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والرررررذي تررررر خر  67/66وأخيررررررا هرررررا هرررررو العررررردد المرررررزدوج 

صررردورس ألسرررباة خارجرررة، لررريس كثيررررا، عرررن إرادتنرررا. أردنرررا لهرررذا 

العررررردد أن يتمحرررررور حرررررول موضررررروعة لهرررررا حساسررررريتها الخاصرررررة 

: األوركسرررترا. أمرررا حرررول والراهنرررة والمباشررررة لررردا موسررريقينا حاليرررا  

 اصرررا  خ عالقرررة الجمهرررور بهرررذا األمرررر فهرررو سرررؤال يسرررتحق محرررورا  

قررررد يترررر خر بررررالرغم مررررن أننررررا ال نسررررتطيع إغفررررال األهميررررة  وإشرررركاليا  

القصررررروا لهررررررذس الكينونرررررة المجهولررررررة العررررردد والتوجرررررره والهرررررردف 

وركسررررترات أل/ ا وركسررررتراوالذائقررررة فرررري تحديررررد مسررررار تطررررور األ

 في بلدنا.

مررررررررن ناحيررررررررة أخرررررررررا إن أيررررررررة مقاربررررررررة لموضرررررررروعة 

يررررررر مررررررن وركسررررررترا لرررررردينا ال بررررررد لهررررررا مررررررن أن  تثيررررررر الكثاأل

أنهرررا قررد تسرررتدعي  إضررافة إلررى ،الحساسرريات الشخصررية أو غيرهرررا

هرررو لررريس بالبعيرررد  يجرررابي أو السررلبي لمرررا   الكثيررر مرررن الحنرررين اإل
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 . ثررم أننررا سررنغرق فرري مماحكررات سفسررطائية سررتلهينا مؤكرردا  كثيرررا  

: كيررررف يمكننررررا أن نرررررب  التشرررركيالت ساسرررري أساسررررا  أعمررررا هررررو 

تمررراعي وثقرررافي وسياسررري شررركالها بسرررياق اجأالموسررريقية بمختلرررف 

 ،ومحاولرررة تجررراوز هرررذا الرررراهن لوضرررع ر يرررة مسرررتقبلية ،حرررالي

 .  وتنفيذا   تصورا   وهو ليس بالسهل حتما  

وبالتررررالي اكتفررررى هررررذا العرررردد ببضررررع مقرررراالت ترررردور حررررول 

تعريرررررف األوركسرررررترا ودور قائرررررد األوركسرررررترا وتررررراري  ت سررررريس 

س شرررهرها والررردور الرررذي لعبررره غوسرررتاف مررراهلر فررري ت سررريأإحررردا 

المدرسررررة الجديرررردة لقيررررادة األوركسررررترا. فرررري نهايررررة العررررام الماضرررري 

فررررري  Les dissonancesقررررردمت الفرقرررررة الموسررررريقية الفرنسرررررية 

قررردمت فيررره العمرررل  القاعرررة الفيلهارمونيرررة الجديررردة فررري بررراريس حفرررال  

وكونشررررررتو  Debussyالموسررررريقي رالبحررررررر للموسررررريقي ديبوسررررري 

ميرررز هرررذا العمرررل هرررو  الكمررران لبيتهررروفن وسررريمفونيته الخامسرررة. مرررا

 عرررردم وجررررود قائررررد يتوسرررر  األوركسررررترا ودون أن يررررؤثر  لرررر  بتاتررررا  

علررررى القيمررررة الموسرررريقية لررررعداء بررررالرغم مررررن صررررعوبة األعمرررررال 

النقررراو حرررول  المقدمرررة  والحفرررل مصرررور وموجرررود.  لنتجررراوز بدايرررة  

جرررردوا قائررررد األوركسررررترا ودورس أو حررررول التوجرررره االستعراضرررري 

شررركالي لهكرررذا حفرررل.  لنركرررز فقررر  علرررى األسرررباة التررري سرررمحت واإل

تحتررراج بالنسررربة  لفرقرررة موسررريقية ليسرررت بالصرررغيرة أن تقررردم أعمررراال  

عتقرررد أن مرررا سرررم  أللكثيررررين إلرررى قائرررد يضرررب  ويوجررره أعضررراءها. 

لمثررل هررذس التركيبررة بتقررديم هررذا الحفررل هررو  لرر  الشررغف الررذي يرررب  

وبشرررروط  ،المقررردموبالعمرررل المخترررار و؛ اعضررراءها بعضرررهم بعررر 

بحيرررررث تمحرررررى الحررررردود أو بررررراألحرا تفقرررررد  ،ن وهنررررراالعرررررر  اآل

العررزف ليصررب  الهرررم  جررريأهميتهررا فيمررا يتعلررق بمررن يقرررود وكيررف ي

األول هررررو كيررررف يسررررتقبل الجمهررررور هررررذس الكينونررررة المكونررررة مررررن 

االنصرررهار الشرررديد والحمررريم مرررا برررين العمرررل ومؤديررره. مرررن البرررديهى 

ر الكثيررررر مرررن الترررردريب والرررروعي أن هرررذا األمررررر يحترررراج إلرررى الكثيرررر

والحرررررررب والبرمجرررررررة واالنفتررررررراح والتجررررررراوز ومعرفرررررررة المتلقررررررري 
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وهرررذا األمرررر يحتررراج  ،والتجررراوة معررره وإدهاشررره وإمتاعررره وتعليمررره

 ثير من الخبرة والنضج. كإلى ال

كالعرررررادة يتضرررررمن هرررررذا العررررردد المحررررراور المعترررررادة مرررررن 

ى إضررررافة الرررر وركسررررترالية،األعمررررال األ دليررررلقرررراموس الرررررق  و

باريرررة حرررول بعررر  المرررؤتمرات التررري تمرررت خابعرررات نقديرررة وإتم

خرررالل الفتررررة السرررابقة كمرررؤتمر الموسررريقى العربيرررة فررري القررراهرة. 

قررد ال تكرررون هرررذس المتابعرررة شرراملة وخاصرررة فيمرررا يتعلرررق باالحتفرررال 

 ،ذي يسرررتحقلرررذكرا عرررازف الكمررران السررروري سرررامي الشررروا ابررر

 مل له.شتخصي  محور أكبر وأ ،دون ش 

يواكررررب  ا  هررررذا العرررردد ستصرررردر المجلررررة كتابرررر مررررن اعتبررررارا  

موضرررول العررردد أو يررردور حرررول موضرررول ال يمكننرررا أن ننشررررس فررري 

مبررررراد  لحجمررررره أو تميرررررزس. الكتررررراة األول هرررررو ر العررررردد ن ررررررا  

ــررررررـ ر للمؤلررررررف الروسرررررري ريمسرررررركي وركسررررررترالياألعمررررررال األ

الكترررب المرجعيرررة حرررول هرررذا  مرررن ا  واحررردكورسررراوف والرررذي يعتبرررر 

دليرررل »الثررراني والرررذي هرررو قيرررد التحضرررير هرررو الموضرررول. الكتررراة 

 .  «وركستراليةألعمال األإلى ا

 رئررررررررررررررررررررررررررررررررررررريس 

   التحرير

 األسود نبيل. د

 

 

 
 

 تراــــــــــــــاألوركس

 

 حنانا فرات
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ليصرررف، من دون تدقيق، أية  (1)يسرررتخدم مصرررطل  أوركسرررترا

مجموعررة من العررازفين الررذين يعزفون معررا  في وقررت واحررد. ويطلق 

هذا المصررطل  بوجه عام على فرق الموسرريقا الكالسرريكية، ومع  ل  

م جفإن بع  فرق الجاز يطلقون على فرقهم اسررررم أوركسررررترا. وح

الموسررررريقا الكالسررررريكية يمكن أن يختلف على نحو كبير  أوركسرررررترا

طبقا  للعمل المراد تقديمه، فقد تتطلب سرررريمفونية للمؤلف غوسررررتاف 

عازفا ، بينما يحتاج تقديم سريمفونية لـرررررر موتسارت  250ماهلر نحو 

 عازفا  فق . 30إلى  20أو هايدن من 

ا س األوركسررررررترفي البداية شرررررررل المؤلفون بالكتابة إلى ما نعد

(. وهي أوركسترا تتضمن عددا  كبيرا  2750ـرررـررر  2600الباروكية )

من اآلالت الجديدة التي ُعرفت في  ل  العهد. وتدريجيا  ازداد حجم 

األوركسترا على نحو كبير ـرررررـررررر فقد اشتملت على الترومبيت ) ات 

الصررررررمرامرات(، الترومبون، التوبرا، الكالرينيرت، الهارة، الكونترا 

لبيكولو، الهورن اإلنكليزي، الكالرينيررت البررا ، الكونترا بررا ، ا

برا ، والعرديرد من آالت القرل التي أُدمجرت في األوركسررررررترا منذ 

منتصرررررف القرن الثامن عشرررررر. ونتيجة لذل  حصرررررل مؤلفو القرن 

التاسررع عشررر والقرن العشرررين، باطراد، على أصرروات أكثر وعلى 

واسرررررتمر تجريب حرية التصررررررف بذل  النسررررريج األوركسرررررترالي. 

 اآلالت الجديدة.

 تنقسم آالت األوركسترا إلى أربعة أقسام رئيسية:

 ــ قسم الوتريات.

 ــ قسم آالت النف  الخشبية.

 ــ قسم آالت النف  النحاسية.

                                                           
( ـرررـررر وهي المنطقة Orkkéstra: أتت كلمة أوركسترا من اليونانية القديمة )ـرررـررر أوركسترا 1

راد الكورس بالغناء والرق  أثناء تقديم النصرررررف دائرية أمام المسررررررح حيث يقوم أف

 الدراما.
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 ــ قسم اآلالت اإليقاعية.

إن كل قسرررررم من هذس األقسرررررام مكون من اآلالت  ات عالقات 

جعل أثناء عملية الت ليف مشرررررتركة ونم  متشرررررابه. وإن كل مؤلف ي

 هذس التقسيمات ماثلة في  هنه.

يتكون قسرم الوتريات، وهو األكثر اسرتخداما  من جميع األقسام 

األخرررا، مررن أربررعرررة أنرروال مررن اآلالت : الرركررمررران، الررفرريرروال، 

الفيولونسررررريل، الكونترا  با ، وبالطبع فإن اآللة الم لوفة أكثر هي 

 الكمان.

ة األوركسرررترالية إلى قسرررمين كمانات تقسرررم الكمانات في الكتاب

أولى، وكمرانرات ثانية. وبالت كيد ال حاجة إلى وصررررررف قدرة الكمان 

على الغنرراء، فهررذا معروف للجميع. ولكن ربمررا كررانررت المعرفررة أقررل 

بت ثيراتها الخاصة التي تكسبها تنوعا  أكثر في اللون الصوتي. وأهم 

ن ر باألصررررررابع بدال  مهرذس التر ثيرات )البيتزيكراتو( وهو نقف األوتا

اسررررتخدام القوس ينتج عنه ت ثير يشرررربه الغيتار إلى حد ما. والشرررريء 

األقرل إلفرة هو مرا يردعى بالهارموني ، وهو طريقة في العزف على 

الكمان تنتج صررروتا  فاتنا  يشررربه صررروت الفلوت. ثم هناك العزف مع 

 كاتم الصوت )المخفات( الذي ينتج عنه صوت رقيق حساس.

ذس الت ثيرات المتنوعة يمكن احرازها ليس بواسررطة إن جميع ه

 الكمان فق  بل بواسطة اآلالت الوترية األخرا.

أمرا آلرة الفيوال فيجري دائما  الخل  بينها وبين آلة الكمان، ليس 

فق  لكونهرا تشرررررربره آلرة الكمان من حيث الشرررررركل، بل لكونها تُحمل 

ا عن قرة ويُعزف عليهرا برالطريقرة نفسررررررها. ولكننا إ ا تفحصررررررناه

وجدناها أكبر حجما  وأثقل وزنا  من الكمان، وتصررردر صرررروتا  أكثف 

وأخف . إنهرا ال تسررررررتطيع أداء النغمرات الحرادة كمرا تفعرل الكمان، 

ولكنهرا تعو  عنهرا ب دائها للنغمات المنخفضررررررة. وتقوم آلة الفيوال 

بعزف دور الكونترالتو في حين تعزف الكمان دور السرررروبرانو. إن 

إن كانت تفتقر إلى إمكانية الغناء بخفة، تل  اإلمكانية التي الفيوال، و
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تتمتع بهرا اآللة  ات األصرررررروات الحالدة، إال أنها ومن ناحية أخرا 

 تمتل  رنينا  منخفضا  معبرا  ممتلئا  بالعاطفة.

الفيولونسررررريل آلة يسرررررهل التعرف إليها أثناء العزف، فالعازف 

 روتنإنها تعزف دور اليجلس على كرسررررري ممسررررركا  إياها بركبتيه. 

والبرا  ومجرالهرا الصرررررروتي أخف  بر كتاف من آلة الفيوال، ولهذا 

السرررربب فهي ليسررررت قادرة على أداء النغمات العالية جدا . إن نوعية 

الصرروت التي تصرردرها آلة الفيولونسرريل معروفة جدا . ومع  ل  فإن 

المؤلفين على درايررة بثالث نوعيررات صرررررروتيررة فيهررا، فعنررد أدائهررا 

غمات العالية تكون حادة ومؤثرة، وعند أدائها النغمات المنخفضة الن

تكون وقورة وعميقرة، وعنرد أدائهرا النغمرات المتوسررررررطة التي يكثر 

اسرررتخدامها تكون أكثر إلفة، رزان ورقيقة تشررربه صررروت الباريتون 

 البشري المعبر.

الكونترا با  هي األخيرة في أسررررررة الوتريات، وهي أكبرها 

على عررازفهررا أن يكون واقفررا . وألنهررا تُرا في فرق حجمرا  ويتوجررب 

الجاز فقد تعاظمت أهميتها بما يتناسب مع حجمها. عندما استخدمت 

للمرة األولى في األوركسررترات كان دورها صررغيرا  جدا ، وتقوم بما 

تقوم بره الفيولونسرررررريل مع تغيير طفيف ولكن ب وكتاف أخف . لكن 

ا  خاصررا  بها في قرار األوركسررترا المؤلفين أسرندوا إليها مؤخرا  دور

العميق. ال تصررررررل  الكونترا برا  كردلة منفردة. إن وظيفة الكونترا 

برا  المنراسرررررربرة هي تدعيم األسرررررراس الذي يقوم عليه البناء الكلي 

 للقطعة الموسيقية.

يشرررررتمل القسرررررم الثاني من اآلالت األوركسرررررترالية على أربعة 

  الخشرررربية وهي الفلوت،  نما ج مختلفة تندرج تحت اسررررم آالت النف

األوبوا، الكالرينيررت، البرراصررررررون. إن أبنرراء عمومررة الفلوت همررا 

البيكولو والفلوت صررررررول. وهنرراك صررررررلررة قربى بين األوبوا وبين 

الهورن اإلنكليزي الررذي ليس بررإنكليزي وليس بهورن كمررا ورد في 

كتراة من كتب التوزيع األوركسررررررترالي، ومع  ل  أُطلق عليه  ل  

أن هناك صلة قربى بين الكالرينيت والكالرينيت بيكولو،  االسم. ثم
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والبا  كالرينيت. وأخيرا  الصررلة بين الباصررون والدوبل باصررون، 

وقد أضرريفت حديثا  آلة السرراكسرروفون بوصررفها من أسرررة آالت النف  

الخشررربية. لقد كان اسرررتخدامها في األوركسرررترا السررريمفونية محدودا  

خدمها مستغلة إمكاناتها. واآلن وجدت جدا ، ثم بدأت فرق الجاز تسرت

 طريقها إلى الحقل السيمفوني وعادت لتستخدم على نطاق واسع.

يمكن سررررررمال البيكولو حتى عندما تعزف آالت األوركسررررررترا 

بكامل قوتها، فعندما يعزف بقوة فإنه يصردر صوتا  ثاقبا  المعا  يمكن 

البررا  التقرراطرره بسررررررهولررة. لررذا فررإن المؤلفين يسررررررتخرردمونرره بحررذر وغرر

مرايسررررررنردون إليه دور الفلوت ليعزف ب وكتاف أعلى. لكن المؤلفين 

المعاصررررررين برهنوا على أن له صررررروتا  غنائيا  رقيقا  فيه الكثير من 

 الفتنة عندما يعزف في طبقة متوسطة.

إن اللون الصرررررروتي آللررة الفلوت معروف جرردا ، إنرره )الفلوت( 

فيفا  وك نه مكسرررررو يمتل  جرسرررررا  ناعما  وهادئا  وسرررررلسرررررا  أو لنقل خ

بالريش.  إنه من أكثر آالت األوركسررررترا جا بية ن را  لشررررخصرررريته 

الواضرررحة، إنه رشررريق على نحو مفرط، إنه يسرررتطيع أن يعزف في 

دا  أكبر وأسرررررررل من النغمرات الموسرررررريقيرة مما دالثرانيرة الواحردة عر

تسررررررتطيعه أية آلة أخرا من آالت النف  الخشرررررربية. إن طبقته العليا 

ا الغرالبيرة من المسررررررتمعين. وقرد اسررررررتخدمت في الفترة مر لوفرة لرد

األخيرة بطريقرة خراصررررررة طبقته المنخفضررررررة  ات التعبير المكفهر 

 القاتم.

األوبوا تختلف كثيرا  عن الفلوت من حيررث نوعيررة الصرررررروت، 

إنها تصرررردر صرررروتا  فيه ُغنة وأكثر تعبيرا  من أية آلة خشرررربية وفوق 

 دمه المؤلفون على نحو جيد. ل  تمتل  طابعا  ريفيا  طالما استخ

يُعد الهورن اإلنكليزي نوعا  من آلة أوبوا  ات طبقة منخفضرررة 

)باريتون(، وكثيرا  ما يخطئ المسررررتمعون الذين ليسررررت لديهم خبرة 

االسررررررتمرال في معرفتهرا في نونهرا آلة أوبوا، إن لها صرررررروتا  حزينا  

 وكئيبا  استخدمه بع  المؤلفين استخداما  مؤثرا .
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لة الكالرينيت صررروتا  ناعما  منتفحا  أجوف وأكثر لمعانا  تمتل  آ

من األوبوا، وطررابع صرررررروتهررا أقرة إلى الفلوت من األوبوا وهي 

قادرة على العزف بسرررررررعة ورشرررررراقة وبالتالي على غناء األلحان 

ب نواعها كافة. يكمن في طبقتها المنخفضررررررة صرررررروت  و لون فريد 

كي رائع واسرررررتثنائي بدءا  عميق األثر. إن مجالها الصررررروتي الدينامي

 من حدود الهمس وحتى الشدة المت لقة.

وال تختلف الكالرينيرت برا  عن الكالرينيرت العراديرة إال أنها 

أخف  ب وكتاف، ويكمن في طبقتها المنخفضررررة صرررروت شررررجي ال 

 ينسى بسهولة.

أما الباصرررررون فهو متعدد المزايا وقادر على القيام ب دوار عدة 

طبقته العليا صرررررروتا  متميزا . وقد أحسررررررن مختلفة. إنه يصرررررردر في 

طقوس »سررترافينسرركي اسررتخدام تل  الطبقة الصرروتية في مقطوعته 

ومن ناحية أخرا يصرردر الباصررون في طبقته المنخفضرررة «. الربيع

أصرررواتا  متقطعة جافة وفكهة  ات ت ثير خبيث. ويسرررتعان به أيضرررا  

 كيد . إنه بالتللتخفيف من بالدة أدوار البرا  إ  يجعلهرا مرنانة أكثر

 آلة معدة الستعماالت متنوعة.

إن الصررلة بين آلة الدوبل باصررون والباصررون العادي هي  ات 

الصلة بين الكونترا با  والفيولونسيل. ويساعد الدوبل باصون في 

 تدعيم دور  البا .

يتكون قسرررم النحاسررريات من أربعة نما ج أسررراسرررية من اآلالت 

الترومبيت، الترومبون، التوبا. وهي الهورن أو الهورن الفرنسرررري، 

 ) الكورنيت شديدة الشبه بالترومبيت فليس هناك حاجة لذكرها(.

إن آللة الهورن صرروت مدور ناعم وبهيج، صرروت سررائل على 

نحو ما. عندما يُعزف عليه بشررررردة يصررررردر صررررروتا  مهيبا .  ا طبيعة 

نحاسرية تناق  صروته الناعم. وليس هناك من صوت أكثر نبال  من 

ت الذي تصرردرس ثمانية هورنات حين تشررترك في عزف لحن الصررو

واحد وبشردة. كذل  فإن للهورن صوت مؤثر عندما يُعزف عليه مع 
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كاتم الصوت )سوردينو( فيبدو صوته في حالة العزف بشدة مخنوقا  

 ا صرررير، ويبدو في حالة العزف بنعومة سررحريا  وك نه منبعث من 

 أماكن قصية.

المعة وحادة ومسيطرة، وهي مـرررر لوفة أما الترومبيت فهي آلة 

لدا الجميع. إنها الدعامة األسرررررراس عند جميع المؤلفين في لح ات 

الرذروة. لكنهرا تصرررررردر صرررررروترا  نراعمرا  جميالُ عنردمرا يُعزف عليها 

بنعومة. وهي مثل الهورن لها كاتم للصررررروت تصررررردر معه صررررروتا  

ا  وتمزمجرا  ال غنى عنه في اللح ات الدراماتيكية، كما تصررردر صررر

 عذبا  يشبه صوت الفلوت في حالة العزف بنعومة.

إن صرررررروت الترومبون يشرررررربه في صررررررفاته صرررررروت الهورن 

الفرنسررري. إن له أيضرررا  صررروتا  نبيال  فخما  لكنه أعر . ومن ناحية 

أخرا فإن صرروته  و صررلة بدلة الترومبيت خصرروصررا  عند العزف 

 إلىبشرررررردة. ويعود الفضررررررل في تحقيق لح ات من الجالل والوقار 

 االستخدام الحكيم آللة الترومبون.

إن آلرة التوبرا من اآلالت الموسرررررريقيرة الالفتة للن ر، فهي تمع 

 راعي عرازفهررا حين يحملهرا، لكنهررا ليسررررررت آلررة طيعررة، وينبغي أن 

يكون عازفها قوي األسنان ولديه  خيرة كبيرة من الهواء. إنها اآللة 

داء األلحان مع أن بع  األثقل واألكثر جالال ، ويندر أن تسررتخدم أل

المؤلفين اسررررررتخرردمهررا لررذلرر  الغر  ومع  لرر  فررإن وظيفررة التوبررا 

 األساس والقيمة هي ت كيد دور البا .

يشرمل القسم الرابع من األوركسترا اآلالت اإليقاعية المختلفة، 

وكل من يشرهد عرضا  أوركستراليا  يالحظ  ل  القسم بصورة جلية. 

بع  االسررررررتثناءات ليس لها درجة  إن جميع هرذس اآلالت فيمرا عردا

نغمية محددة. إنها بصرررررورة عامة تسرررررتعمل في إحدا طرق ثالث: 

لزيررادة حرردة الترر ثيرات اإليقرراعيررة، لتقويررة االحسررررررراس بررالررذروة، أو 

إلضررررافة لون إلى اآلالت األخرا. إن فعاليتها تتناسررررب عكسررررا  مع 
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كثرة اسررررررتعمرالهررا. وبكلمرات أخرا كلمرا ادخرت من أجررل لح ررات 

 هرية أصبحت أكثر فاعلية.جو

في مجموعة اإليقاعات تُعد أسرررررة الطبول األكثر مهابة. وهي 

في مجموعها ليسررررت أكثر من آالت إيقاعية وصررررانعة ضررررجيج من 

أشرررركال وأحجام متنوعة ابتداء  من الغونن وانتهاء بالطبل الكبير. إن 

الطبررل الوحيررد الررذي يمكن أن تكون لرره درجررة نغميررة محررددة هو 

را، في األوركستإلى خمسة ي، وعادة يوجد منه إثنان أو ثالثة التمبان

ويُعزف عليه بواسرررطة عصررروين تنتهيان بكرتين من اللباد. إن مداس 

الردينراميكي يمتردد من الردمردمرة المبهمرة إلى االرتطرامات الشررررررديدة 

المتتابعة. وهناك آالت أخرا صررانعة للضررجيج عدا تشرركيلة الطبول 

 لث....إل .وهي الصنج والغونن والمث

كذل  هناك مجموعة من اآلالت اإليقاعية األخرا تضفي لونا  

أكثر مما تضررررررفي إيقاعا  وضررررررجة كالسرررررريليسررررررتا والجلوكنشرررررربيل 

 واألوكسيلوفون والفايبرافون واألجراس....إل .

إن اآللتين األوليين تصرررررردران صرررررروتا  تنكيا  يشرررررربه صرررررروت 

كثر من غيرها. األجراس. أمرا آلة األوكسرررررريلوفون فهي آلة م لوفة أ

والفررايبرافون أكثر حررداثررة. إن اآلالت المعروفررة جيرردا  كررالهررارة 

والغيتار والماندولين يمكن أن تُلحق أحيانا  باآلالت اإليقاعية بسررربب 

الصرررروت الذي تصرررردرس عند النبر باألصررررابع. وقد يسررررتخدم البيانو 

 أحيانا  كجزء متمم لعوركسترا.

وركسررررررتراليرررة مثرررل برررالطبع هنررراك عررردد من اآلالت غير األ

األورغن والهارمونيا واألوكورديون. وال حاجة للقول ب نها تستخدم 

 أحيانا  في األوركسترا.

 

 األوركسترا في العصر الباروكي
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كان عصرر الباروك هو العصرر الذي بدأت فيه األوركسترا 

السرررريمفونية كما نعرفها اليوم بالتشرررركل. وكان عصررررر صررررانعي 

العررازفين المهرة. كمررا برردأ فيرره ترر ليف اآلالت الوتريررة الع ررام و

ن، عازفو الموسررررررريقا لمجموعات عازفي الوتريات: عازفو الكما

الفيوال، عازفو الفيولونسيل، عازفو آالت البا . وقد أولى بالط 

المل  الويس الرابع عشرررر في القرن السرررابع عشرررر اهتماما  بالغا  

عازفو المل  األربع »بمجموعة عازفي الوتريات التي عرفت بـرر 

وطوال تاري  األوركسرترا شركل قسم الوتريات لب «. والعشررين

الت األخرا شررررررائعة في األوركسررررررترا الصرررررروت. وقد غدت اآل

الباروكية. وبما أن خ  البا  كان على درجة كبيرة من األهمية 

في الموسررررررريقرررا البررراروكيرررة. فقرررد كرررانرررت آلرررة الكيبورد، عرررادة 

الهرراربسررررررريكورد، تعزف  لرر  الخ  مع آالت البررا ، وأحيررانررا  

تشرررررارك في عزفه آلة باصرررررون )أو آلتا باصرررررون(. كذل  كانت 

وركسترا آالت النف  الخشبية إضافة إلى الوتريات تستخدم في األ

ـرررررـررررر آلتا أوبوا وآلتا هورن. ويمكننا سمال األوركسترا الباروكية 

على نحو واضرررررر  جدا  في أعمال مونتيفيردي وبورسرررررريل وبا  

 )كونشرتوات براند نبورغ( وهاندل أوبرا )يوليوس قيصر(.

 

 األوركسترا في العصر الكالسيكي

يكيرة كانت األوركسررررررترا قد ورثت ميزات في الفترة الكالسرررررر

معينة من أوركسررترا الباروك، لكنها اتصررفت أيضررا  بميزات جديدة. 

ا من ـربم ترا ـررــرـررلقد بقيت الوتريات تشكل القسم الرئيسي لعوركس

آالت فيوال،  4عازفا  للكمان )مقسررررررمة إلى مجموعتين(،  22إلى  6

 نان. )يمكن أن يزيدفيولونسرررريالت، كونترا با  واحد أو إث 3أو  2

عردد قسررررررم الوتريرات أو ينق  وفقرا  لحاجة الموسرررررريقا المكتوبة أو 

لعجور التي يردفعهرا متعهرد الحفالت(. أما بالنسرررررربة إلى آالت النف  

الخشرررربية فقد غدا دورها أوضرررر  وأكثر خصرررروصررررية، فبدال  من أن 

تعزف مع الوتريات، أصرررررب  لها موسررررريقا محددة خاصرررررة بها. وقد 
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آالت النف  الخشرررربية على النحو التالي: آلتا فلوت، آلتا تشرررركل قسررررم 

أوبوا، آلترا باصررررررون، آلتا هورن. ونحو نهاية القرن الثامن عشررررررر 

جرا اسرررتخدام آلتي كالرينيت. إن المؤلف موتسرررارت باحسررراسرررره 

الصرررررروتي المرهف كررران يخصرررررر  أدوارا   مميزة آلالت النف  

كة الكمانات في الحر الخشبية، كان باالمكان أن تنضم آلة فلوت إلى

البطيئة لتضررريف لمعانا  لغنائها. وآلتا أوبوا وباصرررون واحد يمكن أن 

تبرز في قسم المينويت. ودائما  ما تعزف آالت النف  الخشبية مقاطع 

خاصرررة بها لتتمايز عن الوتريات. وتماشررريا  مع الرغبة الكالسررريكية 

ف  ت النفي التنرراظر والوضرررررروح، يُن م التوازن بين الوتريررات وآال

الخشرررررربية على نحو أكثر وضرررررروحا . وأخيرا ، من أجل المناسرررررربات 

االحتفالية، أو من أجل سرررررريمفونية يريد لها مؤلفها أن تكون محركة 

 ومنفتحة، يضمن األوركسترا آلتي ترومبيت وآلة تمباني.

المثال الممتاز حول األوركسررترا الكالسرريكية نجدس في الحركة 

 رينيت لـ موتسارت.الثانية من كونشرتو الكال

 األوركسترا في العصر الرومانتيكي

لقد وسررع بيتهوفن األوركسررترا الكالسرريكية باسررتخدامه آالت لم 

ات تتكن تسررررتخدم من قبل في األوركسررررترا مثل البيكولو والترومبو

وطبررل البررا  وآالت إيقرراعيررة أخرا. وقررد أثر بيتهوفن في الررذين 

فاته كتب المؤلف هكتور جا وا بعدس. فبعد ثالث سرررررنوات فق  من و

بيرليوز في سرررررريمفونيتره الخيالية لجميع اآلالت المعتادة زائد العديد 

مرن اآلالت األخررا: الربريركرولرو، الرهرورن اإلنركرليزي، الهرررارة، 

الكورنيت، وزاد من عدد الباصررررررونات والهورنات والترومبونات، 

إلى جررانررب طبررل البررا  والتررامبور واألجراس. وفي نهررايررة القرن 

غوسرررررتاف ماهلر إلى أوركسرررررترا مكونة من مئة وعشررررررين  احتاج

عرازفرا ، مع ثمرانيرة هورنات، وأربع آالت من كل آلة نف  خشرررررربية، 

إضرررافة إلى البيكولو والهورن اإلنكليزي والكالرينيت با ، وأربع 

آلررة إيقرراعيررة أخرا.  22تمبنيررات، و 6ونررات، وتوبررا بررا ، وبتروم

، ت تشركل لب األوركستراوطوال القرن التاسرع عشرر بقيت الوتريا
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ولكن ازداد عددها أكثر ف كثر، إن هذس األوركسررترا الكبيرة ناسررربت 

أسررررررلوة الموسرررررريقرا الرومرانتيكيرة بر لحرانها الطويلة وبهارمونياتها 

الغنيرة. وقرد اسررررررتطراعرت جميع هذس اآلالت أن تؤدي أدوارا  عديدة. 

وحين تعزف هذس اآلالت فهي تصردر صروتا  ضرخما  ضخامة هائلة. 

وقد أتاحت األوركسررررترا الرومانتيكية أمام المؤلفين أيضررررا  فرصررررة 

عر  اآلالت اإلفرادية لخلق ت ثيرات خاصرة ولرسم صور ب لوان 

 متنوعة ال حدود لها.

 

 أوركسترا القرن العشرين

في النصرررررف األول من القرن العشررررررين كانت األوركسرررررترا 

را ضخمة ستالكبيرة ما تزال شرائعة. فقد اسرتخدم سترافينسكي أورك

(، وتتطلب شرررونبرغ 2923« )طقوس الربيع»جدا  في عمله المميز 

تنويعررات »مجموعررة ضررررررخمررة من العررازفين من أجررل مقطوعترره 

(. لكن هذس األوركسررترات اسررتخدمت بطرق 2926« )لعوركسررترا

ثورية : فقد خلق سررررترافينسررررركي ت ثير القوة البدائية المخيفة، وخلق 

ب لوان متنوعة. لكن كان هنال  ردة شرونبرغ نُسرجا  صروتية إضافية 

فعل ضررررررد االفراط في اسررررررتخدام هذس المجموعات الضررررررخمة من 

اآلالت. ونشرر  تيار يدعو للعودة إلى وضرروح وشررفافية أوركسررترات 

 القرن الثامن عشر األصغر.

في النصررررررف الثاني من القرن العشرررررررين تحرك المؤلفون في 

 لررة. لقررد تخيلوا مناتجرراهين مختلفين ولكن تحكمهمررا عالقررات متبرراد

جديد أسررراليب في العزف يمكن ل الت أن تحققها )خلق بندريسررركي 

أصواتا  غامضة « مرثية من أجل ضرحايا هيروشريما»في مقطوعته 

آلة وترية عادية(، واستخدموا  52ومرعبة من خالل استخدامه لـرررررر 

مرؤخررا  مربرتكرات تكنولوجيرررة )شرررررررائ  صرررررروتيرررة، كيبوردات 

ات، سررررينتسررررايزرات( لخلق أصرررروات جديدة. وتريإليكترونية، كومب

ومع  ل  لطالما استخدمت التكنولوجيا لتحاكي أصوات األوركسترا 

ما يُعتقد، خصرررروصررررا  ما يُسررررجل من مالتقليدية، وهذا أكثر شرررريوعا  



 29 

موسرررررريقا على شررررررري  الفيلم أو ما يسررررررمع في عرو  برودواي. 

ية وهكرذا، فبعرد ثالث مئرة عرام من تطور األوركسررررررترا السرررررريمفون

بردالتهرا الرائعرة وبعرازفيهرا المهرة الرذين تشرررررراركوا معا  إليصررررررال 

 العواطف واالنفعاالت المعقدة، ربما تغدو في النهاية مهملة.

 

 في قيادة األوركسترا

القيرررادة هي أسررررررلوة التحكم برررالعر  األوركسررررررترالي أو 

األوبرالي بواسررررررطررة الحركررات برراليرردين وبررااليمرراءات والن رات 

فني إلى المتلقي على أفضررل  وجه ممكن. ويشررتمل اليصررال العمل ال

هررذا التحكم على ضررررررب  اإليقررال ودخوالت األوركسررررررترا واآلالت 

المنفردة وتوقفاتها، وتشرركيل الجمل الموسرريقية، هذا إلى جانب اتخا  

قرارات تفسرررريرية حول العمل الموسرررريقي وتنفيذها خالل التدريبات 

وركسررترا دراسررة مدونة وأثناء العر . كل  ل  يتطلب من قائد األ

( دراسررررة معمقة بما تتضررررمنه من ألحان scoreالعمل الموسرررريقية )

رئيسرررررريرررة وثيمرررات وتراكيرررب هرررارمونيرررة وتوزيع أوركسررررررترالي 

وإرشادات المؤلف التي تتعلق بالجانب التعبيري للعمل. إن الدراسة 

المعمقة للعمل تساعد قائد األوركسترا على فهمه فهما  جيدا ، وأحيانا  

ى حف ره عن ظهر قلرب، إ  غرالبرا  مرا نشرررررراهرد قادة أوركسررررررترا عل

يقودون أعمررراال  موسرررررريقيرررة معينرررة من دون الن ر إلى المررردونرررة 

الموسررررريقية التي أمامهم. ومع  ل  تتفاوت جودة التقديم من قائد إلى 

آخر، إ  إن دراسرررررة العمل قد ال تنتهي. وفي هذا الصررررردد يقول قائد 

على قائد األوركسرررترا »سررررميه: األوركسرررترا المعروف إرنسرررت آن

االعتمراد على مخيلتره في التوصررررررل إلى مرا تصررررررورس المؤلف وما 

يرمي إليره من خالل مؤلففره الموسرررررريقي. وتكاد تكون دراسررررررة قائد 

األوركسرررترا للعمل بال نهاية، إ  إنه عاجز عن مالح ة كل شررريء. 

لمدونة اوتعد آلة البيانو وسرريلة هامة لسررمال التعدد اللحني والتدلفات 

أمرا المؤلف وقرائرد األوركسررررررترا ليونارد بيرنشررررررتاين «. في الن 
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ال يمكن أبدا  أن تكتشررررررف ما هو مخب  في كل مقطوعة، لذا »فيقول: 

 «.  ال يمكن أبدا  أن تتوقف عن الدراسة

وحين ينتهي قائد األوركسررترا  من دراسررة المدونة الموسرريقية، 

دأ مرحلة شررراقة وهامة وبعد أن يتوصرررل إلى ر ية داخلية للعمل، تب

أال وهي نقرل دراسررررررته إلى حقل الواقع األوركسررررررترالي. وهنا يبدأ 

التررردريرررب على العزف، الجملرررة تلو األخرا، مع تررر كيرررد رغبرررات 

المؤلف، إلى جررانررب اإلصرررررررار الرردائم على دقررة عزف النغمررات 

ووضررروحها. ويروا أن قائد األوركسرررترا إرنسرررت آنسررررميه الحظ 

فونيات سيم»ات على مقطوعة سترافينسكي حين كان يجري التدريب

أن عررازف الترومبون يعزف نغمررة ري الطبيعيررة في « آلالت النف 

حين أن من األصررر  أن يعزفها ري دييز. ف برق إلى سرررترافينسررركي 

. إال «ري تعني ري»يسر له رأيه. فكان جواة سترافينسكي كالتالي 

ن ن رس عأن آنسررميه عاد وأبرق إلى سترافينسكي يشرح له وجهة 

احتمررال وجود خطرر  مطبعي في الن  ويرجوس أن يلقي ن رس على 

المخطوط األصررررررلي. وبعررد أيررام تلقى آنسرررررررميرره برقيررة ثررانيررة من 

 وهذا إن دل على شيء«. أجعلها ري دييز»سرترافينسكي يقول فيها 

فإنه يدل على أن قيادة األوركسرررررترا تتطلب موهبة بالغة التميز قلما 

 يقي نفسه.يملكها المؤلف الموس

لقد بدأ فن قيادة األوركسرررترا باالرتقاء منذ بداية القرن التاسرررع 

عشررررررر، وكان موازيا  لتطور العناصررررررر التعبيرية الرومانتيكية في 

الموسريقا. وقد لمعت أسماء كثيرة في فضاء قيادة األوركسترا. وفي 

القرن العشررررين أصرررب  بع  قواد األوركسرررترا نجوما  يشرررار إليهم 

فغيني غلر وبرونو فررالتر وينمن هؤالء نررذكر: فيلهلم فورتفيبررالبنرران. 

مرافنسرركي وإرنسررت آنسرررميه وأرتورو توسرركانيني وهربرت فون 

 بويم...إل .نييل بارييكاريان وليونارد بيرنشتاين ودان

بع  قرادة األوركسررررررترا يقودون من دون عصررررررا القيادة، أو 

تري يسررررررتخدمونها باقتصرررررراد شررررررديد. وفي هذا الصرررررردد يقول ديم

أعتقد ب ني أسررررررتطيع أن أعبر عن نفسرررررري أفضررررررل »ميتروبولس: 
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ولكن البع  يتمسرركون بعصررا القيادة. يقول برونو فالتر: «. باليدين

بفضرل طول العصا ودقتها تتضخم حركة اليد اليمنى، وحتى اليوم »

 ولكن مع م«. لم أجد ولم أسرررمع ب ي سررربب وجيه يبررالتخلي عنها

منصرررة القيادة التي يتراوح ارتفاعها قواد األوركسرررترا يسرررتخدمون 

 سم. 30إلى  25بوجه عام بين 

وبع  آخر من قررادة األوركسررررررترا، وهم ليسرررررروا بررالقليلين، 

يبرررالغون في حركررراتهم، ممرررا يربررر  العرررازفين ويشرررررروو جمهور 

المسرررتمعين. وفي هذا الصررردد يقول قائد األوركسرررترا فريتس بوو: 

قيادة الجيدة، فاالرتعاو الرزانة، ودوما  الرزانة، شرررط أسرراسرري لل»

المجهد والبهلوانيات الفارغة تسرترعي انتباس الجمهور وتصرفه عن 

االستمال للعمل الموسيقي، وتخلق اضطرابا  في عزف األوركسترا 

 «.يستحق إدانة النقاد

إن تكاليف التمارين الباه ة الثمن حددت على نحو صارم 

الذي كان فيه وقت التمارين األوركسررررترالية. لقد مضررررى الزمن 

قادة األوركسررترا أمثال شرريليبداتشرره وكوسرروفيتسرركي ومنغلبرغ 

ومررافريرنسررررررركري يرطررررالبون بتمررررارين ال تنتهي. لررررذا تتفرررراوت 

اسرررررررتراتيجيررات التمررارين تفرراوتررا  كبيرا . ثمررة العررديررد من القواد 

يعزفون العمررل من البرردايررة إلى النهررايررة ثم يعودون لتصرررررررحي  

خطاء ويعالجون المقاطع العيوة. البع  اآلخر يصرررررححون األ

الموسرررررريقية من البداية. والبع  يصرررررررخون ب على صررررررروتهم 

معرررددين األخطررراء أثنررراء العزف. والبع  يوقفون العرررازفين 

ويطلبون التغيير في كرل حرالة. وفي التمرين الثاني يعمل القواد 

المهرة وفق قائمة بالمشرررررراكل التي واجهوها في التمرين األول. 

