

أن يتولد عنهما فٌن عظم  إذ يمكن للبعض الكتابة والت لحين للقضاااااية 

أو للثورة من أجل الشاااهرة أو الكساااب المادي  وهذا فن  لن يلبث أن 

يدطوى . بينما هنا  العديد من الفن انين الذين خل دوا القضااااية والثورة 

 من خالل أغانيهم وفن هم المبتكر والملتزم. 

شاعراء وموسايقيون  خالل الثورات والمشاكل الوطنية  وضا 

والقومياة  أغاان جديدة تفاوت  قيمتها الفن ية  منها ذات طاب  تراث ي  

وهنا  من اسااااتغل الثورات ( 2)«الرا »ومنها بأساااالو  جديد مثل 

                                                           
ان( ة للكتا   طرابلس )لبنخليفة )ربي  محمد(   ودي  الصافي  حياته وأغانيه  المؤسسة الحديثــ  1

 .66ل  2002
ـااااـاااا نعطي على سيبل المثال مطل  هذ  األغنية من سوريا: بيان رقم واحد / الشعب السوري ما  2

يبذل/ بيان رقم واحد أكيد هي   ماحنضل / بيان رقم واحد من حوران جاءت البشائر بيان رقم 

 واحد الشعب السوري ثائر. 



 246 

واألحااداث في المنطقااة العربيااة  فااات جااه للغناااء الوطني  ليس حبااا  

والقتنال الفرل  فهؤالء لن يقدموا بالوطن أكثر من حبه للظهور 

الفن  باأغاانيهم تلا  ألنها غير نابعة عن قناعة بالقضااااااية وليس عن 

إباادا . إن  ركو  الموجااة دلياال على إفالس فن ي وعن تفتي  عن 

دور ليسااوا على مسااتوا   وعلى محاولة التواجد على الساااحة الفنية 

تخ ُد م  جعبة من خالل اساااااتغالل األحداث الساااااياساااااية من هنا   أد

 األغاني الوطن ية بأغان استهالكية ال طعم لها وال لون. 

من ناحية أخرى  عمد بعض الفن انين  الذين يعتبرون أنفساااااهم 

اذ موقف من القضااايا التي تدقساام  لجمي  فئات المجتم   إلى عدم اتخ 

المجتم    فلم يمادحوا الحاكمين ولم يتحزبوا لنظام سااااااياسااااااي  ولم 

دنهم وفن هم لجمي  الناس  وليس لحز  أو لفئة يؤي دوا معارضاااااايه. ف

معينااة. فلم يتفهم الجمي  موقفهم  بااالرغم من أنهم لم يقصااااااروا في 

 . د أي عدوان خارجي   الوقوف م  بلدانهم أو م  محيطهم العربي ض 

 

 ( النشيد الوطني 6

  هو  النشاايد الوطني لكل بلد يرمز إلى هويته ومبادئه وشااعار

صاااااف بالصااااابغة الوطنية في أعلى درجاتها  نشااااايد كل  الوطن. يت  

ويحاث كل  المواطنين على التعل  بوطنهم واالعتزاز به والمحافظة 

الفرنساااي كان   MARSEILLAISEعليه. إن نشاايد المارسااايياز 

. وإن اإلتحاد (1)نشااايد الشاااعب والثورة قبل أن يصاااير نشااايد الدولة

                                                           
ز وألحانه ليس شاعرا  وال موسيقيا   رغم وفرة الشعراء والموسيقيين واض  كلمات المارسيلييـاـ  1

لفرنسية بداية الثورة ا نفي الجي  الفرنسي  إبا يالهندس في فرنساا. وإنما هو ضاب  في القسم

واسامه روجه دوليل وقد حضار هذا الضاب  مأدبة أقامها محافظ مدينة ستراسبورف في نيسان 

من المؤساااف أن الجند الفرنسااايين  هفظ وهو يقول في المأدبة إنمحاالم واساااتم  إلى 2792عام 

النمسااا وأتباعها  فقد   ليس لهم نشاايد ..... قال المحافظ هذا وهو متأثر بموقف فرنسااا من حر

كان جندها على وشاااا  غزو فرنسااااا عن طري  مدنية سااااتراساااابورف  وذل  لضاااار  الثورة 

أوا  تل  الليلة  رف  كمانه وراح يؤلف النشيد الفرنساية .... ولما عاد هذا الضااب  الشا  إلى م

جنود الشاااااما ل أوال   ثم حدث أن زار باريس جند من مدينة  بينوموسااااايقا . وشاااااا  النشااااايد 

مارسايليا  ودخلوها وهم ينشادون هذا النشايد فاساما  الناس نشايد مرسايليه أو المارسيلييز  ولم 

شاااايد الدولة  قال أحد الجنراالت: يلبث أن عم  فرنسااااا وصااااار نشاااايد الشااااعب قبل أن يكون ن
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( Hymne à la joieاألوربي اعتمد نشااااايدا  له  "نشااااايد الفرح" )

المسااااااتاال من الحركااة الرابعااة للساااااايمفونيااة التاااسااااااعااة لبيتهوفن 

(Beethoven نظرا  لبعد  اإلنساااااني ودعوته للتدخي والتعاضااااد  )

 والحب والفرح بين الشعو .

لم يكن الزعيم مصاااطفى كامل يعلم أن كلمات "بالدي بالدي.. 

لاا  حبي وفؤادي" التي ألقاااهااا في خطااا  على المصااااااريين عااام 

كون مطل  نشاااايد يؤل فه الشاااااعر محمد يونس القاضااااي   سااات2907

ه ساااااايااد دروي   ثم يعيااد محمااد عبااد الوهااا  توزيعااه عااام  ويلحناا 

  ويصاااب  بالتالي النشااايد الوطني لجمهورية مصااار العربية 2972

 وحتى اآلن. 2960منذ عام 

يختلف النشاااااايد الوطني بطبيعته عن األغنية الوطنية. وهذا ما 

صاااعوبة التمييز بين النشااايد واألغنية أمر  قد يجهله الكثيرون  حيث

وارد. فاااألغنيااة تختلف في بنااائهااا اللحني ونظمهااا الشااااااعري عنااه 

النشاااااايد  وكذل  األمر بالنساااااابة إلى األغنية العاطفية وألوان الغناء 

األخرى. يتمسااااا   كل  شاااااعب بأن يكون له نشااااايد وطني  من أجل 

و بين أبنائه. وهالتعريف بوطناه واإلفتخاار باه وباث  روح المواطنة 

حين يدردد النشاااااايااد الوطني في الماادارس  وفي اإلحتفاااالت أو في 

المهرجانات الرياضاااااية  فأنه ساااااوف ينم ي الحس الوطني لدى كل 

مواطن  كونه يرمز إلى الوطن والشاعب والحضارة من خالل ن  

ن.  شعري ملح 

( 1)ويمكن للنشيد في بعض الدول أن يكون للحاكم وليس للوطن

بعض البلاادان تعمااد إلى تغيير أناااشااااااياادهااا نظرا  للظروف كمااا أن 

 السياسية واأليديولوجية التي تمر بها.

                                                           

أعاطاوناي نشااااااياااد الاماااارساااااايالاياياز وماعاااه ألاف جنااادي أضاااااامن لكم النصاااااار. راج  »
HTTP//WWW.YABEYROUTH. COM/PAGESX346.HTM 

أي حاكم إمبراطوريا  والذي يقول متغنيا  « كيكي جابو»باني الذي يسمى النشيد اليا نورد مثاال  ــ  1

عشرة  الف عام  فلتحكم ياموالي حتى تصب  الحصى  باإلمبراطور: فليمتد حكم  السعيد

الصغيرة صخورا  ضخمة من خالل توحدها عبر الزمان تغطي جوانبها الموقرة الطحالب. 

اإلشارة هنا هي في واق  األمر إشارة للزمن أو ربما إلغاء له وهذا موضو  أساسي في النشيد 
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إن األناشيد الوطنية تعبر عن ر ية أيديولوجية للذات ولعخر  

لاذل  فدنها نادرا  ما تلجأ للمجاز  إذ يتم التعبير عن األفكار بشااااااكل 

رها إلى بدوبسااي  ومباشاار وتعكس التطورات التاريخية التي تؤدي 

ه المجتم   ومن ثم أيديولوجيته.   تغيير توج 

 

 ( المسرحيات الغنائية الوطنية )الوطنية الرحباني( 7

إن للمسااااارحيات الغنائية الوطنية الدور الكبير في تنمية الحس 

الاوطاناي وتاعازياز الامواطناااة لااادى المواطنين  ألنهم يحفظونهاااا 

 ويرددونها. 

ن رحباني وألحانها ومن يراج  مضااااامون مسااااارحيات األخوي

منذ السااتينات يكتشااف الواق  اللبناني والعربي ممساارحا  بتناقضاااته 

وبقضايا  السياسية واالجتماعية وبمجمل الصراعات التي تدور في 

داخله  ويكتشااااف أيضااااا  بدعد النظر الذي كان لدى األخوين رحباني 

اللاذين ساااااابرا المجتم  العربي ومشاااااااكله. فهما دق ا ناقوس الخطر 

النساااابة لتركيبته االجتماعية واالقتصااااادية والسااااياسااااية والمخالفة ب

لحركة التاري  التي قد تتباطئ في ساااااايرها ولكنها قطعا  ال تتوقف  

يعا إلى الثورة البن اءة  عع مهما أراد المتساااااالط ون ذل  . وم  ذل   فقد دع

وأمال دوما   مهما بلغ  المصاااااعب والنزاعات   بوالدة جديدة لهذا 

صا المشكلة اللبنانية مثال  بقولهما: المجتم     وقد لخ 

مزورعة  ع الداير نار   سألوني شو صاير في بلد العيد 

 وبواريد

لبنان الكرامة والشعب   قلتلن بلدنــا عم يخــل  جديــــد

 العنيد

يسااااتعرض المساااارح الرحباني مختلف هموم الشااااعب اللبناني 

ساااااايادة والحرية الوطنياة في حبكات مساااااارحية  فمن البحث عن ال

                                                           

مبراطور الذي يجسد اإلله على األرض اإل ىويالحظ أن النشيد ال يذكر الوطن ولكنه يركز عل

  .هي في نهاية األمر عبادة الشعب لنفسهاإلمبراطور هي عبادة الوطن وفعبادة 
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والعادالاة  إلى إرهاار فساااااااد الطبقاات الحاكمة  إلى إرهار سااااااوء 

الخيااانااة الوطنيااة  إلى تمجيااد العالقااات اإلنساااااااانيااة النبيلااة مواقف 

الوطنية  المشااااارفة. إن المسااااارحيات الغنائية الوطنية هي أناشااااايد 

دخاال  للبطولااة والعنفوان والحريااة ومقاااومااة االحتالل والطااامعين. تااد

الوطنيين في الذاكرة الجماعية للشعب وتبث الروح الوطنية أبطالها 

وتمجاااد الوطن. إن  الروح الوطنياااة  كماااا يقول الااادكتور نبيااال أبو 

مراد  من شااأنها أن تثير عواطف الجمهور ) والسااامعين( وتساااعد 

على إبقاااء صااااااورة فخر الاادين التااري  )أو غير  من األبطااال( في 

 (.1)جل الحرية واالستقالل......"الذاكرة بطال  وطنيا  يعمل من أ

 

 خاتمـــة 

إن الغناء للوطن هو األصاادق واألجمل. فاألغنية الوطنية منها 

ما يرتب  بأحداث معنية  ويكون الهدف منها شااااحذ الهمم ومساااااندة 

الجنود أو الثوار وتعبئااة الرأي العااام. ومنهااا مااا يهاادف إلى تنميااة 

تغزل بحاااب الوطن. الاحس  الوطني عناااد المواطنين من خالل ال

ويمكن للموساااااايقا أن تلعب دورا  مهما  في التنشاااااائة على المواطنة  

عندما تلتزم بقضااايا وعندما يكون الوطن محورها إن في مواضااي  

 أشعارها أو في هوية ألحانها. 