ايرة مقاطع محددة يعالجونها بروية. وحين لرذا يخترارون من البرد

يضرررطلع قائد األوركسرررترا بتقديم عمل موسررريقي ألول مرة فإنه 

يدعو المؤلف، إن هو على قيد الحياة، ليسرررتشررريرس أثناء التمرين 

حول السررررررررعات والنواحي التعبيرية وحول النغمات التي تبدو 

 غير صحيحة.
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على قائد إن لكل مقطوعة موسررررريقية خاصرررررية جوهرية ينبغي 

األوركسررررترا أال يخونها. وتسررررتمد المقطوعة خاصرررريتها من طبيعة 

الموسيقا  اتها والتي نش ت من شخصية المؤلف ومن الفترة الزمنية 

التي أُلفرت فيهرا. وبكلمرات أخرا فرإن لكرل مؤلف أسررررررلوبه الخا  

 الذي ينبغي على قائد األوركسترا أن يكون مخلصا  تجاهه.

ألوركسررررررترا ال يمكن تعلمرره من الكتررب، وأخيرا  إن فن قيررادة ا

وأحيانا  ال يمكن تعلمه مطلقا . إنه يحتاج إلى اسررتعداد خا  وموهبة 

خراصررررررة قلمرا تمتع بهرا العرديرد من المؤلفين الع رام. إنره يحتاج إلى 

القدرة على إلهام المؤدين والت ثير فيهم، وإلى إيصررررال األفكار إليهم 

على  ل  قائد األوركسررررترا  على نحو مقنع وسررررلس. والمثال البارز

آرتورو توسرررررركرانيني. فقد درس العزف على آلة الفيولونسرررررريل، ثم 

عمل عازفا  في أوركسررررررترا أوبرا قامت بجولة في أمريكا الجنوبية. 

وفي ريو دي جررانيرو حررل، لسرررررربررب من األسرررررربرراة، محررل قررائررد 

األوركسترا الرسمي وقاد أوبرا عايدس من الذاكرة. ومنذ  ل  الوقت 

جمره وقراد العرديرد من األوركسررررررترات الهرامرة في إيطاليا وفي لمع ن

الواليررات المتحرردة. كرران يقود من الررذاكرة. قيررل عنرره برر نرره يعررالج 

الموسرررررريقرا كمرا لو أنها شرررررريء مدرك بالحواس، وهو دائم االهتمام 

برالخ  اللحني وبرالبنراء ككل. وفوق كل  ل  تميز أدائه بالوضرررررروح 

 وباألمانة تجاس أسلوة المؤلف.
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 قيادة األوركسترا

 ميساك باغبودريان

 

يطلق مصررررررطل  القيادة الموسرررررريقية على العملية التي يقوم من 

خاللها شرخ  معين بتوجيه مجموعة من الموسيقيين في أداء عمل 

 موسيقي مشترك. 

ا ال بد لهم من العندما يقوم عدد كبير من الموسررررريقيين ب عمل مع 

قررال المنرراسرررررررب وموازنررة إيجرراد طريقررة للبرردء سررررررويررة واختيررار اإلي

األصرروات بين بعضررها البع ، وإيجاد شررخصررية واحدة للمقطوعة 

 الموسيقية.

 
 تاري  مفهوم قيادة األوركسترا

بداية ، وعندما كانت مجموعات صررغيرة من الموسرريقيين تجتمع 

ألداء بع  المقطوعات لم تكن هناك حاجة لهذا الشررررخ  فقد كان 

ور معتمدا  على قوس آلته أو على أحرد العرازفين يتكفرل ب داء هذا الد

حركة رأسررررره. إال أنه ومع ظهور الفرق الكبيرة بدأ الناس يحتاجون 

 إلى قائد رمتفرغر للقيام بهذس المهام.

وقد بدأ اسرتخدام حركات األيدي منذ العصور الوسطى كوسيلة 

للتعبير عن شرركل األلحان، وفي الكنيسررة جرت العادة أن يحمل قائد 

أداة توضرررررر  حركته، فكان يقوم بتحري  هذس األداة  الفرقرة بيردس أي

إلى األعلى واألسفل لتوضي  اإليقال وبهذا يكون قد ظهر أول شكل 

 من أشكال عصا القيادة.
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في القرن السررابع عشررر اختلفت أسرراليب توضرري  اإليقال، حيث 

نالحظ في صرررور من تل  الحقبة اسرررتخدام األوراق الملفوفة أو قطعة 

 تمرار استخدام األيدي.خشب صغيرة مع اس

ويذكر أن عصرررررا كبيرة تم اسرررررتخدامها في قيادة األوركسرررررترا 

تسرببت في موت المؤلف الموسريقي جان باتيست لولي، الذي هرس 

بمناسررررربة شرررررفاء المل ،  Te Deumقدمه بها أثناء قيادته مقطوعة 

 حيث التهبت قدمه بسبب الكزاز وتوفي بعد شهرين.

أن يقوم أحررد أعضررررررراء الفرقررة  وفي نفس المرحلررة بقيررت عررادة

بقيرادتهرا أثناء عزفه، وغالبا  ما كان هذا الدور يسررررررند للكمان األول 

ا للقيادة أو عازف الليوت الذي  الذي كان يسرتخدم قوسره بمثابة عص 

 كان يقود الفرقة بحركات رأسه.

أما في المقطوعات التي كانت تستوجب استخدام الهاربسيكورد 

 لى عازف هذس اآللة.فقد عهدت هذس المهمة إ

وفي عرو  األوبرا كان هناك قائدا أوركسرررترا اثنان: عازف 

على إحدا اآلالت  ات لوحة مفاتي  يهتم بالمغنين، وعازف الكمان 

 األول الذي يهتم باألوركسترا.

في بداية القرن التاسررع عشرررر أصررب  عرفا  أن يخت  شرررخ  

ر  على آلررة بقيررادة األوركسررررررترا دون أن يقوم بررالعزف أثنرراء الع

موسررريقية. وبدأ يتوسرررع حجم األوركسرررترا وأصرررب  اسرررتخدام عصرررا 

القيرادة مر لوفرا  أكثر كونره أدق من حركة األيدي واألوراق الملفوفة. 

ومن أوائل قادة األوركسرررترا نذكر: لويس شررربور، كارل ماريا فون 

فيبر، لويس أنطوان جوليررران، وفيليكس منررردلسررررررون. ويمكننرررا من 

 أنهم جميعا  كانوا من المؤلفين الموسيقيين. أسمائهم أن نكتشف

مندلسررون هو أول قائد أوركسررترا اسررتخدم عصررا خشرربية دقيقة، 

للمحراف رة على اإليقال، وهو التقليد المتبع حتى أيامنا هذس وإن وجد 

قادة أوركسرترا مشرهورين ال يقومون باستخدام هذس العصا مثل بيير 

 بوليز وديمتري ميتروبولوس.
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ا من أوائل  أما هيكتور برليوز وريتشرررررارد فاغنر فكانوا أيضررررر 

ا تتحدث عن هذس المادة. ويعتبر  قادة األوركسرترا وقد كتبوا نصوص 

برليوز أول قائد أوركسترا متميز. أما فاغنر فقد كان الشخ  الذي 

غيّر دور قائد األوركسرررررترا من شرررررخ  مسرررررؤول عن توقيت أداء 

  يقوم بإضرررفاء ترجمة األدوار والمحاف ة على اإليقال، إلى شرررخ

 شخصية للمقطوعة.

 تقنيا  

تعتمد قيادة األوركسرررررترا على التواصرررررل الفني بين مؤدي هذا 

العمل، وال توجد قواعد حصرررية تقضرري بصررحة طريقة القيادة هذس 

أو تلرر ، ويمكننررا أن نجررد تنوعررا  كبيرا  في أسرررررراليررب القيررادة، إال أنرره 

 يلي: يمكن تلخي  مهمات قائد األوركسترا فيما

تحديد اإليقال، وإعطاء اإلشارة للعازفين بحلول دورهم، ـرررررـررررر  1

ا دراسة  والسيطرة على الصوت الصادر عن المجموعة. وأيض 

دقيقة لعناصرررر التعبير الموسررريقي للمقطوعة المؤداة )السررررعة 

وتغيراتهررا، التبرراين الصرررررروتي، وضرررررروح تقنيررات العزف...( 

ي  وإيصرررال هذس المعلومات إلى المجموعة. وتسررراعد في توضررر

 ل  حركات األيدي التي تتم دراسررررررتها أثناء دراسررررررة المدونة 

 الموسيقية.

ـرـ يقوم قائد األوركسترا بتوضي  النب  بشكل عام بيدس اليمنى  2

مع العصررررا أو بدونها، حيث تقوم اليد برسررررم أشرررركال متعارف 

عليهررا في الهواء تتعلق بمقيرراس المقطوعررة. ويقوم بع  قررادة 

يه االثنتين لتوضي  هذس األشكال حيث األوركسرترا باستخدام يد

ا لليد اليمنى، إال أنه وبالنسبة  تشركل حركة اليد اليسررا انعكاسر 

لغالبية قادة األوركسرررررترا هي حركة يفضرررررل تجنبها، والبع  

اآلخر يراهرا حركرة ممنوعرة، ويعتبرون أن مهمة اليد األخرا 

هي إعطاء إشررررارات الدخول، وتوضرررري  التعابير الموسرررريقية، 

جمل وغيرها من العناصر المكونة للعمل الموسيقي. ويمكن وال
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لقائد األوركسرررترا اسرررتخدام وسرررائل أخرا لمسررراعدة العازفين 

 كالتنفس معهم أو عن طريق ن رة عين سريعة.

وبررالرغم من أن كررل موسررررررريقي عررادة يعرف أمرراكن عزفرره 

وأمرراكن توقفرره إال أنهم في مع م األحيرران يحترراجون إلى إشرررررررارة 

قرة في الدخول، وخاصرررررررة بعد فترات صرررررررمت طويلة تعطيهم الث

آلالتهم، فقررائررد األوركسرررررررترا هو الوحيررد الررذي يقرأ من المرردونررة 

الكاملة للعمل الموسرريقي، حيث نجد أدوار اآلالت المختلفة للفرقة 

مرتبررة بشررررررركررل عررامودي خالفررا  عن رنوطررةر كررل عررازف الررذي 

ئد ايسرررررررتطيع فق  أن يقرأ الدور المخصررررررر  له، وبالتالي فإن ق

األوركسررررترا هو الوحيد الذي يسررررتطيع ر ية هندسررررة المقطوعة 

 كاملة وتصور النتيجة المرجوة.

إن قيادة األوركسررترا هي اختصررا  معقد، وخاصررة أننا  كرنا 

أن مهمة قائد األوركسترا تطورت من رضاب  إيقالر إلى رمخرجر 

للعمرل الموسرررررريقي. فعلى قرائرد األوركسررررررترا أن يكون على معرفة 

ة بالمدونة الموسرريقية ليتمكن من تصررحي  األخطاء التي يمكن متعمق

لموسررريقيي الفرقة الوقول بها وخلق تصرررور لعلوان الصررروتية التي 

يريرردهررا في المقطوعررة دون المسررررررراس برر فكررار المؤلف وأسررررررلوة 

عصررس، إ  أنه لن يكون مقنعا  أداء مقطوعة من العصر الرومانسي 

 .  مثال  ب سلوة وصوت العصر الكالسيكي

إضرافة إلى المعرفة الموسيقية، يجب أن يتمتع قائد األوركسترا 

بقرردرة التواصرررررررل اإلنسررررررراني الفني مع الموسرررررريقيين لنقررل أفكررارس 

وتصرررررروراتره الموسرررررريقيرة إليهم. ويختلف أسررررررلوة عمرل كرل قرائد 

أوركسررترا عن غيرس، فهناك من يشررررح ما يريد في بداية العمل، ثم 

تمر لتصرررحي  األخطاء وهناك يقوم بإيقاف األوركسرررترا بشررركل مسررر

من يقل في الكالم ويعتمد على يديه وتعابير وجهه لتوضرري  ما يريد 

من الفرقرة. وهنراك فئة من قادة األوركسررررررترا تقوم ب داء المقطوعة 

من البردايرة إلى النهرايرة عدة مرات، وفي كل مرة تقل األخطاء ومن 

ار تكر ثم يوجه بع  المالح ات التي يراها ضرررورية، ويعود إلى
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المقطوعررة مرات عررديرردة. أمررا فئررة أخرا، فتقوم برراختيررار المقرراطع 

ا للعمرل عليهرا بترو ومن ثم تُرب  هذس  ا أو موسرررررريقير  الصررررررعبرة تقنير 

المقراطع مع بعضررررررهرا البع ، ليكتمل الشرررررركل النهائي للمقطوعة. 

وهناك قادة أوركسررترا يتمتعون بصرربر وهدوء أعصرراة مقابل قادة 

 الحادة. آخرين مشهورين بطباعهم

وفي النهاية، ومما الشررر  فيه أن فن قيادة األوركسرررترا هو فن  

حرديث بالنسرررررربة لفنون العزف اآللي، ولكنه تطور بسرررررررعة كبيرة 

ليصررررررل إلى شرررررركله الحالي، وليس النهائي، حيث ما زالت مدارس 

 قيادة األوركسترا تعمل على تطوير هذا الفن وصقل شكله.

 

 

 

 غوســــــــتاف ماهلر أو األوركسترا خارج نطاقها

 

 حوار مع الموسيقولوجي هنري لويس دوالغرانج
Louis de la Grange –Henri  

 

 

 موسيقي وقائد أوركسترا كمؤلف  Mahlerحدثنا عن ماهلر 

  Berliozمرراهلر هو المؤلف الموسرررررريقي الثرراني بعررد برليوز 

وركسرررترا الحديثة مسرررتفيدا الذي اكتشرررف واسرررتغل كل إمكانيات األ

بشرررركل كبير من تنول واختالف ألوانها اآللية. هو الثاني أيضررررا بعد 

برليوز في القيام بمهمتين بنفس السوية واالحترافية وأعني  الت ليف 

الموسرررريقي واألداء الموسرررريقي وبالتحديد قيادة األوركسررررترا. يمكننا 
                                                           

 ر  لحياة وأعمال غوستاف ماهلر نسي من أم أمريكية، مؤرــ موسيقولوجي فGustaw 

Mahler .درس في عدة جامعات فرنسية وأمريكية . 
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ية ضخمة هي آلة القول إن ماهلر تعامل مع األوركسترا كدلة موسيق

تعبيرس المفضررررررلررة؛ هو هنررا تمررامررا كعررازف كمرران محترف يتعررامررل 

 ويعزف مع آلة ستراديفاريوس مثال. 

يبقى مع  لر  أن هرذا العرازف المبدل على هذس راآللةر الكبيرة 

والضررررررخمة، لم يكن يقوم بذل  لمجرد االسررررررتعرا  أو الغرور أو 

جل  ل   كان يوظف  الرب  المادي. هدفه كان تعبيريا أسراسا  ومن أ

كرل ما يمكن أن تمنحه األوركسررررررترا من تنول في الجرس والطابع 

اللوني لتحقيق هرررذا الهررردف التعبيري.  ان روا مثال إلى المرررارو 

الجنائزي في السررريمفونية األولى وكيف أجبر اآلالت أن تحلق عاليا  

 وأن تغامر بالعزف في طبقات لم تعتاد العزف فيها مسبقا . 

ماهلر دورا حاسررررما في تطور األداء األوركسررررترالي  لقد لعب

ليس فق  بسررررربب رأ نهر ودقة سرررررمعه األسرررررطوريان بل في طريقة 

تعرراملرره مع العررازفين؛ كرران يجبرهم وبعنف غررالبررا على أن يتخطوا 

طاقاتهم أثناء العزف وأن يتسرررررراموا ويتجاوزوا أنفسررررررهم. اشررررررتهر 

م  بحسررررررهم الموسرررررريقيون في فيينرررا في الواقع بتفررراخرهم وزهوه

الموسررريقي الفطري والذي جعلهم يعتقدون أن العزف هو أمر سرررهل 

خاصررررة حينما يتعلق األمر بموسرررريقى تنتمي إلى عالمهم الموسرررريقي 

الموروث.  بررالمقررابررل كرران مرراهلر يعتقررد أن هررذا رالتسرررررريرربر وهررذس 

الفطرة وهرذا التسرررررراهرل هو أمر خراطئ جردا بل يمثل خطرا كبيرا. 

يا قاسررر وسررريقى وأدا ها يتطلب عمال دقيقابالنسررربة له كان عزف الم

ويحتراج إلى ن رام صررررررارم من التردريرب الفردي والجماعي. يحكى 

مثال أنره أعراد رالريشرررررريتراتيفر الرذي تعزفره آالت البا  في بداية 

الحركة الثانية من السرررريمفونية التاسررررعة لبيتهوفن، أعادها مائة مرة 

ن مع الموسررررريقيي قبل أن يرضرررررى عنها. كان يعتقد أن التعامل بعنف

سرررررريولد لديهم حالة نفسررررررية جديدة ومغايرة يمكن لها أن تحول أداء 

األوركسرترا كاملة رأسرا على عقب. وبحسرب ما وصلنا من مقاالت 

 وتعليقات فإنه يبدو أن ماهلر قد نج  بهذا األمر.
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 هل كان لموسيقيي تل  الفترة عادات كثيرة سيئة

برة لماهلر كانت كل هرذا من المؤكرد والمعروف. ولكن برالنسرررررر

عادة أو تقليد هو أمر مدان ومرفو . كان شرخصا  ا ن رة ور ية 

مجددة ولهذا كان لديه وعي حاد باألخطاء العميقة في األوركسترات 

 وفي المؤسسات الموسيقية.

 

هل يمكن  أن تقدم لنا بع  األمثلة عن هذس األخطاء وعن الطريقة 

 التي استخدمها لعالج  ل .

لم يمر يوم على مررراهلر و لررر  اعتبرررارا من عرررام  في  الواقع

دون أن يجد نفسرره أمام أوركسررترا، سررواء كقائد أم كمسرراعد  2662

قائد. لقد قال يوما لزوجته عن إحدا األوركسترات: علي أن أحاول 

تحويل هذا الركام إلى بنية متراصرررةر. كان الموسررريقيون ال يفهمون 

فها. كان يشررررررعر بذل  عن التي يؤل االموسرررررريقر أو ال يقردرون غرالبرا  

طريق الن رات الغاضرررربة واليائسررررة بنفس الوقت التي يوجهها إليه  

مثال عررازف ترومبيررت عليرره أن يعزف دورس دون أن يرردرك معنى 

وهدف نوطات كتبت في المجال العالي جدا آللته. إن م سرررراة ماهلر 

هي في كونه سرررابقا لعصررررس. رفضررره معاصرررروس بشررركل شررربه تام 

وقلة منهم كان يقدر الموسرررريقى التي كان يكتبها.  كمؤلف موسرررريقي 

سرررررراد االعتقرراد برر ن مررا ينق  مرراهلر كمؤلف موسرررررريقي حقيقي هو 

االبتكار من جهة، وأن ما كان ينقصره كقائد أوركسترا هي العبقرية  

من جهررة أخرا. في الواقع هو لم يتمكن من فر  نفسررررررره كمؤلف 

نه فر  نفسرررره أوال موسرررريقي إال في وقت مت خر ولم يتم  ل  إال أل

 كقائد أوركسترا متمكن ومبدل. 

 

هرل يمكن لر  أن تعطينرا مثراال ل  على أعمال قادها وأسررررررتطال فيها 

 مخالفة تقاليد األداء المعروفة حينها.
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لقرررد قررراد مررراهلر بع  األعمرررال التي تنتمي إلى ريبرتوار 

الموسرررررريقى السرررررريمفونية  محورا في توزيعها األوركسررررررترالي. لقد 

نها التغييرات التي قام بها في السرررررريمفونية الخامسررررررة أو أثرارت حي

الثررالثررة لبيتهوفن فضرررررررائ  كبيرة ولم ي هر االهتمررام في الواقع إال 

مت خرا ربنسرخهر هذس من  األعمال الموسيقية الكالسيكية. لقد الحظ 

النقاد أن ماهلر كان يقود األوركسرترا مسرتخدما الصوت القوي جدا 

Fortissimo  ناعم والهاد  جدا والصررررروت الpianissimo  أكثر

من أي قررائررد أوركسررررررترا آخر ولقررد كتررب الكثير عن هررذا التنرراق  

الكمي في كتلة الصررروت لدا ماهلر. ولكن علينا أن نقدر وندرك كم 

 من الجهد والوقت تطلب هذا األمر من قبله. 

 

هل كتب ماهلر الكثير عن حياته وبالذات هل عبر بشررركل علني عن 

 عاصريه؟آرائه في م

لنتمعن جيردا براألمر؛ إن التعبير عن آرائره كران أمرا صررررررعب 

التصرور بالنسربة له. كان ماهلر مدركا أن  ل  سيخلق له الكثير من 

األعرداء من نراحيرة  ثم أنره قرد اسررررررتفراد من نراحية أخرا من تجربة 

فراغنر في هرذا الميردان  إ  انرره كرران مقتنعررا أن من الخطر أن يتحول 

إلى أديررب أو كرراتررب. نحن ال نعرف في الواقع  المؤلف الموسرررررريقي

آراءس إال عن طريق رسررررائله وبع  الشررررهادات التي وصررررلتنا من 

معاصررررين له. لقد وصرررفوا لنا كيف كان يدرة األوركسرررترا سرررواء 

أكان  ل  من أجل العرو  الموسررريقية في قاعات العرو  أو من 

 أجرررل الحفالت الغنرررائيرررة. تحكى إحررردا الطرف حول طريقتررره في

تردريرب األوركسررررررترا: كران ماهلر يصررررررر دائما على إعادة عزف 

النوطررات األولى من الحركررة األولى من السرررررريمفونيررة الخررامسرررررررة 

لبيتهوفن. هذا أدا إلى أن يشررعر العازفون بحنق وغضررب شررديدين 

من تكرار  ل  وبالتالي انعكس هذا األمر على طريقة أدائهم. حينها 

د جدا أيها السرررررادة ولكنني أرجوكم توجه إليهم ماهلر قائال: رهذا جي
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أن تحاف وا على هذا الحنق عند أداء السرررررريمفونية هذا المسرررررراء في 

 .الحفلر

 

 كيف جدد ماهلر في التعامل مع األوركسترا

بر لف طريقرة وطريقرة. لقرد كران يطلب من النفخيات أن تعزف 

موجهة فتحات الهواء نحو األعلى وخاصرررررة بالنسررررربة آللة الهورن.  

)أي عزف  Flatter zungكتب للفلوت مسرررتخدما أسرررلوة  كما أنه

النوطة بشرررركل سررررريع عن طريق ضررررربات سررررريعة للسرررران بحيث 

(. ولكنه لم يكن Tremoloيصرررررب  الصررررروت أقرة الى التريمولو 

يتوصرررررررل الى مبتغرراس فق  عن طريق العنف كمررا يمكن أن يفهم من 

كرالمري. لرم يركرن أحرررد مرثرلررره يفهم بعمق سرررررريكولوجيرررة المغنين 

لموسرريقيين وكان يتعامل معهم انطالقا من هذا الفهم. لقد الحظ أن وا

( كان يتم عزفها Crescendoإشرارات األداء كتزايد قوة الصروت )

تعزف  Diminuendoبينمرا كرانت إشررررررارة األداء  Forteوكر نهرا 

 rallentendoمباشررررة وك نها بيانو. ليحصرررل على التعبير األدائي 

سررررررّرلر وللحصررررررول على كررران مررراهرلرر يركرترررب رمرع عررردم الت

accelerando .كان يكتب رمع عدم التباطؤر 

 

هل طريقته في كتابة إشارات األداء هذس كانت مختلفة عن تل  التي 

 استخدمها قادة أوركسترا آخرين.

لم يكترب أحرد من قبرل مراهلر إشررررررارات أداء بمثل هذا التنول. 

 ينعلينرررا أن نتنبررره هنرررا إلى أن أغلبيرررة الموسرررررريقيين الرومرررانسرررررري

والكالسرررررريكيين كرررانوا يكتبون نفس إشررررررررارات األداء لكرررل أجزاء 

األوركسررررررترا. ولكن الكل يعرف أن أداء ربيانور والذي تؤديه آلتي 

الترومبيررت أو التوبررا ال يمتلرر  نفس حجم الصرررررروت الررذي يمكن أن 

تعطيرره آلررة األوبوا مثال . برليوز كرران من هؤالء الررذين اسررررررتطرراعوا 

ات الصررررروت داخل األوركسرررررترا وبالتالي التمييز بين مختلف تنويع
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فلقررد أجبر كررل آلررة أو كررل مجموعررة من اآلالت على تنويع أدائي 

مختلف عن اآلخرين: على سررررربيل المثال كان يطلب من آلة األوبوا 

بينما يطلب من آالت الكمان األربع    Fortissimoأن تعزف بقوة 

د . لقpianissimo عشررررررة األولى أن تعزف بصررررروت خافت جدا 

كان ماهلر من األوائل الذين أخذوا بعين االعتبار الحجم الصرررررروتي 

 الخا  لكل آلة.  

يمكن اعتبار أن احترام العمل األصررررررلي والحذر والفعالية في 

تغيير التوزيع األوركسرررترالي لسررريمفونيات شرررومان من قبل ماهلر، 

هو عمل نمو جي في هذا الميدان. على سررربيل المثال ولكي يحصرررل 

م لصرروت األوركسررترا كان يجعل اآلالت تدخل الواحدة على تضررخي

تلو األخرا للحصرررررول على هذا الت ثير. أحيان  أخرا ومن أجل أن 

يوضررر  مفصرررلة الجمل الموسررريقية كان يجعل بع  اآلالت تعزف 

ر وفي أحيرران Legatoر واألخرا ليغرراتو Staccatoرسررررررترراكرراتو 

ين نفس أخرا كان يحذف مضرررراعفات اآلالت )أي عندما تعزف آلت

الخ  اللحني( التي ال فررائرردة منهررا. ولكنرره في جميع األحوال كرران ال 

 يغير في الطابع األصلي الصوتي  محترما اختيار شومان نفسه.

 

بمعنى ما كان يريد إ ا  خدمة فكر شرررومان عن طرق ووسرررائل أكثر 

 حذاقة وأكثر اكتماال من تل  التي استخدمها شومان نفسه.

هدف ماهلر سوا توضي  فكر المؤلف هذا صحي ، إ  لم يكن 

ونقبه بنقاء وصرردق أكبر. ولكنه لم يكن يفكر أو حتى يتصررور أن ما 

يقوم به سريبقى أو سيستفاد منه في المستقبل. لم يكن أحد يدرك أكثر 

منرره الطبيعررة اللح يررة لعداء الموسرررررريقي. حتى تعليقرراترره الكتررابيررة 

دم من قبله وإشرررررراراته التي وضررررررعها على أعماله هو كانت تسررررررتخ

حسررررررب الشررررررروط المادية لكل عر  مختلف وحسررررررب ال روف 

السررررررمعيررة للصرررررررالررة التي يقرردم فيهررا العر . لقررد رف  كليبمرر 

Klemperer   دائما عزف سريمفونيات شرومان في النسخة التي قام

بهرا مراهلر إ  كان يعتقد أن التحويرات التي قام بها هي خاصررررررة به 
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ر أشرررررررار إلى زوجترره أن تحتفظ وبقيررادترره لهررا. ولكن يبقى أن مرراهل

برالمخطوطرات الموسرررررريقيرة الكالسرررررريكية التي غيّر فيها معتقدا أنها 

 ستكتسب بع  األهمية وقد تصب  مفيدة في المستقبل.

عند االسررتمال إلى تسررجيل حديث لسرريمفونيات شررومان مع تنقي  

وتعرديالت مراهلر، سررررررنالحظ أنره لم يغير إال القليل بحيث أنه ال يمكننا 

حظ إال البع  منهرا. لقد سررررررعى إلى أن يحافظ على قلة المهارة أن نال

الرتري أظرهررهرررا شررررررومررران في التوزيع األوركسررررررترالي ألعمرررالررره 

األوركسررررترالية، مع األخذ بعين االعتبار التطور التقني اآللي في نفس 

الوقت. على سررررربيل المثال كانت آالت الترومبيت على زمن شرررررومان 

األولى بشرررررركل مرضرررررري وبالتالي  عاجزة عن عزف النوطات الثالث

فلقرد غيرهرا شررررررومران مضررررررطرا. ما فعله ماهلر هو أنه طلب أن يعاد 

عزف النوطات األصررررلية ن را للتطور الحاصررررل في اآللة خالل فترة 

 الخمسين السنة التي تفصل المؤلفين.

 

هل يمكن حاليا أن يقود قائد أوركسررررررترا عمال لماهلر كما كان هو  

 يقودس

أي قررائررد أوركسررررررترا عليرره أن يعود دائمررا  إلى  بررالطبع ال. إن

المخطوط الموسررريقي نفسررره، مدركا  وبشررركل مسررربق أنه لن يجد فيها 

حقيقرة علميرة موضرررررروعيرة برل حقيقرة نسرررررربيرة  اتيرة. أعتقد أن قائد 

هو الوحيد الذي اسرررررتطال أن يذهب  Eliahu Inbalاألوركسرررررترا 

أداء هذا القائد  بعيردا في تفسررررررير وأداء مرا هدف إليه ماهلر. قد يبدو

أقل ررومنسرررررريةر مما اعتدناس ولكني  أعتقد أنه وجد مسرررررريرا  أدائيا  

يشرررررربره أو يقترة من المسررررررير األدائي لمراهلر، من حيرث الدقة في 

 التعامل مع الن  وعدم إهمال أي تفصيل حتى ولو كان صغيرا.
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هل يمكننا أن نتكلم عن قادة األوركسررررررترا الذين عاصررررررروا ماهلر 

 وآخرين Hans von Bülow1بيلو  كهانز فو

فيما عدا بيلو، لم يكن ماهلر يبدي إعجابا ب ي قائد أوركسررررترا آخر 

لحضررور  بطريقة مطلقة. ابتداء  من سررن الخامسررة وعشرررين دعي مرارا  

. كران هذا األخير قائدا  Ernest Von Suchالحفالت التي كران يقودهرا

معروفا  في تل  الفترة وكان يقود أوركسررررترا بالط منطقة السرررراكسررررونيا  

في مدينة درسررررردن. سررررريصرررررب  هذا القائد فيما بعد القائد المفضرررررل لدا 

ريتشررررارد شررررتراوس وسرررريقود نصررررف أعماله الغنائية تقريبا. كان يعتبر 

د ماهلر إعجابه حينهرا قرائرد أوركسررررررترا ماهرا  وشررررررهيرا  ومع  ل  لم يب

بقيادته ألوبرا فاغنر رتريسرررتان وإيزولدةر. من المؤكد أن ماهلر اسرررتمع 

وهو يقود أعمال  Hans Richterفي شرررررربرابره الى قرائد األوركسررررررترا 

غنائية وسررررريمفونية، وكان يعلم مقدار إعجاة فاغنر به وتقديرس له ولكن 

نغم في هررذا لم يمنعرره من أن يعلق بعررد مشرررررراهرردترره ألوبرا رأسرررررراطين ال

نورمبرغر قررائال: رلقررد قرراد العمررل أول مرة كمعلم حقيقي، وفي المرة 

الثانية كمعلم مدرسرررررة، وفي المرة الثالثة كمعلم حدادةر. بالنسررررربة لماهلر 

كان ريشررررتر ينتمي إلى جيل مختلف عنه تماما. لومه لريشررررتر هو أنه لم 

ا. ريكن يعمرل على المخطوط، ولم يكن يتدرة بما يكفي مع األوركسررررررت

في الواقع لقرد كران لماهلر موقف رخا ر من مفهوم رالتقاليدر األدائية، 

إ  كان ال يؤمن إال بالجهد والدراسررة والعمل والموهبة أيضررا دون شرر . 

عنردمرا عمرل في أوبرا مردينرة هرامبورغ كران الحرديرث يردور حول تطلبه 

ن م الشررررررديرد، فيمرا يتعلق برالردقرة مع أنره لم يكن حينها قد تجاوز الثالثين

عمرس. لم يكن ماهلر أبدا بالموسرررريقي رالطيبر. رأيه بقائد االوركسررررترا 

لم يكن مغايرا، ولم يكن  Arthur Nikisch (2)المبردل والبارل نيكيتش

                                                           

هو قائد اوركسترا ومؤلف موسيقي وعازف بيانو.  Hans Guido von Bülowـرررررـررررررـرررررر   1 

عرف بذاكرته القوية التي كانت تسرررررم  له  بقيادة أعمال فاغنر عن ظهر قلب. هو من 

 إيزولدةر وأساطين النغم في نورمبرجر لفاغنر.قدم ألول مرة أوبرا رتريستان و

(. تميز بحضورس الطاغي على خشبة 2922ــ  2655قائد أوركسترا وعازف كمان مجري )ـرـر   2 

المسررح وب سرلوبه السرلس اللذين جعالس يحصرل من األوركسرترا على تنويعات لونية وصوتية  

 لم تكن معتادة حتى  ل  الوقت.
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يبردي نحوس أي نول  من اإلعجراة. من المؤكرد أنره قرد وجرد نفسرررررره  في 

 فترة ما في موقع منافسرررة مع نيكيتش، عندما عمل في أوبرا مدينة ليبزغ

ولكن لم تكن الغيرة هي المحرك الرئيس في شررررخصرررريته. أعتقد أنه كان 

باألحرا يشررررعر بالمرارة أمام سرررررعة وسررررهولة الشررررهرة العالمية التي 

حصررررررل عليهرا نيكتش، وحتى ريتشررررررارد شررررررترواس مقرارنرة بالطريق 

الصرعب والمضرني الذي كان عليه أن يسررلكه، ليصرل إلى ما وصررلوا هم 

جهدس هو. عندما  هب ماهلر الى روسررريا )ثالث إليه بجهد أقل بكثير من 

( كان نيكيتش هناك بمثابة إله للجمهور 2907ـررـرر2902ـررـرر2697مرات 

الروسري؛ ربما كان  ل  بسربب أصله السالفي  ولكن في جميع األحوال 

لم يكن هو أو ريتشررررررارد شررررررتراوس من المعجبين برره عنرردمررا كرران يقود 

يبرردو من خالل المراسررررررالت  الريبيرتوار األلمرراني، على األقررل هررذا مررا

 بينهما. 

 اآلن ما هي عالقته بريتشارد شتراوس.

إن مرا عكر دائمرا صررررررفو العالقرة بينهمرا، هو الحديث المسررررررتمر 

لشرتراوس حول أجرس لقيادة الحفالت الموسيقية وأرباحه التي ت تيه من 

الت ليف الموسرريقي. كان يسررتمتع بلعب دور رتاجرر الموسرريقا، وبالرغم 

أتاس النجاح والشرهرة بسرررعة البرق،  على عكس ماهلر تماما. من  ل  

كران ينج  في كرل مرا يقوم بره أو حتى يلمسرررررره، بينمرا عانى ماهلر من 

أجل أن يجد مصرررررداقيته كمؤلف موسررررريقي. برأي إن النجاح السرررررريع 

والسرررهل لشرررتراوس، والسرررهولة في التعامل مع األمور والتي هي نول 

ووعيرره الحرراد بررامكررانيرراترره، وحرردودس  من الموهبررة في نهررايررة األمر،

الشررخصررية، وبالذات عدم  محاولته تجاوز ما ال يمكنه السرريطرة عليه، 

أو التعامل معه، هو الذي اضرررررر بشرررررتراوس، وحّجم إمكانياته الهائلة.  

كران شررررررتراوس من هؤالء الرذي يتقنون التعامل مع عصرررررررهم، على 

د على عكس عكس مرراهلر تمررامررا. كرران شررررررتراوس يقود من أجررل النقو

مراهلر تمررامررا. سرررررر لرره مرة شررررررتراوس عنرردمرا عراد من إحرردا جوالترره 

األمريكيررة: رأحرر   لي اآلن، كيف هي أمريكررا؟ أتمنى أنرر  اسررررررتطعررت 

العودة بكميرة ال بر س بهرا من النقودر. أسررررررئلرة أثارت غضررررررب ماهلر 
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وحنقه، إ  لم يكن يعير موضرررررول األجر أهمية كبيرة كما أنه كان يبذل 

هرد والطراقرة واالهتمرام سررررررواء أكان الحفل سرررررريقام في نفس مقردار الج

 أوروبا أو في أمريكا.

 

هل اشررتهر شررتراوس وعرف كقائد أوركسررترا عن طريق الصررحافة 

 واإلعالن كما هي حال قادة االوركسترا الحاليين.  

نعم، وال. ولكنرره كرران على عكس مرراهلر؛ كرران مؤلفررا  أوال وقررائررد 

جيالت الفونوغرافية له وهو يقود، أوركسررررررترا ثرانيرا . لدينا بع  التسرررررر

ووصررررلنا مثال تسررررجيل لحفل قاد فيه السرررريمفونية مقام صررررول الصررررغير 

لموزارت. ولكن ما وصررلنا من الشررواهد هو  و قيمة توثيقية وليس فنية؛ 

كان شرررتراوس ال يحب تدريب األوركسرررترا، ولم يكن من عشررراق العمل 

 والجهد.

 

 

 إ ا سمحت Hans von Bülowلنتكلم قليال عن هانز فون بيلوو 

وهو الذي مهد  ربيلوور كران حقا أول قائد اوركسررررررترا ع يم،

الطريق أمررام مرراهلر. كرران لررديهمررا نفس الرف  للتقرراليررد واألعراف 

ونفس الهوس برالتفراصرررررريل الدقيقة والر ية المبتكرة والمغايرة عند 

مقاربتهم لععمال الموسرريقية. كانت عبقريته تضررعه في منزلة بعيدة 

تلفرة جردا عن مكان ومنزلة  معاصررررررريه وزمالئه. كان عازف ومخ

بيانو عبقريا  واعتبرس ماهلر من أفضررل من عزف صرروناتات البيانو 

 لبتهوفن. 

أثارت قيادته لعوركسرررررترا الكثير من اللغ  والجدال والنزال، 

تمرامرا  كمراهلر، و لر  خالل بردايتره في مردينة برلين عندما دخل في 

عندما اسرررتلم عمله في مدينة  .ألوبرا هناكصررررال عنيف مع مدير ا

هرررامبورغ، قررراد مرة أو مرتين عمال  أوبراليررر   قبرررل أن يؤسررررررس 
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. وبرغم (1)األوركسرررررترا الخاصرررررة به والتي تجول بها في عدة مدن

عردائره الواضرررررر  والمعلن للسررررررامية إال أنه كان يبدي اعجابا  كبيرا  

ة اترره الغريبرربمرراهلر، حتى أنرره اعتبرس وريثرره الفني. كررانررت تصرررررررفرر

معروفة وشرررررهيرة: اعتاد مثال قيادة األوركسرررررترا وهو يرتدي قفازا  

أبي  وكثيرا مررا كرران يجلس مرراهلر في الصررررررف األول ويعطيرره 

 المخطوط الموسيقي قبل أن يبدأ بقيادة األوركسترا.

 

 هل كان هذا يتم أثناء التدريبات

نعم  وحتى أثنرراء حضررررررور الجمهور، هررذا مررا رواس مرراهلر في 

إلى  أول   Meiningenميرراترره. لقررد حول اوركسررررررترا مررايننغن يو

اوركسررررررترا حرديثة تعزف األعمال عن ظهر قلب. كان هو أيضررررررا  

وراء إطالق هذس التسمية : الباءات الثالثة، با  وبيتهوفن وبراهمز. 

 لقد كان ت ثيرس كبيرا في الواقع على جيل ماهلر وشتراوس.

 

 لماهلر هل أدا أعماال ل  

أمامه الحركة األولى من سرريمفونيته الثانية ولكنه  عزف ماهلر

صرد أ نيه قائال : إ ا كان ما أسرمعه هو موسيقى فإن أوبرا تريستان 

تبدو لي كسرررريمفونية لهايدن. طبعا هو حكم متسرررررل قليال إ  أن هذس 

السرررررريمفونيرة ال تبردو لنا حاليا أكثر حداثية من عمل فاغنر. لقد كان 

 ي تل  الفترة.بيللو في الواقع مريضا ف

 بماهلر إال كقائد أوركسترا. هو إ ا لم يكن معجبا  

فق  كقائد أوركسترا، ولكننا نستطيع القول أن فون بيلوو توفي 

وألهمرررت جنرررازتررره مررراهلر الحركرررة األخيرة من  2694في العرررام 

سرررررريمفونيترره الثررانيررة. لم يحصرررررررل مرراهلر في الواقع على الشررررررهرة 

ما قدمت سرريمفونيته الثالثة عام واالعتراف كمؤلف موسرريقي إال عند

                                                           

وركسترا تعزف سيمفونيات أة مانينتغن األلمانية والتي كانت أول هي اوركسترا مدينـررررررـررررررـرررررر  1 

 بيتهوفن عن ظهر قلب.
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وكان حينها في الثانية واألربعين من عمرس. وإني أتسرررررراءل  2902

 اآلن أيوجد كثير من المؤلفين الذين اشتهروا مت خرا كماهلر. 

 

يبدو أن ماهلر كان لديه تصررور مختلف لعوركسررترا التي كان 

 يقودها ولتل  التي كان يكتب لها

أعمررالرره من أجررل أن تعرف، ولكنرره في الواقع لقررد قرراد مرراهلر 

الحظ فيما بعد أن أغلب من قاد أعماله لم يكن يسرررتطيع الدخول الى 

عالمها، واكتشررراف أسرررررارها، واألماكن التي أبدل فيها ماهلر. لهذا 

 السبب استمر ماهلر في قيادة أعماله.

هرل تعتقرد أن هنراك قرادة أوركسررررررترا فليزالون متعلقين بتقراليد 

آخرين، خلقوا تقاليد جديدة بفضرررررل وسرررررائل االعالم معينة أكثر من 

 واالتصال الحديثة

ال أعتقرد أنره توجرد تقراليرد جرديدة بل عصررررررر جديد، وإن بقيت 

المعايير هي  اتها. هنال  المثير من القادة الذين ال يقدمون عمال إال 

بعد جهد وعمل ال يقدر، و ل  من أجل الحصول على نتيجة مميزة. 

أعتقد أن قائد أوركسترا يمكن له أن يقدم عمال جديرا وبالتالي انا ال 

باالحترام عندما يصررررررل الى بلد أو مدينة العر  ويكتفي بالتدريب 

مع االوركسررررترا يوما أو يومي مهما بلغت درجة احترافه لمهنته أو 

 عبقريته.

 

 إ ا أنت ال تفضل التشر م بالعمل

ر به بقد على المؤدي أن يدرك مسؤولية ما يقوم به وأن يقوم

كبير من الحرب والجرديرة، وكر نره كبير كهنرة أحرد المعابد القديمة. 

ولكن لعسرررررررف، هؤالء الكهنررة هم في طريق االنقرا ، ولهررذا 

أيضررا ال زالت  كرا بع  أكبر العازفين والقادة حاضررررة حتى 

 اآلن.
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 يا  وركسررررررترا حالأعجبني تعبير ركبير الكهنرةر إ  أن نجوم قيرادة األ

ة إشررهار ووسرريلة من أجل إظهار وتضررخيم  واتهم. يسررتخدمونها كدل

 برأي  ما الذي يميز قائد األوركسترا الحقيقي.

العمل الد ة قبل كل شيء. ولكن التدريب والمثابرة والدراسة 

قد ال يكونان هما الشرط الوحيد. لقد كتب رشونبرغر عن دقة العمل 

التي ميزت مررراهلر: قلرررة من القرررادة وبعرررد عشرررررررة تررردريبرررات مع 

األوركسررررررترا يجردون مرا يقولونره عنرد التدريب الحادي عشررررررر إال 

 ماهلر. إن الشغف هو الذي ميز ماهلر كقائد ومؤدي.

 

هل وجد أسررررلوة حركي ون ام إشررررارات خاصررررة بالفترة التي قاد بها ماهلر 

 األوركسترا.

ال أسرتطيع اإلجابة هنا، إ  يجي التوجه الى اختصاصيين. بالنسبة 

ؤكد كان يسرررررتعمل ن ام إشرررررارات  متزن جدا. كان لماهلر فإنه من الم

اسرررلوبه الحركي موجه لعوركسرررترا، وليس للفت انتباس الجمهور، كما 

يحرردث كثيرا حرراليررا. أمر آخر يجررب علينررا معرفترره: عنرردمررا كرران مرراهلر 

يقود األوركسررررررترا خالل عر  غنرررائي، كررران يقف في منتصررررررف 

اض  ما يستدعي هذا المسراحة المكرسة للفرقة، وليس أمامها، ومن الو

التموضررع بالنسرربة للعازفين والمغنيين. وصررفه أحد المراقبين مرة قائال 

إنه عندما كان يقود أوبرا تريسررتان لفاغنر كان يبدو وك نه يلقم الكلمات 

مبررراشرررررررة للمغني. من نررراحيرررة أخرا كررران دائمرررا يقود معتمررردا  على 

لمرات المخطوط الموسرررررريقي أمرامره وليس عن ظهر قلرب. في إحدا ا

رآس أحررد الصررررررحفيين غررارقررا في قراءة المخطوط الموسرررررريقي ألوبرا 

رفيررديليور لبيتهوفن قببررل العر  بخمس وأربعين دقيقررة. أثررار  لرر  

اسررررررتغرابره إ  إن مراهلر كران قد قاد هذا العمل عدة مئات من المرات، 

وأجابه هذا األخير عن سررررؤال الصررررحفي حول األمر قائال : األسررررلوة 

الم عمررل موسرررررريقي هو التمعن والترردقيق والمراجعررة الوحيررد لرردخول عرر

 للمخطوط الموسيقي مهما كانت معرفته المسبقة به. 

 ترجمة : د. نبيل األسود
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 المصدر 

 عائر واآللهةــــالشاألوركسترا، 

L'orchestre, Des rites et des dieux, L'Autrement, 

Paris, 1992 

 

 

 

 هارمونيةفلبرلين ال السيرة الملحمية، الساغا، ألوركسترا

 

 

 

ارتبطررت أغلررب التكوينررات االوركسررررررتراليررة األلمررانيررة خالل 

القرنين السررابع عشررر والثامن عشررر وحتى منتصررف القرن التاسررع 

عشررر  بدور األوبرا، و ل  قيل  ت سرريس األوركسررترا الفيلهارمونية 

فرقرة أنهرا لم ترتب  ومنرذ بداياتها . مرا ميز هرذس ال2662لبرلين عرام 

برر ي بالط امبراطوري أو ملكي أو أميراتي. هي ارتبطررت بمرردينررة 

برلين والتحمت بها منذ البداية؛ أفادتها واسرررتفادت من الهالة الثقافية 

والفنيرة الخراصررررررة التي بدأت تتكون حول المدينة، عندما أخذت في 

رح  لموسيقى والمسنهاية القرن التاسرع عشرر تفر  نفسرها كمدينة ا

والثقافة مقابل مدينة فيينا النمسرررراوية.   قدمت الفرقة منذ ت سرررريسررررها 

اآلالف من العرو  الموسررريقية التي ثبتت مكانتها الرمزية كواحدة 

من أفضل الفرق السيمفونية، ليس فق  األوروبية بل العالمية أيضا. 

لى ع  إن إحدا خاصررريات فيلهارمونية  برلين هي في أنه لم يتناوة

قيادتها  ومنذ ت سررريسرررها إال سرررتة قادة أوركسرررترا دائمين يقومون في 

نفس الوقرت أيضررررررا  بدور المدراء الفنيين لعوركسررررررترا ) وهو ما 

 Chefdirigent :)Hans conيرطلق عليهم بررراأللمرررانيرررة لقرررب 
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Bülow  ( و2694ـررررررـرررررر2630هانز فو بيلوو )Arthur Nikisch  

 Wilhelm Frutwäglerو  (2922ـرررررررـررررررر2655آرتور نيكيتش )

 Herbert von( و 2954 ـرررررررررررـرررررررررر 2666وولييهلم فورتفنغلر )

Karajan  ( و2969ـررررـرررر2906هربرت فون كارايان )Claudio 

Abbado  ـررركالوديو أب  Simon ( وأخيرا  2024ـرررـررر2933ادو )ـرررّ

Rattle   ( والذي سررينتهي عقدس عام 2955سررايمون راتل )ولد عام

 Kirill يررل بيترينكوليترك مكررانرره للقررائررد الروسرررررري كير 2026

Petrenko  لقد سرررررراهم جميعهم بتربية ورعاية  (.2972)ولد عام

وتطوير األوركسررترا وبقولبة طابعها الصرروتي المميز والخا  كل 

حسرررب توجهه؛ سررراهم الجميع أيضرررا وبقوة بتثبيت وتمتين ارتباطها 

بمدينة برلين مما أدا إلى أن تتوحد صررررررورة المدينة بفيلهارمونيتها 

 ب  الفرقة عميقا بمدينتها.وأن تر

ولدت األوركسررررررترا في الواقع نتيجة رتمردر أو ردة فعل  قام 

بهررا  الموسرررررريقيون الررذين كررانوا يعملون لرردا قررائررد األوركسررررررترا 

Benjamin Bilse (26262902ـرررررـررررر)  الذي أسس فرقة موسيقية

قرّدمرت حفالت في كرافرة أنحراء أوروبرا. كانت العرو  تقدم بوتيرة 

وقبل  2662منهكرة للعرازفين. وحردث أنره في العام و جردا  سررررررريعرة 

تنوي القيام بها في أوربا، أن رف   جولة كانت أوركسرررررترا ربيلزر

اثنان وخمسرون موسيقيا توقيع العقد، محتجين من جهة على اإليقال 

السرريع والمتعب للحفالت، ولعجر الزهيد الذي يتقاضونه من جهة 

هم من عملهم بكل بسررررراطة. أخرا، فما كان من القائد إال أن سررررررح

عنردهرا وكردة فعرل عفويرة وغريزيرة على ما قام به  ربليزر  قرروا 

أن يتسررررراندوا وأن يؤسرررررسررررروا جمعية ثبتت بعقد إداري هدفها تقديم 

حفالت موسرررررريقيرة مهمتهرا عزف أجمل وأرول ما كتب للموسرررررريقا 

السرررررريمفونية، و ل   ب داء متميز قدر اإلمكان. هذا البند حول القيمة 
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وأعضاء   لفنية لعداء كان وراءس قائد األوركسترا هانز فون بيللووا

 .Meiningen)1(الفرقة الموسيقية لبالط مدينة مايننغن 

( كررافررة 2664أشررررررركررت جمعيررة فيلهررارمونيررة مرردينررة برلين )

أعضائها في كل القرارات اإلدارية والفنية ومن بينها اختيار المدير 

اعتبر أسرررلوة ديمقراطي في  الفني وضرررم األعضررراء الجدد وهو ما

إدارة األوركسررررترا لم يكن معهودا من قبل. قدم أول حفل موسرررريقي 

بقيادة  2662رمسررررررتقرلر في السررررررابع عشررررررر من تشرررررررين األول 

Ludwig von Brenner (2633 كما قادها فيما بعد 2902 ـررررررر )

 Karl( و 2902 ـررررررـرررررر 2632)  Franz Wüllnerكل من القادة 

Klindworth  (2630وهما من أشهر قادة األوركسترا 2926ـرـ )

في تل  الفترة. ومع  ل  عانت األوركسررررررترا في بداياتها الكثير من 

الصررعوبات المادية التي هددتها بقوة. لم تسررتطع الجمعية الموسرريقية 

تجاوز تل  الصرررررعوبات إال عبر الدعم المالي من قبل بع  الرعاة 

لمدرسررررررة مدير ا Joseph Jochum2الخوا  وبرالرذات من قبرل 

العليا للموسيقى في برلين والذي قاد  األوكسترا في بع  الحفالت. 

ولكن المسررررررانردة والدعم األسرررررراسرررررري أتاها من مدير اإلنتاج الفني 

(  والذي أسس 2902ـررـرر2645) Hermann Wolf)امبريزاريو(  

وكالة فنية للحفالت الموسررريقية اشرررتهرت فيما بعد باسرررم   2660عام 

(Concert-Direction ; Hermann Wolf تم اختيار اسررررررم .)

الفرقرة من قبرل هيرمران كما كان هو من اقترح ن ام االشررررررتراكات 

لتمويل االوركسترا. كان هو أيضا من وجد المكان المناسب للفرقة: 

ملعررب تزلج مهجور أشرررررررف على تهيئيرره كررل من هيرمرران وبع  

سرررررع وات 2669المسررررراندين. افتت  المبنى في الثالثين من أيلول عام 

                                                           
شر حينها وخالل اثنا ع ـرـرـ أوركسترا صغيرة استلم هانز فون بيلوو قيادتها. أخضع األوركسترا 1

أسرررررربوعا متواصررررررلة لتدريبات مكثفة بحيث أصرررررربحت األوركسررررررترا قادرة على عزف كامل 

سررريمفونيات بيتهوفن عن ظهر قلب. رمن األفضرررل أن يكون المخطوط الموسررريقي داخل رأس 

 الموسيقي من أن يكون رأسه داخل المخطوطر وهي المقولة الشهيرة لبيلوو. 
وقائد اوركسترا ومدرس  وعضو ومن بعد مدير مساعد ألكاديمية الفنون ـررـررـرر عزف كمان مبدل  2

في تل  المدينة. شرارك بشركل كبير وفعال في النهضة الفنية لبرلين أواخر القرن التاسع عشر. 

  هو أول من عزف أعمال با  للكمان صولو وأهداس براهمز كونشرتو الكمان.
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إلى ألفين وخمسررررمائة مقعد وليصررررب  المكان الرئيس للفرقة قبل أن 

 .2944يهدم عند قصف برلين في الثالثين من كانون الثاني 

 

 البدايات

بفضرررل هيرمان يواكيم وافق قائد األوركسرررترا األشرررهر هانس 

 chefdirectorعلى أن يتوكل منصررررررب المدير  Bülowفان بيلو 

تشررررين األول  22م االشرررتراكات في وقدم أول حفل يعتمد على ن ا

مقرردمررا للجمهور أعمرراال لهررايرردن وموزارت وبيتهوفن. ارتفع  2667

مسررررتوا أداء الفرقة بفضررررل التطلب الشررررديد للقائد وهوسرررره بالدقة 

والتفاصرريل وحيويته الشررديدة. كان بيلوو  يعشررق بيتهوفن وشرروبرت 

ومنررردلسررررررون وبراهمز وفررراغنر. وسررررررريعرررا  مرررا عزفرررت أعمرررال 

ودفورجاك وبرو  وبراهمز كما قاد  Griegفسرركي وغرين تشررايكو

العديد منهم أعمالهم مع  هذس األوركسترا. وبالرغم من دعم هيرمان  

المالي والمعنوي إال أن األوركسرررررترا لم تسرررررتطع أن تسرررررتمر دون 

 scheweningenمشرراركتها في موسررم الصرريف الموسرريقي لمدينة 

ة كال  من األوركسرررررترا الهولندية. لقد طبعت شرررررخصرررررية بيلوو القوي

والجمهور. لم يكنربيلوور يتردد في التوجه إلى الجمهور مباشرررررررة 

كما حدث خالل إحدا الحفالت التي عزفت فيها السرررريمفونية الثالثة 

لبيتهوفن. يومها أهدا ربيلوور وبشركل مباشرر الحفل الى المسرتشار  

بيسررررررمرارك الحراضررررررر في الصررررررالرة، والرذي تمرت إقرالتره من قبررل  

براطور غليوم الثرراني ممررا أدا لحرردوث لغ  كبير ونقرراو حرراد اإلم

بين مؤيرد ومعرار . توقف عمرل هرذا القرائد مع األوركسررررررترا عام 

بعد أن وضع  2694بسربب مرضره وتوفي في القاهرة العام  2692

األسرررس الثابتة  لعوركسرررترا. لقد أراد هذا القائد من خالل عمله مع 

ح يمفوني ما يوازي ويعادل المسرفرقة برلين أن يبني في ميدان الس

الفاغنري من حيث الضرررخامة والعالمية والشرررهرة  مما جعله يدعى 

 أول قائد أوركسترا ألماني  و بعد عالمي.
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بعد وفاة بيلوو تناوة على قيادة األوركسرررررترا العديد من القادة  

 2695من بينهم ريتشررارد شررتراوس و ل  قبل أن يقع االختيار عام 

كيتش قائد األوركسررررررترا المجري الشررررررديد الكاريزما على أرتور ني

واألناقة، والذي كان يعشرررررقه الجمهور والمؤلفون على حد سرررررواء. 

 2695بردأت فترته اعتبارا من الرابع عشررررررر من  تشرررررررين األول 

. قضررررررى نيكيتش وقته بين مدينة 2922واسررررررتمر حتى موتره العام 

لين وفرقتها وبين بر    Gewandhausاليبزغ  وأوركسترا مدينتها

الموسررريقية. فت  نيكيتش أبواة األوركسرررترا أمام بروكنر )لذي كان 

  يعشرقه بقدر ما كان بيلوو يكرهه( وأمام ماهلر وسيبيليوس وريغر 

Reger  كما كانت البرامج التي يقدمها أكثر تنوعا من سررررررابقيه. في

بقيادة  Busoniتلر  الفترة أخرذ ماهلر وسرررررران سررررررانس وبوزونيي 

ع األوركسررررررترا كما أخذت برلين وفرقتها تصررررررب  إحدا أعمالهم م

المحطرررات الموسرررررريقيرررة المفضررررررلرررة من قبرررل العرررازفين المنفردين 

 الشهيرين. 

من مريدي جوالت األوركسررررترا في  أوروبا: قاد  كان نيكيتش

لتصررررب  من  2697السرررريمفونية الخامسررررة لبيتهوفن في باريس عام 

ورثت  2902ي العام حينها هذس السررررريمفونية رمزا لعوركسرررررترا. ف

لويز فولف )زوجرررة هيرمررران فولف(  وكرررالرررة زوجهرررا وتحولرررت 

األوركسرررترا إلى شرررركة  ات رأسرررمال كما وافقت بلدية برلين على 

. بعد عامين من هذا التاري  سرررررجل 2922تمويلها  اعتبارا من عام 

نيكيتش السرررريمفونية الخامسررررة وهو ما سرررريصررررب  تقليدا لكل من قاد 

. لم يكن هذا التسررجيل هو األول إ  سرربقه تسررجيل وأدار األوركسررترا

وهو مررا يعتبر أول تسررررررجيررل  Parsifalمختررارات من أوبرا فرراغنر 

صوتي لعوركسترا. قاد األوركسترا أيضا عدة قادة مروا أو زاروا 

برلين والررذين عزفررت معهم األوركسررررررترا، غررالبررا برردون ترردريبررات، 

قررام لتي ال تزال تبرامج شررررررعبيررة بقيررت  كراهررا تتردد في الحفالت ا

حررراليرررا في الحفالت السررررررنويرررة في  الهواء الطلق في مسرررررررح 

Waaldbühne  .في برلين 
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وبعرد تحول الحكم في ألمرانيا إلى الن ام  2920في نهرايرة عرام 

الجمهوري برردأت األوركسررررررترا تقرراد من قبررل قررادة حررداثيين  مثررل 

Fritz Buch وHermann Scherchen (1918و )Otto 

Klemperer   وCarl Schuricht (2922)  وErich 

Kleiber  (2924 و )Hans Knappertsbusch (2927 وقد )

 كان البع  منهم على رأس مؤسسات موسيقية أخرا في برلين.

انتخبت االوركسررترا ولهلم فورتفغلر كقائد ومدير لعوركسررترا 

. في أول حفررل لرره 2927وهو الررذي برردأ بقيررادتهررا اعتبررارا من العررام 

عزف بروكنر وسرريزار  2922تشرررين األول  9كتتاة في بن ام اال

وفاغنر. كان اسررررلوبه مزيجا  من أسررررلوبي ربيلوور  Franckفران  

 Giselaورنيكيتشر وبحسرررررررب البرراحثررة الموسرررررريقيررة السررررررويررديررة 

Tamsen  فلقرد كران األول  ا أسررررررلوة تحليلي يعطي أهمية أولوية

 على نوعيةلإليقرال بينمرا كران رنيكيتشر شرررررراعرا  اعتمرد أسررررررلوبه 

وجمال الصرروت أما فورتفنغلر فلقد أضرراف من جهته روحية مميزة 

وحسرررررررررا  تراجيرررديرررا  قويرررا . خالل الفترات الثالث التي أدار فيهرررا 

األوركسررررترا مرت ألمانيا بسررررلسررررلة من األحداث التاريخية المهمة: 

( األزمة المالية وانهيار جمهورية 2923ـرررـررر2922التضخم المالي )

( والحرة العالمية الثانية 2933تلر الى الحكم )فايمر ثم صرررررعود ه

وتقسررررريم ألمانيا. مرت سرررررنوات صرررررعبة  على فورتفنغلر بعد نهاية 

الحرة والتي برردأت بمحرراكمترره بعررد اتهررامرره بررالتعرراون مع النررازيين 

 بتبرئته من هذس التهمة.  2946والتي انتهت عام 

اعتبرت السررررنوات العشرررررون من القرن الماضرررري السررررنوات 

ية لعوركسرترا: خالل تل  السنوات كرست األوركسترا نفسها الذهب

لعزف الريبيرتوار السرررريمفوني بشررررركل شرررربه حصرررررري و ل  عبر 

جوالت في أوروبرا ومهرجرانات وحفالت خيرية. خالل فترة إدارته 

للفيلهرررارمونيرررة قررردم فورتفنغلر لجمهورس الفرصررررررررة ليتعرف على 

فل الذي قدم فيه ألول األعمال الحديثة والمعاصرررة وإن يبقى أن الح

( كان المحاولة 2926ر )32مرة عمرل شررررررونبرغ رتنويعرات مجلد 
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األولى والوحيردة للقرائد لعزف عمل ينتمي إلى مدرسررررررة فيينا، بينما 

 ( حدثا تاريخيا.2934اعتبر تقديم عمل هيندميث رماتيس الرسامر )

لقرد غير صررررررعود النازية، الوجه الثقافي لمدينة برلين، بعد أن 

قبلة أن ار العديد من الموسيقيين من العالم كله خالل السنوات  كانت

أغلق وزير الردعاية رغوبلزر الوكالة  2935المراضرررررريرة، في العرام 

الفنية لوولف، ثم عين مشررررررف لمراقبة وتدبير أمور الفيلهارمونية. 

بينما أخذت الجمعية النازية رالقوة عبر الفرحر بتن يم سررررلسررررلة من 

مع الفيلهررارمونيررة. تررابع تلرر  الحفالت كررل  الحفالت الموسرررررريقيررة

مسررررررؤولي الن رام  والرذين كرانوا يتبؤون المقراعررد األولى بينمرا أخررذ 

يقودها بع  القادة الذين سرررررريلعبون دورا  هاما  في أحضررررررانها مثل 

Eugen Jochum (2932 و )Karl Böhm  وHans 

Rosbaud (2935)  ( و 2936وهربرت فون كارايان )Joseph 

Kleiberth (2940 في تلرر  الفترة ون را  لسرررررريرراسررررررة التطهير .)

العرقي ضد اليهود اختفى من أفيش الحفالت بع  المؤلفين، أولهم 

كرران منرردلسررررررون، كمررا فضرررررررل المنفى بع  القررادة مثررل روالترر 

وركليمبربرر و ركليبرر وربوور. اسررررررتمرت مناوشررررررات النازيين 

وركسررررررترا في ؛ لقد رف  أن يقود األ2945لفورتفنغلر حتى العام 

بلدان تم احتاللها من قبل ألمانيا النازية، والتي كانت الفرقة تزورها 

بشرررررركل مسررررررتمر لتقدم حفالت يقودها قادة مختلفون. في تل  الفترة 

كانت السرياسرة والفنون تتشابكان وترتبطان بوشائج معقدة وصعبة، 

 فعلى سرربيل المثال نقل القطار الذي ركبه أعضرراء الفرقة لتقديم حفل

 في يوغوسالفيا أسلحة و خائر للجيش النازي هناك.  

حقال من  2945أصررررررربحررت برلين مسررررررراء الثررامن من أيررار 

الخراة وتهدم مبنى الفيلهارمونية، ووجد الموسررررريقيون أنفسرررررهم 

 leoيبحثون عن العمرررل. ومع  لررر  وفي نهرررايرررة الشرررررررهر قررردم 

Bochaard  (2699أول حفل للفيلهارمونية قدم فيه 2945ـرررـررر )

ال لمندلسررررررون وتشررررررايكوفسرررررركي وموزارت، وقاد الحفالت أعما

االحدا وعشررررين التالية قبل أن يقتل برصررراصرررة من قبل إحدا 
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الدوريات األمريكية في الثالث والعشرررررررين من شررررررهر آة. عين 

 Sergiuمكانه و بعد حوالي األسبول قائد األوركسترا الروماني 

Celibidache. 

ألمانيا بصعوبة؛ كانت عاشت األوركسترا فترة إعادة إعمار 

تعزف من أجل العيش، ومن أجل مسرراعدة اآلخرين على العيش؛ 

كان التنقل مسررررررتمرا  من صررررررالة إلى أخرا قبل االسررررررتقرار في 

الصرالة التي رممت في المدرسة العليا للموسيقا في برلين. ولكن 

ما ميّز تل  الفترة هو قائد األوركسرررترا. كان سررريليبادو قد درس 

ذ منتصرررررررف ثالثينيررات القرن ولم يكن قررد قرراد فعال في برلين منرر

أوركسررترا قبل  أول حفل له مع الفرقة في التاسررع والعشرررين من 

قدم خاللها أعماال  لروسيني ودفورجاك وفيبير.  كانت  2945آة 

بررردايرررة حقبرررة مميزة الفيلهرررارمونيرررة مع هرررذا القرررائرررد المهووس 

 مج الحفالتبالموسررررريقا، و ي الطبال الصرررررعبة. كان ريبنير برا

 Poulencو  Roussetبردقرة وتطلرب مقدما أعمال للفرنسررررررريين 

 و  Coplandو األمريكيين  Holstو   Brittenواالنكليزيين  

Barber  والروسررررررريينGlière و Chostakovitch اعتبرت .

تلر  الحفالت مسررررررراهمرة من الفيلهرارمونيرة موجهة لتحية القوات 

 رة )أمريكرررا وأنكلترااألربعرررة التي احتلرررت برلين في تلررر  الفت

وفرنسا واالتحاد السوفياتي( والذين طلبوا أن تقام حفالت من مة 

 خصيصا لقواتها.

 

 إبعاد سيليبيداو

لم يبتعررد القررائررد الرومرراني عن األضررررررواء بررالرغم من عودة 

إ  أن هررذا األخير كرران  2952فورتفغلنر الى إدارة األوركسررررررترا 

ي شررررررديد ة لفيينا. كان األلمانيوزل وقته بين فرقة برلين وتل  التابع

الروماني يؤلهه، وبالتالي كان من الطبيعي أن  بينما كان الحساسية،

يرث مكررانترره  في الفيلهررارمونيررة وهو مررا لم يحرردث. كرران آخر حفررل 

قدمه مع الفيلهارموني في شررررهر تشرررررين الثاني وهو الشررررهر الذي 
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)قاد  2992إال عام  توفي فيره فورتفنغلر ولم يعود لقيرادة تلر  الفرقة

 السيمفونية السابعة لبروكنر(.

لقد اختارت األوركسترا في الواقع بعد موت القائد األسطوري 

قائدا آخر سررريصرررب  هو أيضرررا أسرررطورة. لقد تم االختيار وباإلجمال 

على قررائررد األوركسررررررترا النمسررررررراوي كررارايرران.  قرراد هررذا األخير 

أ قيادة ع نجمه منذ أن بدالفيلهارمونية سابقا في سبع حفالت فق  ولم

. لم يرتاح فوتفنغلر عندما قاد كاراجان 2936األوركسرترا في العام 

الفيلهررارمونيررة ورأا فيرره النسررررررخررة األلمررانيررة من اإليطررالي أرتورو 

توسررركانيني، الذي كان أسرررلوبه يتناق  بل يخدو التوجه الروحاني 

د أن بع للمقاربة الموسرررريقية لعلماني، ولكنه رضرررر  في نهاية األمر

رأا فيه المسرررررتقبل الذي بدأ يبزغ. خالل تل  الفترة أخذ االثنان في 

التالعب مع الخطر ومع ضرررررررورات ومتطلبات التعامل مع الن ام 

النازي، وانتهى بهم األمر إلى أن يبعدا عدة أشرررهر قبل نهاية النزال 

 العالمي.

المكران الرذي صرررررررارل عليره كارايان، كان صرررررررعب المنال 

ادو، وعودة فورتنغلر وطلول نجم المجري  بروجرود سررررررريرلريبرررر

Frisccay (2924  ولكن الفيلهارمونية وبكبريائها 2963ـرررررـررررر )

ووضررررررروح ر يتهررا المميز أدركررت أن عليهررا أن تنخرط ضرررررررمن 

التطور السرررررريع الذي بدأ بعد نهاية الحرة، وأن عليها أن تتبنى 

 موقفا جديدا ومختلفا. هذا التطور السررررررريع كانت أحد معالمه هو

التسرررجيل الصررروتي، عن طريق االسرررطوانات التي أخذت تفر  

نفسها ضمن المشهد الموسيقي العالمي. أدرك كارايان منذ البداية 

أهمية وسررررريلة التواصرررررل هذس، بينما أعلن سررررريليبادتش رفضررررره 

واستنكارس لها. اتخذت الفيلهارمونية قرارها وها هو كاراين يقود 

بعد  2954ن من أيلول أول حفرل لره معهرا في الثرالرث والعشرررررررري

ثالث أيرام من آخر حفرل قردمره فورفنغلر مقردما أعماال  لموزارت 

وبرارتوك وبراهمز. قراد الفرقررة في جولتهررا في الواليررات المتحرردة 

( والتي كان من المقرر أن يقودها 2955)من شررررررربراط الى تموز 
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سلفه محاف ا على البرنامج الذي وضع مسبقا من قبل فورتفنغلر. 

على إدارة الفرقة على شرررررررط أن يكون  ل  لمدا  وافق أيضررررررا

الحيراة. انت ر مجلس مردينة برلين عاما  كامال  قبل أن يجيب على 

طلرب كرارايران ممرا لم يعجبره أبردا. مع كرارايان سرررررررتعيش الفرقة 

المرحلرة األهم واألكثر تميزا في تراريخهرا. حتى تل  اللح ة كان 

يمفونية الكبيرة تطورهرا ال يختلف عن تطور أي من الفرق السررررررر

التي عانت على شرراكلتها أثناء الحرة ومر عليها العديد  األلمانية

من القادة. ما سررررريميزها فيما بعد هو قائدها الدائم والذي وصرررررفه 

 Derب نه رالع يم القوة   Rupert Schöttleالكاتب األلماني  

Allmächtige ر. وصررفه أيضررا قائد األوركسررتراChristoph 

von Dohnanyi  بر نه ظاهرة نادرة ومميزة وأنه ال ينتمي الى

التقراليرد األلمرانيرة. في الواقع ما ميز كارايان هو أنه الوحيد الذي 

سجل أعماال موسيقية أكثر من تل  التي قادها خالل الحفالت مع 

 األوركسترا.

كانت األعمال التي عزفها مع الفرقة والتي ثبتت شرررهرتها هي 

وكسررررترا مع فورتفنغلر: با  وموزارت نفسررررها تل  التي عزفتها األ

وهايدن وبيتهوفن وبراهمز وبروكنر وتشررررايكوفسرررركي وريتشررررارد 

شررررررتراوس. أضرررررراف في بع  األحيرران البع  من الموسرررررريقيين 

الحديثين مثل ديبوسري ورافيل وبارتوك وسترافنسكي وبروكوفييف 

وشررررروسرررررتاكوفيتش. وفي أحيان    Honeggerوهيندميث وهونيغر 

  Blacherمج لعوركسرررترا أعماال  معاصررررة لبلشرررر قليلة أيضرررا بر

. لم Nonoونونو  Ligetiوليغيتي   Pendereckiوبينرردرسرررررركي 

يقدم كاراين المدرسررررة الثانية لفيينا إال مت خرا كما عانى ماهلر نفس 

المصررير أيضررا. لم يبرمج السرريمفونية التاسررعة لماهلر إال بعد النجاح 

نية مع القائد األمريكي ليونارد الذي صرررادفته عندما عزفتها الهارمو

)وهو الحفل الوحيد  2979عام   Leonard Bernstein برنشتاين

 الذي قادس برنشتاين أثناء حكم القائد النمساوي(. 
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 Herbert von Berlinهربرت فون برلين 

لقد سرراهمت التسررجيالت الصرروتية ومن بعد المرئية في تثبيت  

من مهام مع األوركسرررترا.  به وتضرررخيم وإشرررهار ما كان القائد يقوم

كرارايران من جهتره اسررررررتغرل ما تقدمه هذس الوسررررررائل لتقديم وتثبيت 

الصورة النمو جية لقائد األوركسترا كما تثبتت في المخيلة الشعبية. 

لم يحردث من قبل في الواقع مثل هذا الذوبان واالنصررررررهار بين قائد 

 ترا منأوركسررررترا وفرقته؛ لم يحدث من قبل أن اسررررتفادت أوركسرررر

قررائرردهررا بررالرغم من مراقبترره وتوجيهرره إداريررا. لم يحرردث أيضررررررا في 

تاري  الفرق الموسرريقية هذا التوافق من أجل إبدال صرروت موسرريقي 

مثيل لصررروت الفيلهارمونية؛ صررروت مليئ ومتكامل؛ طابع صررروتي 

يتميز بدقته وحسريته دون أن يفقد العمق والرخامة التي تميز صوت 

شررريللو والكونتربا . ولكن األهم كان التحول اآلالت العميقة من الت

في توجره األوركسررررررترا و لر  طوعرا لرغبة قائدها في تحويلها إلى 

أوركسررررررترا ترافق األعمال الغنائية؛ تم  ل  عند ت سرررررريس مهرجان 

ليتبعه في  2967عيد الفصررررر  في مدينة سرررررالزبورغ  ل  في العام 

الحفالت  حفالت عيررد العنصرررررررة. ولكن األهم أن تلرر  2973عررام 

والعرو  حف ت كلها وسجلت عبر التسجيالت الصوتية والمرئية 

 كما تداولت عالميا مما أضاف الى شهرة الفيلهارمونية وقائدها.

ولكن تطور صرررروت األوركسررررترا ال يمكن فصررررله عن المكان 

الذي رصررنعر وطور فيه: بناء الفيلهارمونية الجديد والذي بني على 

. منذ أن اسرررتلم منصررربه كمدير Tiergartenالحافة الجنوبية لحديقة 

االوركسررررررترا حاول كارايان جاهدا أن يخرج الفيلهارمونية من ظل 

فورتفنغلر  ليحور ويعدل ويعيد صرررياغة رصررروتهار كما أراد وتبعا 

لرغباته. كان القائد الجديد يعلم جيدا  ما يعنيه التنقل من صررررررالة إلى 

 Neueديررردة أخررا وبرررالرترررالري أمرن لررره افرتتررراح القررراعرررة الجررر

Philhamonie  2963في الثالث والعشررررررين من تشررررررين الثاني 

الحصررررررول على اآللة التي كان يحلم بها من أجل تحقيق أغلى وأهم 

طموحاته و ل  خالل خمس وعشرررين عاما . يكفي أن نقارن واجهة 
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المبنى وقاعتها الداخلية بالصالة لندرك مدا المسافة الفنية والزمنية 

 2956مقبل. قرر تشررررررييد المبنى الجديد في العام بين الماضرررررري وال

وأوكل   ل  من قبل مجلس شررريو  المدينة بعد مسرررابقة أجريت لهذا 

 Wernerو  Hans Sharounالهدف الى المهندسررين المعماريين 

Weber تماما قبل عام من  2960. وضررررررعرت الحجرة األولى عرام

ن الذي كا الشررررر  الذي حدث للمدينة عند بناء جدار برلين الشررررهير

يمر بالقرة من المبنى )كانت مقصورة كارايان تطل على الجدار(. 

اتسررررررعرت الصررررررالرة الى ألفين ومرائترا وثمرانيرة عشرررررررة مقعدا بينما 

تموضررررعت األوركسررررترا رتماما  في وسرررر  الفراغ الداخلي للمبنىر 

حسررب تعبير أحد المهندسررين. اسررتقبلت األوركسررترا اعتبارا من عام 

األلمان ومن خارج ألمانيا وهو ما سرررررريصررررررب  عدة قادة من  2963

تقليردا  لرديهرا. لقد كانوا هم غالبا  من قدموا األعمال الحديثة والجريئة 

والمغرايرة ويكفي االطالل على القرائمرة الطويلرة لتلر  األعمال التي 

 عزفتها الفيلهارمونية. 

علينا أن ال ننسررررى أيضررررا رحلة القائد مع فرقته الى اليابان 

كما قاد  2979وبعد عدة سررررنوات الى الصررررين عام  2957عام 

الحفلين المكرسررررين لالحتفال بمئوية ت سرررريس األوركسررررترا عام 

. في نفس العام حدث خالف عميق وحاد بين األوركسترا 2962

وقائدها؛ رفضررررت االوركسررررترا أن تضررررم في صررررفوفها إمرأة، 

. عندها اتخذ Sabine Meye عازفة الكالرينيت سررررابين ماير 

ان قرارا  فرديا  وقرر الغاء كل رحالت األوركسررررترا وكل كاراي

التسرررررجيالت المقررة. ردة فعل األوركسرررررترا كانت قوية، ولكن 

 2967القائد اسررررتطال اسررررتيعابها بسرررررعة وسررررهولة.  في العام 

افتت  كرارايران الصرررررررالرة الجرديردة الملحقرة بمبنى الفيلهرارمونية 

قدمت و Kammermusiksaalوهي صرررالة موسرررريقى الحجرة 

يومها الفصررررول األربعة لفيفالدي مع عازفة الكمان آن صرررروفي 

. الحفل األخير مع األوركسرررررترا Anne Sofie Mutterموتر 

قبل أن يتوفى في تموز  2969قادس كارايان في سررالزبورغ عام 
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من العام نفسره. لم يعايش كارايان إ ا  هذا التسررارل في األحداث 

وحتى أوروبررا: انهيررار جرردار  والررذي غير ترراري  العررالم وألمررانيررا

 برلين وتفكي  االتحاد السوفياتي  وتوحيد ألمانيا. 

 

انتخررب كالوديو أببررادو كقررائررد ومرردير لعوركسرررررررترا وهو 

. لقد كان 2966الذي قاد االوركسرررترا كزائر اعتبارا من العام 

الشررررخ  المناسررررب لت مين انتقال ضررررروري من عهد كارايان 

يطالية واأللمانية والنمسررررراوية. إلى عهد جديد بسرررررب ثقافته اإل

. 2990كان ماهلر ضمن أول حفل له كقائد للفيلهارمونية عام 

أمر آخر سررريغير وجه األوركسررررترا: العديد من العازفين كانوا 

قد بلغوا السن القانوني للتقاعد وهم بالذات من عاشوا وعزفوا 

مع فورتفنغلر وكرارايران وسررررررريبردلون بعرازفين شرررررررباة  ومن 

ختلفرة. أمر آخر: لقرد كران أبرادو من هؤالء الررذين جنسررررررريرات م

يؤمنون ب ن كل شيء يجب أن يقال ويناقش بوضوح وصراحة 

خالل الجلسررات الجماعية، وهو ما خلق نوعا من االضررطراة 

 في البداية في صفوف العازفين الذين لم يعتادوا  ل .