عوامل ثالث يجب االنتبا  لها في عملية التنشااااائة الموسااااايقية: 

العوامل الثالث متكاملة   البي  الوالدي  المدرساااة  واإلعالم. وهذ 

وإن بات يغلب عليها دور اإلعالم المتنامي. من هنا وجو  التركيز 

على أهمياة تنشاااااائة األجيال الطالعة على غناء األناشاااااايد الوطنية  

وعلى أهميااة الحفااار على الهويااة الموساااااايقيااة لكاال بلااد من أجاال 

 مساهمتها في ترسي  هويته  الوطنية. 

مى من األغنية الساااااياساااااية أو األغنية إن  األغنية الوطنية أسااااا

الثورية ألنه ا شااااملة وجامعة وراقي ة ودائمة ال  ترتب  بحدث معي ن. 
                                                           

الدكتور نبيل أبو مراد رحباني حياة ومسرح خصائ  الكتابة الدرامية  دار أمجاد للنشر  راج ــ ــ 1

 .  226  ل 2990والتوزي  ال تحديد للمكان النشر 
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وال يجب فهم هذا التحديد انتقاصااااا  من أهمية األغنية السااااياسااااية أو 

 الثوري ة ودورهما. 

 في زمن الثورات« الوطنيااة »بينمااا يعتقااد البعض أن األغنيااة 

لعربي من األغاااني  الهااابطااة التي تمطر بهااا العربيااة أنقااذت الفن  ا

ُ  األغنية الثورية العربي ة   ُ  ُ الفضااااااائيات المجتمعات العربية  فدن 

 لم تكن  في معظمها  أفضل من تل  األغاني فنيا . 

قال الفيلسااااوف اليوناني أفالطون: إذا أردت أن تعرف شااااعبا   

ا استم  ية إذفاساتم  إلى موسيقا . فماذا تدرا  يقول عن شعوبنا العرب

 إلى موسيقانا الحالية؟ 

 

 
 

 األغنية السياسية  بين الوطنية والثورية

 المثال التونسي نموذجا  

 محمود قطاط )تونس( 

 «الشعب الذي اليحسن الغناء اليحسن الفداء»

 )هو شيء منه(

 

في اإلنتاااج الموساااااايقااا « االلتزام »يتناااول هااذا البحااث مفهوم 

العربي والغنائي منه على وجه التحديد م  تحليل ومناقشااااااة عينات 

التجرباة التونسااااااية كنموذج  وهو ينقساااااام إلى محاور نوجزها من 

 كاآلتي: 

 

 

I ـــ مدخل تاريخي ـــ تعريفي 
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 * دواف   .. ومواقف 

ن متوفرت وتراكم  خالل الفترة االساااتعمارية وبعدها  عديد 

الظروف الموضوعية والذاتية  تتلخ  في اآلتي: اصطدام مباغ  

عتاااه العقلياااة وثورتاااه وعنيف م  غر  االمبرياااالياااة ونموذج نز

الصناعية  حتم على العالم العربي أن يجابه دفعة واحدة  انتفاضات 

واكتشااااااافات لم يعرفها الغر  إال في صااااااورة متقطعة وعلى مدى 

قرون. تبعا  لذل  بدأت تلوح بوادر النهضااااااة العربية الحديثة أواخر 

القرن التاساااااا  عشاااااار  لتتضاااااا  وتزدهر تدريجيا  م  تنامي الفكر 

مي لادى جيال عشااااااريناات القرن المااضااااااي  الحامل لحركات القو

التحرر ورح المقااوماة على مختلف المسااااااتويات .... لقد كان عليه 

البحث عن تحقي  تحرر أمثل من موقف مزدوج ومضاااااان في نفس 

إما التشاااااابث بتقاليد متحجرة في أحيان عديدة لكنها تخاطب »اآلن: 

م ضااارة دخيلة التبتساافيه عاطفته وقلبه  أو االرتماء في أحضااان ح

 «.  إليه إال لتنسف شخصيته وتقضي عليها

الموعود  ليصااااادم المواطن العربي هذ  « االساااااتقالل »وجاء

المرة  بخيباة أماال وإحباااط مريرين حيااث وجاد نفسااااااه محليااا   أمااام 

واقعاه تعسااااااف خارجي غاشاااااام  هزائم متوالية  « تحرير وهمي»

 جتهاا أنظماة انتهازيةهسااااااتيرياا قم  وتكميم لألفوا  واعتقااالت انته

متواطئة  منغمساة في الفساد والنهب. وعربيا   دمار يتفاقم يوما  بعد 

يوم  متجاوزا  فلساااطين والعراق  ليلح  ساااورية وينال تدريجيا  من 

وجود الوطن العربي برمتاااه  حياااث عمااا  التبعياااة واسااااااتفحلااا  

مخططات الخيانة والمؤامرة إلى درجة انقلب  معها انتصاااراته إلى 

زائم  وطاقاته الذاتية  البشااارية والمادية  إلى أداة تساااتغل أسااااساااا  ه

السااااااتنزافاه إلى ا لقضاااااااء علياه ...صاااااادمات متتالية  خلف  لدى 

المواطن العربي شااعورا  متناما  بالمذلة والقهر والحرمان من أبساا   

مباد  الحقوق والكرامة.. فتعال  المواقف المناهضااة واشااتد وقعها 

القائم  معبرة عن غضااااااب الشااااااار  وتمرد   ثائرة على الوضاااااا  

 رافضة لثقافة الهزيمة واالستسالم. 
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حيااال مختلف هااذ  األوضااااااا  المتعاااقبااة   كاااناا  الموساااااايقااا  

واألغنياة تحاديدا   تعتمد كدحدى أنج  وسااااااائل التصاااااادي للتنديد بما 

يحصاال  مسااتنهضااة الهمم وتحساايسااها بتحمل المسااؤولية التاريخية 

برزت مسااارات جديدة بديلة عن اإلنتاج السااائد  الملقاة على كاهلها. ف

لهااة أدوار وورائف غير معهودة من قبل  توال  من خاللها األغاني 

واألنااشااااااياد الوطنية والحماسااااااية والثورية  معبرة عن مواقف ذات 

منحى نقدي احتجاجي  تنوع  مواضاايعه وأنماطه حسااب األوضااا  

ة تالل أو بعد : عالقالساااااياساااااية وتقلباتها المتتالية ساااااواء تح  االح

بااالوطن وبااالهويااة مغااايرة عن المنظور ارساااااامي  مقاااومااة المحتاال 

والتشااااااهير بالتواطؤ معه   مناهضااااااة األنظمة القائمة على المؤامرة 

والخيااناة واالسااااااتسااااااالم  مخااطباة الطبقاات الكاادحة ونقل معاناتها 

وصااااراعاتها م  الحياة  وحثها على الصاااامود  ال . ولهذا البديل من 

ناااء  رموز ذو مشاااااااري  فنيااة بااديلااة  ور ى ومواقف ممااا ياادور الغ

حولهم من أحااداث  اختلف دورهم من مرحلااة إلى أخرى  ممااا جعاال 

لألغنية الساياسااية محطات صااعود وأفول. فبعد تراجعها في ثالثينات 

القرن الماضااااي  عادت م  السااااتينات  لتنتع  من جديد وتبلغ أوجه 

برز في الوطن العربي عاادد من بين الساااااابعينااات والثمااانينااات حيااث 

الفنين والفرق أفرزوا عالوة على األناااشاااااايااد الوطنيااة  إنتاااجااا  بااديال  

متنوعا   عانى الكثير من المضااااااايقة والتهمي  حدت من انتشااااااار   

ليعود مجااددا  وبقوة هااذ  المرة  م  التحوالت األخيرة للعااالم العربي. 

 ذا اإلنتاج  وإن كانفنيا   خاصااة على المسااتوى الموسااايقا البح   فه

تقويمه اليزال في حاجة إلى مزيد من الدرس والتحليل  اسااتفاد كثيرا  

مماا شااااااهاد  الميدان الموساااااايقي من تقدم وانفتاح. وبقط  النظر عن 

التحوالت التي شااهدتها السااحة السياسية أو األغراض التي عالجتها 

ح االجتهاد األغنية  يمكننا القول بأنه طوال هذ  المرحلة  سااااادت رو

والتنافس والبحث عن نم   جديد لةنتاج الموسايقي شكال  ومضمونا   

حصاايلته جيدة في مجملها  غير أنه ألساابا  ـاااااااـااااااا موساايقية وغير 

موسيقية ـااـاا لم ندوف  في حسن استثمارها. م  ذل   تطورت أغراض 

األغنيااة م  تغير مفاااهيم  الوطنيااة  من مفهوم اسااااااتقاللي تحرري 
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  الجمااهيري )عبرت عناه أغنياة وطنياة رساااااامية محادود  رغم بعاد

الطاب  والتوجه ترتب  بالسااالطة الحاكمة وبمصاااالحها(.... إلى مفهوم 

تحرري من نو  جااديااد أعم  وأشااااااماال  يطوق إلى االنعتاااق الكلي 

والنهاائي لةنسااااااان أياا  كاانا  هويتاه )تعبر عناه أغنياة ثورية الطاب  

اهيري وإنسااااااني واسااااا  والتوجه  وطنية ديمقراطية ذات ارتباط جم

يربطها بالساالطة والشااعب على حد سااوى(.... وبين المفهومين  يبقى 

 الطري  أمام نضال الشعو  طويال  ومحفوفا  بشتى المصاعب 

 

 انطبا  عم حول منى االلتزام. 