مع أبادو تغير صررروت األوركسرررترا وأصرررب  أكثر إضررراءة 

مررراهلر  وبروكنر بنفس الحرفيرررة واإلتقررران  وخفرررة. كررران يقود

والمعرفة كما كان يمزج في برامجه بين الكالسريكي والمعاصر 

وسرررررررتوكهرررراوزن   Boulezوال يرتورل  عن برمجررررة بوليز 

Stockhausen   ولويجي نونوNono  و ليغيتيLigeti  و

. من ناحية أخرا كان شديد االهتمام ب ساليب Kurtagكورتاغ 

للموسررريقى الكالسررريكية ولموسررريقى الباروك وهو األداء الجديدة 

 Nikolaus Harnoncourtالذي دعا نيكوالوس هارنونكورت 

)حفل لموسررررررريقا موزارت(.  2992الى قيادة الفيلهارمونية عام 

كان أبادو رجال   ا ثقافة واسررررررعة وكان يفضررررررل وضررررررع برامج 

يتقاطع فيها األدبي مع الموسررررريقي مثل بوشرررررنر ـرررررررررررـررررررررررر بيرغ 

Büchner-Berg  أو حول فرراوسررررررررت وبروميثيوس وهولرردلين
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Hölderlin  أو يتقاطع فيها عصران با  ـرـ هندميث )قدم عمل

  ركرررنشررررررررريررررتررررات بررررا  بررررانرررردمررربرررورغ مرررع  مرررقرررطررروعررررة 

kammermusiken  لهيندميث في قاعة موسرررررريقى الحجرة في

مبنى الفيلهرارمونيرة ممرا يشرررررررير الى مقاربته المجددة(. مرونته 

واضررحة عبر قيادته ألعمال أوبرالية في األسررلوبية والفنية تبدو 

حفل وليس على خشررربة المسرررررح وبصررريغة مشررررهدية )وإن كان 

هنال  توضرريب شرربه مسررررحي ومشررهدي(. قدم أبادو لروسررريني  

أوبرارالرحلررة الى ريمسر وقرردم تريسرررررررترران وإيزولرردس وأليكترا 

وسريمون بوكانيغرا وفيوتسرر  وبوريس غودونوف.  البع  من 

يغته المشرهدية خالل مهرجان سالزبورغ  تل  العرو  قدم بصر

 والذي استمر بعد وفاة كارايان. 

أعلن ابررادو أنرره ال يرغررب بتجررديررد عقرردس مع  2996في العررام 

الفيلهارمونية مما اعتبر ثورة حينها وصرررررردم الكثيرين خاصررررررة إ ا 

ن رنرا الى تاري  من سرررررربقه من مدراء الفيلهارمونية. قد يكون هذا 

ي ولكن في جميع األحوال انتهى انتدابه بسررربب تواضرررعه األسرررطور

. خالل تل  الفترة تجاوز مرضا  عضاال والذي سيقضي 2002عام 

 عليه لعسف  بعد عدة سنوات.

سرتجد عندها الفيلهارمونية نفسرها في وسر  تقاطع طرق حاسم 

بالنسرررربة لها وكعادتها سررررتحسررررن االختيار موظفة بديهتها المعروفة 

قررائررد االوركسررررررترا  2999فرقررة عررام وانفترراح افقهررا: اختررارت ال

)قاد الفيلهارمونية أول   Simon Rattelالبريطاني سرررايمون راتل 

(. لم يكن هذا الخيار ممكنا لوال حقبة أبادو التي فت  2967مرة عام 

فيهرا نوافرذ الفرقرة لهواء القرن الجرديد. كان تكوين راتل وأصرررررروله 

. أدركت وطموحاته تضررررررعه خارج السرررررررة التقليدي لمن سرررررربقوس

الفيلهرارمونيرة أنهرا باختيارها له ليديرها قد فتحت أبوابها مشرررررررعة 

السررررتقبال القرن الواحد والعشرررررين وهو ما كان يتوافق والتغييرات 

العميقة التي كانت تعيشرها مدينة برلين أيضا. استطال هذا القائد بعد  

نقاشات حادة مع مجلس المدينة أن يحافظ على استقاللها وأن يحسن 
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من وضرررررعية العازفين بعد أن حصرررررل على أن يشرررررركهم في البن  

 األلماني..

الحفررل األول الررذي قررادس البريطرراني في السررررررررابع من ايلول 

 Thomasضررررم أعماال  لماهلر ولإلنكليزي توماس آدس  2002

Adès  ممرا اثبت للجميع أن الفيلهارمونية قد دخلت القرن الجديد

أن تجررد برنررامجررا  حقررا. أصرررررررب  من الصرررررررعررب منررذ  لرر  الحين

لعوركسررررررترا ال يتضررررررمن أعماال من القرن العشرررررررين والواحد 

والعشررين. في نفس الوقت كان راتل يحب الريبيرتوار الفرنسي 

وهرايردن كمرا كران مهتمرا براألداء مع اآلالت القديمة وبموسررررررريقى 

الجرراز. حررافظ راتررل أيضرررررررا على تقليررد تقررديم األعمررال الغنررائيررة 

ي تماما كما كان يفعل أبادو سررابقا: المسرررحية دون عر  مشررهد

قدم فيديليو لبتهوفن وبيلياس وميليزاند لديبوسرري ثم عاد إلى تقديم 

ثالثيررة الخرراتم لفرراغنر تمررامررا كمررا فعررل كررارايرران  في مهرجرران 

سرررررالزبورغ ومهرجان إكس أون بروفانس. من ناحية أخرا قدم 

 لراتل سرررررلسرررررلة من الحفالت الموجهة الى تدريب وتعليم األجيا

الموسرريقا ليسررت ترفا  »الشررابة وهو في هذا ينفذ ما قاله وآمن به: 

أبدا  بل هي حاجة وضرررورة أسرراسررية. عليها أن تصررب  عنصرررا  

أصرررربحت حينها أبواة «. أسرررراسرررريا وحيويا في حياة كل شررررخ 

الفيلهارمونية مشرررررعة لجميع األجيال من صررررغيرها إلى كبيرها 

رقررة قررد برردأت بفقرردان ممررا أثررار حفي ررة البع  الررذي رأا أن الف

صررروتها األسرررطوري الذي اشرررتهرت به. ولكن في جميع  أحوال 

ومهما كان الشررررخ  الذي سرررريحتل مكان راتل ف نه لن يسررررتطيع 

 التغاضي عن هذا النقاو الحيوي بين الجديد والقديم.

 غيث حمادةترجمة : 

 

 

 هل يمكن تعلم قيادة األوركسترا
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  Pierre Colombo)1(بيير كولومبو

 

 ويثير غريب سررؤال هو ؟ االوركسررترا قيادة دراسررة يمكننا هل

 سررررؤال هو. عليه اإلجابة يحاول أو يطرح أن ما اللغ  من الكثير

 هل عالقة ال غريب أمر األوركسررررترا قيادة أن مسرررربقا   يعتبر وك نه

 .التعليمية قيةالموسي المناهج بباقي

 ااألوركسرتر قيادة تعليم أن هو السرؤال هذا التباس من يزيد وما

 خاصررة دورات أن كما الموسرريقية المدارس وأكبر أغلب في درسيُ 

 خدموتسررت اإلعالمية الضررجة من بكثير   عنها يعلن األمر هذا لتعليم

 قادة بها يقوم عندما خاصررررة واالسررررتعرا  اإلشررررهار أدوات كل

 Sergiu( 2) سرررررريليبررادس كسرررررريرجيو لهم هودمشرررررر أوركسررررررترا

Celibidache (3) كوندارشررين سرريريل أوCyril Kondarchine 

 تذهب واحتيال نصررررررب عملية من نول هي أليسررررررت. آخرين أو

 إضرررافة أجل من االوركسرررترا قيادة مبتدئي من مجموعة ضرررحيتها

 إ ا هو. منهم لكل الذاتية السرررريرة الى النهاية في المعطاة الشررررهادة

 .آخر الى الحاجة دون بنفسه نفسه علم أنه أي التعلم ي ات

 أرتورو مثل األوركسرررررترا، قادة من لكثير الواقع في يكن لم

 أهمهم برررذكر نكتفي كي Arturo Toscanini( 4)تروسرررررركرررانريرنري

 :األوركسررترا قيادةل مدرسررين أو أسرراتذة الميدان، هذا في وأشررهرهم

 مكانه نم مراقبته في كانت توسرركانيني هااتلق التي الوحيدة الدروس
                                                           

 البلدان من العديد في قاد.  سويسري اوركسترا قائد 2000 ـررررـرررر 2924 كولومبو، بير ـررررـرررر1

 كرئيس عين. والجوقات األوركسررررررترات من العديد وأسررررررس واألمريكية األوروبية

  .للموسيقى الدولي المجلس من فرل وهو الموسيقيين للمؤلفين دوليال مجلسلل

 . 2996 فرنسا في وتوفي 2922 رومانيا في ولد روماني أوركسترا قائد ــ2

 .2962 عام هولندة ــ أمستردام في وتوفي 2924 روسيا في ولد روسي أوركسترا قائد ــ3
 نيويورك في وتوفي اإليطالية رمابا مدينة في 2667 عام ولد إيطالي أوركسترا قائد ــ4

 .2957 عام
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 ندع تجنبه يجب ما أو به القيام يجب ما التشرررريللو آلة على كعازف

 شررريرشرررين هيرمان كثيرا ردد فلقد  جهته من.  االوركسرررترا قيادة
)1( Scherchen Hermann، ومدربي مدرسررري أفصرررل من وهو 

 يأ من أوركسررترا قائدر يصررنعر أن يسررتطع أنه األوركسررترا، قيادة

 سرريقيةمو  كفاءة ب ية يتمتع يكن لم وإن حتى ويةسرر بنية ي  شررخ 

 ثفوالمك المركز التدريب من سنوات بضعة إلى يحتاج كان معينة؛

 .سنوات عشر إلى خمس من أي

 أصررب  منهم البع  التالمذة من العديدر شرريرشررينر درس لقد

 اكويمتل لم منهم البع  أن أجزم أن أسررتطيع ال ولكنني جدا   معروفا  

 .يديه على التتلمذ قبل موسيقية وكفاءات مواهبمن قبل 

 وعزفت الحفالت بع  قدت قد كنت يديه على أدرس أن قبل

 مما داجي أعزف كنت أنني أعتقد. والصررغير الكبير الفلوت آلة على

 علم هل.  كبيرة سيمفونية أوركسرترا في عضروا أكون ب ن لي سرم 

 اال  وآم ا  أحالم لكن أخرق شرراة لفتى األوركسررترا قيادةر شرريرشررينر

 صررررررردق بكررل  لرر  أعتقررد.عليرره كنررت مررا وهو سؤتملكررانررت  كبيرة

 عةالواسررر الموسررريقية ومعرفته اإلقنال على الهائلة قدرته. وإخال 

 طريق عن الكثير أعطياني تقاوم ال التي الطاغية وشررررررخصرررررريته

 . غالبا اإلقنال طريق عن ولكن أحيانا الرعب

 هنال  كنت لم. التدريس في جدا خاصررررررة طريقة لديه كانت

 ومباشررررر عملي بشرررركل قيادتها على لنتدرة خاصررررة أوركسررررترا

 ام يغني كان. االخر تلو الواحد هو  نقودس أن علينا كان وبالتالي

 قليتن وكان ب كملها األوركسترا نفسره هو كان إشرارات؛ من به نقوم

 كنت لم والتي الباريتون طبقة من بصررروت مغنيا أخرا إلى آلة من

. ماتما ومضرربوطة واضررحة يغنيها التي الطبقة نتكا وإن جدا جميلة

 كانت حال في عنيفة كانت لنا مقاطعاته. سررراحرا برمته األمر كان

                                                           

 .2966 عام إيطاليا ــ فلورنسا في وتوفي 2692 برلين في ولد ألماني أوركسترا قائد ــ1 
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 تباسان أو إدراك دون نغير عندما أو ينت رس كان ما توافق ال إشاراتنا

 .  آخر سبب ألي أو السرعة

 في يدور كان الذي ما تماما يعلم الماكر الشرررررخ  هذا كان

 هرررذا أقررود كررنرررت الررمرررات إحررردا فرري أنررنرري أ كررر. ر وسرررررررنرررا

 الصررررغير صررررول مقام السرررريمفونية يغني وهو األوركسرررترا/الرجل

 ال أنت: ر يصرررر  وهو ة فج توقف عندما  لموزارت 555 كوخل

 هتعزف الذي ما تعلم هل اآلن، الفيوال آالت تعزفه ما إلى تسرررررتمع

 إلى هرعت ثم وضررررروح بغير أتمتم وأخذت  حينها تلعثمتر هنا؟

 ومالي في قيادتها أعاود أن قبل السررريمفونية لمخطوط معمقة اسرررةدر

 أسرررراس هو المعمق التحضررررير أن يعتقدر شرررريرشررررينر كان. التالي

 نل لعوركسرررترا الفعلية القيادة وأن األوركسرررترا قيادة مهنة دراسرررة

 ؟ يوتوبيا أم حلم أهو. بعدها أبدا صعبة تكون

 على لتوحصررر آخرين مدرسرررين عدة مع دراسرررتي تابعت لقد

ر Basle بازلر لمدينة الموسرريقي المعهد من أوركسررترا قائد شررهادة

 ستراألورك ومباشرة فعلية قيادة طريق عن  ل  على تدربت أن بعد

 فترة خالل.  ل  من أصرررررغر لتشررررركيالت كتبت ألعمال أو كبيرة

 تقنيةال النصرائ  لي قدموا ومعلمين ب سراتذة محاطا كنت هذس تدريبي

 يديةالتقل الطريقة إنها. ومباشررررر حي بشرررركل قهالتطبي والموسرررريقية

 لم ننيأ يمنع ال هذا ولكن األوركسررترا قيادة لتعليمر األرثو كسرريةرو

 .أبدار شيرشينر دروس س  أن

 نوبموهو أشررخا  الفنية النشررراطات كافة في الواقع في يوجد

 ونيصبح مناسبة ظروف ضمن وضرعوا إ ا أنهم بحيث كبير بشركل

 نرردعوس أن يمكن مررا وأ الخلق عبقريررة وحر عبرهم يمر كررائنررات

 روعة من العملية لهذس ما بكرل الخلق إعرادة اي األداء، بعبقريرة

 األشخا  هؤالء من ليسوا أبدا   األوركسرترا قادة من العديد. وإبدال

 .  المميزين



 56 

 ضرررمن ولكن. األوركسرررترا قيادة هؤالء تعلم وكيف أين ولكن

 لقرنا من األول المنتصف في المبدعين االوركسترا قادة من العديد

 ( 2)و  Félix Weingartner)1( مررنررهررم ونرررذكررر الررعشررررررررريررن،

Wilhelm Furtwängler 3(  و(Erich Kleiber وBruno 

 )4(Walter و )5(Carl Schuricht و Hans 
)6(Knappertsbuch األوركسررررترا قيادة درس منهم كم وآخرون 

 اتابعو جميعهم. أحد ال ربما. اآلن يتم كما أخصرررائيين أسررراتذة على

 األلمانية  األوبرا دور في العمل بد وا: متشرررررابهة مهنة مسررررريرة

 سررريعا وأصرربحوا األوركسررترا لقادة كمسرراعدين أو الغناء كمديري

 يسررررررمى كما أو األوركسررررررترات ألكبر مهمين أوركسررررررترا قرادة

General musikdirector  . 

 Ernest (7)السرررررويسرررررري تحول وراء كانا والصررررردفة الحظ

Ansermet العشررررين القرن في األوركسرررترا ئد منقاد أكبر إلى. 

 يسرترافنسك إيغور الروسري بالمؤلف مصرادفة اللقاء عن  ل  حدث

 الصررغيرة Montreux  مدينة في إقامته عند ممال يتلوا كان الذي

 .زوجته نقاهة فترة بسرربب السررويسرررية Léman بحيرة ضررفة على

 إلى مسررررررتمعا كازينو في ال هر بعد الشرررررراي يتناول أحيانا كان

  تل قائد موهبة الحظ هنال . المكان لذل  المتواضررعة األوركسررترا

 اقبالموسرري جنوني بشرركل ا  مولع رياضرريات مدرس كان والذي الفرقة

 األولى العالمية الحرة قبل  ل  حدث. أنسررررررميت أرنسرررررت وهو

                                                           

 .2942 عام سويسرا في وتوفي 2663 عام ولد كوراتي ومؤلف أوركسترا قائد ــ1 

 (.2954 ــ 662) ألمانيا في وتوفي ولد ألماني موسيقي ومؤلف أوركسترا قائد ــ2 

 .2956 عام سويسرا في وتوفي 2690 عام فيينا في ولد نمساوي أوركسترا قائد ــ3 

 الواليات في وتوفي 2676 عام برلين في ولد ألماني بيانو وعازف ومؤلف أوركسترا قائد ــ4 

 .2962 عام المتحدة

 عام يسراسو في وتوفي 2660 عام غدانتس  مدينة في ولد ألماني أوركسترا قائد ــ5 
2967 

 (2965 ــ 2666) ألمانيا في وتوفي ولد ألماني أوركسترا قائد ــ6 

 (.2969 ــ 2663) سويسري أوركسترا قائد ــ7 
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 اليهكب سرررنوات عدة منذ ألفت قد سرررترافنسررركي أعمال كانت. بقليل

 أثارت التير الربيع طقوسرو بتروشرررررركارور ارالنر عصررررررفورر

 أول أن معرفة لالهتمام المثير من. كبيرة موسرررررريقيرة ممراحكرات

 اضعةالمتو األوركسترا تل  هي كانت سترافنسكي قادها أوركسرترا

 صرررداقة حينها ولدت. أنسرررميرت قبل من  ل  إلى دعوته بعد و ل 

 حكايةر كباليه الموسرررريقية الروائع بع  أعطتنا والتي بينهما قوية

 الفرقة على التعرف إلى باألخير دفعت أيضررررررا ولكنهار الجنردي

 وبسرربب بعدها من. Diaghilev يقودها كان والتي للباليه الروسررية

 قادة لأفض بين من أنسرميرت أصرب  المتميز و كائه الكبيرة موهبته

 .العالم في الموسيقية األوركسترا

 ينالحالي  األوركسررترا قادة كبار من العديد تعلم  ل  عكس على

 خالل من أو الكبرا المعاهد في سرررررواء أكاديمي بشررررركل الفن هذا

 Claudio  اإليطررالي حررال هي هررذس. خرراصرررررررة ترردريبيررة دورات

Abbado (13112512ـرررررـررررر )والهندي Zubin Metha (1311 )

 Charles Dutoit والسويسريSeiji Ozawa (1315 ) والياباني

 أن اعتبار حاليا   بامكاننا يعد ولم لمالعا تغير لقد. وآخرون( 1311)

 .العلم طريق عن تكتسب وال تدرس ال األوركسترا قيادة

 ادةق من الجيل بهرذا الثقرة من الكثير الواقع في يمتلر  جيلنرا

. بقهمس عما مختلفة ومعيشة حياة شروط يعيشون الذين األوركسرترا

 همأن ماك ودقة احترافية وأكثر تقنية ي و أصررربحوا أنهم المؤكد من

 وجود على يحاف وا أن اسررررتطاعوا ولكنهم تن يما أكثر أصرررربحوا

 ليهمع يفر  الحالي العصرر إن. السرريمفونية االموسريق واسرتمرارية

 منب لها عالقة ال مهنية حياة يعيشررروا أن الوقت بنفس لهم ويسرررم 

 النتقالا كان العشرررين القرن بداية في أنه ننسررى ال أن علينا. سرربقهم

 مام السرررفر من أسرررابيع عدة يتطلب الجنوبية أمريكا لىإ أوروبا من

 الهمألعم المعمقة والدراسررررة بالت مل الفترة تل  يلفنان يسررررم  كان

 حناأصرررب بحيث ممكنا  ل  يعد لم حاليا  . داخلهم في لها والتحضرررير

 البرمجة عن ولؤالمسررربمفردس  هو واحد أوركسرررترا قائد اآلن نرا
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 راتقا أحيانا بينهم تفصرررل راتأوركسرررت لعدة الموسررريقي والنشررراط

 ونالكثير اعتقدر التشررتتر هذا نحو تسررير األمور بدأت عندما. عدة

 لم ظالح لحسررن. الثمن سررتدفع التي هي الموسرريقى أن المحتم من أنه

 .  اآلن حتى هذا يحدث

 Wolfgang سرررافاليتش ولفغانن المتميز األلماني القائد صرررديقي

Sawallich (13212511ـررررررـرررررر )األوركسترا لقائد ناج  نمو ج هو 

 رالمدي كان عندما المهنية حياته تابعت سررنوات عدة خالل. هذس الجديد

 عنها القول يمكنه ما أقل. (1)الروماندية سويسرا ألوركسرترا الموسريقي

. قبل من ودعق ةثالث قبل التنفيذ مسررتحيلة كانت أنها وسرررعتها بإيقاعها

 ا  ددع عام كل ميقد أن عليه انوك ميوني  ألوبرا العام المدير حينها كان

 الموسرررررريقيررة العرو  من والعررديررد األوبراليررة العرو  من ا  كبير

 اليابان راديو لفرقة الدائم المدعو القرائد أيضررررررا كران السرررررريمفونيرة؛

(NHK .)يةوالغنائ الموسيقية األعمال لقيادة ايضرا عام كل يدعى كان 

 ميالنو في السرررركاال مسرررررح أهمها من األخرا المدن من العديد في

 األوركسررررررترا يقود ان عليه كان وعندما. فراغنر أعمرال يقود حيرث

 ي تي كان عام، كل مرة عشرررة خمس يحدث كان ما وهو السررويسرررية،

 حيث ميالنو من آتيا األولى التدريبات بدء من سرراعة قبل الصررباح في

 رااألوركست تدريبكان . السرابقة الليلة في Siegfried أوبرا يقود كان

 احة؛ر اسرررراعت تتخللهما سرررراعات سررررت لمدة والثالثاء األثنين يوم يتم

 الذي الحفل على ليتدرة بيانو لره أومن أن مني يطلرب كران حينهرا

 البروفة بعد.  Dietrich Fischer- Dieskau المغني مع سرررريقيمه

 الطائرة ي خذ كان األوركسررررررترا مع الثالث أو الخلين وبعد األخيرة

 يومال في يقود أن عليه حيث ميون  الى امتوجه العشررررية في مباشرررررة

 .  طوكيو إلى أيضا يتوجه وقد ربما لفاغنر أوبرا الثاني

 متميز أوركسررررررترا لقائد ممراثرل حيراة إيقرال تصررررررور أيمكن

 راكمي أن أيعقل. الثانية العالمية الحرة قبل كسررررافاليتش وموهوة
                                                           

 العام حتى وقادها 2926 عام Ansmert أنسميرت أسسها التي األوركسترا هي ــ1

 .بسويسرا جنيف مدينة مركزها عالمي مستوا  ات أوركسترا.  2967
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. وروعة بتحكم بها ويقوم الموسررريقية األنشرررطة هذس كل ما شرررخ 

 ادةالق من نيالكثير أن إ   ل  في الوحيد ليس أنه قىبي  ل  عوم

 ياةح لهم سرريكون أو لديهم القمة لىإ طريقهم في الذين أو المكرسررين

 .سافاليتش مثل ومتميزة كثيفة مهنية

 ةالحيا في مهما دورا حاليا األوركسرررترا قيادة مسرررابقات تلعب

 نتكم. التزايد في آخذوهو  عددهالقد ارتفع  الدولية؛ الموسرررررريقية

 ظهارإ في شرررربان لقادة تتيحها التي الفر  في الواقع في أهميتها

م منهالبع   يحصررل قدو البع . ال روف افضررل ضررمن موهبتهم

 لبقيةل بالنسررربة أما ناجحة مهنية حياة يبد ا ان لهم تتي  جوائز على

 وفي. ةالحقيقي وإمكانياتهم  قيمتهم لمعرفة الفرصررررة لهم تتي  فإنها

 أية على المسرررابقات تل  في اتممسررراه عدة بعد يحصرررلوا مل حال

 ال أنه سرررريدركون منهم األ كياء فإن ما تميزا ي هروا لم أو جائزة

 وايختار أن عليهم وأن بنجاح الطريق هذا في يستمروا أن لهم يمكن

 .مغايرا   فنيا   ا  طريق

 عددا   لقاأل هي األوركسترا لقادة الموسيقية المسابقات تكون قد

 ةعررد لهررذا ولكن نفردينم عررازفين الى تتوجرره التي بتلرر  ارنررةمقرر

 أو أوركسررترا تكوين أن إ  مادي هو واألهم األول السرربب. أسررباة

 صررعب أمر هو المسررابقة خدمة في تكون أن اوركسررترا من الطلب

ن المشاركي عدد أن لوحظ إ  تن يمي هو الثاني السبب. وماديا إداريا

 التابعة راواألوركسررت للمسررابقة لتن يميةا القدرة بكثير تفوقالنهائي 

 ددع وثالثون بخمس مسررربقا حددت التي المسرررابقات إحدا في. لها

 .النهائيين المشاركين

 ألمرا يتطلب هنا. مائة الثالث تتجاوز االشررتراك طلبات كانت

 ةالمهني السرررررير على االطالل عبر يتم مسررررربق باختيار القيام هنا

 ال دق لعسرررف ولكن. قدمها التي اتالتوصررري ونوعية ولعدد للمتقدم

 لجنةل تضررمن ال هي إ  األنسررب هي االختيار في الطريقة تل  تكون

 مرشررحين أبعدت ربما وأنها األجدر هم اختيارهم تم من أن التحكيم

 .بالمشاركة حقا جديرين
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 التن يمي المجلس يفرز أن كثيرا يحرردث إ ا؟ الحررل هو مررا 

 منهم طلبوال المتقدمين بكافة الباالتص تقوم مصغرة لجنة للمسابقة

 كل عم الشررفهي اللقاء بعد ثم بيانو عازفي من مكونة مجموعة بقيادة

 ماناضررر األكثر الحل هو يكون قد. األولي ارباالخت بتقديم تقوم منهم

 الحل إن. جدا   مكلف هو انتقاء أسررررررلوة أي وألن موفق الختيار

 طويلة لمدةو المهرجان تصرف تحت يكون أن ش  دون هو األمثل

 يعر  أن متقدم كل خاللها من يسررتطيع خاصررة أوركسررترا وكافية

 راأوركسررررررت أي ولكن. والتعبيرية الفنية إمكانياته كل اللجنة أمام

 سرررررريقود متقدم كل أن افترضررررررنا إ ا: األمر بهذا تقبل أن يمكنها

 الثةث هنال  أن افترضررنا وإ ا فق  دقيقة نيعشررر خالل وركسررترااأل

 يعادل ما تعزف أن األوركسرررترا على أن يعني هذا إنف متقدم مائة

 هناكخرا أ ناحية من. فق  ألولىا المرحلة في وهذا أسابيع، خمس

 .  لالستمال الوقت هذا كل تخصي  تستطيع تحكيم لجنة

 األحدث هي األوركسررترا لقيادة المخصررصررة المسررابقات إن

. يقيسررالمو الت ليف مسررابقات أو المنفرد العزف بمسررابقات نسرربيا

 أكاديمية قبل من رومرا في ن مرت التي تلر  ربمرا هي األقردم

Santa Cecilia  توقفت. دورات عدةبعد  لعسررف توقفت والتي 

 نهام سابقا  كرناها التي األسباة لنفس مهمة مسابقات عدة أيضا

 ومسابقة نيويورك مدينة في Dimitri Mitropoulos)1( مسابقة
)2(Guido Cantelli تتجاوز فال حاليا أما. نوميال مردينة في 

 الثث أو اثنان العشرة األوركسرترا لقيادة المخصرصرة المسرابقات

 ىحت أو ةثالث أو عامين كل الباقي يقام بينما عام كل تقام منها

 هم،مهنت إطالق ينت رون الذين القادة نسرررربة فإن وبالتالي. أكثر

  .جدا   قليلة هي  ل ، يعتقدون الذي أو منهم المبدعين

                                                           

 في وتوفي 2696 عام أثينا في ولد يوناني بيانو وعازف ومؤلف أوركسترا دقائ ــ1 

 .2946 عام األمريكية الجنسية على حصل. 2960 عام ميالنو

 من والثالثون السادسة في وتوفي 2920 عام إيطاليا في ولد إيطالي أوركسترا قائد ــ2 

 .2956 عام فرنسا في طيران حادث في عمرس
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 صدر الم

 عائر واآللهةــــالشاألوركسترا، 

L'orchestre, Des rites et des dieux, L'Autrement, 

Paris, 1992 

 

 

 

 في التصفيق وأحواله

 

 محمد حنانا

 

ربما كانت عادة التصرررفيق الذي يعكس حالة الرضرررا والسررررور 

بعد سررمال الموسرريقا الجميلة واألداء الجيد، والذي تتبعه عادة ضررجة 

كبيرة، قرديمرة بل موغلة في القدم. ويصرررررردر التصررررررفيق عن رغبة 

 الجمهور المنفعررل في التعبير عن انفعرراالترره عوضررررررررا  عن تركهررا

مكبوتة. وال شررررر  أن من يرت دف الحفالت الموسررررريقية يالحظ أن حجم 

الصرررروت في آخر ربع دقيقة تقريبا  من األداء يحدد حجم التصررررفيق 

الذي يلي. فالنهاية العالية جدا  غالبا  ما تحدث ردة فعل عنيفة سررررواء 

اسررررررتحقرت المقطوعرة أو األداء  لر  أم ال )النغمرة العراليرة في نهاية 

 غنائية تحدث أحيانا  الت ثير نفسه(.المقطوعة ال

في دور األوبرا غررالبررا  مررا يصررررررفق الجمهور في نهررايررة اآلريررا 

األوبرالية حاجبا  بذل  أحيانا  الختام األوركسررترالي الذي ربما يكون 

جميال  وهررامررا . وهررذا مررا يحرردث عررادة في نهررايررة الكررادينزا )مقطع 

 الكونشرتو. العازف المنفرد المليء بالصعوبات التقنية( في

يميل الجمهور اآلن ألن يكون أكثر تحف ا  من أسررررررالفه، فليس 

من الالئق التصررفيق في نهاية كل حركة من سرريمفونية أو كونشرررتو 

أو سرررررروناتا مهما يكن االنفعال كبيرا . كما أن من السررررررلوك السرررررريئ 



 64 

التصررفيق بعد كل أغنية تنتمي إلى مجموعة أغان  تجمعها وحدة فنية 

 م بمجملها.في حال ستقد

ولكن السررررررؤال الرذي نطرحره هو: هرل من حق الجمهور الذي 

يعبر عن رضرررررراس واسررررررتحسررررررانه أن يعبر عن عدم رضرررررراس وعدم 

 استحسانه أيضا ؟

في بلررردان أمريكرررا الجنوبيرررة يعبر الجمهور عن اسررررررتنكرررارس 

بالصرررفير والهسرررهسرررة. وفي إنكلترا يعلو صرررياح االسرررتنكار بدرجة 

 ليق الصحف.معقولة، ونادرا  ما يسبب تع

أحيانا  يذهب الجمهور إلى أبعد من مجرد صررررياح االسررررتنكار. 

فقد حدث في إيطاليا، على سررربيل المثال، بعد أن قدم المؤلف ف.ت. 

مارينيتي، نصرررير الموسررريقا المسرررتقبلية، بعضرررا  من مقطوعاته، أن 

قُذف المؤدون باألواني الخزفية وبشررررتى أنوال الخضررررار والفواكه. 

 «صعود مدينة ماهاغوني وسقوطها»فايل أوبراس وحين قدم كورت 

ذف المسرررررررح برررالمتفجرات  ات 2930في فرانكفورت عرررام  ، قرررُ

الرائحرة الكريهرة، وقُتل رجل بكوة بيرة أثناء المناقشررررررة التي تلت 

 العر .

في القرن الثامن عشرررررر كان قذف البرتقال العفن من وسرررررائل 

اتيستا ف جيوفاني بالتعبير عن خيبة األمل بالعر . وقد تلقى المؤل

بيرغوليزي ضررررررربرة قويرة على وجهه في التقديم األول لواحدة من 

حين أنكرت  2704أوبراتره. وحردثرت ضررررررجرة كبيرة في لنردن عام 

المغنيررة كرراترين توفتس أنهررا بعثررت خررادمهررا إلى المسرررررررح ليقررذف 

منررافسررررررتهررا بررالبرتقررال العفن. حتى في برردايررات القرن العشرررررررين لم 

في بع  األماكن. فقد كتب أحد المتابعين  تنقر  هذس الممارسررررررة
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 لقد شاهدت ب م عيني في»للعرو  المسررحية والموسريقية ما يلي: 

صرررالة الموسررريقا اإلسررربانية فتاة تتجول حاملة سرررلة معا بالبرتقال 

العفن براعتهرا لقسررررررم من الجمهور لكي يقرذف بهرا المؤدين في حررال 

 «.أدوا أداء  رديئا  

. م. غريتري: إن جمهور دار أوبرا يقول المؤلف البلجيكي أ

روما في منتصررف القرن الثامن عشررر تدرة على كشررف السرررقات 

الموسرررريقية، فخالل عر  أوبرا ما ليسرررررت مبتكرة يمكن للمرء أن 

يسررمع صرريحات اسررتنكار مع  كر اسررم المؤلف الذي كان ضررحيتها. 

وكان إرضررراء جمهور بارما، كما أشررريع، بالن الصرررعوبة إ  اسرررتقبل 

 أداء كبار المغنيات والمغنين المشهورين بصيحات االستنكار.فيها 

 التصفيق الم جور

سررروف لن تكتمل هذس الصرررورة الوجيزة للموضرررول على نحو 

فالمصررفقون «. التصررفيق الم جور»معقول إن لم نذكر ما دعي بـررررررر 

الم جورون هم جزء م لوف من المؤسررسررة الموسرريقية أو المسرررحية 

ن المصفقين الم جورين التابعين لدار أوبرا في العديد من البلدان. لك

فيينا والسررركاال كانوا األكثر تن يما . وفي وقت من األوقات كان هذا 

آة  2شررائعا  في لندن. فقد تضررمنت صررحيفة )التايمز( المؤرخة في 

مغرور أحمق  و وجه شررررراحب، يرتدي »الفقرة التالية:  2626عام 

باسررررتمرار في مقصررررورات مسرررررح  مالبس كتانية متسررررخة، يجلس

)هاي ماركت( ويزعج الجمهور بتصررررفيقه وهتافاته في أوقات غير 

مناسررربة. فإن كان هذا السررريد قد ُدفع له ليدعم المؤدين فسررروف يفعل 

 «. ل  باجتهاد ولن يتخلى عن فسادس

ونجد في الرسررررالة التالية، التي يعتقد أنها تعود إلى السررررتينيات 

 مايلي: من القرن التاسع عشر،
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سرريدي أعلم  ب ني أعمل قائدا  للمصررفقين، منذ نحو عشرررين »

عاما ، لحسراة جميع فناني مؤسسة دار األوبرا الملكية واإلنكليزية، 

فإن احتجت إلى أية خدمة من هذا القبيل فسروف أقدمها بسرور بالن 

 «.لقاء تعوي  بسي 

 ن. فيليبس

طاليا ن في إيوتبين الالئحة التالية أجور المصررررررفقين الم جوري

، كما وردت في تقرير المراسل الصحفي اإليطالي الذي 2929عام 

 اللندنية:« األزمنة الموسيقية»عمل لصال  مجلة 

 للمرأة. 25لير للرجل، و 25التصفيق لتشجيع الدخول 

 ليرات لكل فرد. 20التصفيق العادي أثناء العر  

كل ل ليرا  خمسررة عشررر  25التصررفيق المتواصررل أثناء العر  

 فرد.

 لير. 5من أجل المقاطعات بكلمة برافو 

...أعد   لير. 50من أجل كلمة أعدف

 من أجل خلق جو من الحماسة الهائجة سعر خا  يتفق عليه.

« حياتي الموسرررررريقية»في كترابره  (1)وقرد ترذمر وولتر دامروو

في  ل  الوقت أنفق بع  المغنين وقواد األوركسررررررترا في »قرائال : 

ير ليتان بنيويوك، الذين يتنافسون فيما بينهم، الكثدار أوبرا المتروبو

شرررخصرررا  قويا  يقودهم قائد مدرة،  50إلى  20من المال السرررتئجار 

يقفون إلى جانب البلكونات يصررررفقون ويهتفون هتافات تناصررررر من 

أسرررت جرهم. ومن وقت إلى آخر كانت اإلدارة تصررردر أمرا  يقضررري 

ن هررذا لم يمنع من بعرردم التسرررررررام  مع المصررررررفقين المرر جورين. لك

 «.ظهورهم في ستينيات القرن العشرين

                                                           


( مؤلف وقائد أوركسترا ألماني المولد أمريكي 2950ـررررـرررر2662ـررررـرررر وولتر دامروو: ) 

 الجنسية.
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نعود فنطرح السررررررؤال الرذي طرحنراس سررررررابقرا : ترا هل يحق 

للجمهور الذي يعبر عن رضررررراس بالتصرررررفيق والهتاف، أن يعبر عن 

 عدم رضاس بردفات فعل أخرا؟

نقول إنه يحق للجمهور أن يعبر عن استيائه إن كان ما يقدم له 

بول ويتسرررم بالرداءة، ولكن من دون اللجوء إلى دون المسرررتوا المق

وسررررررائل عنيفة وصرررررربيانية. يمكن للجمهور الواعي أن يكتفي بعدم 

التصرفيق، ويمكنه االنسرحاة من الصالة قبل انتهاء العر . لم ال؟ 

فعندما يُسرتخف بالجمهور وال يحسرب له أي حسرراة، عندئذ  من حق 

 حضارية كما يقال. الجمهور التعبير عن عدم رضاس، ولكن بطريقة

ولكن يصررررررررادف أحيررانررا  أن يقرردم أحررد الفنررانين الجيرردين بررل 

الممترازين عرضررررررا  متواضررررررعا ، أو أن يرتكب بع  األخطاء، أو 

يتعر  لزلررة مررا؛ في هررذس الحررالررة ال ينبغي على الجمهور أن يقيمرره 

من خالل  لر  العر ، نراسرررررريرا  أنره في نهاية المطاف فنان جيد لم 

بب من األسباة أو لعدة أسباة مجتمعة. هنا يلعب يوفق في أدائه لس

وعي الجمهور و ائقتره الفنيرة ومعرفترره برالمعرايير الفنيرة دورا  كبيرا  

في موقفرره حيررال مررا يُقرردم لرره. لكن الطررامررة الكبرا هي عنرردمررا يكون 

الجمهور، بوجه عام، سررررقيم الذوق جاهال  بالمعايير الفنية، عند  ل  

 يتحول إلى آلة تصفيق.

الفن بحرراجررة إلى جمهور  واق ووال، قررادر على التمييز بين إن 

الغررث والثمين. وخلق مثررل هررذا الجمهور ليس أمرا  سررررررهال  في زمن 

 أصب  فيه كل شيء خاضعا  لمتطلبات السوق.