جاء هذا اللون الموسااايقي ومنه الغناء ليمثل الصاااوت الرافض 

مساااااتوى الوطن  لالساااااتساااااالم  لالحتالل والطغيان  مشاااااكال  على

العربي  قااعادة جمااهيريه تباين وقعها حسااااااب المكان والزمان ... 

وهو عادة مايقتصاااااار تصاااااانيفه على أغراضااااااه وتطور  المرحلي 

والزمني  دون اكتراث يااذكر بااالجااانااب الموساااااايقي البحاا . وهو 

اليزال يثير نقاشاا  واساعا  ليس من حيث الشاكل والمضمون فحسب  

 «الباادياال»فهنااا  من اليعتبر هااذا  باال وكااذلاا  من حيااث التسااااااميااة.

إال بمااا يرا  المتلقي عنااد «( الطربي)»مختلفااا  عن النو  التقلياادي 

اختياار  لاه والتفاعل معه )ألن كل الفنون بما في ذل  األغاني  هي 

سااااياسااااية أصااااال  ... وبالتالي اليوجد أغنية سااااياسااااية وأخرى غير 

صمم بل يوجد من يساياساية  فالساياسية مفهوم عام للحياة(. في المقا

على اعتبااار  مغااايرا  تمااامااا  إذ أنااه كباادياال طبيعي لن م  التقلياادي 

مشااااارو  ثقافي فني متكامل للسااااامو »  يندرج ضااااامن «الرجعي»

بالروح  وتحري  المشاااااااعر وتنمية المدار   في تصااااااد ل لسااااااائد 

والنهوض بمضاااااااميناه كلماة ولحناا وأداء وتاذوقاا . لاذا اسااااااتندبطاا  

  «تقااديمي» «باادياال»جااديااد )» ف عاادةلتمييز   نعوت وأوصااااااااا

  «وطاانااي»  «هاااادف»  «احااتااجااااجااي»  «  ماالااتاازم«ثااوري»

   إلى أخر القائمة....( «سياسي»
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والمالحظ  أن جااال التفساااااايرات والتعريفاااات حول األغنياااة 

  تبقى في مجملهااا انطباااعيااة  تطغى عليهااا شااااااعرات «البااديلااة»

ية  سااوتعميمات هي أقر  لخطا  سااياسااي أيدلوجي مرجعيته الرئي

النظام »المضاااااامون الشااااااعري على حسااااااا  المكون األساااااااس:  

والنتيجة  خل  مريب سواء فيما يتعل  بكيفية التعاطي «. الموسايقي

  أوسااابل التعامل م  «األصاااالة والحداثة»م  معان جوهرية كـااااااااا 

الكلمة واللحن واألداء و ليات »العناصار المؤساسة لألغنية كـااااااـاااااا 

جب أن تكون عليه العالقة بين هذ    أوبماا يسااااااتو«التنفياذ المعتمادة

 العناصر من متانة وكامل.

ورفعا  لاللتباس الحاصااال  تحاول الدراساااة توضاااي  المساااائل 

 التالية: 

 هل يمكننا اعتبار كل ماينجز  الفنان هو في ذاته التزام؟ 

  هل أن االلتزام يمكن أن يدختصاااااار في المضاااااامون الشااااااعري

و سااياسااي ثوري  أو المعالج لقضااايا ذات توجه إنساااني عام أ

 عقائدي يتماشى م  طموحات الشعو  المضطهدة؟ 

  أو هل أن االلتزام ال يساااتقيم إال بتكامل جل العناصااار المكونة

 لةنتاج الفني: الكلمة  اللحن  األداء وأدوات التنفيذ؟ 

كما يوجد تساااا ل  خر يفرض نفساااه في زمن العولمة والفيديو 

 كليب: 

  أن يقضااااااياااا على األغنياااة  هااال يمكن للماااادة والنجومياااة

 ؟«الملتزمة»

II ـــ النموذج التونسي 

مناذ باداياات الحقباة االسااااااتعماارياة  عرفا  الحركة الفنية في 

تونس والتراث الشااااااعبي على وجااه التحااديااد أنواعااا  من التعبيرات 

الموساااااايقياة ذات المواقف النقادية االحتجاجية  نخ  بالذكر منها  

ي ارتب  وجودهااا بعمااال مناااجم الشااااااعبيااة الت« األغنيااة المنجميااة»
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الجنو  الغربي التونسااي  تجساايما  لوضااعيتهم وواقعهم االجتماعي 

 واالقتصادي وعالقتهم بالنظام الرأسمالي الفرنسي. 

 )نمـــاذج(

 ـــ نو  الطرق:  6

 اللـــه فـــرج علينــــا  ــــكايـليــك شـ لڤياــآخ

  ونحن خاليـق كثـيرة  والقســم جا فوسط لجبال

دخـان يرجـع   كنعمر فيـــــه زلـــــــزل 
 علينـــا 

 شمعات يضويو علينا   فوسط الظالم مثل لغوال
                                                          

 .....الخ. 
 ـــ نو  الملزومة  1

 )األعراف(                                                       

 جانا وجاب الحق معاه   يف محــــــــــــالهلڤــــر

 يــــاربي وأنت ترغني   لڤـــريف الثـــــــــــــاني

ومنخلي حتى   دّبوس قـــــــــــــــــدامي 
 طليــــان 

 )الطالع(

 جانا وجاب الحق معاه   لڤــــريف محــــــــــــاله

                                                        
 .....الخ. 

 ـــ نو  الماللية 9

لّوح لمرا   ر ــــــيا الال يافولو اللّزه
 شوف المنيه 

 راهو الطليان يحكم فينا                      



 246 

                                                        
 .....الخ. 

 

( فباسااتثناء بعض النماذج التي كان 2946السااتقالل )»أما بعد 

أغلبها ينشاااد عبادة الشاااخصاااية )انطالقا  من النشااايد الوطني الذي تم 

 استبداله بعد العهد البورقيبي(. 

 (6مثـــــــال )

لنا من المجد   أرى الحكم للشـــعب فابنوا
 أعلى صروح تشاد 

نـــــداء   أجيبـوا أجيبــوا ألوطاننــــا 
  التحـــــاداألخـــــــوة وا

أرضننا وكونوا   وذودوا العــــدى عن حمى
  أسودا ليوم الجالد

وفي أرضنــا   ورثنا الجالد ومجد النضال
 مصرع الغصبــين 

تمــوج   وصالت أساطيلنا في النزال 
 بأبطالنــــا الفاتحـــــــــين 

رفعنـــاه يوم  مال لواء الكفـــاح بهذا الشـــ
 ين الفــــــدى باليمـــ

 

وعـّز الحمى    شـــباب العلى عّزنا بالحمى
 بالشـــــباب العتــيد 

تعيـــد المعــــالي  لنـــا هّمـــة طالت األنجمـــا 
 وتبني الجديـــد 

بعّز وفخـــر   فحّيــوا اللّوا خافقا في الّسما 
 ونصـــر مجيــــــــد 
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 (1مثـــــــال )

ا هلمــوا هلمــو  حمـاة الحمى ياحمـاة الحمى
 لمجـــد الزمــــــن 

نمــوت نمــوت   لقد صرخت في عروقنا الدما
 ويحيــا الوطــــن 

 

لترمي   لتدوي الســــماوات برعدها 
 الصــــواعق نيرانهـــــــــا 

رجــــــال   إلى عــز تونس إلى مجدهـا 
 البــــالد وشــــــــــبابها 

ش وال عا   فال عاش في تونس من خانها
 مــــن ليس من جندهـــا 

حيـــاة الكـــرام  نمــــوت ونحيا على عهدهـا 
 وموت العظــــــام 

فــــال ّبـد أن  إذا الشــعب يوماً أراد الحياة 
 يســـــتجيب القـــــدر

والبـــد للقيــــــد أن  والبد لليــــــــــــل أن ينجلي 
 ينكســـــــــــر

 

طنية التي يمكن اعتبارها وليدة اللحظة قليلة هي األناشاااااايد الو

في تصااااد للمسااااتعمر الفرنسااااي  منها تل  المنادية بجالئه من  خر 

قاااعاادة )ماادينااة بنزرت المطلااة على البحر األبيض المتوساااااا  في 

 أقصى شمال البالد(. 

 مثـــــــال 

 بني وطني ياليوث الصدام وجند الفداء

 نريد من الحر  فرض السالم ورد العداء
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 م حماة العرين أباة نشدتم لدى الموت ح  الحياتألنت

 مدا ومدى وكنتم تريدون سبل النجاة ورسل الهدى

ُا  ُا  فلو كان للخصم رأي سداد وعقل يميل به للرشاد ا

 ويردعه عن ركو  الردى

 لما اختار نهج الوغى والجالد

 وسال  هباء دماء األبرياء

 فدما حياة وإما فال

 أردنا الحياة ورمنا العال

 ي حقنا النخاف البالءوف

 ومن دمنا قد صبغنا رداء

 رفعنا  فوق البالد لواء

 فماس به األف  حين بدا

 فدما حياة وإما فال

 فدما حياة وإما فال

 وعن ثغر بنزرت نبغي الجالء

 فلسنا نعي  ونحيا سدى

 فمغربنا يافرنسا غدا

 ينادي الجالء الجالء الجالء

صاوصا  وأغاني تعبر عن م  ذل    لقد أنتج عدد من الفنانين ن

الثورة قبل اندالعها  وهوإنتاج ذوصلة بالقضية الفاسطينية وأحداث 

غزة ولبنااان والعراق... وغيرهااا من القضاااااااايااا العربيااة التي حماال 

همها الفنان التونساااي وعبر عنها في أكثر من قصااايد وأغنية وحين 

 2022انفجرت الثورات األخيرة في كل من تونس ومصاااااار وليبيا 

لدى هذا الصااااانف من المبدعين قابلية الصاااااياغة والتعبير عن كان 

الروح الثورية التي جاشاااا  في صاااادورهم أكثر من مرة  وإن كان 

لةحساااااس الذي تولد في نفوسااااهم هذ  المرة  نكهة خاصااااة لمعنى 
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الحرية والكرامة  عبروا عنها موسايقيا  وشاعريا  ومسرحيا  وتشكيليا  

بعااا  لااذلاا  في تونس بعااد الثورة باادبااداعااات متفردة ... وانتعشااااااا  ت

األغنياة الملتزماة  ورن الجمي  أنهاا سااااااوف يثمر إنتاجها ويزدهر 

رصاااااايادهاا ويتوساااااا  وقعهاا وهذا ما حصاااااال فعال  خالل الساااااانة 

رف  فيها الموسااااايقا والكملة  األولى االتي شاااااهدت حركة نشاااااطة ود

لطرح مختلف القضااااااااايااا المتعلقااة بااالحريااة والكرامااة والمباااد  

والكونية مغتنمة فرصااة حرية التعبير التي ساااعدتها على اإلنسااانية 

تحاادي المضاااااااايقااات والضااااااغوطااات الماااديااة والمعنويااة لكن هااذ  

االنتعاشاااااة سااااارعان ما خمدت شاااااعلتها كما خمدت تطلعات وأمال 

ى وركوبهم عل«السياسيين»التونسايين )والعر  عموما ( أمام جشا  

فيها أصااااال   الحدث في اساااتغالل فاح  لثورة شااااعب لم يسااااهموا 

نااهيا  على حادة التادمر الخاارجي والتواطؤ الاداخلي بكل أشااااااكاله 

والفنانون القلة الذين واصااااالوا مواكبة الحدث والتصااااادي لمحبطيه 

ولمفسااديه  هم منة أعماق الشااعب الذي حمل لوائه من بينهم شاابا  

الذين كانوا سباقين بمضمون إنتاجهم الغنائي ـاـ خاصة ما « الرا »

لعربية الدارجة ـاااااا لالحتجاج على ماحصل ويحصل من كان منه با

تجااوزات وانحرافات تحيد بأهداف الثورة عن مسااااااارها الطبيعي  

محققين بذل  األسااااالو  المباشااااار والري   والذي كان الشاااااعب في 

 حاجة ماسة لسماعه قبيل وبعد الثورة على الخصول.... 