 

 

 
 توظيف الموسيقا والغناء في مسرح فرقة الرحابنة

 ا  ـــان أنمو جـــم الرعيـــرحية حكــــمس
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 ياسين سليماني ــ الجزائر

 مقدمــــــــة   
تغلغلت الموسيقا في مختلف الفعاليات التي يقوم بها اإلنسان في كل 

 هاألوقات، فهي لغة تحاكي مشاعرس وتتواصل مع حياته اليومية، هي مع

في مهرجرانرات الفرح ومنراسرررررربات الحزن وطقوسرررررره الدينية وفي تعليم 

، ولقد اعتبر أفالطون الموسيقا (1)األطفال وصروال إلى العالج بالموسريقا

أحد المحركات الرئيسرية السامية للبشر، ومن خاللها عرف العالم الن ام 

 .(2)وتحقق له التوازن

ي دمت البشرية فووفقا لن رية أفالطون نجد أّن الموسريقا قد خ

تحقيق التوحيد بين أحاسررررريس البشرررررر ومختلف عناصرررررر الحياة في 

المجتمع الواحرد وبين المجتمعات المختلفة، وتمكنت من التعبير عن 

 .(3)الفرد وعن الجماعة في تنسيق ووحدة

وليس النشرررررراط المسرررررررحي بمن ا عن هذا التغلغل، إ  يتفاعل 

دة أسرررراسررررية من العنصررررر الموسرررريقي مع العر  المسرررررحي كمفر

المفردات التي ينتهي بهرررا العر  كتوليفرررة متكررراملرررة تقررردم أمرررام 

 .الجمهور وتؤثر فيه
فقد جعلت القيمة ال اهرة في الموسررريقا وت ثيرها الواضررر  في 

حياة اإلنسان الفنان المسرحي منذ ظهور المسرح ملزما باستخدامها 

 لكواحرردة من مفردات العر  المسرررررررحي التي تتكررامررل مع التمثيرر

                                                           

 الكويت، اإلعالم، وزارة العربي، مجلة الموسيقا، هي ما األنصاري، الدين حسام ـررررررـرررررر 1

 232   ،2022 يوليو ،632 العدد

 افةللثق الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة الموسيقا، إلى دعوة السريسري، يوسرف ـررررررـرررررر 2

 .09   ،2964 أكتوبر ،46 العدد الكويت، واآلداة، لفنونوا
 .09   نفسه، المرجع ــ 3
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والحوار والسينوغرافيا وغيرها لتشكل وحدة موحدة هي المسرحية 

 .المن ورة على الخشبة
تراجيديا أو في ظهر هذا االرتباط في مختلف أنوال المسررررررح 

كوميديا وحتى المليودراما تجسرريدا لمراعاة العدالة ومكاف ة الفضرريلة 

 ومعراقبرة الر يلة فمنذ المسرررررررح اإلغريقي الذي ارتب  بالموسرررررريقا

واألنراشرررررريرد والرقصررررررات الجمراعية إلحياء الطقوس، والمسرررررررح 

الروماني الذي احتفى بالموسررريقا واألداء الراق  واتجه إلى المرح 

نجد مسررررررحيات سرررررنيكا وكتّاة التراجيديا في  (1)والترفيه واإلمتال

عهدس اسرررتخدموا الموسررريقا وغناء الجوقة محاكاة لإلغريق. كما كان 

الوتس التي زخرت بكم كبير من الغناء الحال  اته في مسررررحيات ب

والرق  التي حرراكى بهررا الكوميررديررات اليونررانيررة التي كتررب على 

 .(2)منوالها

يبدو من هذا أّن الموسررريقا الزمت المسررررح، وقد بقيت مالزمة 

له في العصررور الوسررطى أيضررا، هذا النول من المسرررحيات متحدر 

ث الدينية التي من صررررررلرب الدين وطقوس العبادة، فهي تمثّل األحدا

وردت في الكتب المقدسة من خالل التراتيل واألناشيد بما يضاعف 

من شرررررعور التقوا في المؤمنين،ففي الفصررررر  كانت تمثّل مشررررراهد 

اآلالم التي عانها المسري  وكان هذا شرائعا في القرنين الحادي عشر 

ا في القرنين الترراليين فقررد ظهرت مسرررررررحيررات  والثرراني عشررررررر أمررّ

على الرغم من أنها مسرررتمدة من القصررر  الديني إالّ العجائب وهي 

تقوم على الخوارق لأنها خرجت إلى األسررطورة والتاري  اإلنسرراني 

 .(3)إ  يتدخل فيها القديسون أو العذراء ومن  ل  أخذت اسم العجائب

                                                           
 .25   نفسه، المرجع ــ 1
 جلةم السعيد، المل  أوديب مسرحية في والغناء الموسيقا توظيف بدن، هاشم ناصر ـررررـرررر 2

 .222   ،2020 ،53العدد العراق، بغداد، جامعة األكاديمي،
 ،2ط بنان،ل بيروت، الثقافة، دار والعربي، الغربي الشعر في يكيةالكالس الحاوي، إليا ــ 3

2963،   66. 
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في القرن الخامس عشرررر ظهرت مسررررحيات األسررررار، والتي 

فراد الشررررررعب والتي كران يعرّدهرا اإلقطاعيون ورجال اإلكليروس وأ

كررانررت تعتبر من أعمررال التقوا، ولم يكن الممثلون يتورعون عن 

تمثيل الجنة وهللا واألبالسررررة وكان للموسرررريقا المرفقة باإلنشرررراد دور 

 .(1)كبير في اإلثارة والشعور بالتفخيم

وظف شركسربير الغناء في مسرحياته، ويبدو هذا جليا في غناء 

لر أو في مشررررهد جنون أوفيليا ديدمونة في نهايات مسرررررحية رعطي

في رهاملتر، كما أنه اسرررتعان بالموسررريقا لدعم الحاالت الشرررعورية 

كمرررا جررراء في أثنررراء نعررراس الملررر  لير أو في طقوس السررررررحر 

 .(2)والعرافين

اهتم فاغنر في العصررر الحديث بتوحيد الفنون وانطلق من بنية 

يقا المسررررررح اإلغريقي الذي يراس أنمو جا رائعا وصرررررارت الموسررررر

والغناء لديه تشرركالن عصررب الحياة في العر  المسرررحي كما في 

ررباعية الخاتمر ويقول في هذا الباة: رالكلمة ليسررت سرروا وسرريلة 

لنقل األفكار واالتصرال بالناس، إالّ أّن ت ثيرها ال يكمل إالّ بموسيقية 

الصررروت البشرررري وبالن رة وباإلشرررارة حتى تكون لها إمكانية نقل 

ري والحسررري وحتى تؤدي غرضرررها بتكامل وفاعلية المضررمون الفك

 .(3)وثراء

هكذا أصرربحت الموسرريقا والغناء مالزمة للمسرررح بشرركل دقيق 

بل صررار بع  الفنانين يؤلف الموسرريقا والغناء بنفسرره لمسررررحياته 

مثلما برز عند برتولد بريشرررررت الذي رأا أّن إدخال الموسررررريقا إلى 

 .(4)لتقليديةالدراما قد أحدث انقالبا في األشكال ا

                                                           
 .70   نفسه، المرجع ــ 1
 222   السابق، المرجع بدن، هاشم ناصر ــ 2
 .60   السابق، المرجع السيسي، يوسف ــ 3
 .222   السابق، المرجع بدن، هاشم اصرن ــ 4
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بالنسرربة للمسرررح الشرررقي، وفي اليابان بالتحديد، بصرررف 

الن ر عن طبيعررة الفروق الجوهريررة التي تفصررررررررل بينرره وبين 

وكما يرا بع  الباحثين فإننا عندما نحاول  ،المسررررررح الغربي

الفصرررررررل ولو ن ريرا مررا بين المسررررررررح الردرامي وفنون التعبير 

هذا عادة شرررررائعة وخط   الحركي والرق  والغناء فإننا نتبع في

متداوال انتقال إلينا فيما نقلناس عن األوروبيين من طرائق ومناهج 

نقرديرة، وهو تمييز غريرب على الفنران الشررررررررقي فرالقراعدة التي 

يسررتند إليها فنان المسرررح الشرررقي تتعلق بتل  الصررورة القديمة 

المرّكبة للمسرررررررح بمعناس الشررررررامل أي فن الصررررررورة اإليقاعية 

 .(1)الكلمة والحركة والموسيقا في وحدة واحدة المتضمنة

كغيرها من المسرررررحيات ظهرت المسرررررحية العربية ممتزجة 

برالموسرررررريقرا واألغراني، بل لقد رنشرررررر  المسرررررررح العربي في إطار 

بحسررب رأي ألفريد فرج، فقد عر  مارون النقاو في  (2)الموسرريقا

بداية  وتحدث للجمهور قبل 7481لبنران عملره األول رالبخيرلر عام 

المسررررحية بحديث يبيّن فيه إلى جانب قيمة المسررررح سررربب اختيارس 

 .(3)للمسرحية الغنائية و كر أنها رألذ وأشهى وأبهج وأبهى

او إلى أبي خليررل  ثم انتقررل هررذا النول من المسرررررررح من النقررّ

ثم القاهرة حتى نهاية القرن  7414القباني في دمشق أوال ابتداء من 

ها مجموعة عرو  حضررت فيها الموسيقا التاسرع عشرر، قدم خالل

واألغاني بوضرروح، مثل مسرررحية رهارون الرشرريد وأنس الجليسر 

المقتبسررة عن ألف ليلة وليلة والتي غنى فيها بع  الموشررحات مثل 

ررق   الباُن وغنّىر ومسرحية رالحاكم ب مر هللار ومما لحن وغنى 

                                                           
 ، رالياباني نو مسرحر ضمن الياباني مسرحال عن خاصة دراسة سعد، صال : ين ر ـررـرر 1

 من سرررلسرررلة الضرررحاك، جميل: تر الياباني،ر نور مسررررح وآخرون، موتوكيو زيامي

-306 العددان الكويت، واآلداة، والفنون للثقافة الوطني المجلس العالمي، المسررررح

 .22   ،2996 يونيو-مايو ،309
 .206   نفسه، المرجع ــ 2
 .092   نفسه، المرجع ــ 3
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الذي  ثم ظهر سررالمة حجازي (1)فيها موشرر  ربرزت شررمس الكمال

حيث  7071إلى  7091جعل المسرح الغنائي أهم فن في مصر من 

رقرّدم المسرررررررحيرات العرالميرة مترجمرة ومعّربرة مثرل غرادة الكراميليا 

أللكسررررررنردر دوما االبن  ورشررررررهداء الغرامر الم خو ة عن رروميو 

وجولييتر لشررركسررربير وفي الوقت نفسررره كانت أغنياتها من الشرررعر 

 .(2)ة صميمةالعربي الفصي  وب لحان شرقي

وقد برزت كوكبة من المؤلفين الموسررررريقيين بعد وفاة سرررررالمة 

حجازي على رأسررررررهم سرررررريد درويش وكامل الخلعي وزكريا أحمد 

وأحمد صردقي واصرلت تقاليد المسرح الغنائي العربي، غير أّن هذا 

التي تسررررببت في كسرررراد  7090المسرررررح انقطع مع األزمة العالمية 

سررررح الغنائي باهظ النفقات فقد كان المسرررارح في مصرررر ومادام الم

 .(3)أول ما أصيب باألزمة من ألوان المسرح فانحسر موُجهُ 

وقد ظهرت في لبنان تجربة مسرحية هامة شديدة الخصوصية 

شرركال ومضررمونا، هي تجربة األخوين عاصرري ومنصررور الرحباني 

إّن رجوهر الن   .اللذين شررررررّكال قّمة اإلبدال في المسرررررررح اللبناني

كتبه الرحبانيان جوهر جيّد مفعم بالعاطفة الوطنية الصررررررادقة، الذي 

إنه ينطلق من ر ية شرعرية بطولية ومثالية شديدة االلتصاق بالواقع 

و ل  عن طريق اسرررتلهام الحكاية الشرررعبية التي تجمع بين سرررالسرررة 

اللغررة ودراميررة التعبير، وهي األمور التي لهررا أهميتهررا بررالنسرررررربررة 

 .(4)للمسرح الغنائي

                                                           
 المسارح مديرية المسرحية، الحياة مجلة والموسيقا، العربي المسرح بوبس، أحمد ـرررررـررررر 1

   ،2024 وربيع شررتاء ،67-66 العدد سررورية، دمشررق، الثقافة، وزارة والموسرريقا،

227. 
 .226   نفسه، لمرجعا ــ 2
 .220   السابق، المرجع فرج، ألفريد ــ 3
 ةالعام الهيئة العربي، المسرح في طبيقيةت دراسات: ضوء بقعة عصمت، ريا  ـررررررـرررررر 4

 .207   ،2022 ،2ط سورية، دمشق، للكتاة، السورية
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 )عاصي ومنصور(ل  لم ي ت المسررح الغنائي عند الرجلين لذ
 )مروان، أسررررررامة، غدي(ومن ورائهمرا الجيرل الثراني من الرحرابنة 
ية قد كانت الثقافة الشعبفخارجا عن السياق التاريخي لهذا المسرح، 

والتعليم الموسرريقي الواسررع الذي ح ي به منصررور وعاصرري سرررببا 

بيرة من القصرررررائد الشرررررعرية، أصررررريال في كتابتهما معا لمجموعة ك

والمسرررررحيات وتلحينها، كما كانت عودتهما للتراث العربي إحيائية 

 بقدر ما كانت للتثقيف واالستفادة.

ال يمكن أن نفصرل إ ن التجربة الشعرية عن الموسيقية، والتي 

تبلورت في المسرررحيات التي قدماها على امتداد حياتهما المشررتركة 

، بيال الخواتم (1963)الليرل والقنرديل  ،(1960)مثرل: موسررررررم العز 

، أو تلرر  (1967)، هررالررة والملرر  (1966)، أيررام فخر الرردين (1964)

مثل  7041التي قدمها منصور الرحباني لوحدس بعد وفاة شقيقه عام 

 .9994مسرحية رسقراطر عام 

سواء الصرفة التي ـرررـررر لقد جعلت القيمةُ ال اهرةُ في الموسيقا 

إلنسررراني أو التي تحتوي على كلمات فتشررركل ال تسرررتعين بالصررروت ا

الفنان  المسررررحيف منذ ظهور المسررررح ملزما ـررررررررـرررررررر  أغنية متكاملة

باسرتخدامها كواحدة من مفردات العر  المسرحي التي تتكامل مع 

التمثيل والحوار والسرررررينوغرافيا وغيرها لتشررررركل وحدة موحدة هي 

نب الموسرريقي المسرررحية المن ورة على الخشرربة. بل رإن أهمية الجا

في عر  مسررررحي ال تنه  من كون هذا الجانب مجرد موسررريقا 

تسرراعد حقا على اسررتكمال نواق   (.…)وحسررب بل ألّن الموسرريقا 

العر  المسرررررررحي وردم الفراغررات التي ت هر فيرره، أو تفسررررررير 
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وشررررح وتعليل وت ويل ما يجعل العر  نفسررره لوحة إيقاعية أقرة 

 .(1)ة للعر  إلى التكامل في السيرورة الزمني

وليست رحكم الرعيانر مختلفة عن سياق  سابقاتها مّما ألّف 

منصررررور الرحباني  وأخرج نجله مروان فهي رمسرررررحية غنائية 

سرياسرية،  ات موضرول سرياسي بطريقة المسرح الغنائي، أي أّن 

المادة المسرررحية ُوضررعت وطرحت على خشرربة المسرررح بطريقة 

خلق منا  جديد من حيث ـرـرر  هاكما يقول مخرجـرـر الغناء، حاولنا 

عر  الفكرة والموضررررول دون اللجوء إلى الحشررررو في األغاني 

الخررارجررة عن إطررار الن  والخ  الرردرامي، أي أّن األغنيرررات 

جراءت مكملرة للن ، وإخفرا ها أو حذفها يؤديان إلى نق  الفهم 

 .(2)في إيصال الموضول

ب الكاتيمكننا انطالقا مّما سرربق، أن نتسرراءل عن مدا توظيف 

والمخرج للموسيقا واألغنية في مسرحية رحكم الرعيانر وهل خدم 

هذا التوظيف المسرررررررحية؟ وأيك هدف كان يصرررررربو إلى تحقيقه من 

خالل هذا؟ وما العالقة التي ترب  بين الموسرررررريقا واألغنية من جهة 

والعر  المسرررررررحي من جهرة أخرا؟ وما اإلضررررررافة التي يمثلها 

 لعر  المسرحيرحكم الرعيانر؟وجود هذين العنصرين في ا

في محاولتنا لإلجابة عن هذس األسررئلة اعتمدنا على خطة بحثية 

تبدأ ببطاقة تعريفية لمسررررررحية رحكم الرعيانر ثم ملّخ  للعمل ثم 

تحليرل نمرا ج محرددة من موسرررررريقرا وأغراني العر  انتهراء بخراتمة 

نضررررررع فيهرا مجمررل النترائج التي توصررررررلنرا إليهررا من خالل البحررث، 

تندين في  ل  إلى منهجين أسرررراسرررريين هما الوصررررفي والتحليلي مسرررر

رأينا أنهما األوفر صررررررالحية للوصررررررول بنا إلى النتائج التي نبتغيها 

معتمدين في هذس الدراسررة باألسرراس على العر  المسرررحي نفسرره 
                                                           

 مديرية المسرحية، الحياة مجلة والموسيقا، المسرحي العر  العواني، بري محمد ـررررـرررر 1

 وربيع شرررتاء ،67-66 العدد سررروريّة، دمشرررق، الثقافة، وزارة والموسررريقا، المسرررارح

2024،   223. 
 .235   نفسه، جعلمرا ــ 2
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ومجموعة من الحوارات التي أعطى فيها الكاتب والمخرج ر يتهما 

على كتب ومقاالت ودراسررررررات  حول المسرررررررح الذي يقدمانه زيادة

أنجزت حول المسررررح الرحباني، مع الت كيد على غياة أية دراسرررة 

أكاديمية حول المسرررحية التي بين أيدينا، مما يجعل صرراحب البحث 

يزعم أّن هررذس الرردراسرررررررة هي األولى عربيررا على الرغم من وجود 

أرمررادة من الكتررابررات غير أنهررا تنتمي أغلبهررا للكتررابررة الصررررررحفيررة ال 

 األكاديمية.

 بطاقة تعريفية لمسرحية رحكم الرعيانر (7

 * ت ليف وتلحين: منصور الرحباني
 * إخراج: مروان الرحباني

 .9998 ــ بيروت ــ* إنتاج: مهرجانات بيت الدين 
 * تصميم األزياء: غابي أبي راشد

 * تصميم الديكور: بيار عبود
ن ، أنطوا)الجارية سررررررت الحسررررررن(* تمثيل: لطيفة التونسرررررية 

سررررررعرردون (، رفيق أحمرد علي  )الملرر  رعرد الثرالرث(كربراج 

رئيس (علي الزين   )ملكة كرمسرررتان(، ورد الخال  )الراعي

 )الدكتور غنيجة رئيس المعارضرررة(، أسرررعد حداد  )الوزارة 
 إضافة إلى مائة فنان بين راق  ومنشد.

 )مملكة متخيلة(* المكان: مملكة كرمستان 
 * الزمان: غير محدد. 

مهرجررانرات بيرت الرردين،  – 9998أوت  77  األول: * العر

 بيروت.
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 ملّخ  المسرحية (9

تدور أحداث مسرررررحية رحكم الرعيان في مملكة متخيلة تدعى 

كرمسررررررتان، ويعّرفها منصررررررور الرحباني ب نها مملكة ربعيدة ومش 

بعيدة، موجودة ومش موجودة. كرمستان في كل مكان وعلى امتداد 

 .(1)هذا الشرق وهذس األوطان
يحكمهرا ملر  مسررررررتبد يدعى ررعد الثالثر وهو لم ينجب ولدا 

ليكون وليررا للعهررد كمرا أنرّره ال إخوة لرره ليرث أحرردهم الملرر  بعرردس ألّن 

جميع إخوته قد قضرروا، وبعد أن طالبته المعارضررة بضرررورة تعيين 

ولي للعهرد كران رد الملر  رعرد الثرالرث أنره ال يثق ب حد وليس هناك 

 .من أحد كفؤ لهذا المنصب

واعتاد المل  أن يشررررة صرررباح كل يوم سرررت أواق من حليب 

العنزات تجلبه له خصرريصررا جاريته سررت الحسررن ألنه يعتقد أن  ل  

الحليب يزيدس قوة وحيوية، وفي صررررباح أحد األيام سررررمعت الجارية 

تان كرمسررررررالراعي سررررررعدون ينشررررررد البيت التالي باللهجة اللبنانية: 

و ل  في داللة على  (2)سرروالمشرري الذيب والعنزة /لوصررار وحكمت 

عدله وحسرررن تدبيرس. عندما سرررمعت سرررت الحسرررن هذا الكالم  هبت 

من فورها لتخبر المل  بما سمعته إالّ أنه لم يغضب ولم يثُر من هذا 

الكالم الرذي يُ هر طمعرا برالسررررررلطرة والحكم وإنّمرا وجد فيه مخرجا 

شعب المؤقتا لم زق والية العهد وفكر بتخدير مطالبات المعارضة و

 .(3)ب ن ي تيهم بمل  ال يفقه شيئا ويحكم هو من خلف الستار
وأُحضررررررر الراعي ليمثررل أمررام الملرر ، وقررام األخير بوضررررررع 

شررطه: إ ا نج  سرعدون بحكم البالد لمدة سنة ومشى الذئب بجانب 

العنزة بكل حب ووئام، فإنه سرررررريسررررررم  له برعي عنزاته في جميع 
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بس أو ربما االختفاء في ظروف أرجاء المملكة وإال كان نصيبه الح

 .(1)غامضة
كرران أول من اعتر  على تلرر  الفكرة المحفوفررة بررالمخرراطر 

ملكة كرمسررررتان الحسررررناء فهي ال تريد خسررررارة مكانتها السررررياسررررية 

واالجتماعية وتذهب مع زوجها إلى المجهول لذل  فقد اسرررتشررراطت 

غي ا عندما رأت زوجها المل  يتسررراهل في تسرررليم السرررلطة لراعي 

كه بكرسرري  ماعز بسرري  على الرغم من أّن رعد الثالث بلن من تمسررّ

الحكم أنه أمر بوضرررررع جهاز تنبيه أسرررررفله ليعمل بمجرد جلوس أي 

 شخ  غيرس.
قبل سرررعدون الراعي التحدي وتسرررلّم مقاليد الحكم وخالل فترة 

وجيزة اسررتطال المل  الراعي أن يسرروس البالد والعباد على أفضررل 

ة الناس وأحبوس لعدله وبسرررراطته. بلغت هذس صررررورة، ومال إليه عام

لى عفيخرراف األخبررار المزعجررة إلى الملرر  المنكفئ في مكرران بعيررد، 

ملكه من الزوال على يد الراعي سرررعدون فيقرر العودة ولكنه يعجز 

 .(2)عن  ل  لعدم انقضاء مدة االتفاق بينه وبين المل  المؤقت
جهرا إدخرال تحراول الملكرة أن تحرّل المشرررررركلرة فتقترح على زو

الجارية سرت الحسن في حياة سعدون الن يفة بهدف إفسادس وصرفه 

عن شرؤون الرعية باالنغماس بالملذات، وبالفعل  هبت ست الحسن 

لتنفذ خطة الملكة إال أنها بعد مدة قصرريرة تتراجع وتكشررف لسررعدون 

الراعي سررررررر وجودها معه بعد أن اكتشررررررفت حقيقة شررررررخصرررررريته 

 .(3)الخيرة
األحداث مع نهاية المسرررحية حيث يقوم المل  تتصرراعد وتيرة 

رعد الثالث باالتفاق سررا مع المعارضرة على نشر الفوضى وت ليب 

الناس على المل  سررررررعدون، يقرر األخير خشررررررية منه على أرواح 
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النراس ترك الحكم قبل موعد انتهاء السررررررنة بثالثة أشررررررهر، يرف  

القرار الشررررررعررب الررذي تررذوق طعم الحريررة والرخرراء على يرردس هررذا 

ويتمسرررررر  بره، الملر  رعد الثالث يريد العودة إلى كرسرررررري الحكم، 

رئيس المعارضرررررة يريد تغيير ن ام الحكم من ملكي إلى جمهوري، 

 .(1)سعدون الراعي حائر متردد بين محبة الشعب له وخشيته عليهم
حررالررة من التوهرران تعيشررررررهررا أحررداث الثواني األخيرة من حكم 

المسرررررررحية مخالفة ألي منطق أو توقع: الرعيان، وفج ة ت تي نهاية 

كرسرررري الحكم يحلق طائرا من مكانه وأبطال المسرررررحية بصرررروت 

 .(2)واحد يصيحون )انتبهوا كمان الوطن بيطير(

 تحليل موسيقا وأغاني  مسرحية رحكم الرعيانر: (3

يشرررررتمل عر  رحكم الرعيانر على مقطوعتين موسررررريقيتين 

، جاءت المقطوعة الموسيقية ا  ألولى كافتتاحية للعر وعشر أغان 

أّما الثانية فربطت بين المشرراهد في حين كانت األغاني العشررر على 

 امتداد المسرحية. 
نخترار في هرذا التحليرل االفتتراحيرة وثالثا من األغاني من بداية 

العمل ومنتصررررررفه ونهايته وهو ما يشررررررّكل ثلث المقاطع التي يتكّون 

اني المختارة منّوعة منهرا العر . كمرا نحر  على أن تكون األغر

 -الملّحن-من حيث الشررركل والمضرررمون لتبيان اتسرررال ر ية المؤلف
 المخرج في تقديم عمله للمتلقي.

 الموسيقا االفتتاحية (7

 أ ــ ماهية الموسيقا االفتتاحية
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االفتتاحية مدخال إلى العر  المسرحي وهي  تشرّكل الموسريقا

يقية ويهيّئ مقدمة صرررررروتية تمهّد للعمل عن طريق النغمات الموسرررررر

المتلقّي للدخول في كنهه ووظيفة هذس الموسرررررريقا تصرررررروير مشررررررهد 

طبيعي أو شرررررخصرررررية أو أحداث يبدأ بها العر  المسررررررحي وهي 

التي   Absolute musicتختلف عن الموسرريقا المجردة أو المطلقة 

ال تحاول قول شيء محدد أو وصف شيء معيّن، وال تسعى للتعبير 

وال  (1)يمكن أن يوضررررررع في كلمرراتعن معنى عرراطفي أو درامي 

 يجب أن تزيد االفتتاحية على دقائق قليلة.
إّن المسررررررتمعين للموسرررررريقرا يميلون بوجه عام إلى إيجاد معان  

نة في العر   محرددة فيها لذل  فإّن االهتمام بالموسرررررريقا المتضررررررمف

المسرررررحي أمر ضررررروري،  ل  أنّها أسررررهل على االسررررتيعاة من 

، وهي خطوة ضرررورية تمهد الطريق (2)فةالموسرريقا المجردة الصررر

أمام المتلقّي ألن يرب  جزئيات العمل الذي يشرررراهدس السررررتيعابه في 

ُكلّيانيته. لذل  فالموسررريقا االفتتاحية تمّكن من إدراك بداية العمل من 

دون وصرررررف كالمي، فهي تعبير عن األحاسررررريس أكثر منه رسرررررم 

 .(3)بالصوت

للعر  المسرحي رحكم ة ــ تحليل الموسيقا االفتتاحية 

 الرعيانر
وهي موسيقا شرقية بامتياز،  )ثا 89د و 99(تمتّد االفتتاحية لـرررررر 

برردأت المقطوعررة بررالبيررانو ثم رّكزت على اآلالت النفخيررة وهي هنررا: 

الناي، البوق والترومبيت وتكمن خصرررروصررررية هذا النول من اآلالت 

ة إلى حياة خاصررررأنها غالبا ما تعطي انطباعا بالحياة الملكية أو ترمز 

النررراس، حيررراة ملوك وأمراء وطبقرررة مخمليرررة تعيش في القصررررررور 
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واألبراج، ترمز الموسرررررريقررا التي تحتوي على مثررل هررذس اآلالت إلى 

 الحكم والسلطة ودوائر صنع القرار السامية.

 ج ــ جماليات التراب  بين الموسيقا االفتتاحية والمشهد

ل ، يمثّل بالط الم تنطلق الموسرريقا في البداية في مشررهد سرراكن

كرسرررررري الحكم في وسرررررر  الخشرررررربة وال وجود ألحد. مدخل هاد  

تسرتخدم فيه آلة البيانو بوضروح ثم تتحّول إلى موسيقا حيوية سريعة 

الكرسرررررري، بينما يدخل  حولمع دخول مجموعة من الخدم يتحلقون 

الملر  رعرد الثرالرث، يقف قليال منتبها إلى المدخل األيمن في انت ار 

الملكة، يمسرركها من  راعها ويتجهان سرروية إلى الكرسرري،  أن تدخل

إشررارات الخضررول من الخدم، المل  يجلس، الملكة واقفة إلى جانبه 

تهمس له. يبدو عليه االنتباس الشرررديد. يرد عليها بهمس. يخرج الخدم 

 ويبقى الملكان منفردين.
بهذا الوصف نجد أّن توظيف هذس الموسيقا جاء كعامل مساعد 

ما يحدث على الخشررررربة ويسرررررهّل من اسرررررتيعابه. كما منحت يواكب 

المتلقي فكرة أولية حول مكان وشخو  العمل وقّربته من من ومة 

العر  بحيررث يتهيرّر  لتلقي أحررداث المسرررررررحيررة. إّن هررذا يجعررل من 

الموسرررررريقرا االفتتراحيرة نراجحة في مواكبة اللح ات األولى من بداية 

جلها تقّدمت باقي المقطوعات العمرل بحيث تؤّدي الوظيفة التي من أ

 الموسيقية واألغاني.

 أغنية: غبيوا الملوك   (9

 أ.ـ سياق األغنية

تسررررتدعي الملكةُ سررررت  الحسررررن فت تي ومعها مجموعة حراس، 

تسرر لها الملكة متعجبة: رأولي ...صررار عندك بديغارديّي؟ر وتعاتبها 
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ألنها لم تخرة بيت سررعدون الراعي كما أمرتها. تشرريد سررت الحسررن 

 . (1)خصال المل  الجديد وب نها لم تجد فيه ال راشيا وال سارقاب

يسرررررر لها رعد الثالث: بّدك تتجوزيه؟ ترد: من تّم  لباة السررررررما. 

يقول المل  مهددا: يا  )...(الملكرة: وتصرررررريري أنت ملكة كرمسررررررتان؟ 

ويلكن مني يا سرت الحسرن، ُكاّل سرنة بتخل  وباسرتلم الحكم. تردك ست 

ف عمرك،  الحسررن: ليش بعدك راح تشرروفو؟ يسرر لها رعد الثالث: يُقفصررُ

سرررررررقتوس؟ وتجيرب هي مبتسررررررمرة: خال ، طار العرو. يقول المل  

والملكة: طار؟ طار؟ وتودي بهما صررردمة الموقف إلى اإلغماء، عندها 

 .(2)مباشرة تبدأ األغنية

 ة ــ كلمات أغنية رغبيوا الملوكر

 غبيوا الملوك... رشو عليهم ميّة..."
 راعي حكم بالعدلألن ال

 ألن الجاريي رفعت راسا وتحررت، 
 غبيو الملوك.

 رشو الميّة ع نوم الحكام، تَيوعو ع الحقيقة  وتغير األيام
 الجاريي المدعوسة وكل العبيد رفعوا روُسن

 والناس البال أسامي...رفعوا روسن
 الفقرا المعزبين الجوعانيين رفعوا روسن

 هاالجاريي اللي اشتروها غيّرت قدر 
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 (1)رفعوا روُسن...ووصلو للحريّة"

 ج ــ تحليل مضمون أغنية رغبيوا الملوكر

إحالة واضررحة لسررياسرررة  )ثا 15د و  7مدتها (تتضررمن األغنية 

الحكام المتسررررررلطين إزاء الشررررررعوة المقهورة، وهي تفاضررررررل بين 

ن امين للحكم، األول ال يتماشرررى مع تغيرات العصرررر وال ينتبه إلى 

 لثاني استطال توفير الحرية المطلوبة.احتياجات الشعب وا

صررردمة زوال الحكم تجعل من الملكين يفقدان الوعي مّما يعني 

أّن الكرسرررررري عنررد الحرراكم هنررا يعني الحيرراة وبزوالرره يزول الوعي 

 .)اإلغماء(بالحياة 
إّن الفقر والعذاة والجول دليل سرررياسرررة حكم فاشرررلة ال تعطي 

ذس الفئة المحرومة لرأسها األولوية في حكمها للشعب ولح ة رفع ه

تعني أّن خلخلة واضررررررحة قد حدثت في البنية التفكيرية عندها، تبدو 

هذس الخلخلة نتيجة الزمة لـررررر رتغيّر األيامر، فـررررررالراعي الذي حكم 

بالعدلر يحيل على الضرررد، أي يشرررير إلى حاكم  ي  أصرررول عريقة 

ار بررحكم بررالجور وال لم، فررالحررديررث عن قيمررة العرردل دليررل على اخت

قيمة ال لم، كما أّن رالجارية اللي اشررتروهار فّكت أسرررها وخرجت 

من إسررار البيع والشررراء ك ّي سررلعة ورغيّرت قدرهار أي وعت أّن 

العبودية غير أصررريلة في اإلنسررران، والجارية إنسرررران كما أّن الملكة 

إنسان، فغيّرت الوضع الذي قُّدر لها، وتغيير القدر يكون باالنتفاضة 

 باة التي جعلت من العبد عبدا ومن المل  ملكا. على األس
فّرق الراعي حسررررب األغنية بين العدل وال لم، وكان فيصررررال 

بين زمن الجور والفسرراد والضررعة وزمن العدل والصررالح والرفعة. 

إّن العبيد الذي رفعوا ر وسررهم اكتشررفوا أّن ما عاشرروس من قبل ليس 

م تبيّن ظلمه بعدما جاء قدرا سماويا، إنه اختيار بشري من حاكم ظال

 بديله بحكم مختلف.
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تطابقت شررررررخصررررررية رسررررررت الحسررررررنر االنقالبية الرافضررررررة 

ألوضراعها، مع كلمات األغنية الواصرفة للتحول السررياسي الحاصل 

في البالد والموسريقا الحماسرية القوية التي تدعم الثورة النفسرية، كما 

د هردف الشررررررخصررررررية مع هدف الناس، فغنّت هي وغنّى مع ها توحرّ

كورال رجالي ونسررررررائي، يعّو  شررررررعبا ب كمله. لقد حاول رسررررررت 

الحسررررررنر أن تصررررررنع من الحلم حقيقرة وتجعلهرا رمل  جميع الناس 

 .(1)وليس ملكا للنزوات الفرديةر
 د ــ تحليل موسيقا أغنية رغبيوا الملوكر

برز في هذس األغنية اسرتخدام واض  آللتين هامتين هما :الناي 

رالسررررنيرر، واجتمال هذس اآلالت في القطعة والبوق مع إضررررافة آلة 

الموسرررررريقيررة الواحرردة قررادر على إعطرراء دالالت الغضرررررررب والقوة 

والثورة، فهي عادة ما تسررتخدم في االسررتعراضررات العسرركرية، على 

الرغم من أّن برردايررة األغنيررة توحي ببع  الحزن، أو الحزن الررذي 

 يدفع للثورة.

نفردا، وكران أداء ر متميّزا قويّرا ومسررررررت الحسررررررنكران أداء ر

الكورس مصررررررررراحبرررا ألداء المغنيرررة، وظهرت قوة الكورس في 

 الحوارية بينه وبينها:

 الجاريي المدعوسة وكل العبيد ست الحسن:

 رفعوا روسن الكورس:

 والناس البال أسامي ست الحسن:

 رفعوا روسن الكورس:

 الفقرا المعزبين الجوعانيين ست الحسن:

 .(2)رفعوا روسن الكورس:
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عن القوة -كلٌّ بجملته-ر غناء سرررررت الحسرررررن مع الكورس عبّ 

والشررّدة واإلصرررار مع التحدي.كما يالحظ التوافق بين صرروت سررت 

الحسررن وأصرروات الكورس في آخر األغنية روصررلوا للحريّةر فيما 

اسررتطاعت األ ن المسررتمعة أن  )تعّدد األصرروات(يسررمى ربوليفونير

 .(1)تتذوقه وأن تستسيغه بشكل جيّد

 ات التراب  بين األغنية والمشهد جماليهـ ــ 

توافقت أغنية رغبيوا الملوكر في كلماتها مع المن ر المشررراهد 

على الخشررربة. تقف رسررررت الحسرررنر بثقة وعزم في مقدمة الخشرررربة 

مما يوحي بالقوة، دون أن ي هر عليها  عسرررركريا   وهي تلبس لباسررررا  

ا لترو حزن أو أسرررررى بسررررربب إغماء المل  والملكة، لم تهرل إليهم

ر. لقد  يف الماء عليهما، ولكنها طلبت من غيرها  ل : ررّشوا عليهم م 

أخرجررت سررررررت الحسررررررن نفسررررررهررا من مجموعررة الجواري وحققررت 

اسررررتقاللية لنفسررررها وهو ما تدل عليه كلمات األغنية: رألّن الجاريي 

 رفعت راسا وتحّررتر.

يسررررررارل بع  الخردم إلى الملكين لمحاولة إيقاظهما، وتجري 

بينما تدخل مجموعة من الخدم بينهم ممرضرررة أيضرررا، تشرررير خادمة 

 الخادمة بيدها إليهم ليهرعوا إليهما.

جزأين أسرراسرريين، المل  والملكة  وبسرررعة تنقسررم الخشرربة إلى

على اليمين مغمى عليهما، سرراقطين من كرسرريهما، سررت الحسررن في 

مقدمة الخشررربة، ثم تنتقل مجموعة الخدم فتقف على الجهة اليسررررا 

وتغنّى مع سرررررت الحسرررررن أغنيتها، بينما سرررررت الحسرررررن تقترة من 

الملكين عنردما تغنّي ررشرررررروا المي ل نوم الحكام تيوعوا ل الحقيقة 

وتغيّر األيامر. إنها أمسركت بحريتها وهي تعيشرها اآلن بكل أبعادها. 
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لم تعررد تررابعررة ألوامر ونواهي الحرراكم، ولكنهررا تتّبع مررا يمليرره عليهررا 

 ضميرها وإحساسها بالمسؤولية إزاء شعب المملكة.

بسررررالسررررة تعود سررررت الحسررررن إلى مقدمة الخشرررربة بالقرة من 

من األغنية. يدل هذا على مجموعرة الخدم تغني معهم الجزء األخير 

انحيازها للشرررعب بدال عن السرررلطة، ويدل ابتعاد الخدم على الملكين 

 وثوقهم بالجارية وما تعبر به عن طموحاتهم وآمالهم. 

تنقسرررررم المجموعة في نصرررررف الدقيقة األخيرة من األغنية إلى 

قسررمين، فتيات على يمين الخشرربة وشررباة على يسررارها يرقصررون 

لقت ارتباطا وثيقا بين الكلمات والموسررررريقا من رقصرررررات تعبيرية خ

 جهة وبين األغنية والمشهد من جهة أخرا.

تنتهي األغنية وسررررت الحسررررن شررررامخة برأسررررها إلى األعلى، 

الفتيررات على اليمين كررذلرر ، والشرررررربرراة على اليسرررررررار واقفين في 

ن بجانبه. يؤكد هذا على  مجموعة واحدة يشد كل واحد على  رال م 

األغنيرررة وهو تخل  العبيرررد من سررررررطوة الحكرررام  مررا انتهرررت إليررره

ال المين. لقد تغير الزمن ولم يبق للخنول مكان لذل  يشررررم  هؤالء 

بر وسررهم ويتضررامنون مع بعضررهم ويوحدون صررفوفهم في مواجهة 

 اآلخر ال الم.

شررّكلت أغنية رغبيوا الملوكر بهذا المعنى رجزءا أسرراسرريا من 

 (1)كن فهمها دون هذس اللوحاتالنسريج الدرامي للمسرحية التي ال يم

هد إ  المشررررا بين وقد نجحت في أداء وظيفتيها األسررراسرررريتين: الرب 

كرانرت حلقة وصررررررل بين المشررررررهد السررررررابق والالحق ربطا منطقيا 

وقرررد برز هرررذا التعليق من خالل تحليلنرررا  األحرررداث على والتعليق

 لعغنية وهو واض  من داللة العنوان نفسه.

 )أداء: جلبير جل  (أغنية رلو كان لير   (3
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 أ ــ سياق األغنية:
تعترف سررررت الحسررررن لسررررعدون الراعي ب ّن الملكة أرسررررلتها 

إلفسرررررراد حيراتره بعد النجاح الكبير الذي حققه خالل فترة وجيزة من 

د العالقررة بين الجرراريررة السرررررررابقررة  حكمرره لمملكررة كرمسررررررترران. تتوطررّ

يؤّدي والراعي السابق، يحب الرجل المرأة  ويرغب بها زوجة له، و

 اإلعجاة بها إلى أن يغنّي لها.
 ة ــ كلمات األغنية

لو كان لي لجــــــعلُت وجهِك معبَــدي             ولكنُت أوقفُت 

 الجـــــــماَل عـليـــــــكِ 
وسكبُت ِشـــــــــــــعري شمعة ذهبيةً             أبدا 

قــــــــــــــــــــــةً إلى عينيكِ   ُمحدِّ

بُــــــــــــهُ الجماُل...وطالما             عصف الجماُل به أنا من يعذِّ 

 (1)فعاد إليـــــــــــك

 ج ــ تحليل مضمون األغنية
انقسمت أغاني مسرحية رحكم الرعيانر إلى قسمين أساسيين: 

األغنية السرررررياسرررررية واألغنية العاطفية، وإ ا كان النمو ج السرررررابق 

فإّن رلو كان لير تنتمي إلى رغبيوا الملوكر  ا مضررمون سررياسرري، 

القسررررررم الثرراني. ومن جهررة أخرا، إ ا كرران النمو ج األول قررد كتررب 

برالعراميرة اللبنرانيرة مثرل مجمرل المسرررررررحية فإّن أغنية رلو كان لير 

جراءت بالفصررررررحى إلى جانب قصرررررريدتين أخريين إحداهما عاطفية 

 وأخرا سياسية.
ا من تعبيرا واضررررررح  )ثا 34د و  97(تتضررررررّمن هرذس األغنيرة 

سررعدون الراعي لحبيبته سررت الحسررن عن حبه الكبير، إنه يحبها إلى 
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درجرة العبوديرة، وهو مؤمن بحبهرا برسررررررو  كمرا يؤمن صرررررراحب 

العقيدة بدلهته. إّن هذس المحبوبة مرآة للجمال لذل  فالعاشررررررق يحاول 

أن يقف هررذا الجمررال عليهررا فال يكون الجمررال إالّ مرتبطررا بهررا، هررذا 

العاشررق يتعذة، وهو يعصررف به كما تعصررف  الجمال اآلسررر يجعل

الري  العاتية بالمركب الهزيل، غير أنّه كلّما اشررررررتّد هذا العصررررررف 

 يعود إلى محبوبته كمرفإ أمان من كّل الصعوبات.

تبرز في هرذس األغنيرة القردرة الكبيرة لمنصررررررور الرحباني في 

ها بكتابة القصرررررريدة على الطريقة الخليلية بالمهارة  اتها التي يكتب 

براللهجرة اللبنرانية، وهذا التنويع في اسررررررتخدام اللغة بين الفصررررررحى 

والمحكية يثري العمل المسرررحي ويمنع عنه االسررترسررال في طريق 

 أفقي واحد والتحنّ  في نمو ج وحيد.

 د ــ تحليل موسيقا األغنية
إّن أغنيررة رلو كرران لير أقصررررررر األغنيررات في هررذا العر  

تختلف عن رغبيوا الملوكر من حيث مقارنة بالنمو ج السابق وهي 

الغنرراء المنفرد دون مرافقررة للكورس. وهي مقطوعررة شررررررعريررة من 

الشررررررعر العمودي، ات ثالثررة أبيررات، من بحر الكررامررل ومفترراحرره 

 رمتفاعلن متفاعلن متفاعلنر، مع التنبيه إلى وجود بع  الزحافات.
نالحظ في األغنيرة االنتهاء بالمد على اعتبار أّن حرف الروي 

وهو الكاف مكسررور، رفيكون من  ل  موسرريقا قبل أن يكون تلحين، 

وهررذا مررا يرجوس الملّحن من كرراتررب الكلمررات، فهررذا يتي  لصرررررروت 

وفي هذس  (1)المؤدي والمؤدين معه قدرا من  إظهار جمالية الصرروت

األغنية نجد الشرراعر هو  اته من تولّى مهمة التلحين، لذل  فقد كتب 

 سلوة تلحينها.القصيدة بما يتالءم مع أ
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موسررررريقيا، ال ترتب  هذس األغنية بما سررررربقها، إنها على طرفي 

نقي  من رغبيوا الملوكر، ت هر النغمة الرومانسرررية الحزينة، تبدأ 

الموسرريقا باألكورديون ثم اآلالت الوترية وهما الكمان والتشرريلو مع 

 حضور دائم للناي. 

لحن  لحن الذيوالمستمع الجيّد للموسيقا يكتشف بسهولة أّن الم

هررذس المقطوعررة هو  اترره الررذي لحن المقطوعتين السررررررررابقين، ألّن 

أسررررررلوة التلحين نفسرررررررره على الرغم من اختالف الفكرة هنررا عن 

 غيرها. 

يتميّز صرررررروت رجلبير جل ر الرررذي غنّى األغنيرررة برررديال عن 

الممثّل الذي قام بدور سرررعدون الراعي بالقوة وفيه شرررجن ورخامة، 

هل التعّرف إليه. لذل  يرا بع  الدارسررين وهو صرروت متميّز يسرر

أّن منصررور الرحباني قاد مجموعة من األصرروات إلى نجاحاتها في 

وهرذا مرا جعرل األغنيرة تكون  (1)مسرررررررحره، ومن بينهم رجلبير جل 

ا يصررررررّب مياس عذبة في نهر قوّي  خرادمرة للمسرررررررحيرة وجزءا  هرامرّ

 .)المتلقي(يجري نحو مصبّه  )الع ر (
 تراب  بين األغنية والمشهدج ــ جمالية ال

ال تمثّل هذس األغنية مشهدا مستقال بذاته، ولكنها جزء ال يتجزأ 

من مشرهد كامل هو مشرهد اللقاء بين سرعدون الراعي وست الحسن. 

تدخل مبتسررمة فين ر إليها ثّم تنطلق موسرريقا سررريعة ويغني األبيات 

 الثالثة. 
لكثير من بكلمررة أخرا فررإّن مشررررررهررد الغنرراء ال يحتوا على ا

الحركات، كما ينعدم فيه الرق  أو ما يسررررررند األغنية كما رأينا في 

أغنيرررة رغبيوا الملوكر. إّن رلو كررران لير أغنيرررة قصرررررريرة تمتلئ 
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بالمشرررررراعر القوية يغنيها صرررررراحبها لحبيبته وتنتهي األغنية بعد أن 

ها ما يشغل فكرس من مشاعر اإلعجاة والحب. ع   يُسم 

 طن بيطيرأغنية: انتبهوا كمان الو (8

 أ ــ سياق األغنية
تنتهي السررررررنرة التي اتفق فيهرا المل  رعد الثالث مع سررررررعدون 

الراعي على تولي األخير شررؤون الحكم بدال عنه هروبا من ضررغ  

المعارضرة في شر ن تنصيب ولي عهد للمملكة أسوة بالدول الملكية. 

يريد المل  إ ن أن يسررترجع عرشرره وسرر  دعم من المواالة ورف  

ل كبير من الشعب من الذين أحبوا سعدون الراعي من جهة من قطا

أولى ومن المؤيدين لقائد المعارضرررة كطرف ثان  في المعادلة، ومن 

الموالين لرئيس الوزارة. البالد بهذا الشكل منقسمة سياسيا وال يتفق 

 فيها الشعب على شخصية واحدة للحكم.

 ة ــ كلمات األغنية

 :  .*لث وّصل، جاي يسترجع العروالمل  رعد الثاينادي مناد 
 .*يا شعبي الحبيبالمل : 

(….) 

 .**انتوا شعبي وأحباني، وهيدا عرشي وعرو جدوديالمل : 
 .**بس...بس...بسالكورال: 

هيدا عرو الشرررعب ومل  الشرررعب، انتوا كنتو سرررت الحسرررن: 

ال لم وأسرررررروء حكم...حبسررررررتونا وعزبتونا ومنعتوا عنا 

 .**حتى الحلم
 *ولي ، يقصف عمرك، بعدك لحقتينا لهون؟اسكتي الملكة: 
 .*وّصل الدكتور غنيجة وأركان المعارضةالمنادي: 
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إخواني بكرمسررررررتان، سررررررعدون األول راي ، الدكتور غنيجة: 

الملررر  رعرررد مش مقبول، بررراسررررررم األكثريرررة بررراعلن 

 .*الجمهورية وأنا رئيس الجمهورية
؟ ييا سررالم، بدك تعمل ريّس، ليش انت مورانرئيس الوزارة: 

أنررا ريس للوزارة بررإيرردي األمرراني، انررت ورعررد الثررالررث 

صرتوا مرفوضين، أنا ريس للجمهورية، ما في غيري 

 .**ثاني
 .   *: عاو، عاو.عاو، عاوجزء من الكورس

ما بدنا حدا يحكمنا إال ويكون أصررررررال جزء آخر من الكورس: 

 .**منا
 .*ما حدا بيحوز الدولة إالّ أناالدكتور غنيجة: 

 .**نت الأالكورس: 
 .*ما بيضب  العدالة إال أنارئيس الوزارة: 

 .**وانت الالكورس: 
 .*ما حدا بيحكمكن غيريالمل  رعد: 
 .  **وإنت ال ال الالكورس: 

: ما دام القصة فارطة، والحكومة ساقطة، سعدون سرت الحسن

 .**بيبقى المل ، تكانوا بيرسموا رسمولنا الخارطة
احرد يحكمنا إال ويكون أصررررررال : ال، ال، ال، مرا بردنرا والكورس

 .**منا
يتفاج  الجميع بالكرسري وهو يرتفع إلى السرماء بعد شد وجذة 

من قبرل المل  والمعارضررررررة ورئيس الوزارة ثم يختفي تماما. لذل  

 تقول األغنية في نهايتها:
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 طارت، طارت، طارت، طارت.

 عّشت ها الحكام طارت

حكامنا  طارت الكرسرررررري واللي ل الكرسرررررري ونحنا ملهيين،و

 **ضايعين ة لعبة المصير
 انتبهوا على الوطن انتبهواست الحسن والكورس: 

 انتبهوا على الوطن انتبهوا

 .(1(كمان الوطن بيطير، كمان الوطن بيطير

 ج ــ تحليل مضمون األغنية

جرراءت في المشرررررررهررد األخير من  )ثررا 99د و 8(هررذس األغنيررة 

الت هامة تكاد المسررررررررحيرة، لرذلر  فر هميتها كبيرة وهي تحمل دال

تلخ  جميع مررا جرراء في العر . وتختلف األغنيررة عن النمررا ج 

السابقة من حيث أنها حوارية بين أكثر من ممثل، لم تُكتب األغنية 

شرررررررعرا كغيرها من النما ج السرررررررابقة، ولكنها تمازجت مع الكالم 

جاءت  )الشعر(العادي والكالم القريب من التلحين والكالم الملّحن 

 .(2)ليفة بعنوان رانتبهوا كمان الوطن بيطيرهذس التو
إّن منصرررررررور في أغلب أجزاء هذا المقطع يحاول أن يعطي 

للكلمات موسيقا ال أكثر. ولقد أدا هذا التنول في الشكل، والتنول 

في الشرررررخصرررررية المؤدية إلى تضررررررمين الحركية في األغنية. لقد 

عربررت رانرتربهوا كمرررران الوطن بيطيرر على اختالف الطبقررررة 

السرررررياسرررررية حول ن ام الحكم األمثل للبالد وشرررررخصرررررية الحاكم. 

التشررررررربرث برالكرسررررررري وغيراة محاولة رأة الهّوة بين المختلفين 
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المتناقضرررررين جعل من النهاية تكون غير متوقعة تماما: كرسرررررري 

 الحكم يطير. 
تبدو المسرررررحية في هذس األغنية بالضررررب  محاولة لمحاكاة 

م الواضررر  بين المعارضرررة الواقع السرررياسررري اللبناني واالنقسرررا

والمواالة، واألزمات السررررياسررررية التي يشررررهدها لبنان في اختيار 

رئيس الجمهورية وفشرررل البرلمان في االنعقاد وغياة النصررراة 

القانوني في العديد من جلسرررررات التصرررررويت على  ل  االختيار. 

حاول منصررررررور الرحباني هنا أن يكتب نصررررررا لكّل العرة، بل 

ت ثير المشررررررهد السررررررياسرررررري في لبنان كان  لكل اإلنسرررررانية، لكنّ 

 واضحا. 

وليس في األمر مفررارقررة، إ  أّن رالفن العررالمي إجمرراال  ينبع من 

خصرروصرريّة معيّنة، ويشررعر به أصررحاة الموضررول أكثر بكثير من 

ة تصرررررررل إلى الجميع  والمسرررررررح  )...(اآلخرين، لكّن الفكرة العررامررّ

من واقع لبناني، الرحباني إجماال  هو مسررررح عربي شرررامل، ينطلق 

لكنّه يعالج قضايا عربيّة، فالكلمة واللحن الّرحباني يالمسان وجدان 

، ولذل  قال المؤلّف : ركتبنا لبناننا (1)المسررررررتمع والمشرررررراهد العربي

برالرذات، وكتبنرا أشررررررواقنا، وإ ا بنا نكتشررررررف أّن ما كتبناس يعبّر عن 

ل المحلية هي أوّ مشراعر كّل الناس، ألنّنا كنّا صرادقين، واكتشفنا أّن 

 .(2)الطريق إلى اختراق كّل أفق، وإلى اإلنسانية جميعها

تتجلّى راللبننةر في هذس األغنية بالتحديد في رد رئيس الوزارة 

على الدكتور غنيجة عندما أعلن عن رغبته في الوصرررول إلى سررردة 

الحكم: ريررا سررررررالم، برردك تعمررل ريّس، ليش انررت موراني؟رفغنيجررة 

ال يمكنه أن يكون رئيسرررا ألنه ليس من طائفة  حسرررب رئيس الوزارة

                                                           
 العدد السررعودية، الريا ، صررحيفة علي، أحمد رفيق مع حوار إبراهيم، إيمان ـرررررررـررررررر 1

 .23   ،2005 فيفري 09 ،23379
 العدد الكويت، اإلعالم، وزارة العربي، مجلة نكون، ال أو نكون الرحباني، منصور ـرررـررر 2

 .27   ،2004 نوفمبر ،552
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الموارنرة، وهي الطرائفرة التي منهرا يكون رئيس لبنران ال من غيرهرا 

 حسب الدستور اللبناني نفسه. 

إّن الصرررال على السررلطة كما تجلّى في األغنية هّدد اسررتقرار 

الوطن في حد  اته، إنه السبب في خلق التطرف،وتمّس  كّل طرف 

زالت لمصررررررلحة الوطن قمين بتفتيته       وتمزيقه و برأيره دون تنا

لرذلر  جراء النرداء األخير في األغنيرة، برل في المسرررررررحيرة بر كملها: 

 انتبهوا كمان الوطن بيطير. 

 د ــ تحليل موسيقا األغنية

هرذس األغنيرة هي األطول زمنيرا بالقياس إلى سررررررابقتيها، وفيها 

م ين يغنون ب صرررررواتهيبرز الدور الذي لعبه المخرج في جعل الممثل

في هررذس األغنيررة، وهررذا مررا اختررارس مروان الرحبرراني في أكثر من 

عر  مسرررررحي، وقد أّكد مسرررراعدس غدي الرحباني هذا التوجه في 

قوله : رآثرنا أن نعلّم الممثلين الغناء بصرررروتهم األسرررراسرررري وال نلج  

إلى الدوبالج و ل  لمعايشرررررة الن  المسررررررحي أكثر واالندماج في 

، كما يبدو جليّا الدور الكبير الذي (1)لشرررخصرررية المسررررحيةروحية ا

أخرذس الكورس من خالل تقراسررررررمره للدور الموزل بينه وبين المغنية 

 والمؤدين المرافقين لها. وظهر هذا الدور في هذا الجزء:
 ما حدا بيحوز الدولة إالّ أنا.الدكتور غنيجة: 

 : أنت ال.الكورس

 إال أنا.ما بيضب  العدالة رئيس الوزارة: 

 وانت ال.الكورس: 

 ما حدا بيحكمكن غيري.المل  رعد: 

 وإنت ال ال ال.الكورس: 

                                                           
 الرحباني، غدي مع مقابلة: الداخل من رأي حبانية،الر المدرسة داوود، ديب باسل ـررررـررررر 1

 .236   ،2999 ،22 العدد سوريا، دمشق، الثقافة، وزارة الموسيقية، الحياة مجلة
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فهي حواريرة غنرائيرة يسرررررر ل فيه المغني أو المؤدي فيرّد عليه 

الكورس. سررررراعد هذا في تحري  األحداث وتقدمها وهو ما يحسرررررب 

 لعغنية في أنها كانت عامال جيّدا لخدمة البناء الدرامي كامال.

لمسرررررة منصرررررور الرحباني الفنية واضرررررحة في التوزيع كانت 

األوركسررررررترالي والتوزيع األدائي،  وقرررد برز اسررررررتخررردام اآلالت 

الموسريقية النفخية خاصة الناي والبوق، وهي كما وجدنا مع رغبيوا 

الملوكر تدّل على الغضررب والثورة  كما ظهر البوليفوني أيضررا في 

وطن انتبهوا..كمرران الوطن نهررايررة األغنيررة في جملررة رانتبهوا على ال

 بيطيرر حيث حدث التوافق التام بين المغنية والكورس.

ه إلى وجود بع  األجزاء أقحمرررت فيهرررا  مع  لررر  علينرررا أن ننبرررّ

الموسررريقا إقحاما، إ  كانت العديد منها كلمات عادية ليسرررت شرررعرا، غير 

 أنها لّحنت لتتواءم مع النسق العام للمسرح الغنائي.

 ين األغنية والمشهد:س ــ العالقة ب

يتّصرررف المشرررهد األخير الذي تُغنّى فيه أغنية رانتبهوا كمان 

الوطن بيطيرر برالفخرامة سرررررررواء في المكان، وهو رك  مهرجان 

 8999الذي يتّسرررع لـرررررررر   )المسررررح الكبير الخارجي (بيت الدين 

متفّرج. كمررا يتّصرررررررف بررالضرررررررخررامررة من جهررة العرردد كبير من 

أجل أداء مشهد االختالف السياسي بين المشاركين في أدائه. فمن 

موالي الملرر  رعررد الثررالررث وهم مجموعررة، والمعررارضرررررررة بقيررادة 

الردكتور غنيجرة وهم مجموعرة ثانية، ومسررررررراندي رئيس الوزارة 

وهم مجموعررة ثررالثررة ومؤيرردي سرررررررعرردون الراعي وهم مجموعررة 

رابعرررة، من أجرررل هرررذا احتررراج المخرج إلى العررردد الكبير من 

هد في وقت واحد، يؤدي الجميع األغنية، المشررررراركين في المشرررررر

وهذا ما يؤّكد  أّن اختيارات منصور الرحباني ركانت على الدوام 
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مدروسرررة وشررراملة، فالهارموني في الموسررريقا وفي أداء المغنيين 

 .(1)واالنسجام مع الموقف والبيئة مرسومان بدقة

في هذا المشرررهد األخير ت هر بجالء حرفية عالية في التعاطي 

الفنانين والعاملين، فثمة أكثر من ثمانين شررررررخصررررررا يعملون في مع 

 المسرحية يبدون للناس وك نهم واحد

ة وطريقررة معررالجتهررا  لقرد ظهر في هررذس األغنيررة أّنرالفكرة مهمررّ

العمل الفني يتطلّب تكامال  على جميع المسررررررتويات، )إ أنّ (أيضررررررا ، 

أن  مهور،فحلم كرل فنران أن يحردث نوعرا  من التفراعرل بينه وبين الج

يؤثر به ويجعله يصّدق ما يقول، فإ ا وصل الممثّل إلى إحداث حالة 

، لذل   2كهذس، فيكون قد نج .ر ي هر هذا الحلم عند كّل ممثّل ومؤدٍّ

 توّصل العمل إلى إقنال المتلقي بمصداقية المشهد واألغنية.

إّن المشررهد األخير من أهّم مشرراهد المسرررحية إن لم يكن أهمها 

الق. لقررد رقرل منصررررررور الرحبرراني بقوة نرراقوس الخطر على اإلط

معلنا تشرررا مه وإحسررراسررره ب ّن الخراة أصرررب  وشررريكا، ال بل مرئيا 

رانتبهوا عررالوطن...انتبهوا...كمرران الوطن بيطيرر لقررد بحررث الجميع 

عن مصرررالحهم الشرررخصرررية على حسررراة مصرررلحة الوطن، وكانت 

كرسرررري، ونحنا النتيجة رطار الوطن...طار الكرسرررري، واللي على ال

 .(3)ملهيين

 خاتمــــــــــــــة

يمكننرا الوقوف على مجموعرة من النتائج المسررررررتخلصررررررة من 

 تحليلنا للعر  المسرحي رحكم الرعيانر:
                                                           

 بنان،ل بيروت، والتوزيع، للنشر بيسان دار الرحباني، اإلبدال جماليات مسوح، مفيد ـرررـررر 1

 .223   ،2ج ،2006 ،2ط
 .23   ق،الساب المرجع إبراهيم، إيمان ــ 2
 ،2ط سوريا، دمشق، للكتاة، السورية العامة الهيئة الموسيقي، الجمال القيم، علي ـرررررـررررر 3

 س.56   ،2024
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* تم اسررررتخدام األغاني في كل مراحل العر  من البداية إلى 

النهاية، وبذل  تجسررررررد معنى المسرررررررح الغنائي الذي يعتمد 

 نة.أساسا على الكلمة الملح

* خدمت الموسررررريقا واألغاني مضرررررمون العر  المسررررررحي  

بحيث كانت عنصررررا أسررراسررريا في العمل وغيابه عنه ينق  

من قيمة المسررحية ويؤدي إلى عدم فهمها بالشكل المطلوة 

فقد عملتا على شررح العديد من المواقف وتفسيرها والتعليق 

 على األحداث وتحريكها.
جررة اللبنررانيررة إلى اللغررة * تنول اسررررررتخرردام األغرراني من الله

الفصررررررحى، كمرا اختلف مضررررررمون كرل منهرا، حيرث وجدنا 

 المضمون السياسي والمضمون العاطفي.
* تنول األداء في األغررراني، من مغنيرررة وكورس إلى ُمغنٍّ 

 بمفردس إلى مجموعة مؤدين. 
ا، وظهر فيرره االختيررار  * كرران األداء في األغرراني الثالث قويررّ

 للعناصر المشاركة فيه.المحكم للكاتب والمخرج 
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 قائمة المصادر والمراجع
 المصـــــــــــــادر

 أوت 11 الدين، بيت مهرجانات" الرعيان حكم" المسرحي العرض 
 .الرحباني منصور: وإخراج تأليف ،4002

 اإلعالم، وزارة العربي، مجلة نكون، ال أو نكون الرحباني، منصور 
 .4002 نوفمبر ،554 العدد الكويت،

 

 اجــــــــــــــعالمر

 مصر، هرة،القا الثقافة، لقصور العامة الهيئة الضوء، دائرة فرج، ألفريد .1
 .1191 ،1ط

 ثقافة،ال دار والعربي، الغربي الشعر في الكالسيكية الحاوي، إيليا .4
 .1191 ،4ط لبنان، بيروت،

 ي،العرب المســـــر  في تطبيقية دراســـــات: ضـــــوء بقعة عصـــــمت، رياض .1
 .4011 ،4ط سورية، دمشق، للكتاب، يةالسور  العامة الهيئة

 ،الضحاك جميل: تر ،"الياباني" نو" مسر  وآخرون، موتوكيو زيامي .2
 والفنون للثقافة الوطني المجلس العالمي، المسر  من سلسلة

 .1119 يونيو-مايو ،1،ط101-109 العددان الكويت، واآلداب،

 ين،المؤلف من مجموعة: ضمن الغابة، المسر  الرحبانية، باشا، عبيدو .5
 عربي،ال مجلة العربي، كتاب سلسلة تتجدد، مسيرة العربي المسر 

 .4014 يناير ،1ط ،98 العدد الكويت، اإلعالم، وزارة

 مشق،د للكتاب، السورية العامة الهيئة الموسيقي، الجمال القيم، علي .6
 .4012 ،1ط سوريا،
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 وزيع،والت للنشر بيسان دار الرحباني، اإلبداع جماليات مسو ، مفيد .8
 .4006 ،1ط لبنان، بيروت،

 لسالمج المعرفة، عالم سلسلة الموسيقا، إلى دعوة السيسي، يوسف .9
 أكتوبر  ،1،ط26 العدد الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني
1192. 

 

 ودوريات مجالت

 المسرحية، الحياة مجلة والموسيقا، العربي المسر  بوبس، أحمد .1
-96 العدد سورية، دمشق، الثقافة، زارةو  والموسيقا، المسار  مديرية

 .4012 وربيع شتاء ،98
 ديغ مع مقابلة: الداخل من رأي الرحبانية، المدرسة داوود، ديب باسل .10

 العدد ،سوريا دمشق، الثقافة، وزارة الموسيقية، الحياة مجلة الرحباني،
41، 1111. 

 كمح مسرحية ألسرة صحفي مؤتمر منصور، ،تريز ياغي ابي دارك جان .11
 .4002 أيلول ،410 العدد بيروت،لبنان، الجيش، مجلة الرعيان،

 م،اإلعال وزارة العربي، مجلة الموسيقا، هي ما األنصاري، الدين حسام .14
 .4011 يوليو ،614 العدد الكويت،

 الحياة مجلة والموسيقا، المسرحي العرض العواني، بري محمد .11
 ريّة،سو  دمشق، فة،الثقا وزارة والموسيقا، المسار  مديرية المسرحية،

 .4012 وربيع شتاء ،98-96 العدد

 قافة،الث وزارة الموسيقية، الحياة مجلة البرنامج، موسيقا حنانا، محمد .12
 .4011 ،59 العدد سوريا، دمشق،
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 لملكا أوديب مسرحية في والغناء الموسيقا توظيف بدن، هاشم ناصر .15
 .4010 ،51العدد العراق، بغداد، جامعة األكاديمي، مجلة السعيد،

 وزارة ة،الموسيقي الحياة مجلة العربية، األغنية في الزمان المالح، ياسر .16
 .4010 ،58 العدد سوريا، دمشق، الثقافة،

 اةالحي مجلة الرحبانية، المدرسة في المصرية اللمسة المالح، ياسر .18
 .4009 ،21 العدد سوريا، دمشق، الثقافة، وزارة الموسيقية،

 دية،السعو  الرياض، صحيفة علي، أحمد فيقر  مع حوار إبراهيم، إيمان .19
 .4005 فيفري 01 ،11181 العدد

 
 

 بهيجة حافظ...

 أول موسيقية عربية أكاديمية 

 أحمد بوبس

 

ظلت الموسريقا في مجتمعنا العربي حكرا  على الرجال، السيما 

في مجرالي التلحين والت ليف الموسرررررريقي. أما في مجال العزف، فقد 

ظهر الكثير من العازفات على مختلف اآلالت الموسرررريقية الشرررررقية 

رت طفرات قليلة ال يمكن االعتداد والغربية. وفي مجال التلحين ظه

بهرا. أمرا في مجال الت ليف الموسرررررريقي، فيكاد أن يكون حكرا  مطلقا  

على الرجال، لوال ظهور موسرررريقية وحيدة، خاضررررت غمار الت ليف 

الموسرررررريقي، في وقررت كررانررت فيرره المرأة العربيررة تعيش في غيبوبررة 

عد أن ب التخلف. إنها الموسرررررريقية المصرررررررية بهيجة حافظ. ولم يؤثر

 بهيجة حافظ ظهرت أية مؤلفة موسيقية عربية حتى اآلن.
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وبهيجررة حررافظ ليسرررررررت رائرردة في مجررال الترر ليف الموسرررررريقي 

ن. فهي أول إمرأة عربية تدرس ان أخرياوحسررررررب، وإنما لها ريادت

الموسرريقا دراسررة أكاديمية في المعاهد األوربية، وكانت عازفة على 

قية، إضررررررافة إلى أنها أول وجه آلتي البيانو والكمان ومؤلفة موسرررررري

 .ةنسائي ظهر في السينما العربي

  * الوالدة والنش ة:

وبهيجة حافظ ابنة عائلة ارسرررررتقراطية اسررررركندرانية. ولدت في 

. وهي ابنة اسماعيل 1351مدينة االسكندرية في الرابع من آة عام 

محمد حافظ ناظر الخاصررررة السررررلطانية في عهد السررررلطان العثماني 

ل. وكان معروفا  عنه حبه للموسررريقا، وكان يجيد العزف حسرررين كام

على العود، وبرررالترررالي كررران ال يمرررانع أن تحرررب ابنتررره الموسرررررريقرررا 

وتمارسررررها. وكانت والدتها تعزف على آلتي الكمان والفيولونسرررريل. 

وانتقرل حب الموسرررررريقا من الوالدين إلى االبنة التي كانت تجلس مع 

 باهتمام.والدها تستمع إلى عزفه على العود 

وكرانرت العرائالت االرسررررررتقراطية تحر  على تعليم الفتيات، 

من األبهررة. فرر لحقهررا والرردهررا بمرردرسررررررررة  ا  إلنهررا تعتبر  لرر  نوعرر

( في االسرركندرية، Mère de Dieu )الفرانسرريسرركان( ثم )دي دبيه

فنررالررت منهمررا الشررررررهررادتين االبترردائيررة والثررانويررة. وأجررادت في هررذس 

والفرنسرررية. وكان للمايسرررترو اإليطالي  المدرسرررة اللغتين االنكليزية

)جيوفراني بورجيزي( ترر ثير كبير على بهيجررة حررافظ، فقررد كرران يقود 

الفرقة السرررررريمفونية في االسرررررركندرية، وكانت تحضررررررر حفالته مع 

أسررررتها، كما كان يتردد إلى منزل األسرررررة بحكم صررررداقته لوالدها. 
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 يقافتتلمرذت بهيجرة على يرديره ودرسررررررت على يرديره قواعرد الموسرررررر

 الغربية.

وبمجرد حصررولها على شررهادة الدراسررة الثانوية، قررت بهيجة 

حرافظ االنتقرال إلى القراهرة لدراسررررررة الموسرررررريقا، وحصررررررلت على 

الفورعلى موافقرة والردهرا. وبالفعل التحقت في القاهرة ب حد المعاهد 

الموسررريقية. وبعد سرررنوات من الدراسرررة، قررت السرررفر إلى باريس 

الية للموسررريقا والحصرررول على شرررهادة جامعية لمتابعة دراسرررتها الع

فيها. وبالفعل حصررلت على شررهادة جامعية من كونسرررفتوار باريس 

في اختصرررررراصرررررري الت ليف الموسرررررريقي والعزف على البيانو. وبعد 

وحصررررررولهررا على دبلوم في الموسرررررريقررا في  1323تخرجهررا عررام 

االختصراصرين اللذين درسرتهما، قفلت عائدة إلى مصر، وفي  هنها 

 اريع موسيقية كبيرة.مش

 * بدايات موسيقية:

بعد عودتها إلى القاهرة بعدة شررهور أصرردرت بهيجة حافظ أول 

اسررررررطوانرة تضررررررمنت عددا  من مؤلفاتها الموسرررررريقية. وصرررررردرت 

االسررررررطوانرة بعنوان )بهيجرة(. وأ اعرت محتوياتها بع  اإل اعات 

األهلية في القاهرة. وواصررررررلت بعدها ت ليف العديد من المقطوعات 

الموسريقية والتي منها )من وحي الشروق( و)معلهشي(. لكن زواجها 

من أمير إيراني جرراء ليشرررررركررل حجر عثرة في طريق نشرررررررراطهررا 

الموسرريقي. وبسرررعة انفصررلت عنه في وقت تزامن مع وفاة والدها، 

مت التبردأ مرحلرة جرديردة من نشرررررراطهرا الموسرررررريقي. وفي القاهرة ق

 ةوفي الدروس الخصوصيبتدريس الموسريقا في المعاهد الموسريقية 

ألبنراء العائالت، كما اشررررررتغلت بتدوين األعمال الموسرررررريقية للفرق 

الموسرررررريقيرة في القراهرة. فقرد كرانت من الموسرررررريقيين القالئل الذين 
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وترابعت نشرررررراطها في الت ليف  يجيردون التردوين الموسرررررريقي آنرذاك.

الموسريقي. فوضعت العديد من المقطوعات الموسيقية التي صدرت 

في اسرررررطوانات لشرررررركتي )كولومبيا( و)أوديون(. واشرررررترت منها 

شررررررركرة كولومبيا أربعة مقطوعات، اثنتان )تانغو( والثالثة )فالس( 

أما الرابعة فحملت اسررررم )انشررررودة إيطالية(. واشررررترت منها شررررركة 

 ون مقطوعتين صدرتا في اسطوانة واحدة.أودي

نشرررت مجلة المسررتقبل صررورة غالف لبهيجة  1315وفي عام 

حررافظ.  و يلررت الصررررررورة بتعليق يقول إنهررا أول مؤلفررة موسرررررريقيررة 

مصررية. وشراهد الصرورة المخرج السينمائي محمد كريم الذي كان 

يبحث عن وجه نسرررائي، ليقوم ببطولة الفيلم الصرررامت )زينب( الذي 

وي إخراجه. ووجد في بهيجة حافظ ضرررررالته المنشرررررودة. وبالفعل ين

قامت بهيجة ببطولة الفيلم، ليسررجل اسررمها رائدة من رائدات السررينما 

في مرحلتهرا الصررررررامترة إلى جانب ريادتها الموسرررررريقية. وفي الفيلم 

قامت بدور الفالحة زينب أمام الفنان سراج منير.ونج  الفيلم نجاحا  

 كبيرا .

التمثيل في فيلم )زينب(، قامت بهيجة حافظ بوضع وإلى جانب 

الموسرريقا التصررويرية للفيلم. وت لفت هذس الموسرريقا من اثنتي عشرررة 

مقطوعة موسررريقية. ليكون فيلم )زينب( أول فيلم سرررينمائي مصرررري 

توضرررع له موسرررريقا تصررررويرية مؤلفة خاصررررة له. وقبله كانت تؤخذ 

. وفت  هذا الفيلم موسررررريقا من االسرررررطوانات المتوفرة في األسرررررواق

لبهيجة حافظ آفاق موسيقية واسعة، إ  وضعت الموسيقا التصويرية 

 لعدد من األفالم الصامتة. 

النجاح الكبير الذي حققه الفيلم الصررررررامت )زينب(، دفع بهيجة 

حافظ إلى مواصرلة العمل السرينمائي تمثيال  وت ليفا  موسيقيا . ف سست 

ت اسم )فنار فيلم( بالمشاركة شرركة انتاج سرينمائية حمل 1312عام 

مع زوجهرا الثراني رجرل األعمرال محمود حمدي الذي تزوجته أثناء 

تمثيلها فيلمها األول. وكان أول األفالم الذي أنتجته الشررررركة بعنوان 

، ولكن عندما 1312)الضحايا( إخراج ابراهيم الما، وكان  ل  عام 
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إنتاجه  عر  على الشرراشررة، لم تر  بهيجة عن مسررتواس، ف عادت

باالسررررم نفسرررره لكن ناطقا . وشرررراركها البطولة فيه زكي  1315عام 

رسررتم وعبد السررالم النابلسرري. وشرراركت ليلى مراد فيه بالغناء فق  

مع المطرة أحمرد عبرد القرادر، وإضررررررافة إلى قيامها بدور البطولة 

فيه، قامت بإخراجه، وبالطبع وضعت الموسيقا التصويرية للفيلمين 

 ق.الصامت والناط

، 1312هام( عام توكان الفيلم الثاني لشرررركة )فنار فيلم( هو)اال

والرذي أخرجه المخرج اإليطالي ماريو فولبي، وقامت بهيجة حافظ 

ببطولته، وشرررراركها في التمثيل زينب صرررردقي وعزيز فهمي وزكي 

رسررتم، ووضررعت موسرريقاس التصررويرية. وبعد إنشرراء اسررتديو مصررر 

. ووضررررررعت 1311صررررررحراء( عام قرامرت بانتاج فيلم )ليلى بنت ال

موسررريقاس التصرررويرية وصرررممت أزياءس وأخرجته، وقامت ببطولته. 

وشررراركها في التمثيل حسرررين ريا  وزكي رسرررتم وابراهيم حمودة 

 وراقية ابراهيم. 

وكرران آخر األفالم التي وضررررررعررت بهيجررة حررافظ موسرررررريقرراهررا 

التصررررررويرية  هو فيلم )زهرة السرررررروق( في أواخر األربعينيات من 

ن العشرررررررين. والفيلم من انتراجهرا وبطولتهرا، اما اإلخراج فكان القر

لحسررررررين فوزي، وشرررررراركهرا التمثيرل فيره علوية جميل وعبد الفتاح 

القصرري. وشرارك بالغناء فيه المطرة وديع الصافي. كما وضعت 

الموسرررررريقا التصررررررويرية لعدد من األفالم من انتاج غيرها ودون أن 

وفيلم )السيد أحمد البدوي(  1321 تمثل فيها، منها فيلم )سلوا( عام

 .1351عام 

وبهيجة حافظ هي التي أسرسرت أول نقابة للموسيقيين في مصر 

 ، وتولت رئاستها عند ت سيسها.1321عام 

بعد هذس العطاءات الكثيرة في الموسيقا والسينما، رحلت بهيجة 

. بعررد أن أنفقررت كررل 1311حرافظ في الثرالررث عشررررررر من ايلول عرام 



 204 

ورثتها من والدها في خدمة هدفها الفني في الموسرررررريقا ثروتها التي 

 والسينما.

 
 

 

 

 تدريب الطفل

 على استخدام تعدد التصويت )غنائي آلي (

 

 

 إعداد : إلهام أبو السعود

 
 

إن األغنية هي إحدا الوسائل الهامة التي يستطيع بها اإلنسان  

التعبير عن انفعراالتره في لح رة مرا. وهي برالنسرررررربرة للطفرل الذي لم 

د ليصرل بعد سرن المدرسرة اإلبتدائية  مصردر سرور كبير له. فهو يق

أغنية سرررررمعها أو يبتكر أغنية بسررررريطة قام بوضرررررع كلماتها ولحنها. 

واألغنيرة من أهم جوانرب التربيرة الموسرررررريقية في المراحل العمرية 

المختلفة فعن طريقها يتعلم الطفل التنفس الصرررررحي  وطريقة إخراج 

الصررروت. وعن طريقها أيضرررا  يمكن للمدرس أن يوصرررل الكثير من 

 المعلومات له. 

قيع على اآلالت وبخاصرررة اإليقاعية منها والتي تشررركل أما التو

فرقا  لعطفال فهي من أهم وسررررررائل النشرررررراط الجامعي الذي يعودهم 
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المشرراركة، ويسرراعدهم على االسررتمال إلى القطع الموسرريقية الجيدة 

بطريق غير مباشررر.وبذل  نجد أن الغناء والعزف من أهم األنشررطة 

وقيع األغنية البسررريطة السرررهلة ثم تللطفل على أن يبدأ تدريجيا  بتعلم 

لحنها على اآللة المنغمة البسررررريطة مثل االكسررررريلوفون والميتالوفون 

والجلوكنشررربيل والتدرج إلى تعلم آلة خاصرررة غريبة كانت أم عربية 

 .على حد سواء

 
 

 تعدد التصويت الغنائي 

الهدف من تدريب األطفال على تعدد التصرررررويت هو تعويد هم 

سررررررايرة لحن آخر والتركيز على ضررررررب  اإليقال . على الغناء مع م

ولكن  لر  اليمكن تطبيقره وتنفيذس إال بعد تدريبات متعددة تقوا فيها 

أ ن الطفل على تمييز اللحن والقدرة على الغناء دون مسررررايرة اآللة 

 الموسيقية. 

وأولى الخطوات للوصررول إلى الغناء من صرروتين أو أكثر هي 

 األمر من خالل د لصرررررروتين فق  باد التردريب على تمارين التردا

أغنيرة سررررررهلة ومعروفة للطفل ولتكن أغنية حان الدرس الصرررررروت 

 األول  والصوت الثاني 

 

 

أما أغنية الصررباح فمن الممكن زيادة األصرروات فيها إلى ثالثة 

 ثم إلى أربعة علما  أنها تغنى أيضا  من صوتين 

  canonد أغنية الصباح من ثالثة أصوات على طريقة التردا



 206 

ثم   Cالصرررروت الثالث Bالصرررروت الثاني  A الصرررروت األول

 التدرج إلى الرابع 

 

 

 

ومن ثم تبدأ التمارين التمهيدية لصرروتين عن طريق الصررولفيج 

 الغنائي مثال

 (2تمرين )

 

 

 

 (2تمرين )

 

 

 

 

وبعد إتقان التمارين السابقة يتدرة األطفال على أغنية بسيطة 

 من صوتين 

 

 ي )من صوتين (أغنية بستان
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 صويت اآلليتعدد الت

ويبرردأ بررالتعرف على اآلالت اإليقرراعيررة البسرررررريطررة من خالل 

التوقيع عليها ويقوم الطفل بخبرة تجريبية بمفردس أوضررمن مجموعة 

لكي يكشف اآلالت المختلفة المستخدمة في الفرقة اإليقاعية وتعرف 

 األصوات الصادرة من كل آلة وطريقة استعمالها. 