شااااأن  خر  أما إذا ما أردنا تقويم هذ  األغاني موسااايقيا   فذا  

وفي الصاااادد تسااااعى الدراسااااة إلى تحليل ومناقشااااة  نماذج من هذ  

التجربة   واساتنتاج ما يساتوجب في شأنها على المستوى الموسيقي 

 البح  .

 األمثـــــــالة :

 (6مثـــــــال )

 رايس البالد هاني ليوم نحكي معا  

 باسمي وباسم الشعب لكل اللي عاي  في العذا   
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 شكون يموت بالجو   مازال فما 2022

 حب يخدم باا ايعي  لكن صوتو م  مسمو  

 رايس البالد قتلي احكي من غير خوف 

 هاني حكي  لكن عارف اللي نهايتي كان الكفوف 

 نشوف في برشا رلم هذا  عالا اخترت الكالم 

Pourtant  وصاااوني برشااا ناس اللي نهايتي كان

 االعدام 

 .... ال  .

 (1مثـــــــال )

 اد في التركينــــه لحمها مقط  بالســــــــكينةلعبــ

 زيد الحــــــاكم ايجينا يدز يزيد ايهين يذل فينــــا

 الفقر والهم والمشاكل حوت في حوت ديما ياكل

وا  أعــــالا وقتلي تقــــول كيفـــــاا    *     تنــداس تح  

 الصبـــاط كي الــزال ط

مل   *     تحل فم  تأكل عين  ديما في الوطا ماتهزا راس  

 فالعصا والدال أحنا

الكتاف وماعندي  الظلم واإليهانه  البالد وال ت زنزانـــــه   *     

 كي المي  في الجبانه

 ال .... 

 (9مثـــــــال )

 ياباجي قايد السبسي تي شبي  ماتفهمشي 

 ياتحبني نحرق روحي يانكسر فوق راسي التبسي 

 ب اذايا شنو يحب ياعجبكشي ما تفهمشي الشع

 ماتخليني  نقول الكالم الزايد كيما الكلب 
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 شيء يحب الشعب ايجا هناتو نفسر ل  

 بابا عزيزي وين ماشين أمان قلي ماني ولد  

يايا يايا  باجي قايد الساابسااي تطلعشااي كي بن علي 

 زادا ماتفهمشي 

يايايايا باجي قايد السااابساااي راني مواطن أومورو 

 ماتعجبشي 

باجي قايد السابسي تطلعشي كي علي زادا  يايا يايا

 ماتفهمشي 

يايا يايا باجي قايد الساابساااي راني مواطن أومورو 

 ماتعجبشي 

يايا يايا باجي قايد الساابسااي تطلعشااي كي بن علي 

 زادا ماتفهمشي 

يايا يايا باجي قايد الساابساااي راني مواطن أومورو 

 ماتعجبشي 

 (1مثـــــــال )

 تونس بخير 

Jel avais dit en 2010, 2011, 2012, 

2013   

 مناا لباس 

 في بالنا عملنا ثورة غادي لباس 

 تتبدل الوجو  أما يقعد نفس الساس 

 لبالد في التخلف خاتر يحكم فيها الكبس 

 تشب  حبس  veriteكيف العادة تحكي 

    nopeace with theبوليس صاجبي شد 
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Jai de la haine cest pour caje suis 

artise  بي صاح 

لنا برشاة رالم برشة إلى متى عايشين تح  الساقين 

 فوق العشرين سنا 

 ال  .... 

أهال  بي  في تونس لهنا وين يسااااااكر ول  فم  تتكلم 

 تفوت حدودهم 

 إيبكيوا علي  أم  ليوم عندي أنا 

غدوا إدور علي  يابهيم توا تحكيوا بالرسااامي على 

dedicace   

ل في بالنا فيكم رجا تحكم بعامين ماال سامحونا يا كال 

 باا تصل  الغال  

 باا تبدل األحوال 

 ال ... 

 ماجيت  ب  نعمل انقال  

هذايا الشااابا  حل البا  حرية التعبير ماعند هاا 

 حسا  

هذي ثورة نحبوا نواصااالوا قانون عل الحي  نحب 

 نكسرو  

 والحاكم يشد بال صتوا 

 ال .... 

 المراج  المعتمدة

 أ ـــ المكتوبة:

 
نسية التو« الرا » الخطا  السياسي في موسيقالمونة  صفاء: ــ س

 رسالة الماجستير . 1366في ثورة جانفي 
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 . 2023ــ المعهد العالي للموسيقا  تونس 
  دار الحوار  دراسات في الموسيقا العربيةــ قطاط  محمود: 
 . 2967الالذقية/ى سوريا  
ية  ربسيد دروي  ومسألة التجديد في الموسيقا الع»ـاااـااا 

 6331 سايد دروي  الذكرى المئوية لميالد الموسايقار
 64  ل 2992  قصور الثقافة ــ القاهرة   6131ـــ 
 . 66ـــ 

وثائ  المؤتمر ــ الموسيقا أحد أهم مظاهر الهوة العربية 
 للموساااااايقاا العربيةحول الر ى المسااااااتقبلياة  الادولي

 34ل  2006وزارة اإلعالم ــ سلطنة عمان  مسق  
 . 49ــ 

نظرية تكوين الساللم الموسيقية والنظام الموسيقي ـااااااـاااااا 
  المجم  العربي  مجلاااة البحاااث الموساااااايقيالعربي  

للموسااايقا / جامعة الدول العربية  بغداد ـاااااااااـااااااااا عمان  
  60ــ 9ل  2003ــ  2002

ـااااااااـاااااااا ............. راهن الموسااايقا العربية في عصااار 
. ...مجلااة البحااث الموساااااايقيتكنولوجيااا المعلومااات  

 . 24ــ 7  ل 2004
ـااـاا ........ الموسيقا العربية في مجالي التربية والتعليم   

 . 42ــ7ل 2007.....  مجلة البحث الموسيقي
األغنية المنجمية في منطقة قفصة خالل الفترة ـاااـااا..مشيخي  حسن: 

  رسالة لنيل (6311ــــــ  6116)االستعمارية الفرنسية 
موسيقا ـااااـاااا تونس  شهادة الماجستير  المعهد العالي لل

 . 2023سبتمبر 
عدد من التسجيالت الخاصة بالنماذج الغنائية المعمدة للتحليل ـــ   

 والشرح.     
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 عبي القديمـــاء الشــالغن

 في لبنـــــــان

 أسعد مخول / لبنان 

 

 التعريف 

عبي  وبالتالي  ليس من الساهل وض  حدود كافية للغناء الش 

 وض  تعريف حصري له. 

عب في الفنون  فلو تم  االعتمااد على أناه حصاااااايلاة إبدا  الشاااااا 

فنون  لالموساايقية والغنائية  لحصاال  صااعوبة في تحديد أنوا  تل  ا

ومن ثم يطرأ تساااااااا ل مباااشاااااار: إن كااان هااذا الجزء  أو ذا   هو 

الشااااعبي  فما هو الجزء اآلخر ياترى؟ ولعل  األمر يعود إلى الفئات 

الشااااااعبياة التي تقادم تلا  الفنون  أو إلى الطبقاات االجتمااعية  التي 

تتلقَّاها؟ وهل من عطاءات في الدنيا اليكون مصااادرها الشاااعب؟ أال 

  في النهاية  إلى الشااااعب؟ وإذا اعتبرنا أن  فالنا  وفالنا  ينتمي الجمي

وفالنا  قد موا فنا  شااعبيا   وان  عبد الوها   على ساابيل المثال  غلب  

عليه الخصااوصااي ة  فما هو تحديد الفن  الذي قدمه ساايد دروي   و  

ب بفنان الشااااااعب  وهل كان ذل  اللقب عائدا  إلى    طلع»الاذي يلقا 

؟ واطرح السؤال «ضايع  مساتقبل حياتي»أو إلى   «يامحال نورها

نفسااااااه م  أم كلثوم التي كان يطل  عليها أحيانا  فنانة الشااااااعب: هل 

أو على « قوللي والتخبي  ياااازين»كاااان اللقاااب قيااااساااااااااا  على 

   وهما للملحن نفسه: زكريا أحمد؟ «اآلهات»

أنطل د من هااذ  األساااااائلااة لالقترا  قاادر اإلمكااان من تعريف 

شااااااعبي باأناه يحوي اآلثاار الغنائية التي خلفها شااااااعب من الغنااء ال

الشااعو    في فترات  سااابقة  والتي اهتم  ذا  الشااعب بدبداعها من 

خالل فناانين محاددين باالتاأكياد  واسااااااتم  إليهاا بمجموعه  وتناقلها 



 267 

بالشاافة واللسااان واألذن  وحفظها في الذاكرة  وساال مها من جيل إلى 

 دان  عابرة للزمان. جيل  فاستمرت راسخة في الوج

يتميز الغناء الشااااعبي بالعفوية والبساااااطة واالختصااااار وبقوة 

التااأثير أيضاااااااا . كمااا أنااه ينشاااااااأ ويتطور في بيئتااه وبين أهلااه  فمن 

الصااعب نشاار غناء شااعبي لبناني  في المكسااي  مثال   فهو هنا يمث ل 

مجتمعه  ويشااااااير إلى عادات أهله وتقاليدهم  وهمومهم االجتماعية 

ادية  وانشااااااغاالتهم الفكرية والعاطفية على وجه الخصااااااول. والم

ويقتضااااااي أن يتميز هااذا النو  من الغناااء بااالحالوة والطراوة في 

المادة اللحنية  تيساااايرا  لمحاكاة المشاااااعر  واالسااااتقرار في العقول 

 والقلو  

يتب  ذلا   إمكانية تحميل أي أغنية جميلة من أرومة هذا الفن  

بقاء على العنوان والوزن الشااعري  إضااافة نصااوصااا  جديدة م  اإل

إلى المقام الموسايقي والنبض اإليقاعي والمطل  اللحني. بهذا تصب  

األغنية ملكا  للشااااااعب  أي تصااااااب  أغنية شااااااعبية بالتمام والكمال  

وتختفي أسااااااماء نارمها وملحنها ومنشاااااادها  بين مجمو  محترفي 

ين من أفراد الشاااااعب الغناء والهواة  إضاااااافة إلى المتذوقين والمتلق

على مدى األجيال  من دون أن تحصااااال أي مسااااااءلة حول ملكيتها 

 الفنية. 

 المناسبات

رهرت تلاا  اآلثااار الخااالاادة في مناااساااااابااات مختلفااة ارتبطاا  

 بالواق  االجتماعي للشعب على مدى تاريخه: 

 ـــ االحتفاالت الدينية. 

عنها  بيرـاااـاااـااا األفراح  وفي بعض األحيان األتراح التي يتم التع

 بأساليب مختلفة من ند  ومناجاة. 

ـــ الحر  والدعوة إلى مواجهة األعداء من خالل إثارة الحماس 

 في النفوس وتأكيد التضامن بين مكونات المجتم . 

 ة ــــــــاللغ
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يعتماد الغنااء الشااااااعبي على اللغاة المحكياة بلهجااتهاا كافة  وذل  

 فمما الش  فيه أن اللغة الفصحىمحاكاة  أللحانه البسيطة غير المعق دة. 

)على صااااعيد اللغة العربية والغناء الشااااعبي العربي( البد أن تضاااافي 

عليه تعقيدات مختلفة  لحنا  ونطقا  ولفظا . ثم   لو أنشااااائ  أغنية شاااااعبية 

ما باللغة الفصااحى لتحول  عبر األيام  ومن خالل التناقل بين اللساانة  

ن قبل المنشااااااد أو المتلقي على إلى ما يشاااااابه اللغة المحكية  سااااااواء م

السااااااواء  فاااالثنااان معتااادان   في هااذا الفن بااالااذات  على لغااة الحياااة 

اليومية  وهما يميالن إلى االبتعاد عن شااااااؤون الصاااااارف والنحو وما 

إليهمااا. أمااا في األنوا  األخرى من الغناااء فاادن األمور تختلف )هاال لـ 

نوار يااا حلم »   أو«أعجباا  بي»  أو « وحقاا  أناا  المنى والطلااب»

   أن تراف  حلقات رق  الدبكة مثال ؟(. «الصباح

 

 اآلالت 

 ـــ من بين  الت النقر: البزق 

 ـــ من بين  الت السحب: الربا . 

بابة واألرغول.   ـــ من بين  الت النف : المزمار والش 

ـاــ من بين  الت اإليقا : الطبلة )أما المفضل في حفالت الزجل 

يتم اسااااااتخدامه بهدف إعالن الفواصاااااال بين فهو الاد ف الاذي 

المقاط  الشااعرية  وليس للمرافقة الدائمة  إذ إن هذا النو  من 

 الفن يعتمد على اإللقاء أكثر منه على الغناء(. 

 

 الحفظ والتوثي :

ت م تداول معظم الغناء الشاااااعبي من خالل الذاكرة  السااااامعية ) 

لمحببة  وفت  البا  وهاذا ماا أكاد الاديموماة لتلا  األلحان السااااااهلة ا

 أيضا  أمام اإلضافات والتعديالت من قبل األجيال المتالحقة(. 

إال  أن رهور األساطوانة في أوائل القرن العشرين  سه ل حفظ 

الغناء المذكور  على األقل لجهة تسااااااجيل األصااااااوات الكبيرة التي 
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صاااادح  به  كما أن نشااااوء اإلذاعات في أوقات الحقة  ساااااعد في 

لم تكن اإلذاعات قد أوجدت منافسا  واضحا  له  هو الغناء انتشار   و

ة  وتوزيعااا . أضاااااايف إلى عنصااااااري الااذاكرة  الجااديااد تااأليفااا  وملكياا 

واإلذاعاة عنصاااااار التدوين الموساااااايقي  وهو غير موغل في القدم 

أيضااااااا  )البد  من أن أذكر هنا أن  الجمل اللحنية في الغناء الشااااااعبي 

كثيرة على التكرار  إلى جانب قليلة ومختصاااااارة  وهي في حاالت 

التحلية وترجي  الصاااوت(  من دون أن أنساااى النصاااول الكالمية 

 الجميلة  وذل  كل ه كفيل بمن  الملل والتضجر لدى جمهور المتلقين. 

 

 الغناء الشعبي في لبنان

كما في أي مجتم   ال يعرف بالضاب  تاري  نشوء الغناء  من 

ري منذ البداية  لم يفارق األم أي نو  كان  فهو مراف  للنط  البشاااا

في هدهدتها لوليدها  وال الفالح في عمله  والرجل الدين في تعبد   

وال العاااشاااااا  الفرحااان في لهو   وال الكئيااب الحزين في شااااااكوا  

 وتحسر ...

وإذا اقتصاار كالمي على النصاااف األول من القرن العشااارين  

 فترتين ف سابقا  فدنني أساتخل  من الباحثين المط لعين أن  لبنان عر

مزدهرتين في أمور الحيااااة  رافقتهماااا بحبوحاااة في العي   وفي 

 مستوى التعبير الجمالي: 

ـــ فترة ما قبل الحر  العالمية األولى أي العقد األول من القرن 

 )رهور األسطوانة(. 

 ـــ فترة مابين الحربين األولى والثانية )بداية رهور اإلذاعات(. 

ي قمااة تااألقاه وجماالااه الطبيعي )عاادت تلاا  كاان لبناان  ناذا  ف

القمة واكتمل  في فترة السااتينيات(: بحر نظيف وجبل أني . اعتدال 

في عدد الساااكان  ونقاء في المنا . رساااو  في العادات االجتماعية 

تضاامنا  وتعاونا  وحرصا  على الهمم العالية  ونبال  في العالقات بين 

للضيف ودعما  للمحتاج وشكرا   الناس حبا  وعشقا  وشهامة  وتكريما  
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للمحسااااان الغيور...... كما كان  المخيلة البشااااارية جاهزة نابضاااااة 

بعفويتها ونبوغها وكان  الذائقة الفني ة شااافافة صاااادقة )أذكر هنا أن 

المطر  فرج   بيضااا  مؤسااس شااركة أسااطوانات بيضااافون م  

الملحن أخياه نجياب  وعم  المطر  إيلياا بيضااااااا  كاان أميا . كما أن 

الناج  الموهو  سااااامي الصاااايداوي  من الجيل الذي تال جيل فرج 

   لم يكن يعرف المقامات الموساااايقية  وقد وق  في اإلحراج حين 

حضاااااار للمرة األولى إلى فنااان محيي الاادين سااااااالم في اإلذاعااة  

رحة جايا »عارضااا  عليه لحن  جميال  أنشاادته ابنته نجاح في ما بعد: 

فقد ساااأله  محيي الدين عن اسااام مقام اللحن الذي يحمله  فلم «. قلبي

 يستط  اإلجابة(. 

 

 الغناء الشعبي وبحبوحة العي 

ه كاااان للساااااالطاااات األجنبياااة الحااااكماااة في الفترتين  يبااادو أنااا 

الماذكورتين رغباة في تعميم النشاااااااطاات الفنياة  نظرا  ألن ذلا  قد 

ن قبل الناس  ويكون باإلمكان يخفف من الرفض الدائم لالستعمار م

اسااااتخدامه في اإلشااااادة باألجنبي والتلمي  إلى محاساااانه  م  إبراز 

 مساو  خصومه. 

وقاد انتشاااااارت أمااكن الفن في الجبال والمدن على السااااااواء  

وتحادث بعض المؤرخين عن إقااماة مراكب تحمل الخيم الخشاااااابية 

عزف مر والالمغطاة بالقماا عند شااطئ البحر  تيسيرا  للقاءات الس

والغناااء  وهااذا مااايااذكر بمااا كااان يحصااااااال في عرض ميااا  النياال ) 

 العوامات(. 

 

 الغناء الشعبي والزجل 

ارتب  الغناء الشااعبي في لبنان بأساااس شااعبي  خر هو الزجل. 

ولهذا األخير ساايرة حافلة ومسااتمرة في هذ  البالد  وهو يمثل فرعا  

ا من فرو  الثقافة الوطنية. لكنَّ الز جل كما هو معروف  يعطي مهم  
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المسااااااااحااة الكبيرة من نشااااااااطااه لةلقاااء والتباااري وتبااادل الردود 

الشااااااعريااة  من دون التركيز على اإلنشااااااااد والغناااء  نظرا  لطول 

المناررات  وللميل إلى االكتفاء بالمضاامون األدبي من دون الشااكل 

اللحني  ولعدم اعتبار حالوة الصاوت شرطا  أساسيا   للمشاركة بهذا 

الفن. أما في الغناء  فدن حالوة الصااااوت تشاااااكل شااااارطا  البد منه  

ساااااواء طال  وصااااالة األداء أو قصااااارت  كما أن ه البد من مرافقة 

الموساااااايقيااة من قباال عااازفين يتمتعون بحالوة العزف )أو حالوة 

اإلصب  كما كان يقال(. وأذكر أن  سامي الشوا وهو العازف الكبير  

يليا بيضااااا بالعزف على كمانه. لكن  لم كان يراف  أحيانا  المطر  إ

يتم االنصاراف في كل ذل  إلى وض  المقطوعات الموسيقية البحتة 

في معرض الغناء الشااااااعبي  من هنا ما اصااااااطل  على قوله الغناء 

 الشعبي  وليس الموسيقا الشعبية. 

 

 اإلطار الجغرافي

يشاامل إطار الغناء الشااعبي المعروف في لبنان  مناط  أخرى 

ين واألردن وسااااااوريااة وأجزاء من العراق. كمااا أن  األثر كفلسااااااط

الساااارياني  واضاااا  فيه  سااااواء في بناء نصااااوصااااه الشااااعرية )مد 

الحروف أو تقليصااها  مراعاة للوزن الشااعري(  واختصااار الجمل 

الموسااايقية حرصاااا  على بسااااطتها ورونقها وحيويتها )وهذا ما كان 

 سائدا  في التراتيل السريانية(. 