ل  لر  يجري تردريجيرا  تحرت إشررررررراف المدرة ومالح اته كر

الردقيقة. وعندما تتم خبرة الطفل المطلوبة وإتقان اسررررررتعمال اآلالت 

وتعرفهررا، عنرردئررذ يمكنرره االشررررررتراك في العزف الجمرراعي ويكتفي 

....  مثلث ـرـرـكاستينيت  ـرـرـرباآلالت اإليقاعية غير المنغمة مثل دف 

 إل  

مرحلة الثانية يت كد المدرة من حسن مسايرة األطفال إليقال ال

لحن يسررررمعونه ومن ثم يرددون هذا اللحن مع التوقيع اإليقاعي فق  

و ل  باستعمال اآلالت اإليقاعية غير المنغمة وتوزيع ال الت على 

األطفال توزيعا  بسررريطا  بحيث تقوم كل مجموعة بالتوقيع في دورها 

 مرافقة عزف المدرة.  الخا  بالتتابع مع

 

 عزف المدرة )موسيقا المقطوعة(

 

 

 التوزيع الخا  باألطفال إيقاعيا  

 

ويتدرج التوزيع من السررهل إلى الصررعب إلى أن يعتاد األطفال 

على المشاركة الجماعية ومسايرة اللحن إيقاعيا . في المرحلة الثالثة 

مررا ج اإليقرراعيررة يبرردأ التعرردد اإليقرراعي وهو الجمع بين الوحرردات والن

وتكون المشراركة هنا التوقيع وفق توزيع مشترك أي األداء مجتمعا  
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و لر  بتخصرررررري  دور لكرل مجموعرة وتوقع المجموعرات معا  في 

وقت واحد وهذس الطريقة معقدة نسرررربيا  وتصررررل  للمرحلة الثالثة بعد 

 إتقان ما جاء في المرحلة الثانية. 

 عزف المدرة

 

 

 تعداد اإليقاعي(التوزيع االيقاعي )ال

 

 

 

 

 

 

بعرررد هرررذس المراحرررل يبررردأ الطفرررل بتعلم التوقيع على اآلالت 

اإليقاعية المنغمة . ويكتفي باد  األمر بنغمتين فق  )صول _مي 

( مع أغنية ولتكن )كوكو عصررررررفوري( باسررررررتعمال المضررررررارة 

الخاصرررررة بدالت االكسررررريلوفون والميتالوفون والجوكتشررررربيل بعد 

 تدريبات  متواصلة. 

 غنية العصفور أ

 

 

ومن ثم يتردرج الطفرل إلى توقيع بقيرة النغمات نغمة نغمة حتى 

 يصل إلى عزف سلم كامل أو موسيقا أغنية بسيطة. 
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بعرد تر كرد المردرة من قدرة الطفل على أداء نما ج موسرررررريقية 

بشررركل صرررحي  ومتقن، تشررركل من اآلالت اإليقاعية المنغمة بمرافقة 

ة فرقة توقع وفق توزيع لصرروتين باد  اآلالت اإليقاعية غير المنغم

األمر ثم لعرردة أصرررررروات . ثم ترر تي مرحلررة الغنرراء مع العزف وهي 

 مرحلة التكامل بين العزف والغناء. 

 

 أغنية الحواس )التوزيع اآللي مع الغناء(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تتمة توزيع أغنية الحواس: 

 )آالت إيقاعية غير منغمة(
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د التصررررررويرت غنراء  أم عزفا  من أن تردريرب األطفرال على تعرد

العوامرل المسرررررراعردة على تنميرة الروح الجمراعية واإلنسررررررجام بين 

فررال من خالل ترردلف األصرررررروات. وعن طريق المصرررررررراحبررة طاأل

الهارمونية يتذوقوا لون األغنية وطابعها العام أيضرا  كما أنها تساعد 

 على نمو اإلحساس الموسيقي لديهم.  
 

 

 

 يقيةـــــــة الموســــــــالتربي

 وآثرها في تكوين شخصية الطفل ضمن المجتمع

 إلهام أبو السعود

 

هنراك عوامرل تربوية من شرررررر نها تقوية الكائن وعقله وإراداته 

و وقه. وهذس القوة تتناسررب بشرركل صررحي  مع مركبات الشررخصررية 

ين الحالمتعددة لإلنسرررران، والتي تحقق مجموعا  متزنا  لمواطنين صرررر

يعملون على رفع مسررررررتوا الحيرراة. ومن العوامررل الهررامررة لتحقيق 

األغرا  المرذكورة آنفا  مادة التربية الموسرررررريقية التي لها دور هام 

في تسررررررهيل ارتباط الملكات بعضررررررها ببع ، ودفعها متطورة إلى 

األمام. وفي الوقت  اته إخماد الفعاليات الضررارة للفكر وتسررهيل كل 

والحقيقة بوجه عام تلعب الفنون وبخاصررة الموسرريقا فعالية جمالية.  

دورا  أسرررراسرررريا  في تهذيب النفس لدا اإلنسرررران، وتنمية إحسرررراسرررره 

 بالجمال، ورفع مستوا تذوقه، وتطوير نموس النفسي والعقلي..

وي ن البع  برر ن التربيررة الموسرررررريقيررة حررديثررة العهررد في ن م 

ة، لوجدنا قا والتربيالتعليم ولو ن رنا إلى تاري  العالقة بين الموسرررري

أن االهتمام بالموسرررررريقا بدأ منذ العصررررررور القديمة، وبخاصررررررة عند 

اليونران حيرث نجد عند فالسررررررفتهم اهتماما  شررررررديدا  بالقيمة الجمالية 
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والشرررررركلية للتدريب الموسرررررريقي المن م في عملية تربية الصررررررغار 

وتعليمهم، واعتُبرت الموسرررررريقا آداة من أدوات التربية قبل أن تكون 

 فنا  جميال . ...

وقد اختلف الرأي في تل  العصرررور حول وظيفة الموسررريقا في 

التربيرررة، وتعرررددت األدوار التي تلعبهرررا، منهرررا الررردور الوجرررداني 

والحضرررررررراري والقومي والتهرررذيبي والمهني والعالجي. واختلفرررت 

اآلراء حول مررا إ ا كررانررت الموسرررررريقررا نوعررا  من الترفيرره الررذي يمكن 

عناء العمل والتفكير، أم أنها دراسرررررةجادة لها  ممارسرررررته تخفيفا  من

 قيمة في  اتها......؟ 

الجواة: الرأي الثراني هو الصررررررحي ، فمنذ عصررررررور اليونان 

القديمة كان للموسرررريقا دور هام في إعداد وتعليم وتربية الطفل الذي 

يمضررررري وقته في المدرسرررررة. وفي السرررررنوات األولى من عمرس كان 

د  ل  يحفظ مختارات من الشررررررعر يحفظ أشررررررعار )هوميروس( وبع

الغنائي. وبعد إعدادس إعدادا  أوليا  يتعلم الغناء، فيغني األشرررررعار التي 

 حف ها على نغمات موسيقا آلة القيثارة. 

ويتحرردث المؤر  بلوتررارك عن نجرراح التربيررة اليونررانيررة الررذي 

يعزوس إلى تربيتهم الموسيقية بقوله: )ومهما يكن من شيء فإن الذي 

ى دراسررررة الموسرررريقا وينشرررر  على تربية موسرررريقية مالئمة يشررررب عل

لتكوينه، من مة لميوله، ف نه يتمسرررررر  بكل ماهو نبيل وكريم ويكون 

 بعيدا  عن كل عمل قبي ....(

ولرذلر  تمسرررررر  فالسررررررفرة اليونران وبخاصررررررة )أفالطون( في 

ن رياتهم بالتربية الموسررريقية، ووضرررع أفالطون بالذات الموسررريقية 

لن ام التربوي في كتابه المشهور ــ الجمهورية( ، في مكانة رفيعة ل

 فقد اعتبرها  ات تدثير كبير على الخلق. 

وكان جان جاك روسو من أوائل المربين الذين اهتموا بالبحث 

في أنوال الموسرررريقا المناسرررربة للتربية في المراحل المختلفة. وقد بدأ 

دال ابت حياته مدرسررا  للموسرريقا في فرنسررا وسررويسرررا، وحاول ايجاد

طريقة جديدة للتدوين الموسرريقي، كما أعد قاموسررا  للموسرريقا. ويرا 
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روسررررررو أن يكون الطفرل واقعيرا  أثنراء الغناء مرنا . رنانا  مسررررررتجيبا  

للزمن اإليقراعي والهرارموني. كرذلر  تعويردس على ت ليف جمل لحنية 

واالبتعررراد عن األلحررران المعقررردة كثيرة الزخرررارف والتركيز على 

 البساطة.

وهكذا نرا أهمية الموسررريقية ومكانتها منذ العصرررور القديمة . 

وبشرررررركل عام للموسرررررريقا آثرها الهام في تكامل نمو الطفل جسررررررميا  

وعقليا  وعاطفيا  ونفسرريا  واجتماعيا  حتى أنها تعدس للحياة في مجتمعه 

وبيئته، وهي مصرردر من مصررادر تجيب الطفل بالمدرسررة ، كما أنها 

بفكرس إلى درجات أعلى وأسرررررمى من الثقافة تسررررراعد على االرتقاء 

ورهافة الحس وهي وسرريلة لبث روح التعاون والعمل الجماعي بين 

األطفرال. فرالطفرل ككرائن حي بحاجة شررررررديدة لالتصررررررال باآلخرين 

والتفاهم معهم، وعن طريق الموسرررريقا تتهي  له الفر  لمشرررراركتهم 

تعبير عما يجول في نفسرررررره من عواطف تعبيرا  في مشرررررراعرهم وال

حرا . وعلى هرذا فسررررررتكون الموسرررررريقرا عرامال  هاما  في تنمية الطفل 

 وإرواء شخصيته. 

وللموسرررريقا أثرها الكبير على الطفل فهي تحقق له أكبر درجة  

من التوافق والتكيف مع مررا يحي  برره من ظروف وأحوال ، وهررذا 

نينا . وي هر هذا االمر في السررررررنة األثر يبردأ منرذ أن يكون الطفرل ج

األولى من عمر الطفل فهي تؤثر على تكوين أحاسرررريسرررره وحركاته 

 وأسلوة تجاوبه مع الجو الذي يعيش فيه. 

والموسررريقا ألصرررق ما تكون بالنزعات الفطرية فالطفل يتحرك 

وكر نره جزء من اإليقرال في نغمررة كبرا يعيشررررررهرا األطفرال جميعررا ، 

لحركرة جزء من النمو، وهو يغني ألن مناغاة فيتحرك تعبيريرا  ألن ا

 الطفولة المبكرة هو جزء من حياة الطفل ونموس.

إن طبيعررة الموسرررررريقررا الجمرراليررة تجعلهررا مؤثرة في جميع مواد 

التعليم عامة هذا وهناك عالقة بين التربية والفلسرفة والموسيقا، فكل 

ناء ب منهمرا تعتمرد على األخرا، فرالتربية تعتمد على الموسرررررريقا في

شخصية الطفل الذي سيصب  شابا  له قيمته في المجتمع . والموسيقا 
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تحتاج إلى أسرراليب التربية ومفاهيمها لنشررر الذوق الموسرريقي الجيد. 

وقرد بين داروين أثر الموسرررررريقا في الناحية الوجدانية فقال: )لو قدر 

أن أحيا حياتي هذس مرة أخرا لكنت رسررررررمت لنفسرررررري خطة قراءة 

ر واألشرررعار إلى شررريء على األقل أسررربوعيا ، وهذا شررريء من الشرررع

أحيررراء لمرررا خمرررد من أجزاء الم  التي يمكن المحررراف رررة عليهرررا 

 باالستعمال. إن فقدان هذا الذوق هو فقدان للسعادة. ( 

ويرا كارل اورف ب ن الموسررررريقا من أقرة أنوال الفنون إلى 

التي  لةالطفل وأحبها إلى نفسررررره، وأكثرها ت ثيرا  عليه، فهي الوسررررري

تمكنرره من التعبير عن نفسررررررره ووجرردانرره بحريررة. ويعتمررد أورف في 

تربيرة األطفرال على مبردأ التعلم عن طريق اللعرب الذي يحول لعبهم 

وغنراءهم غير المن م إلى لعب وغناء من م هدفه إثارة خيال الطفل 

وتنمية الجوانب الخالفة في نفسرره مع اسررتغالل الطاقة الحركية لديه 

 .  في سن مبكرة

ومن الجوانرب الهرامة في التربية الموسررررررريقية: الغناء إفرادي 

وجماعي، التذوق الموسيقي، األلعاة الموسيقية، العزف اإلفرادي 

والجماعي. فعن طريق االسررررتمال والتذوق والمشرررراركة تنمو لدا 

الطفل عادات سررلوكية، وقيم أسرررية، كذل  يتعود حسررن اإلنصررات 

يردة. وغنراء الطفرل أو عزفه مع واحترام األعمرال الموسررررررريقيرة الج

الجماعة يساعدس على زيادة االنتباس، ويعودس القيام ب عمال مشتركة 

تربي فيره حرب الن رام والحر  على الردقرة في العمل، إلى جانب 

اسررتماعه إلى الموسررريقا الجيدة بشررركل غير مباشرررر أثناء العزف أو 

 الغناء. 

 ة التره في لحوعنردمرا يغني الطفرل منفردا  فهو يعبر عن انفعرا

ما، وقد يكون هذا االنفعال سررررررورا  أو حزنا  أو شررررررعورا  بالخوف، 

ولعغنية الدور الهام في تعويد الطفل على الجرأة وقوة الشررخصررية. 

والغنراء بر نواعره جمراعيرا  كران أم إفراديا  يعمل على تقريب المفاهيم 

 هفي مختلف المواد الدرسررررررية إلى  هن الطفل المتعلم من خالل أدائ

 غناء  للنصو  الخاصة بكل مادة. 
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إن للتربية وأسررراليبها ومفاهيمها في التعليم دور كبير ومسررراعد 

للموسرريقا على تحقيق نشررر التذوق الموسرريقي الجيد والوصرررول إلى 

إمكانية تحقيق نشررر التذوق الموسرريقي الجيد والوصررول إلى إمكانية 

ية ل. وللتربتحقيق اإلبردال الفني واكتشرررررراف المواهب في هذا المجا

الموسرررريقية أهميتها البالغة في بناء شررررخصررررية الناشررررئة ليكونوا في 

المسرررررتقبل أعضررررراء فعالين لهم مكانتهم المرموقة في المجتمع. لهذا 

تسرررتحق الموسررريقا في هذا المفهوم أن نطلق عليها عن جدارة كمادة 

 درسية من مراحل التعليم المختلفة اسم: التربية الموسيقية.
 

 

 وأعالمه الدمشقي الموسيقي التراث

 

  السعود أبو إلهام:  إعداد

 

 عايشت هذا، يومنا حتى القديمة الحضرارات منذ علم الموسريقا

 أحاسررررريه عن بها عبر التي الصررررريغة فكانت وجودس منذ اإلنسرررران

 .وانفعاالته

 واللحن واألداء األسرررلوة في وارتقاء قوة عهد بالموسررريقا مر

 اسرررحق الموصرررلي، إبراهيم: أعالمه نذكر زالالن العلمي، والبحث

 .  وغيرهم زرياة الفارابي، المهدي، بن

 راتالحضررا منذ بدأ قديم تراث حصرريلة هي العربية فالموسرريقا

 يزا  مم به خاصرررا   وطابعا   فكرا   متخذا   بوتقة في انصرررهر ثم القديمة،

 أال يتجز جزءا   أصررب  حتى العصررور مر على األجيال توارثته له،

   ها.حضارت

 تعبر التي األغنية ظهرت القديم السرروري تراثنا أشرركال ومن

 يمبالتن  الفنانين من جماعة توالها  البسررررريطة، اليومية الحياة عن
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 ظهرت كما. بسورية خاصا   فولكلوريا   شعبيا   تراثا   وأصرب . والجمع

 واألغنية والليالي والقصرررريدة( الطقطوقة) فاألهزوجة أخرا أنوال

 اآللية أولى الموسررررريقا مجال وفي الموشرررررحات انبج إلى. الدينية

 يوالسررررماع كالدوالة الت ليف بقوالب اهتماما   السرررروريون الفنانون

 .  والبشرف واللونغا

 النتداةا وبالتالي العثماني االحتالل انتهاء مابين الفترة في

 سالحما بدأ الغربي، االنفتاح من شررريئا   معه حمل الذي الفرنسرري

 جمعاتت عنه نتج. بالموسريقا المهتمين من اةالشرب بين الموسريقي

 لهواة أشررالك من كل  شرر أي أو فرق أو نواد الأشررك على موسرريقية

 الثقافة أصررررحاة الموسرررريقيين من جيل أو الموسرررريقا، محبي من

 . الفذة والموهبة العالية الموسيقية

 المونولوغ مشرركلة الفرنسرري االحتالل طرح وقد ناحية من هذا

 ةناحي من االجتماعي والنقد والمسرررتعمر تعماراالسررر ضرررد االنتقادي

 آن في الموسررررريقي والمعهد السرررررورية اإل اعة ظهرت ثم أخرا،

 . ةالغنائي األشكال بمختلف االهتمام على الملحنين حر  مما واحد،

 دمشق يف الموسيقية والحركة الموسيقي للنشاط الفضرل ويعود

 لتجمعرراتا كررانررت فقررد الموسرررررريقررا، محبي من الهواة هؤالء إلى

 تعليم يف ساهموا الموسيقا، يعشرقون شرباة ب يدي المثقفة الموسريقية

 مامأ مسؤولياتهم  ل  من وجعلوا. التراثي والغناء الموسيقية اآلالت

 .  الموسيقي والفن المجتمع

 يالشرررق الموسرريقا نادي دمشررق في ت سررسررت التي األندية وأول

 طويال، مريسررت لم ولكنه م،2924 عام شرربيب شررفيق أسررسررسرره الذي

 المؤلفين أشررررررهر وهو الصرررررربرراغ، توفيق كون 2927 عررام وفي

 صرررفوف لجمع الهواة من عددا   تضرررم موسررريقية نقابة الموسررريقيين،

 ختلفم في الصرررباغ توفيق ألف. حقوقهم عن والدفال الموسررريقيين

 نتيزيوالفا واللونغا والسماعي البشررف من الموسريقية بدءا   القوالب
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 ذسه تدم لم(. الفنون تعليم) أشرررهرها قيةموسررري كتب وله والدوالة،

 .  سنتين من أكثر النقابة

 البررارودي فخري المعروف الوطني قررام م2930 عررام وفي

 يقيالموسرررر النادي) بت سرررريس الصررررباغ توفيق المؤلف مع بالتعاون

(. زيتونة سررتي وحارة العقيبة حي) موقعه وكان السرروري( الشرررقي

 خلقي رجب صرررربري، فريد الصررررباغ، توفيق: أعضررررائه من وكان

 تلت التي النوادي ومن. وغيرهم السررعود أبو رشرراد القانون، عازف

 من وكان دردري، فؤاد أسرررسررره الذي( والفنون اآلداة معهد)  ل 

 أبو الوهاة عبد العطري، توفيق جنيد، خضرررر األسرررتا : أعضرررائه

( والتمثيل األلحان دار) ونادي. هالل مصررررطفى والفنان السررررعود،

 ضرررم الذي الفارابي، معهد ثم. ووالدي عمي من كل أسرررسررره الذي

 الفنون( أصررردقاء) ومعهد الكيالني ونصررروح مطيع طلعت األخوين

 يضررم الذي( الموسرريقي دمشررق ونادي) الركابي عدنان أسررسرره الذي

 فؤاد كري،ش رفيق عقيل، تيسير: أمثال العازفين كبار صرفوفه  بين

 .  محفوظ

 اء،سو حد على موسريقاوال بالتمثيل النوادي هذس وقد عنيت هذا

 وفيقت: أمثال ومسرررررررحيين موسرررررريقيين من الفنانين بكبار فحفلت

 مصطفى هالل، الركابي، ممتاز السعود، أبو الوهاة عبد العطري،

...... .القدسي كامل النحاس محمد النقشبندي، القلطقجي،عمر فوزي

 .  وغيرهم

 مجموعة الهواة من كونها رغم الموسررريقية الفرقة ضرررمت أ ن

 دةالجي والثقافة الجيدة الموسرررررريقية الخبرة  وي الموسرررررريقيين من

 قاالموسرررري من مختارات تقدم فكانت. الواسررررعة الموسرررريقية والثقافة

 ىإل إضررررافة واللونغا والسررررماعي كالبشرررررف العربية الكالسرررريكية

 كامل الشرررررمعة، هشرررررام مثل األعضررررراء لبع  الجديدة المؤلفات

 .  السعود أبو شادر الصباغ، توفيق جنيد، وخضر القدسي،
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 نللموسرريقيي والصررقل لتعلم مجال حققت النوادي أن نجد وهكذا

 طتنش كما.. الفترة تل  في والمؤسسات المعاهد لغياة ن را   الهواة

 ديدللتج المجال تفت  يسررررررتدعي موسرررررريقية فرقرة فوجود التر ليف

 كانت التي النوادي وجود حرضررها  التجديدة الر ا وهذس. واإلبدال

 .  أحيانا   الفرنسي االحتالل أمام تقف

 المرحوم دمشرررق في الموسررريقية النهضرررة رموز من ولعل

. موسرررررريقيا   وناديا   معهدا   بيته من جعل الذي البارودي فخري

 فخري أسرررررررس. قريش عدنان الفنان هذس مرحلته وعراصرررررررر

 2947 عام دمشررررق في رسررررمي موسرررريقي معهد أول البارودي

 فت  وأعاد ثانية سجهود واصرررررل ثم م،2949 عام أغلق ولكنه

 هذا وكان ،(الشرررررقي الموسرررريقي المعهد) ت سرررريس وتم. المعهد

. هاب ملحقا   باعتبارس لإل اعة الموسرريقية بالعناصررر رافدا   المعهد

 إلى حلب من السررماح رق  فن نقل إلى البارودي فخري سررعى

 عرفهو دمشق في واستضافه البطش عمر الفنان فاستقدم دمشق،

 يهدف جزائري أمل السررررريدة وابنتها يهمب السررررريدة عادلة على

 تشرررررجيعه مدثرس من ولعل األدة، دوحة معهد طالبات تدريب

 أقطاة نم قطبا   أصررب  الذي فخري صررباح الكبير للفنان يهنوتب

 . سورية في الغناء

 ومن الموسرررريقية الكتب ت ليف حركة ازدهار كله  ل  ورافق

 تعليم في) محفوظ فؤاد وكتاة الجديدة الصباغ توفيق مؤلفات أهمها

 والذي (الشرررقية الموسرريقا )فلسررفة وردي هللا ميشرريل وكتاة( العود

 عرةال عند السررمال وكتاة نوبل، لجائزة الترشرري  لنيل يطم  كان

 .  العقيلي لمجدي

 إطالق في هرررام دور م2943 عرررام اإل اعرررة ل هور وكررران

 عام وفي األمر، باد  لفرنسررررررا تابعة كانت أنها إال الموسرررررريقيين

 فيها المشررررتغلين أول من وكان الوطنية اإل اعة ت سررررسررررت م2947

 الفنان الموسرررررريقا دائرة ترأس حيث وكروان قريش عدنان الفنان

 من كان وإ ا. دمشرررق إ اعة في هامة الفترة وكانت شررربيب، شرررفيق
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 لىع إنها قضررت سررلبياتها من فإن االنتشررار، سررعة اإل اعة إيجابيات

 نديةاأل هذس أغلقت حتى عديدة واتسن تم  لم إ  الموسيقية األندية

 . اإل اعة إلى أعضائها اتجاس بسبب

 زهير فخري، صباح: اإل اعة مجال دخلت التي األصوات من

 الوشرررررررراحين أهم من منيني زهير ويعتبر. منيني عرردنرران منيني،

 .  الدمشقيين

 ن،المبدعي الموسرريقيين من عددا   الفترة تل  في دمشررق شررهدت

 شررخصرريا   تتلمذت الذي الصررواف مصررطفى  األسررتا أهمهم من ولعل

 وزارة في عمله خالل الموسرررررريقيين من أجياال   وربى يديه، على

 دومعاه دمشرررررق ثانويات في الموسررررريقية للتربية مدرسرررررا   التربية

 عديدال ضم( العربي الموسيقي النادي) اسماس ناديا   وأسرس. المعلمين

 يةالموسرررريق التربية فيه ودرس الموسرررريقيين، من ونخبة طالبه من

 األسررررتا  درس فقد  ل  في والغرابة الغربية، الطرق أحدث وفق

 مصررررطفى األسررررتا  لحن. المانيا في أكاديميا   الموسرررريقا الصررررواف

: منها لالحتالل المناهضرررة الوطنية األناشررريد من العديد الصرررواف

 . العرة الكماة اءنأب نحن ياسهول، رددي الجامعة، نشيد

 بدع الفنانيين يد على المونولوج فن المرحلة ازدهر هذس وفي

 الشرررررري  الغني عبد لنا فقردم األغواني وسررررررالمرة الشرررررري  الغني

 كثيرة شرررررعبية وأغان مونولوجات المعروف والملحن وهوالمؤلف

 االسررررررتعمار تهاجم المونولوجات هذس وكانت كبيرا ، رواجا   القت

لعديد ا يالغن عبد الشرري  لحن وقد. السرريئة االجتماعية العادات وتنتقد

 فقير سررهام المعروفة للفنانة شررعبية أغنيات لحن كما «الدويتو» من

 .  والمغنيات المغنيين من وغيرها

 مقررراومرررة إلى يهررردف كررران الرررذي للمونولوج ا  واسرررررررتمرار

 في االجتماعي الواقع نقد أو باالسررررررتقالل والتغني المسررررررتعمر

 ريخ األغواني سرررالمة الفنان يعتبر ، الواقع هذا لتفسرررير محاولة

 السررياسرري االزدهار في الفضررل وله الشررعبي، ونولوجمال غنى من
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 وغنى ن م فقررد. الثالثينررات أوائررل منررذ القطر في واالجتمرراعي

 انتك التي الجماهير على الت ثير من قصررريرة فترة خالل وتمكن

 عواطف عن التعبير اسرررررررتطال ألنه مايغني كل وتحفظ تتلقف

 . ومشاعرهم الناس

 ةالالهب والسررياسررية االنتقادية ونولوجاتهم من الدفق هذا وأمام

 مجلس في الفنانيين ليمثل اختارته عندما الثورة كرمته والتقردمية

 . الشعب

 وظمحف فؤاد الفنان المشررررهورين والعازفين الموسرررريقيين ومن

 األدوار إلى يسررررررتمع ف خذ طفولتره، منرذ الموسرررررريقرا أحرب الرذي

 الثامنة في لموسيقاا تعلم. السوري الشرعبي والفولكلور والموشرحات

 عمر الشرري  منهم  مشررهورين موسرريقيين يد على عمرس من عشرررة

 األدوار مع م على اطلع حيث الردرويش علي والشرررررري  البطش

 طريق عن والموشحات والسرماعيات والبشرارف الشرعبية واألغاني

 .  التدوين

 ولبنان سرررورية في مسرررارح عدة في محفوظ فؤاد الفنان عمل

 قىالت وهناك تركيا، إلى الموسرريقية الفرق بع  مع و هب ومصررر

 العود آلة على العزف علمه الذي( سرريسرراك) المشررهور العود أسررتا 

 المغنيات من كثيرا   تبنى وقد مدون، منهاج ووفق علمي بشرررررركل

 الشررررررعبية األغنيات من كثيرا   ودون نادرة،و جبران ماري أمثال

 عن الناس ينب تتناقل كانت أن بعد والعراقية والمصررررية السرررورية

 . فق  السمال طريق

 وكان افتتاحها منذ السررررررورية اإل اعة في محفوظ فؤاد عمل

 كرئيس األدنى الشررررق محطة في عمل كما الموسررريقا، قسرررم رئيس

  أيضا   للموسيقا قسم

 العود آللة( ميتود) أو منهاجا   أصررردرمحفوظ م2960 عام في

 وألف 2972 عررام وفرراتره حتى العود آلرة على العزف يعلم وبقي

 واآللية. الغنائية المقطوعات من كثيرا   محفوظ الفنان
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 تل  يفنيا  ف أثرا   تركت التي المتميزة النسررائية األصرروات ومن

 شرررامال بالد مغنيات سررريدة تعتبر التي جبران ماري صررروت الفترة

 على عتترب جعلها الجمالية بالخصائ  اتصف الذي القوي فصوتها

 .  عصرها مغنيات عرو

 غمرت التي االضررررررطرابات فترة وفي الثالثنيات أوائل في

 شقدم إلى جاءت الفرنسي، االستعمار ضد السروري العربي القطر

 ماري إلى اسرررتمعت وعندما مصرررابني، بديعة المشرررهورة الراقصرررة

 فقررت وجمالها وأدا ها صرروتها أ هلها خاصررة، سررهرة في جبران

 لةقب أصررربحت ناكوه سرررنة، لمدة بالقاهرة صرررالتها في معها التعاقد

 حمدم على تعرفت إقامتها وخالل. الفنانون عليها يتهافت األن ار

 ي الشرر من تعلمتف أحمد، زكريا والشرري  ،ينحسرر وداوود القصربجي

 يهاف أبدعت حتى الخفيفة واألغاني واألدوار القصررررائد غناء زكريا

 يحسررن داوود يدي على حف ت كما «واحشررني إنت ياما» دور مثل

 .  رامالغ أصل دور

 فنانال دمشرررق في الفترة تل  عايشررروا الذين الموسررريقيين ومن

 آلة على العزف تعلم الميدان حي مواليد من وهو شررررركري رفيق

 الثانية في وهو سررررعيد صرررربحي األسررررتا  مع تدريبه وعمق العود،

 باألشررررواك محفوفة قاسررررية الفنية بداياته كانت عمرس، من عشرررررة

 اتسررررمت وقد مبكرا ، لحينالت شرررركري الفنان مارس والصررررعوبات،

  التزلف. عن البعيدة بالبساطة وأغانيه ألحانه

 المحلية األغنية إعطاء في بعيد حد إلى شررررركري رفيق نج 

 وريةالسررر العربية البيئة بطابع وطبعها وأداء لحنا   السرررورية الهوية

 إ اعة في م2944 عام في سجل لبيئته، ملخ  مالحن كل في وهي

 أحد في ليغني دمشررررق إلى وعاد أغانيه، نم عددا   األدنى الشرررررق

 وكان. الجالء قبل دمشررررق إ اعة في مؤد وكفنان الراقية، مالهيها

 ثيرك في غنى الجالء، بعد السررورية اإل اعة بافتتاح المسرراهمين أول

 ميلج السرروري الفنان ليلتقي مصررر إلى وسررافر العربية، الدول من
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 به، هإعجاب ف بدا السنباطي، ريا  بالموسريقار عرفه الذي عويس

   .المطلب عبد محمد المعروف الفنان مع متينة صفقة عقد كذل 

 وصوت القاهرة إ اعتي في غنائية وصرالت شركري رفيق قدم

 يهاف شرررغل حيث دمشررق، إلى العودة آثر ولكنه كبير، بنجاح العرة

 البرامج على واإلشرررراف الموسررريقيين، نقابة مكتب مدير منصرررب

 من كثيرا شرررررركري رفيق لحن. اإل اعة في والغنائية الموسرررررريقية

 وخلي سرررررراري جمال بالفال أبرزها الدراجة واألغاني القصررررررائد

 دخل كذل . الدينية األغاني من عددا   لحن كما يسرررررلموا، الحبايب

 .  منها الكثير ولحن األناشيد مجال

 ومعروفا   مرموقا   ا  يموسرريق اآلونة تل  في أيضررا دمشررق شررهدت

 وأسررمه محسررن محمد وهو أال الزمن خد على دمعة أغنية وصرراحب

 وسرربب. محاف ة عائلة ومن األصررل دمشررقي الناشررف محمد الحقيقي

 فنال هذا أحب فقد الموسرريقا المتهانه أسرررته غضررب هو اسررمه تغيير

 سررعيد يصرربح الفنان يدي على تتلمذ ثم االبتدائية، مرحلةال في وهو

   .شكري رفيق أيضا طالبه من وكان. الخجا سوق في مكتبة في

 ألنها آنذاك النوادي إلى االنتسرررراة محسررررن محمد يسررررتطع لم

 إلى للالسرتما األندية أحد باة على يقف فكان الليل، بسرهر مرتبطة

 .  وغيرس هالل مصطفى أللحان طربا   فيهتز التدريبات

 في ثم  الحفالت في الغناء في نشرراطه محسررن محمد  الفنان بدأ

 اسهرتن وأغنيته أغانيه،  بع هالل مصرطفى له لحن حيث اإل اعة

 لسررهرة شررعارا   أصرربحت أنها حتى واسررعة شررهرة نالت الليلة حلوة

 .  العرة صوت إ اعة في المدنية أضواء

 إلى وانصرف  صروته، جمال رغم الغناء اعتزال محسرن قرر

 ليبدأ دوينالت علم فدرس ا ،يفن نفسررره تثقيف على عمل حيث التلحين

 اءالغن إثراء في الفني موحهط ويحقق التلحين سررررررماء في رحلته

 دمعة» المشررهورة أغنيتها محسررن لمحمد محمد سررعاد غنت العربي،

 كذل  ،«الفاتحين جلونا»و «يراناس م لومرة»و «الزمن خرد على
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 اةنج ، وردة سرررالم، نجاح منهم والمغنيات المغنيين من لكثير لحن

 فخري، صررباح جبران، ماري الهدا، نور أحمد، فايزة الصررغيرة،

 .  وغيرهم وفيروز رشدي، دومحم

 لدو هالل مصطفى الفنان الشرعبية باألغنية اهتم من أبرز ومن

 بدأ والدته، من العود على العزف في المهارة وقبس دمشرررررق في

 ثم كاالهيرموني على العزف تعلم  ل  جانب إلى ممثال ، الفنية حياته

 دالعدي في وشارك م2927 عام الكشاف نادي إلى انتسرب العود، آلة

 .  جيدا   ممثال   فكان الروايات من

  القصرررررريرردة لحن ملحنررا ، بررل مغنيررا   هالل مصررررررطفى يكن لم

 لحن كذل  رجةاالرد الشررررررعبيرة واألغنيرة والطقطوقرة والمونولوج

 يالذ العربي بطابعها ألحانه تميزت دمشرررق، وفتاة وأحالم لكروان

 حررت ولكنه التلحين، في المصررررية المدرسرررة ت ثيرات من اليخلو

 نم ينبع بذاته مسررررررتقل فن إلى واتجه العبودية هذس من بعد مافي

 .  السورية العربية األر 

 مشقد ةنمدي هالل مصرطفى عند تعني الشرعبية األغنية تكن لم

 ياألغان تل  عن ونقب بحث ولقد باجمعها، الشرررام ديار بل بالذات،

 الكثير على حصررل أن وبعد واألجداد، اآلباء من الحف ة من ونقلها

 األصرررلية صرررورتها على وقومها وتهذيبها إحيائها على عمل ها،من

 لنسرريانا يد إليها ال تمتد كي موسرريقيا   بتدوينها قام كما تحريف، دون

 .  عليها حفاظا  

 فية،وعاط اجتماعية أغراضررا   التراثية الشررعبية األغنية تناولت

 .  المتداولة الشعبية األغنية عن التختلف فني كقالب وهي

 التي الخاصررة موسرريقاس شررعب لكل: هالل مصررطفى الفنان قال

 لشررعبيةا أغانينا على لنحافظ فعلنا ما ا....... عليها ويحافظ بها يعتز

 بالدنا طبيعة.....  ريفنا.... جونا عن واضررررررحة فكرة تعطي التي

..... لذا..... ضررراعت األصرررلية أغانينا أن المؤسرررف ومن السررراحرة؟

 وهو اثناتر على الحفاظ في غرضررنا به نحقق تراثي ببرنامج فكرت
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 حيث مسررنات سرريدات إلى اسررتمع فرحت الماضرري نشرروة من برنامج

 . ألحان عدة في الواحدة األغنية أسمعنني

 ضررجة أحدث الذي الماضرري من نشرروة برنامج ظهر وهكذا

 لخالد،ا تراثنا على الجيل تعريف هالل الفنان هم كان فقد كبيرة،

  اكرة من إال منسرررية كونت تكاد ؟؟؟كثيرة صرررعوبات القى وقد

 هنإلي يسررتمع فكان الصرربا، أليام اسررترجاعا رددنهاي المسررنات،

 هالل مصطفى عن قيل حتى دون،وي ويستمع الطوال، الساعات

 . العجايز مطرة

 السرروري المؤلف دمشررق في الغنائي المسرررح مبدعي ومن

 لعربيا الغنائي للمسرح األول الرائد القباني خليل أبو الدمشرقي

 سرررربق الذين من بعدس جاء لمن الطريق مهد والذي سررررسررررهومؤ

 ونشرر  السررريجة، باة حي في دمشررق في الفنان هذا ولد  كرهم،

 فظح إلى بميله صررغرس منذ وعرف البسرريطة، الشررامية البيئة في

 والقصائد الموشحات من كبيرا   قسما   لحن. والموشحات األغاني

 العربية الموسررريقا أسرررس وضرررع الذي وهو الشرررعبية، واألغاني

 يف قلدوس الذين الفنانين من المصررريون عنه أخذها التي الجديدة

 . للفن األول المعلم يعتبرونه وكانوا طريقته،

 نانالف هو الوطنية باإل اعة المشتغلين أول أن سابقا    كرت

 ميله بدأ بدمشرررررررق، المهاجرين حي في المولود قريش عدنان

 اف ةالمح أسرته تحال ماول اإلبتدائية المرحلة في وهو للموسيقا

 مباد  فتعلم سرررررا   هوايته مارس الموسرررريقي، الفن دونه ودون

 على أسررررررته إلحاح رغم العمل حاول آلة العود، على العزف

 تحقفال الموسرريقي، ميله وإشرربال حاجاته لت مين دراسررته متابعة

  .الموسيقا لدراسة له المجال يفس  لم هذا ولكن الخراطة، بعمل

 ام وسرعان الاليي  مدرسة فيالدراسة  إلى ريشق عدنان عاد

 دراسرررررته، مع تتفق وظيفة وجد أن إلى يقلقه للموسررررريقا حبه عاد

 ة،الجميل الفنون نادي ثم والتمثيل األلحان دار نادي إلى وانتسررررب
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 ب عالم واتصررررل ، جديدة معارف الكتسرررراة الفارابي نادي وأخيرا  

 دسررعي محفوظ، فؤاد من كل أيدي على وتتلمذ الرواد، من الموسرريقا

 .  وغيرهم العقيلي مجدي فرحات،

 جأدر ثم الفنون، أصدقاء معهد ت سيس في قريش عدنان سراهم

 لعزفا في واليساهم االختيار عليهم وقع الذين الموسيقيين مع اسمه

 .يةالسور اإل اعة في الموسيقية الدائرة رئيس أصب  والتلحين،

: وهمرررا للونغررراا قرررالرررب في مقطوعتين قريش الفنررران لرحرن

 أما إ اعية مسررلسررالت وضررع في وشررارك عجم ولونغا لونغاراسررت

 وغيرهما محمود ياسررررين كروان من لكل لحن فقد الغناء مجال في

 األغنية ب سرررلوة صررراغها التي الدارجة الشرررعبية األغنيات وأشرررهر

 يالسرررور العربي القطر صرررعيد على قوية شرررهرة وحققت التراثية

 «يابا زين» كروان غنتها التي تلر  رةالمجراو العربيرة واألقطرار

 .  «ياحسين»و «الهودج»و

 نائيا  غ أرشرررريفا   لنا تركت أن بعد كروان الكبيرة الفنانة رحلت

 الملحنين لكبار األغاني أجمل خالله غنت قرن، نصرررف مدا على

 . عربيال الغناء قوالب كل متميزة فنية بمقدرة وأدت األغنية، وكتاة

 كانت منذ نصرررور جميلة الحقيقي مهاواسررر الغناء كروان بدأت

 تلفت أن واسرررتطاعت ،سرررنة عشررررة اثنتي عن عمرها اليزيد طفلة

 معها وتعاطف أحبها الذي الجمهور اهتمام وتسررتقطب إليها األن ار

 مرة من وكم األصرررريل، السرررروري اللون تغني كانت وأنها خاصررررة

 تالعصو إهمال من الغنائية الساحة على يجري مما استياءها أبدت

 خفقوي األ ن ماتسرررتسررريغه الطويل تاريخها عبر قدمت التي القديمة

 . القلب له

 من لح ة آخر حتى األصرريل لونها على محاف ة كروان بقيت

 .  حياتها

 من الجرديد الجيرل واجرب من فرإن أمر من يكن ومهمرا هرذا

 نالباحثي أمام هضعوو وحف ه وصونه التراث هذا جمع الموسريقيين
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. ةالمعاصر السورية الموسريقا منابع اكتشراف ىإل الوصرول أجل من

 المواهب الكتشرررراف األمثل األسررررلوة عن البحث الضررررروة ومن

   يثةالحد التراثية العربية الموسيقا تكريس على حرصا   الجديدة

ـــــــــــ أعالم في الموسيقا: المصادر ــــــــــــ ـــــــــــــــــ االستا  وتاريخ سوريا  ـ  صميم ـ
 الشريف
 

 

 

 روبرت ألكسندر شومان

 (1956تموز  41 – 1910حزيران  9 )

 

 الدكتور صادق فرعون

 
 المزاج الرومانسي

من المعروف أن العررديررد من الفنررانين المبرردعين صررررررموتون     

خرارج نطاق فنهم. على سرررررربيل المثال، هاندل وبا  يخبراننا الكثير 

 عن أحوالهمررا بمررا يخ  موسرررررريقرراهمررا دون أن تكون هنرراك أيررة

معلومات هامة عنهما خارج  ل  النطاق ماعدا تفاصيل عن المواقع 

التي عاشررررروا فيها وتنقلوا منها وإليها. يبدو أنه كان ينقصرررررهم الدافع 

الحيوي للتعبير عن إحسرررراسرررراتهم الذاتية بوسررررائل أخرا مثل كتابة 

الرسررائل أو ما يمكن دعوته الصررحو الموسرريقي. لقد غيّرت الحركة 

العالقة ما بين الفن والحياة. كان الموسررريقي يُعامل  الرومانتيكية هذس

ويعتبر عرامال يوميرا  في األزمنرة القديمة ال أكثر وقلّما كانت تكترث 

لره الطبقرة الثريرة خرارج نطراق قيرامه بواجباته الموسرررررريقية المحددة 

بالمناسرررربات، ولكن عامل األمس الشررررّغيل قد تحّول إلى فنان حديث  

اقها. إن نجاحات بيتهوفن الموسرررريقية لم يسررررتكشررررف  ات ه ويعي أعم
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ه  عن إدراك عدم اسررتجابة مناصررريه وأسرريادس وعدم االهتمام به  تُعم 

كإنسررررران، بل إنه كتب عنهم وتصرررررّرف نحوهم على نحو  مميز . مع 

 لر  لم تؤثر تلر  المرارة المسررررررترديمرة تجراس  لر  العالم الالمكترث  

 على تكامله الفني.