 

 األشكال

نوع  أشكال الغناء الشعبي في لبنان وترسخ  عبر الزمان  ت

وسااااااار على نهجهاا الفناانون من أصااااااحاا  األصااااااوات الجميلة  

 خصوصا  قبل عصر "الميكرفون". 

أشااااااهر تل  األنوا :  العتابا والميجنا  اللتين تتقاربان في بناء 

شااااااعري يتكون من أربعااة أشااااااطر  حيااث القوافي الثالث األولى 

فاارق في المعااني )جنااس لفظي(  والقاافياة الرابعة متجاانسااااااة م  
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 سااااااكنة م « باء»م  الميجنا و« نا»تنتهي بروي لفظ ينتهي بـاااااااااا 

العتااباا  لكن  الوزن الشااااااعري يختلف قليال  بين الحاالتين  واالنتقال 

  «اكسااارة الميجن» بينهما يحصااال بعد لفتة غنائية قصااايرة تسااامى 

 مثال : 

 كل العيون عيون  وانتو عيوننا   ياميجنا وياميجنا وياميجنا 

والعتااابااا والميجنااا همااا أسااااااااس الموال اللبناااني  بمااا في ذلاا  

الموال الذي يتخلل األغاني  والذي أضااحى ساامة بارزة تسااتمر م  

الغناء الحديث  نظرا  ألنه يبرز الصوت القادر على التعبير ارتفاعا  

عبد الوها   وهبوطاا   م  االنتقاال الصااااااحي  بين األنغاام )حتى أن  

ن  لودي  الصاااااااافي  تر  البااا  « عنااد  بحريااة ياااريس»حين لح 

مفتوحا  للموال الذي ال يتخلى عنه المطر  اللبناني  وهذا ماحصاال 

التي لحنهاااا فرياااد األطرا لودي  « على   تعود على  »م  

الصااااافي أيضااااا (. بالمقابل هنا  الموال اآلخر الخماسااااي   وأحيانا  

باعي  المعروف بالبغدادي  والذي خاض غمار : الساااداساااي والسااا

محيي الدين بعيون عازف البزق المشااااااهور  وإيليا بيضااااااا وإلياس 

 ربيز... 

 وهنا  أشكال كثيرة يتم إنشادها بأسلو  يذكر بالموال مثل:

 : التي « طل  الصااااباح»* القصاااايد )قصاااايدة طويلة  غنا ها حر 

 (.اختارها ودي  الصافي من أشعار أسعد السبعلي

جاروا »الشااااااروقي )يتمت  ببنااء شااااااعري خاال هو اآلخر : *  

 لودي  الصافي(.« الحبايب

لف )شاكل منتشر في لبنان مثل العتابا والميجنا  يغلب عليه *  أم  الز 

   األسى والتحسر(...

تل  أشاااااكال ثابتة القوالب  موزونةٌ شاااااعريا   إنما يغلب عليها 

 الطاب  اللحني الحر في أحيان كثيرة. 

 ما أن هنا  أشكال يبرز فيها اإليقا  اللحني مثل :ك
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* الدلعونا )التي تراف  رقصاااااة الدبكة لفرط ما يظهر فيها نبض 

اإليقااا (. يااا رريف الطول  القرادي  الموشاااااا      اليااادي 

 اليادي  لي ا ولي ا... 

* المقامات الموسااايقية هنا هي المقامات العربية األسااااساااية التي 

سااااااا  )في المعن ى... (  البياااتي )في  يغلااب عليهااا الطر : الر 

لف....(   الميجناا والعتااباا والادلعونا....(  الساااااايكا  )في أم  الز 

 الصبا )في ليا ولي ا...(. 

أماااا اإليقاااا  فهو في معظم األشااااااكاااال ربااااعي ) الوحااادة  

المصاااااامودي الصااااااغير.... ( وفي حاااالت قليلااة ثالثي )كمااا في: 

 يارريف الطول...(. 

 

 طربين والمطرباتالمأجيال 

ـاـاـ فرجا   بيضا  يوسف تاج  محيي الدين بعيون )م  هؤالء  

 عدرف الغناء الشعبي القديم كما هو(. 

ـاـاـ إيليا بيضا  سامي الصيداوي  إلياس ربيز)م  الصيداوي بدأ 

 وض  األلحان الجديدة لهذا النو  من الغناء(

ن فيلمو  نجاح سالم  زكي ناصيف   ـااـااـاا ودي  الصافي  صباح

عفيف رضوان  توفي  الباشا  األخوان رحباني فيروز  وهبي 

نصااري شاامس الدين )وقد وث   ودي  الصااافي بصااوته أشااكاال  

عديدة من الغناء الشاااااعبي  وعاد زكي ناصااااايف إلى ذا  الفن 

ينهل منه ويضاااااايف إليه  وأبرز الرحبانيان الكثير من جوانبه 

 الحيوية  كما في: 

   يا حلوة اللي ريف  رف

 مشي  وخلف  ماشي الصف  

 دف  وكف  وردادين 

اد....   وردادين ودف   وكف   وكف ين ودف  ورد 
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ور   تظهر في هذا المقط  خفة الحركة وسارعة التالعب بالص 

 في« الدال» ووضااوح التصاارف بالحروف.  في ختامه يجيب روي

اد  إلى ما  اد  على روي مماثل في المقط  الساااااااب : شااااااد  كلماة رد 

 ....(هنال 

 

 توصية : 

حصاااااارتد كالمي بااالغناااء الشااااااعبي القااديم  م  أن العنوان 

المطروح في فعاليات المؤتمر هو: الغناء الشااااااعبي بين الماضااااااي 

والحاضاااار  وذل  تجنبا  للوقو  في شاااابا  االنتقاد في حين تفرض 

األصااااااول احترام حرية التعبير  وضاااااامنا  الغناء  فكيف ننتقد فنانا  

ياة التعبير تلا ؟ أماا أناا فاأميال إلى الغناء القديم  منحتاه القوانين حر

قيااسااااااا  على تل  الحريات   وأطرح بالتالي العودة إليه  وإذاعة ما 

يتوفر من تسااااااجيالتاه  كماا أقترح على من يرغاب خوض غمار   

وهذا واجب  أن يتقيد بأصاااوله  وان يساااتعيد  في خياله على األقل  

يااة التي نشااااااأ فيهااا )فادذا غن ى الظروف الحيااتيااة والجمااليااة اإلباداع

أحادهماا لصاااااابياة تمأل جرتهاا من نب  المااء  هال لاه أن يتخيال تل  

ة وذا  النب ؟ وهل له أن يتأكد من قدرة صوته على بلوف أذني  الجر 

 تل  الصبية وإدرا  فؤادها؟(

في الختاام: عرض نماذج غنائية قديمة  أو متوسااااااطة العهد   

 عبي القديم في لبنان.    تشير إلى بعض أشكال الغناء الش

 

 

 معجـــــم

 البــاليـــه

  I رفــح
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 إعداد : د. واهي سفريان

          

 

 

Icare  إيكار ــ 

صمم رقصاتها واختار إيقاعاتها سيرج  ،باليه من فصلل واحد

رقص  .بتوزيعهلا لمجموعلة آالت إيقلاعية G.Szyferليفلار وقلام 

را باريس أول مرة عام پليفار نفسلله دور إيكار على مسللرح دار أو

. الباليه لراقص واحد يؤدي أمام خلفية تكونها مجموعة من 5391

دور الكورس في المسلللرح اليوناني برون بحركاتهم راقصللين يذكّ لا

ق وهو يطير بجناحين من الذي حلّ  "إيكار"تروي الباليه أسلللللطورة 

ه ذهب بي، إال أن جناحيه يتخليان عنه حين "ديدالوس" صلللنع والده

فيذوب الشلللللللمع  ،اب من الشللللللمسطموحه واندفاعه إلى حد االقتر

 صق الجناحين بذراعيه.... فيهوي.الذي يل

مع تصلللللللميم ديكور جديد نفذه  5391أعيلد تقلديم البلاليه عام 
 پيكاسو. 

األسللللللطورة، مع مرافقة   لنفسقدمت عدة تصللللللميمات أخرى 

موسلليقية أهمها تصللميم هوفينى على موسلليقا من تأليف ميتسللوشلليتا 

على موسللليقا سللللونيمسلللكي عام ، وتصلللميم ياسللليليي  5399عام 

 G.samuel، وتصللميم أرپينو على موسلليقا ج. صللمويل 5395

 .5393، وتصميم فالمان على موسيقا بيمان عام 5391عام 

Ice Maiden,The  ــ العذراء الجليدية 
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 وكو ، على موسيقا منپباليه من ثالثة فصول من تصميم لو

ة راد أول مرتلأليف رريى قلدمتها فرقة مسلللللللرح كيرو  في لينين 

   .5319عام 

تروي البللاليلله قصللللللللة عللذراء ثلوج تتحول إلى امرأة فللاتنللة 

تسلللتدرج الرجال إلى حتفهم. باليه توفبق بين أسلللاليب رقص الباليه 

 الكالسيكية والرقص الفولكلوري والبهلوانيات الراقصة. 

 Idylle دة ــــ  قصي 

 باليه من لوحة واحدة،من تصلللميم جورج سلللكيبين، وموسللليقا

من تأليف فرنسلللوا سللليريت، وقصلللة وديكور ألوين رامبل، قدمتها 

 اير عامپأول مرة فرقة باليه مركيز دي كويڤاس على مسلللللرح األم

5311. 

..... في مزرعة لتربية الخيول تهجر مهرة صلللغيرة بيضلللاء 

رفيقها  المهر األسلللود، مسلللحورة بتألق قادم جديد، حصلللان مكّدن 

لملونة على وبره الالمع، يمشلللي بفخامة بالغة، تنسلللاب األشلللرطة ا

بتكبر ويتصللللللنع األصللللللالة والنبالة  ال تقوى المهرة الغندورة على 

مقاومة جاذبيته وإغرائه، خاصللللللة أن غرائز حب الظهور والتأنق 

ة في أعمللاقهللا فتسلللللللير وراء  الخيول ، إال أنهللا  "دون جوان"حيللّ

تكتشلللف، كلما تقدمت في مسللليرها، زيف رفيقها الجديد. وتصلللعق 

ن تشللاهد من بعيد قبة خيمة كبيرة.. خيمة سلليركد وتدرك حقيقة حي

القادم الجديد الذي أتى ليخدعها ويسلللللتدرجها إلى حياة العبودية في 

 حلبة سيرك، وترتد عائدة إلى المهر األسود. 

Idzikowski, Stanislas    ــــــــــ إيد،يكتانكسال ن ا ين
  4811ــ  4981
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لوني، درس تحت وپراقص باليه ومدرس إنكليزي من أصلللل 

إلى فرقة مسلللللللرح  5355، وانضلللللللم عام Cechettiإشلللللللراف 

بفرقللة  5351مع فرقللة بللايلويللا. التحق عللام ثم اير في لنللدن پللاالم

 الباليه الروسية لدياريلي . 

تمتع بليللاقللة بللدنيللة فللائقللة ومهللارة رقص نللادرة، وقللدرة فريللدة 

على أداء القفزات. رقص األدوار الرئيسللللللليلة في عدة باليهات من 

ين، أهمها  ، "الحانوت العجيب"، "قصللللص روسللللية"تصللللميم ماسللللّ

ام . أسللس فرقته الخاصللة ع"بولتشللينيال"و "القبعة المثلثة الرؤوس"

 ودّرس في لندن.  5313

Illuminations  ــ   تيرات 

باليه من فصلللل واحد من تصلللميم أشلللتون، على موسللليقا من 

م مرة عللاتللأليف بريّتن، قللدمتهللا فرقللة بللاليلله مللدينللة نيويورك أول 

 "رامبو"من مختارات شعرية من أدب  "التنويرات". تتألف 5311

ُجمعت لـتأخذ شكل متتالية رسوم شبه سريالية راقصة تصور حياة 

 رامبو وغرامياته وخياله األدبي. 

Imre, Zoltan  4881ـ  4811ــ إمريال ،تل ان   

راقص باليه ومصللللمم رقصللللات ومخرج هن اري، درس في 

حكومية الهن ارية، وصللللمم أولى باليهاته للفرقة، مدرسللللة الباليه ال

في كولن بين  "Tanzforum"ورقص مع فرقللللة  "تكوينللللات"

 5399. عاد عام "الحادثة" مم لهاص  و 5399ـللللـلللل  5391عامي 

وشلغل فيها منصلب المسلتشار الفني ومصمم  Szegedإلى فرقة 

 الباليهات. 



 276 

Indes Galantes, Les  (1)اله تد الظرااءــ  

بلاليله مؤلفة من مقدمة وأربعة مداخل وخاتمة، صلللللللمم  أوپرا

رقصللاتها بلوندي، وألف موسلليقاها رامو، وصللا  نصللها فوزيليه. 

 .5991را باريس عام پقدمت أول مرة على مسرح دار أو

تروي األوپرا أربع قصللص حب مسللتقلة، من أربع رقع متباينة  

 جغرافياً.

رويية يپ، فاتنة . فام"يروپشللللللعب اينكا في ال"اللوحة األولى: 

تتمكن من ايفالت من قبضة القبيلة، وتهرب برفقة حبيبها الضابط 

 اني الشاب كارلوس. پايس

تركي يلمُّ شلللللللمللل عللاشلللللللقين  "التركي الكريم"اللوحلة الثللانيلة: 

 قتهما البلية. فر  

. يفاجئ األمير تاكماس غالمه "حفلة فارسللللية"اللوحة الثالثة: 

دخل فطمة عشيقة األمير يصالح المفضل في أحضان محظيته. تت

 الموقف. 

. في غابات األمازون، يختطف "المتوحشون"اللوحة الرابعة: 

لة ، الفتاة المتوحشة الجمي"ألڤار"اني پالفرنسي دامون بمؤازرة ايس

 زيما. يتدخل زعيم القبيلة ويحرر المختطفة.

الخاتمة. تجمع في مشللللهد واحد كل الشللللخصلللليات في احتفال 

 صر الحب. بهيج، وينت

Inger, Johan  4891ي جرال يتهان إــ   

راقص باليه ومصلمم رقصات ومخرج باليهات سويدي، تعلم 

في مدرسللللللة الباليه الملكية السللللللويدية، ومدرسللللللة الباليه الوطنية 
                                                           

 ــ  هلنود  يقصا ذ،   سك ف   صلي   ألمريكت    شف  ية و جلنواية. 1
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بفرقة الباليه الملكية السلللللويدية، وترفع  5391الكندية. التحق عام 

إلى فرقة  5331. انتقل عام 5393إلى مرتبة راقص رئيسي عام 

"Netherlands Dans Theater"  وبدأ تصلللللللميم الباليه لها

 "Mellantid" ،"Dream Play" ،"Walking Mad"مثللل 

"Position of Elsewhere" 

Inglesby, Mona  6009ــ  4849ي جلي،بسال مت ا إــ  

راقصللة باليه ومصللممة رقصللات ومديرة فرق باليه إنكليزية. 

راف رامبرت وكراسللكة وإي ورويا، تعلمت رقص الباليه تحت إشلل

وبدأت سللليرتها الفنية متنقلة بين عدة فرق باليه صلللغيرة. أسلللسلللت 

فرقتها الخاصللللة وقامت بجوالت واسللللعة  في إنكلترا  5311عام 

ممت . صللللللل"كوّبيليا"وأوربا. تألقت في أداء دور زوانيلدا في باليه 

. اعتزلت "Everyman"و "Endymion"علدة باليهات أهمها، 

 . 5319ليه عام البا

Initials R.B.M.E   ــ األحرف األتلىR.B.M.E 

باليه من فصلل واحد صمم رقصاتها كرانكو على موسيقا من 

. 5391تأليف برامز، قدمتها فرقة باليه شلللتوت ارت أول مرة عام 

باليه بال قصلة على موسيقا الكونشرتو الثاني للة الپيانو من تأليف 

حرف األولى ألسلللللللماء الراقصلللللللين برامز والعنوان مكون من األ

 الرئيسيين األربعة. 

In Memory of … ... ــ اس ذكرى 

باليه من فصلللللل واحد، صلللللمم رقصلللللاتها روّبينز على ألحان 

 "كباليه مدينة نيويور"كونشلللللللرتو الكمان أللبان بيره، قدمتها فرقة 

 .  5391أول مرة عام 
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ن نوألف ألبان بيره كونشلللللللرتو الكمان يرثي بها الشلللللللابة ما

 يوس )ابنة ألما ماهلر(. پررو

 Intermezzoــ إ  رميّ،ت   

باليه من فصلللللللل واحد، من تصلللللللميم فيلد على موسللللللليقا ثال  

يللللانو )إنترميّزو( لبرامز. قللللدمتهللللا أول مرة فرقللللة پلملقلطلوعللللات 

"American Ballet Company" وليتو بلييطاليا عام پفي سللللللل

5393. 

 قصين والراقصاتباليه بال قصلة تؤديها ثالثة أزواج من الرا

 بحضور عازف پيانو يؤدي المقطوعات. 

Interplay ل ــــ   فاع 

وراقصللات من تصللميم  راقصللينباليه من فصللل واحد لثمانية 

 روّبينز على موسللللللليقللا من تللأليف رولللد، قللدمللت على مسلللللللرح 

Ziegfeld 5311في نيويورك أول مرة عام . 

 لشللللاباتمن الشللللبان وا مجموعةتصللللور الباليه احتفاالً تقيمه 

المنعمين البعيلدين عن أعبلاء وهموم الحيلاة أربعلة مشلللللللاهلد، لعب 

 حّر، مالعبة خشنة، تمثيل صامت، لعب جماعي. 

 مختلف فرق البلاليلله وأعللادت للدىلقيلت البللاليله ترحيبللاً كبيراً 

اليلله البلل"، "بللاليلله جوفريلله" "بللاليلله مللدينللة نيويورك"تقللديمهللا فرقللة 

 .  "فرانسيسكوباليه سان "و "الملكية الدانماركية

In the middle some what elevated  ــــــ ـــــــ اس التنط ـ
 مر فع بعض الشسء 
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فورسللي  على موسلليقا  رقصللاتهاباليه من فصلل واحد، صللمم 

من تللأليف ويليمس، قللدمتهللا فرقللة دار أوپرا بللاريس أول مرة عللام 

5399  . 

باليه بال قصلللللة، يتطلب أداؤها راقصلللللون في منتهى المهارة 

تشويه مقصود وصارخ،  معذو سمات كالسيكية وايتقان. الرقص 

الديكور تحّول عن األسلللللللاليب المألوفة إلى تصلللللللميمات تضلللللللمر 

 عدوانية هادئة. 

بعد إضلللللللافة ثالثة  فرانكفورتفي  5399أعيد تقديم الباليه عام 

 "Mezzo Prezzo منزل "و "وتيمكينپتوقيع "أقسلللللللللام جلللديلللدة، 

 . "Bongo, Bongo, Nageela"و

In the Night  اس الليل ــ 

باليه من فصلللللل واحد، من تصلللللميم روّبينز على ألحان أربع 

نة باليه مدي"ان، قدمتها فرقة پمن تأليف شللو "نوكتورن"مقطوعات 

 .5391أول مرة عام  "نيويورك

الباليه عالقات ثالثة أزواج، وتظهر أضللللواء وظالل  تصلللور

انفعاالتهم، وفي الخاتمة رقصة سداسية تجمع الراقصين الثالثة مع 

 شريكاتهم.   

لقيلت البلاليه الترحيب من عدد من فرق الباليه، وأعيد تقديمها 

في لندن وكوبا وأسللللللتراليا وباريس وميونيخ وسللللللان بطرسللللللبره 

 وهيوستن. 

In the Upper room ــ اس الغراة العلتية  

على موسللللليقا من  پباليه من فصلللللل واحد، من تصلللللميم تار

في مهرجللان رايينيللا أول مرة عللام  پتللأليف رالّس، قللدمتهللا تللار
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، وتظهر التباين بين قوة پ. الباليه من أهم تصللللللميمات تار5399

وحيوية الرقص الحدي  ورشللاقة  الحركات الهوائية لرقص الباليه 

 الكالسيكية. 

In Timate Letters  رنائل حميمية ــ 

ا الثانية، للمؤلف ياناتشيك التي اعتمده الوتريةعنوان للرباعية 

، "smok" ،"king"عللدد من المصلللللللممين في بللاليهللاتهم، ومنهم 

"kylian" ،"Baldwin". 

Invitation, The  تة ــالدعــ 

باليه من فصللللللل واحد، من تصللللللميم وقصللللللة ماكميالن على 

 "، قدمتها فرقة الباليه الملكية الجوالةSeiberيف موسلللللليقا من تأل

 .5391في أوكسفورد أول مرة عام 

ذات  Coletteو Guidoقصللللللة الباليه مسللللللتوحاة من مؤلفات 

 المالمح الجنسية.

Invitation to the Dance  دعتة إلى الرقص ــ 

، وتتألف 5319بلاليه سلللللللينمائية من إنتاج كيلّي أنجزها عام 

على موسلليقا جاك إيبير، و"حلبة حول  "السلليرك" من ثالثة أجزاء.

على موسلللللليقا  "سللللللندباد"ريڤين، وپعلى موسلللللليقا لـلللللللللللل  "روزي

 لكورساكو . 

Iron Foundry ــ منكب الحديد  
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اسلتعرا  وباليه من فصل واحد، فكرة وتصميم أدولف بولم 

 على موسللللللليقللا من تللأليف موسلللللللولو ، قللدمللت على مسلللللللرح 

Hollywood Bowl 5391أول مرة عام. 

م مسلللللللكللب الحللديللد ليقللدم كمشلللللللهللد في فيلم  مب العبقري "صلللللللُ

، وقد خطرت فكرة تصللللميم هذا المشللللهد بعد زيارة بولم "المجنون

لمصلنع سليارات فورد في ديترويت. وترسخت رؤياه عند مشاهدة 

حركللة آالت الطبللاعللة العمالقللة في مطبعللة صلللللللحيفللة )نيويورك 

مكونات الالت  تلايمز(، إذ الحظ بولم تشلللللللابهاً بين حركة مختلف

وحركات راقصللي الباليه من خفق سللواعد الروافع، فتالن الدوالب 

دل، انزالق مسلللللللننلات الحركلة الدودية، قفزات الصلللللللمامات  المعلّ

النابضلللية، صلللفق النواسلللات الضلللخمة. صلللممت الباليه لخمسلللين 

 راقصاً وراقصة تم توزيعهم وتمييزهم إلى عدة مجموعات: 

 ا آلة توليد كهرباء ـ راقص وراقصة يمثل كل منهم5

 ـ صف أول من الراقصين يمثلون المفاتيح 1

 ـ الصف الثاني يمثل المسننات 9

 ـ الصف الخلفي يمثل النواسات 1

 ــ صف منحٍن يتحرك نحو األيمن يمثل الدوالب المعّدل 1

 ـ صف المكابس الرئيسية 9

 ـ صف سواعد المكابس 9

 ية. النابض ـ صف يتحرك في أقصى اليمين يمثل الصمامات9

 تنطلق الحركة بعد إطالق صافرة بدء العمل في المصنع.

تدخل راقصلللللللة بحركة دورانية، مقلدة حركة مولد الكهرباء، 

يلحق بها الراقص الذي يقلد حركة المولد الثاني، تنطلق المجموعة 
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في حركلات تقللد حركلة وإيقاع حركة الالت وتتسلللللللارع أوتتباطأ 

 .متوافقة مع إيقاع الموسيقا 

 حقق االستعرا  نجاحاً كبيراً وأعيد تقديمه مراراً. 

باليه "م ــا تحت اســي أيامنــتعرا  فـــذا االسـلـلرف هـلـلـليع

  "Ballet mécaniqueآلية 

 Isadoraإي،ادترا ــ  

باليه من فصلللللين، صللللمم رقصللللاتها ماكميالن على موسلللليقا 

اردن رنت يبينيلّت، قلدمتهلا فرقة الباليه الملكية على مسلللللللرح الكو

 .  5395أول مرة عام 

تسللتمد الباليه موضللوعها من سلليرة إيزادورا دانكان، وتتقاسللم 

الدور الرئيسلي راقصلة باليه تؤدي الرقصات، وممثلة تقوم بقراءة 

 فقرات من مذكرات إيزادورا دانكان. 

Istar ــ عش ار  

باليه من لوحة واحدة، صلللمم رقصلللاتها إيفان كلوسلللتين على 

ينسللللان ديندي، قُدمت على مسللللرح دار أوپرا يموسلللليقا من تأليف 

بتصلللللللميم  5315وأعيد تقديمها عام  5351باريس أول مرة عام 

 جديد من سيرج ليفار.

تمتعت عشلللللتار من بين آلهة الحضلللللارة البابلية بموقع مكافئ 

يرسللليفون الحضلللارة ايغريقية، وكانت رمزاً لبع  قوى الطبيعة پل

يع. سلللللبعة أبواب في سلللللور من تحت ثلوج الشلللللتاء قبيل قدوم الرب

مهيب، سللللللتة منها يحرسللللللها رهبان بابليون، والسللللللابع تحرسلللللله 

 المالئكة.  
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تلدخلل عشلللللللتلار بكلاملل زينتهلا وثيلابها الفاخرة، وتتخلى عن 

مالبسلها وجواهرها، فُيفتح الباب السابع لتدخل عشتار إلى الحديقة 

 المسحورة حي  ينتظرها ابن الطبيعة، ابن الحياة .... الربيع 

.... جمع ليفللار في تصلللللللميمللاتلله كللل مللايمكن تصلللللللوره من 

صللللللعوبات األداء، بأسللللللللوب في غاية التعقيد ... والجمالد ثماني 

عشلرة دقيقة من األداء المنفرد لراقصة تؤدي دور عشتار، وكانت 

دهشللة الجمهور كبيرة عند مشللاهدة أداء الراقصللة ايڤيت شللوييريه 

تصلللنع أو تباٍه، على للدور، إذ رقصلللت برزانة وثبات ودون أدنى 

سلللنة(. بعد أيام من أدائها الرائع  11أال نتناسلللى جمالها وشلللبابها )

 grandeetoileنجملة كبيرة "سلللللللملاهلا مللدير دار أوپرا بللاريس 

 مرتبة نادراً ما تمنح لباليرينات دار أوپرا باريس. 

Istomina Avdotia  4919ــ  4188ين تمي اال أڤدت يا إــ  

رست تحت إشراف ديولو في مدرسة راقصلة باليه روسلية، د

باليه المسللرح االمبراطوري في سللان بطرسلللبره، وبدأت الرقص 

االتيه. راقصلة ذات قدرات رقص استثنائية رفي دور  5959عام 

بمعايير عصللللرها، اشللللتهرت بسللللرعة الرقص والحركات القافزة 

واللدورانيلة، وكلانلت ذات قلدرات تمثيلية هامة. رقصلللللللت األدوار 

لعرو  األولى لعللدد من البللاليهللات ديللدلو مثللل الرئيسللللللليللة في ا

 ، وذاع صيتها في"سلجين القفقاس"، "ألسليسلت"، "كوراوا لونسلو"

المجتمع الروسلللللللي، وورد ذكرهلا في مقلدمة  القصللللللليدة الروائية 

 وشكين. پل "ين يوجين أوني"

تعّد من أولى راقصلللللللات الباليه اللواتي رقصلللللللن على ذروة 

خالل وباء  5919وماتت عام  ،5999أصابع القدم. اعتزلت عام 

 الكوليرا. 
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Ito, Michio  4894 ــ4986ي تال ميشيت إــ  

راقص باليه ومصللمم رقصللات ياباني، درس في أوربا. وبعد 

 5355مشللللللاهدته لرقص نيجينسللللللكي وأداء أيزادورا دانكان عام 

قرر احتراف الرقص والتحقق بصلللللللفوف مللدرسلللللللة دالكروز في 

لى لندن، ومنها إلى نيويورك وعمل ـلللل دريسدن، ثم انتقل إ هيليراو

، وعاد 5311، وأقلام في لوس أنجلس حتى علام 5313فيهلا علام 

 إلى طوكيو. 

 صمم رقصات ذات مسحة انطباعية سماها قصائد راقصة. 

Ivanov, Lev  4804ــ  4911 ڤلي ڤا تڨيإــ   

راقص باليه روسللي وأسللتاذ باليه ومصللمم باليهات، درس في 

سللللللبره، ورقص مع فرقة المسللللللرح موسللللللكو ثم في سللللللان بطر

ايمبراطوري وهو في صلللفوف الدراسلللة. تميز بحسللله الموسللليقي 

. بدأ 5993المرهف وذاكرته الخارقة واختير راقصللاً رئيسللياً عام 

ورقّي إلى مرتبة أسلللللتاذ مسلللللاعد إلى جانب  5919التدريس عام 

بتصللميم   وانڤا، وبدأ في نفس السللنة بتصللميم الباليهات. قام إيپتيپ

، ا من العمل ألسلللباب صلللحيةپتيپلعدم تمكن  "كسلللارة البندق"يه بال

بليعادة تصلللللللميم الفصللللللللين الثاني والرابع من  5931وقلام علام 

ألول ا تصللللميم الفصلللللين اپتيپلتشللللايكويسللللكي )أعاد  "بحيرة التم"

 والثال (. 

وابنة " "االتيهر، أسلليس و"الناي السللحري"ومن تصللميماته، 

 .  "الميكادو

Ivan the Terrible پان الرهيڨــ أي   
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 يتش على موسللليقا منيورو ريرباليه من فصللللين، من تصلللميم 

روكوفييف، قدمتها فرقة البولشلللوي في موسلللكو أول مرة عام پتأليف 

ان ڤ. تم اختيار موسلليقا الباليه من الموسلليقا التصللويرية لفيلم إي5391

سللكي للمخرج إيزنشللتاين، ومختارات من ڤالرهيب، وفيلم ألكسللندر ني

 سيقا السيمفونية الثالثة. مو

رة ـلل الرهيب الزاخ ان الرابعڤترسم الباليه صورة لشخصية إي

ان نحو ڤبالتناقضللللللات من خالل لوحات راقصللللللة تظهر انحدار إي

 القسوة السادية إثراغتيال حبيبته أناستازيا بدّس السّم.

Ivesiana  يا اڨيإــ،   

من  اباليه من فصللل واحد، من تصللميم باالنشللين على موسلليق

ك أول في نيويور "باليه مدينة نيويورك"ز، قلدمتهلا فرقة ڤتلأليف إي

 .5311مرة عام 

ي ارك فپسلللللنترال "تتألف الباليه من سلللللتة مقاطع موسللللليقية: 

في "، "على الرصلللليف"، "سللللؤال بال جواب"، "هالووين"، "الظالم

 .  "في الليل"، "الفندق

 Ivo, Ismael ي،مايلإتال ڨيإــ   

ودرس التمثيللللل في البرازيللللل، وبللللدأ  راقص برازيلي تعلم

ليقدم رقصلاته في   Alleyدعوة  5399الرقص الفردي. لبى عام 

نيويورك، تابع عروضللللله الفردية بقوة أداء درامية وتقنيات رقص 

 . "هذيان الطفولة"و "فونيكس"تخدم أسلوبه النحتي مقدماً 

شلللللكل فرقته الخاصلللللة في بداية التسلللللعينيات، واسلللللتقر في 

 The"و "Othello" "وقدم فيها تصللميماته الجديدةارت،  شللتوت
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Maids" كونى  ى)بللالمشللللللللاركللة مع كوفي كوكو(، وقللدم في هون

 ثنائية تريستان وإيزولده.  

 

 
 