ديدة منذ البداية، أثبت روبرت شرررومان ن را  لحسررراسررريته الشررر    

أنه رومانسرري ُمنفت  وأنه وال  ، وبشرركل متزايد، للرسررالة الموسرريقية 

الموجهررة لعررالم الُمبررال  والمثقفوأنرره كررذلرر  مهتما بكررل مبرراهج الحيرراة 

وبالتطور الشرررخصرررري وكذل  بكل ألم يسررررببه له أي إحباط اجتماعي. 

ة تلتهررا سرررررريمفونيررات برردأ، كمؤلف  موسرررررريقي، بكتررابررة أغرران  عرراطفيرر

ومسررررحيات موسررريقية تتسرررم بالشررراعرية أكثر من أن تشررربه الهندسرررة 

المعمارية للموسيقى الكالسيكية.لقد أدت ميوله األدبية القوية وافتقارس 

للررردافع الخالّق السررررررريع وللمثرررابرة المسررررررتمرة، التي ُعرفرررت عن 

 بيتهوفن،ونزعته إللقاء المواعظ جعلت نشرررررراطه اإلبداعي يتحول في

فترات طويلرة إلى نول من الصررررررحرافرة الموسرررررريقية.كانت نتيجة هذا 

التفكير المسررررررتمر في الموسرررررريقى وفي الفكر الموسرررررريقي سرررررريال  من 

الرسررررررائرل المميزة.لهرذا فرإن موسرررررريقى شررررررومران تقرّدم معرالم رفيعة 

ومخلصررررة طيلة تل  الرحلة العاطفية من الدأة الموسرررريقي والتي قدم 

 لداعمة.خاللها الكثير من التفاصيل ا

لقد كان لشرومان مزاج منكمش فقد كان خجوال بالنسربة لموسيقاس 

سررررواء أعزفها أو تحدث عنها، وكان يلتزم بصررررمت مديد عندما كان 

في المجتمع، ليس فق  أمام األغراة )مثل بيتهوفن( ولكن أيضررا  أمام 

األصرررردقاء مما أعاق ت ثيرس الفعال في نشرررررها. يعطينا هذا السررررلوك 

الهرة الرردائم من العررالم واللجوء إلى سررررررراديررب كرردبررة انطبرراعررا عن 

ُمجمجمة ومترددة لشررخصرريةغريبة األطوار. لذا يبدو من الضررروري 

غرالبرا  أن نخّمن مرا هي العوامرل النفسرررررريرة الحقيقيرة التي كرانت تكمن 

 وراء إيماءات التعبير التقليدية، سواء في حياته أو في موسيقاس.

 

 المراحل الثالثة
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حياة شرررررومان إلى ثالث مراحل أسررررراسرررررية.  لقد  يمكننا تقسررررريم

أمضررى مع م وقته في العشرررين سررنة األولى من عمرس في بيته في 

رتزفيكاور وأمضرى السنتين األخيرتين منها في الجامعة. بعدها أتت 

السررنوات األربع والعشرررون في مدينة اليبزين. كان فيها الموسرريقي  

ف  بره وتركزت دائرة اهتمررامراترره عل ى نشرررررراطرراتره اإلبررداعيررة المعتر 

التي أصررررردرها  المجلة الموسررررريقية الجديدةر الشرررررخصرررررية وعلى ر

وأشررررررف على نشررررررها،وعلى ركالرا في ر التي تزوجها في العام 

. أخيرا  كانت هناك سررت سررنوات أمضرراها في مدينة درسرردن 1125

وأربع سررنوات في دوسررلدورف كقائد أوركسررترا وسررنتان في مصرر  

 عقلي في رإنديني ر.

دأ نشرررررراط شررررررومان الموسرررررريقي بت ليف مع م مؤلفاته للبيانو في ابت

(. أظهرت السررنوات 1125( ومع م أغانيه )25ـررررررـرررررر1115السرنوات )

األربعة التالية توسرررعا  متزايدا  في اسرررتخدام اآلالت الموسررريقية. أما الفترة 

و  1115من كل نول. لهذا يبدو أن السررررنوات  االباقية ف نتج فيها موسرررريق

ه. يمكن  1122و  1125 هي نقررراط التحول في كرررل  من حيررراتررره وفنرررّ

هو الذي بدأ  1115تلخي  وتقسرررريم حياته إلى ثالث مراحل: كان العام 

ل. وفي العام  حصررررل على سررررعادته  1125فيه ممارسررررة عمله الُمفضررررّ

بلن  1122الزوجية إضررررافة إلى انطالق جديد  لروحه الخالقة. في العام 

بلن به  را شرررراهقة لوال المحي  الكريه نضررررجا  كبيرا  كان باإلمكان أن ي

من حولره ولوال االضررررررطراة العقلي الذي ظهر وتزايد عندس، وكالهما 

 سوية  حاال دون نموس وعطائه الموسيقي وبعدها أوقفاس تماما  .

 

 المراحل المبكرة من حياته

إن من المغري أن يخّمن اإلنسرررررران عن وجود عوامرل وراثية في 

، أوغسررررت، ابنا  لكاهن أرسررررله إلى المدرسررررة عائلة روبرت. كان أبوس

ولكن سرررررررعران مرا انتهى براالبن العمُل في بقالية. كان من نتيجة ت ثير 

مبكر  لعم  له أن قادس لالهتمام بالشرعر والفلسرفة وبعدما اسرتقر كصاحب 

بقراليرة متزوج انتقرل إلى تجرارة الكترب التي سرررررربق أن حاز على خبرة 
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 مكت ة والمنكدة كان قد كتب الكثير ونشرررحسررنة فيها. في ختام حياته ال

سرررلسرررلة من كتب الجيب عن األدباء الكالسررريكيين كما ترجم العديد من 

أعمال سررررركوت وبايرون. كان يمل  في نفس الوقت القدرة على العمل 

الشرراق مع تصررورس لمشرراريع مسررتقبلية وامتالكه لذائقة ثقافية مع رغبة 

احية أبيه،أما من ناحية والدته فقد قوية لنشرررررر الروائع األدبية. هذا من ن

كان روبرت شرومان أقل ح ا  فقد كانت امرأة مرهفة اإلحساس تنتابها 

انفجرارات عرراطفيرة وحمرراس مثرالي وهو مرا أثر كثيرا  في روبرت. لقررد 

قاومت أمه توقه الحتراف مهنة غير مسررتقرة مثل الموسرريقا ولكنها في 

لها إلى ن رتها القاتمة النهاية تسررررررامحت وقبلت بها. تشررررررير رسررررررائله 

للموسرررررريقى. كررران روبرت الولرررد الخرررامس، ولم يبلن أي من أخوتررره 

الخمسرررررين من العمر كما ماتت إيميلي، الرابعة في األسررررررة، وهي في 

العشرررررين من العمر بسرررربب مر  عصرررربي، أي لم تكن عائلته عائلة 

 سليمة الصحة.

في أُرسرررل روبرت إلى المدرسرررة وهو في السرررادسرررة من العمر، و

ولدا  حيث أمضررررى  255العاشرررررة انتقل إلى الثانوية التي كانت تحوي 

ثماني سرررررنوات. كانت دراسرررررته ناجحة نسررررربيا ، وال شررررر  أن كان  ل  

بمعونرة أبيره وتشررررررجيعره، ون را  ألنها كانت مدرسررررررة نهارية فق  فقد 

وفرت عليرره أي توتر عصرررررربي مبّكر كرران يمكن أن يسررررررببرره لرره الجو 

ة مدرسرررررة داخلية. هناك أسرررررس روبرت جمعية االجتماعي المغلق ألي

أدبيررة ضررررررمن المرردرسررررررة وبرردأ يحّس بحررب  لهومر و سرررررروفوكليس و 

تاسررريتوس وأيضرررا  رجان بولر الذي كان كاتبا  مشرررهورا  في تل  الفترة 

والتي تركرت عراطفته الهادرة أثرا  دائما في نفسرررررره. في تل  الفترة، بدأ 

. كان اعليمه الموسرريقموسرريقي نشرري  ولكن مغمور اسررمه ركونتسررشر ت

من بين أول مقطوعاته التي عزفها تعديالت  لبع  سررريمفونيات هايدن 

وموتسرررررررارت وبيتهوفن لثنررائي بيررانو، والشررررررر  أنهررا كررانررت برردايررة 

سرعيدة،وارتجاالت ترسرم بالنغم شخصيات  معروفة في المنطقة وكذل  

قيادة فرقة صررررغيرة  مؤلفة من ثماني عازفين. كذل  أصررررغى شررررومان 

الحجرة الكالسريكية ) وكانت هذس فرصة نادرة(  االكثير من موسريقإلى 
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في بيررت هرراو  متحمس يردعى كرراروس وعن طريقرره صررررررارت ابنررة أ  

زوجته واحدة من أعز أصررردقاء شرررومان. يبدو أن الحفالت الموسررريقية 

التي كررانررت تؤديهررا الجوقررة في رتزفيكرراور نررادرة. أمررا األوبرا فكررانررت 

 Der Freischutzرالطلقررة الحرةورتقتصررررررر على ردون جيوفررانير 

 يبير.فل

كان شررررومان مح وظا  ألنه، وهو في التاسررررعة من العمر، أُخذ 

ليسررررررتمع إلى عرررازف البيرررانو الع يم رموشرررررريليسر في مررردينرررة 

ركارلسربادر. يبدو واضحا  أن موسيقى الصبي روبرت كانت الشغل 

الشرررررراغرل ألبيره، وبرالرغم من معرارضررررررة أمه. من المؤكد أن أباس، 

وغوسررررت، كان يتذكر بقوة  طموحاته المبكرة والخاصررررة به، ولكنه أ

تراركرا لعم كرل الحريرة لكي تحب  آمرال ابنها  1121مرات في العرام 

كما تشرررراء. بعد سررررنتين أُرسررررل روبرت إلى جامعة اليبزين ليدرس 

القرانون. كران حينرذاك قرد بردأ ي هر عنردس حرب االنغمراس الذاتي في 

في  لرر  الولع بررالفتيررات الجميالت  الملررذات مثررل ولررد مرردلررل، بمررا

وبررالشررررررمبررانيررا وبمسررررررتوا رفيع من الرفرراهيررة التي ال تسررررررم  بهررا 

 مخصصاته والتي كان ينت ر أن تزيدها له أمه.

 

 في الجامعة

ر اآلن يجرردر برراإلنسررررررران الررداخلي أن يتقرردم ويُ ه ر مررا هو: أن 

 وينرردفع إلى الوجود وأن ينطلق إلى ليررل العررالم، دون دليررل  أو أة أ

هاأنذا أقف هنا، ومع هذا فالعالم ب جمعه لم يبُد لي أجمل مما ـرـ  معلّم

 هو اآلن وأنا أواجهه مبتهجا  وحرا  وأبتسم أمام عواصفهر.

تتميز مثل كل الشواهد األخرا، ولو جزئيا ، بما لم تحتويه ـررررررـ 

على سررربيل المثال: القرار أن يسرررتقّر وأن يدرس الحقوق. لقد أثبتت 

ليتان كم كان شرررومان غير كفء  ألن يتدبر أمورس بدون السرررنتان التا

والدس إلى جانبه كدليل وناصررر  وصرررديق وأة  بكل معنى الكلمة. بدأ 

بالخروج مع زميل له جديد وقريب من طباعه ومع صررررررديق له هو 
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الكراترب رجان بولر ومع آخرين. مع هؤالء األصررررررحاة اسررررررتمتع 

سرررررربورغر ورآوغ ورنورنبرغر برررالرتنقرررل وزيرررارة ربرررايرويرررتر

رفون كوررر  ورميوني ر. في آوغسرررربورغ عاو مع دكتور اسررررمه

وعن طريقه التقى وتعرف على الشررراعر رهاينير في ميوني . أولع 

شررومان بكالرا فون كورر التي كانت حسرراسررة لدرجة عرفت كيف 

تتفرادا حردوث أي احتكاك مع خطيبها أو ترك  أية مرارات قد تدوم 

ته لصررديقه رروزنر وكان  ل  سررببا  ألوقات طويلة. لقد تعّمقت محب

 لتقوية  توقه لمدينة هايدلبرغ. 

في تلرر  اآلونررة كرران عليرره دراسرررررررة القررانون في اليبزين. وقررد 

عو  شررومان عن  ل  بعزف موسرريقى الحجرة مع أغنيسرركاروس 

يرر ر أسررررررتررا  بيررانو رفريرردريرر  فوفي بيررت عررائلررة رآل فيرر ر.كرران 

ة يتمسرررررر  بن ريات ثابتة  امثراليرات عرالية  وقوية. كان رفي ر األ

عن تعليم العزف على البيانو وعن قدراته في تعليم البيـررررررررانو ولكنه 

ن فما دون أن يكون متحذلقـــا  وقد انطلقت مبادئــــه التجريبية  كان م 

من دوافعـرررـرررـررره الموسيقية وممارسته المديدة للتعليم وكان يعّدلها بما 

براعة في العزف يناسررررب شررررخصررررريات تالمذته. لقد كان يرحب بال

عندما كانت ت هر ـررـرر كما عند ابنته كالرا  ات التسع سنوات والتي 

أظهرت براعتها مبكرا  ـرـرر ولكنه كان يؤمن أيضا  أن على آلة البيانو 

وكثير النسرريان ولكن يبدو أنه  مشرراكسررا   أن تغنّي. كان شررومان تلميذا  

كرران قررد اسررررررتوعررب الكثير من المبرراد  الصررررررحيحررة ومن المعرفررة 

يديباينر، وهو مؤلف موسررررريقي فالعملية. إضرررررافة لذل  فقد أعطاس ر

مغمور، بع  النصرررائ  المفيدة بالنسرررربة لتلحين األغاني. لقد أثرت 

اند فحفالت األوركسررترا التي كان يحضرررها شررومان في قاعة رالغي

هاوسر فيه، وهي قد تفسررر التباين الشررديد الذي يتخلل موسرريقاس آللة 

ُمتنفسرررا  رئيسرررا  له هو هذس النزهات الموسررريقية إن ما شررركل  البيانو.

وليس الدراسرررررة الجامعية التي خيبت آماله بشررررردتها الغلي ة. أي أن 

 حاله كان كما لو كان يطلب وباستمرار تسرية عن نفسه. 
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هاجر شررررومان إلى هايدلبرغ، إ  صررررار في  1123في العام     

روزن  لوا معتل  الفترة يتمتع بمعيشرررة أفضرررل وأغنى اجتماعيا ، شرررك

وآخرين األشررررررخرا  الثابتين في تل  الحلقة الدائمة التبدل، وقد وجد 

في البروفيسررررررور رتيبور محراضرررررررا  خفيف الروح وفي الوقرت  اته 

موسرررررريقيا  ودودا  ومن النول النادر. كذل  اسررررررتمع مرتين في اليبزين 

لبراغرانيني، وهو حردثا سررررررّجلره شررررررومران في بع  تعديالته لبع  

نيني للبيررانو. حرردثا آخر سرررررربررب لرره إثررارة كبيرة هو مقطوعررات برراغررا

سرررررماعه لغناء رباسرررررتار في دار أوبرا رالسررررركاالر في ميالنو، التي 

زارها خالل رحلة إلى سرويسررا وشمالي إيطاليا. لكن تقارير شومان 

عن رثراثرة األداء الموسرررررريقي في كل من إيطاليا وكذل  في هايدلبرغ 

يرا ، وكرذل  مسررررررتوا رفيعا  من يردّل على بلوغره مسررررررتوا  نقرديرا  عرال

البراعة في العزف على البيانو، ظهرت في حفلة موسررريقية قدمها في 

هررايرردلبرغ، ودلررت على بلوغرره مرتبررة رفيعررة  في األداء على البيررانو، 

 وتزايدا  في االقتراة من الكمال الموسيقي.

بعرد مرور عام من التلهي الفكري اتخذت عبقريته الموسرررررريقية 

أما الطموحات الحقوقية فقد تّم سررحقها. بعد انقضرراء موقف الهجوم. 

عشررين عاما  من الكفاح ر بين الشرعر والنثرر )حسبما وردت عنه( 

ف ي رومانسرررري يسررررتطيع أن يُشرررررّك  فيمن هو المعتدي؟ هكذا كتب 

شررررومان ألمه مؤكدا  نداء العبقرية ودعوتها له، وتصررررميمه على أن 

ع وف يع: وفي النهراية يعمرل دون كلرل، وأن أي برديرل هو أمر بشرررررر

نراشررررررد رفي ر أن يبادر إلى ت كيد قرارس. لم تترك ثقة رفي ر العالية 

بقدارته التعليمية أي مجال للشرر  ببراعة شررومان الكامنة في العزف 

على البيانو تحت رعايته، ولكنه شررررّك  في مدا إرادة شررررومان ألن 

ن وكا ينجز المهمة، واقترح مدة تجربة تدوم سررررتة أشررررهر لتحقيقها.

شومان جاهزا  حينها لقبول أي شيء مادام أنه يتعلق بالموسيقا. لكن 

بعد شرررررهر ضررررريّعه سررررردا  في   ل  النضرررررال ترك شرررررومان منهكا .

هررايرردلبرغ،  هررب في نزهررة ترفيهيررة وهو في طريقرره إلى اليبزين. 

كانت الرسررالة األولى التي أرسررلها إلى أهله، اعترف فيها صررراحة 
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كم كان مثل  ل  االعتراف مطمئنا ألمه، فراو بالمبراالتره الفكريرة. ل

شرررومانا بالرغم من  ل  فليس هناك أي دليل على عبقرية شرررومان 

الموسررريقية والطبيعية أفضرررل من  ل  السررربر الذي أجراس في أعماق 

نفسرررره، التي لم يُسرررربر غورها قبُل. كمؤلف موسرررريقي، كان قد كتب 

رمتحوالت ( وPapillons) بع  المقطوعات بعنوان رفراشرررراتر

Variationsر على نوطات Abegg ،مي،  ) ال، سرررري مخفوضررررة

صررررررول،صررررررول( وكلها مقطوعات  ات طبيعةفردانية مت لقة )كما 

كتب عنها الشررراعر النمسررراوي الكبير غريللباتسرررر في إحدا جرائد 

فيينرا( والتي غرالبرا  مرا تنقصررررررهرا العالمات المبكرة لتذوق تطورات 

كذا تشررررهد على نحو  واضرررر  مقولة في اآلونة األخيرة. ه االموسرررريق

 راعرف  ات ر في كل حالة فردانية في بداية تكونها.

 

 الموسيقى أخيرا  ووداعا  لعازف البيانو البارل )فيرتووزو(

في البداية سررررركن شرررررومان مع أسرررررتا س رفي ر الذي كان قد تزوج 

للمرة الثانية، وبالت كيد هذا ما دفع لالسررررررتقرار. لكن شررررررومان أراد أن 

ن كل شررررريء ودفعة واحدة: عازف  بيانو وقائد أوركسررررررترا ومؤلفا  يكو

موسررررريقيا  منذ البداية. لقد أدا ابتكارس السرررررري لجهاز خا  لضرررررب  

حركة األصرابع قام هو بتصرميمه واستعماله بشكل  أهوج )بعدما اغتاظ 

من تقردمه البطيء خالل السررررررنتين األوليين من دراسررررررته له( إلى خلع  

أن يواجه  1111موضرررررعها وكان عليه في العام  ألصررررربعه الثالثة من

الحقيقرة أنره لن يكون أبدا  عازف بيانو يسررررررتطيع أن يعزف في حفالت 

موسررريقية عامة، وال حتى أن يكون أفضرررل عازف لمؤلفاته الخاصرررة ، 

فبراإلضررررررافررة إلى تبررديرد الموهبرة، وهو مررا يكثر حردوثرره في أمثرال تلرر  

نية ب ت الموسيقية تحتاج إلىالطبيعة المشراكسة فإن مهنة عازف الحفال

أشررد قسرروة وجل دا  مما ُجبل عليه شررومان. إن بإمكاننا أن نُقدر وبسرررور 

اإلحبراطرات  التي أُعفي من مواجهتهرا، والسررررررعادة  الخالقة التي التفت 

إليها بشررركل  عفوي وناج . لقد أمكن لعسرررى، الذي نجم عن عدم تمكنه 

فسرررره،أن يخّف ب ن قي  له من أن يكون قادرا  على عزف موسرررريقاس بن
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القرردر بررديال متميزا  وجرردس في زوجترره. مع هررذا فقررد بقي هنرراك ضرررررررر 

محتمل بالنسرربة ألسررلوبه في الكتابة للبيانو وهو الناجم عن نق  خبرته 

في العزف البرارل )فيرتووزو( على البيرانو. هذا ومن الصررررررعب ت كيد 

 أية حقائق بالنسبة لهذا الموضول.

 

 سنوات اليبزين
لدراسررة الت ليف الموسرريقي وضررع شررومان نفسرره تحت تصرررف   

األسررتا  ردورنر وهو شرراةا متعمقا في موضرروعه ولولبا ديناميكي. 

تعلم شررررررومران منره اسررررررتعمراالت رالفوغرةر والقيمرة الحقيقيرة للتفكير 

ولطُُرقرره. كررذلرر  درس وأحررب دراسررررررة الكترراة األول من رمقرردمررات 

ري ه الرومانسرررررري والعادل وفوغاتر لبا . إن من الممتع أن نقرأ تق

لعمرل برا . ر برا  إنسرررررران لم يفعرل أمرا  إال أتقنره وتّممهر.مع هذا فقد 

أُعجب بـرجان بولر بنفس القدر من الحماسا لقد بدأت اآلن منتجات 

أعمال شرررومان بالتجمع. تّم عزف سررريمفونيته األولى من مقام صرررول 

ها الوحيد و األخير ولم تعد الصرررغير في حفلة عامة ولكن كان هذا أداء 

 تعزف أبدا  منذ  ل  الحين.

( 25ـرررررررـررررررر  1115خالل هذس الفترة الكبيرة االنتاج اإلبداعي )

حدثت عدة أحداث  ات أهمية شرررخصرررية وكذل  تزايدت المشررراريع 

 1111الجديدة وتم له أن يصرررردر مجلة موسرررريقية دورية جديدة. في 

أخيه مر  شرررومان كما زاد حالت ه سررروءا  وسررروداوية موُت كل من 

ريوليوسر األحرربإ إلى قلبرره وزوجررة  أخيرره رروزالير. رجررا أمرره أال 

تتطّرق للحرردث وأال تررذّكرس بفقرردهمرراا يعجررب المرء لمررا ا لم ترردفع 

رأغنيسركاروسر،أو غيرها من األشخا  المقربين له، شومان ألن 

يتماسررر  ويصررربر. على ما يبدو أنه كان عصررربيا  لدرجة كبيرة حتى 

 هرا إال على يرد معالج عقلي  ي خبرة. ) لقد أن حرالتره لم يتم شررررررفرا

وأدا  1112اهترراج كثيرا  حين حلول جررائحررة الكوليرا المرعبررة في 

 ل  إلى معاقرته  المفرطة للبيرة وتدخينه الكثير للسررريجار مما أدا 

إلى قلق عائلته عليه، وهو ما يوحي ب ن طبائعه الميالة إلى االكتئاة 
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مثررل هررذس الملررذات(. ليس من ال تسررررررتطيع مقرراومررة االنغمرراس في 

المسررررتغرة إ ن، وهو في مثل تل  الحالة المريضررررة، أن يلج  طلبا  

للمواسراة إلى شابة دافئة القلب وسهلة المراس تدعى رإرنستين فون 

ي ر. قبل عام شبّه ركالرار بنقش  ففريكنر وهي طالبة داخلية عند ر

ثر وكانت كنسررررري  ولكن كان لها من العمر أربعة عشرررررر عاما  ال أك

تقيم في دريسرردن. رغم  ل  فقد كان الفراق صررعبا  بل وغير محتمل 

لكليهما . أدت تل  العالقة غير الشررررعية مع إرنسرررتين إلى أن يقرر 

فسرررر  تل  الخطوبة الُمحزنة. كان نجم ركالرار الموسرررريقي في  ل  

الحين في صرررعود، وقد صرررّور شرررومان شرررخصرررية رإرنسرررتينر في 

-A-S الشعار إستريلالر في اللحن )التيمة(مقطوعتيه ركرنفالر ور

C-H  وهو اسم المدينة التي ولدت فيها، كما أن أباها أوحى له بتيمة

. على العموم Etudes Symphoniquesرالدراسات السيمفونيةر 

يُ هر رنيكسر مبررات  مقنعة ألن يصررررررف هذس الفترة باختصررررررار 

 برر نهررراكررانرررت عبرررارة عن سررررررلسررررررلررة أخطررراء لعبرررت فيهررا حرررالتررره

الُعصررررررررابيررةالخطيرة دورا  كبيرا . إن من المسررررررتغرة أن المجلررة 

ضررريّة وازدهرت  الموسررريقية الجديدة قد ظهرت في تل  السرررنين المر 

تحت إشررررررراف شررررررومان. قد يقال دفاعا  عنه أنه ليس أول  وال آخر 

شررخ  يسررتطيع أن يكون مصررلحا  اجتماعيا  متحمسررا  وناجحا  ولكن 

عم أعباء أُسرررررررة، كذل  أن الجهد دون أن يكون عنردس وقرت لكي يرد

الضررررررروري لبردء واسررررررتمرار مجلرة جرديدة ومهما كان  ل  األمر 

مبهجرا  لره، فرإنره لم يُبق  لره أي قدرة وأية إمكانيات فكرية ليرضرررررري 

 حيوية رإرنستينر الجسدية.

 

 المجلة الموسيقية الجديدة

ظهرت فكرة ضرررررررورة وجود مجلة موسرررررريقية جاّدة بقصررررررد 

العررام في الجو الموسرررررريقي األلمرراني في العررام محرراربررة اإلسررررررفرراف 

مي بـرررررررررررر رالمجموعةر تقرر 1111 .بعد اجتماعات مطّولة لما سررررررُ

تر سرررررريس هرذس المجلرة وكرانرت المخططرات جراهزة وكراملة. بطبيعة 
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الحال كانت لدا شرررررومان خبرة في النشرررررر منذ يُفعه. في البدء كان 

 يرر ر كرران الرئيسڤهنرراك مجلس لر سرررررررراء التحرير. يبرردو أن ر

والروح الحامية، وشرررررومان كان رئيس التحريرالفعلي ولكن الُمغف ل 

االسرررم، وأما بقية األعضررراء الرئيسرررين فكانوا: ركنورر وهو أسرررتا  

ورشررررررونكهر وهو عازف بيانو موهوة تّم وصررررررف بداياته بطريقة 

ر ، وبعرردهم ،في الصررررررف الثرراني ومن بين المجلررةشررررررراعريررة في ر

هي شررررررخصررررررية جذابة وكان عرديردين، كرانرت رهرانريتّه فويغتر و

لمداركها الحساسة وإلدارتها الموسيقية ت ثيرات حسنة على المجلة. 

وبعد تسرعة أشهر من نشرها مرتين في األسبول تّم  1115في العام 

إعالن اسررررررم شررررررومان كرئيس للتحرير على المع. تابع تل  المهمة 

، متحررديررا  بررذلرر  كررل التوقعررات.بعررد مرور عشررررررر 1122حتى العررام 

ت على  ل ، نشرررررر شرررررومان منتخبات عديدة من مسررررراهماته سررررنوا

الشرررخصرررية، كان من بينهاالمقالة المشرررهورة ر ارفعوا قبعاتكم عاليا  

( وهي 1111أيها السرررادة ـررررررررـررررررررر إنها العبقريةار ) الجريدة العامة 

 1111بمنراسرررررربة مؤلفات شرررررروبان المبكرة )المتنوعات(. في العام 

ه أن هنراك، ولكن تبين للجريردةرا هرب إلى فيينرا بنيّرة تثبيرت دعرائمر

ل هررذس الزيررارة في رُدعررابررة  جو فيينررا ُرجعي بشرررررركررل  كبير. سررررررجررّ

 .1111الكرنفالر.بدأ اصدار ملحقات فصلية للجريدة في العام 

مرت هذس السرررررنوات العشرررررر ، التي تعتبر فصرررررال هاما  في       

ن اإ  ندر أن  كرشوم ـررـررالتاري  الموسيقي، بدون أية دعاية لموسيقاس 

خاللهاشريئا  عن أعماله الموسريقية. في السابق كان النقد الموسيقي إما 

تحليليا  بشرررركل  قاس  أو مؤدبا ومدحيا  بشرررركل  سررررخيف. أما رالجريدةر 

الجديدة، والتي احتوت قليال من الدراسات الن رية التي كانت وعدت 

ها بها منذ البداية، فقد ناقشررررت التطورات الموسرررريقية الجديدة  و أقراء 

المنسررررية بدقة أ ن مؤلف  موسرررريقي  وبدون أي تحامل مبعثهُ الحسررررد، 

وبحيويرة مثيرة وبلمسررررررات شرررررراعرية تُذك رنا بحوارات أفالطون. لم 

يسرربق أبدا  أن جرت محاوالت إلبداء ترحيب ، وتحية شررخصررية للجيل 

الجرديرد، ومع هرذا كران يتّم تمحي  ونخرل الجيرد من العادي، والعمل 



 236 

العمل المتكلّف والفن الصرررررررف من مجرد البراعة الفني الكرامرل من 

األدائية والعبقرية من الموهبة. في التاري  الموسرررررريقي األلماني، كان 

العبقري دوما نتاج عمل  حثيث يرتكز على تجربة جاّدة، وكانت فترة 

فترة انتقالية بوضوح. لهذا، وألن األصالة في تل  الفترة  22ـرـ1112

م شررررومان دعما  تاما  كل الموسرررريقيين الجدد كانت تعتبر حماقة فقد دع

في نقدس، وصرران العديد من كتّاة النقد المحليين. لما كان مخلصررا  في 

تحيّزاترره ومحررابرراترره فقررد برردا مررديحرره الرردائم لمنرردلسررررررون ُمتكلّفررا ، ولكن 

وبالمقابل كان افتتانه بدخرين نوعا  من االكتشررررافات النبوئية حتى منذ 

وفاغنر  وبرليوز ة من شرررررروبان وبراهمزأوائرل أعمرالهم الموسرررررريقي

وبردايرات ربينيرتر الرائعرة وفي الوقرت  اتره كرانرت تبرز فرضررررررياته 

األسراسرية والُمقنعة بشراعرية با  وبيتهوفن التي التنضرب، وبالشباة 

األبدي لشرروبيرت والذي كان األول، وبكل معنى الكلمة، في اكتشرراف 

األسرررررراسرررررري لـ روعرة سرررررريمفونيته من مقام ردور. كذل  كان كرهه 

رمايربيرر أمرا  معقوال. كذل  لم يُغفل شررومان الناقد أمر الموسرريقيين 

العرازفين:فقرد أعطى البراعرة جزاءها الذي تسررررررتحقه كما أقّر ب همية 

ر العازف لعداء أمام الجمهور وتُعّرفه بوتيرة  المدرسررررة التي تحضررررّ

القرراعررة كمررا حررددتهررا رجمعيررة يوتيرةر في اليبزين. كررذلرر  طررالررب 

 ومان ب ن يتّم طبع ونشر كامل أعمال ربا ر الموسيقية.ش

إلى جانب هذا البناء الراسررر  والمطّرد لعسررررس الُمجربة     

للنقد الموسرررريقي، والمقدمة إلى جمهور جاهل ومتقلّب، فقد قّدمت 

لنا هذس المجلة الموسررررريقية، انحياز  شرررررومان الرومانسررررري لعداء 

عنه من ظالل هارمونية  الموسرررريقي العاطفي الملموس، وما ينتج

المعنى. وبينما هو يشررجع الثقافة عموما ، ولكنه يحتقر التشرربيهات 

والتقليدات األدبية الرخيصة، ويُصّر على أهمية التدريب السمعي 

ب وسرررع أشررركاله، على سررربيل المثال، للتمييز ما بين النغم المبتذل 

كبار. ال والدارج، وبين اللحنية العميقة ألغنية شرررررعبية أو لععالم

يمكن للعازفين وللنقاد وكذل  للمسرررررتمعين، وحتى في يومنا هذا، 
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أن يتعلموا جملة موسيقية بعد جملة وأن يكتشفوا هذس الفوارق. لم 

 يوجد رئيس تحرير ألطف وأكثر أدبا  تجاس قرائه منه.

لقد عبّر شومان بطريقة مسرحية لنفسه ولقرائه عن هذس الحركة 

من األصررررررلي كمرررا لو أنررره في جمع من  الرواعريرررة لرتربيّن الزائف  

الشررررررخصرررررريرات الروحيرة يقفون أمرام مجموعة من الجهلة الالمبالين 

والقانعين بالضررردلة وبالبراعة البلهوانية. بنفس الروح وبطريقة تشررربه 

التر ورفولتر في مسرررررحية رسررررنوات المراهقةر لـ فشررررخصرررريتي ر

موعتين مجرجان بولر كثيرا  ما يعتبر رئيس التحرير نفسرررره كجامع  ل

متممتين من الشرررخصررريات، رفلورسرررتانر النشررروان و ريوسررريبيوسر 

المرهف الحس واللذين ي هران بتسررررررميات غرائبية على الصررررررفحة 

األولى من بع  المقطوعات الموسررريقية للبيانو. إن هذا االنقسرررام في 

اسررتجابة الفكر نحو الفن والحياة هو أمر مفيد عندما ال يكون الفكر قد 

) وهو تمييز تُخفيرره الرردوغمررائيررة  طي ُحكمررا  متكررامال  نمررا ونضررررررج ليع

الشائعة هذس األيام(. هذا ويجب أال يسهو  ل  عن  هننا عندما نتعامل 

مع التكاملية المخادعة لبع  مقطوعات شررومان الموسرريقية. أن يقال  

إن الصرررروناتة األولى للبيانو هي بوضرررروح من ت ليف رفلورسررررتان و 

 ... ولكنها صحيحة. يوزيبيوسر هي مقولة غريبة

 

 مندلسون وجماعته

لقد ثبت أن هذا العمل المنت م، والذي جعل شرررررومان مشرررررغوال 

طيلة الوقت قد شرررررّكل ترياقا  عمليا  ضرررررد االنطواء النفسررررري وكذل  

 1115قاعدة تؤّمن حياة إنسررررران من الطبقة المتوسرررررطة، وفي العام 

 الحديثةظهر دافع جديد له هو وصررول مندلسررون الرافل بالنجاحات 

التي أحرزها في دوسرلدورف، والقادم لكي يقود الحفالت الموسيقية 

في قاعة رالغيفاندهاوسر. أما العالقات ما بين شرررومان ومندلسرررون 

فكان يشرررررروبها بع  الغمو : فبعدما كانت عالقة صررررررداقة غدت 

متوترة، على األقل من ناحية مندلسررررررون. إن من السررررررهل أن يلحظ 

راعة مندلسون الموسيقية كمؤلف موسيقي، المرء انجذاة شومان لب
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أو كقائد أوركسترا ـرررررـررررر إ  كان ظاهرة نادرة في زمنه وليس مجّرد 

قائد لعوركسررترا، إضررافة إلى نفا  بصرريرته وسرررعة بديهته وسررعة 

ثقافته ومودته ال اهرية. لكن يصرعب فهم كيف أن افتتان شومان به 

انررت آراء قررد تجرراهررل غرورس وحبرره لل هور.من نرراحيررة ثررانيررة كرر

مندلسرررون عن نق  خبرة شرررومان، وعن ميوله الصرررحفية معروفة 

وخررارجهررا(  المجلررةبرر نهررا ال عررة )رغم اعجررابرره الررذي ي هرس داخررل 

يتحدث فيها  1121وفي رسرررالة من مندلسرررون إلى ركلينغيمانر في 

عن إشرراعة خبيثة تعزا إلى شررومان لم يتم تفسرريرها، كذل  فإن كل 

أزيل منها أي  كر لشررومان وهو ما  رسررائل مندلسررون المنشررورة قد

يشرررير كله إلى عدم وجود مشررراعر نبيلة ومتسرررامحة. مع هذا ليسرررت 

 هناك دالئل على وجود أي حسد  أو تنافس.

قادم جديد، ولو لمدة قصرريرة، كان شرروبان. ابتهجت كالرا في      

إ  أنها كانت فرصتها. عزفت، إضافة إلى دراستين لشوبان، الصوناتة 

ومان. بعد شهر عزفت نفس الصوناتة إلى لـرررررر رموشيليسر. األولى لش

في السررنة التالية، وصررل رفرديناند ديفيدر كقائد لعوركسررترا وكعازف 

منفرد مقيم. لقد التقاس شررررومان بعدها كثيرا  في كونسرررررفاتوار اليبزين، 

وعلى مرا يبدو كانت بينهما أمور عديدة متشررررررابهة. قادم جديد في العام 

يتر الذي صررررارت له عالقات ودية قوية مع شررررومان كان ربين 1111

وإن أبقى األخير بع  التحف ررات حول قرردراترره اإلبررداعيررة. أمررا بينيررت 

فلم يكن من ناحيته يحفظ أكثر من مودة مهذبة لموسرريقى شررومان، ومع 

 شرررومان في إنكلترا فيما بعد، ردا   ا ل  فقد قّدم مسررراعدة كبيرة لموسررريق

قية المجلة الموسرررينحو موسررريقى بينيت في لجميله الذي أبداس شرررومان  
 لقد تّم نسيان الحدود بدماثة. الجديدة.

 

 يكڤكالرا  
ولم يحضررررر جنازتها.  1111توفيت أم شررررومان في بداية العام 

لقد صرارت المحبة المتزايدة ما بين كالرا وشومان واضحة للجميع 
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تي واآلن بردأت السررررررنوات األربعة من الكفاح المرير مع والدها وال

م رراهر العنرراد األبوي والغرور، قصرررررررة حررب  تشرررررربرره، في بع 

إليزابيت باريت وروبيرت براونينن. لما أدرك أبوها تزايد أواصررررر 

المحبة بينهما سررررعان ما أرسرررل كالرا بعيدا  إلى درسررردن. لقد كان 

من السهل فهم أفكارس. كذل  أدركت كالرا التغيرالمفاجئ الذي طرأ 

فسررررررد أمورها أكثر من على  مسرررررريرتهرا الفنيرة، فلم يكن هنراك مرا ي

ارتباطها بروبرت شرررومان المفلس والمدمن؟ لم يكن يخطر بباله أن 

كالرا قرد تشررررررعر بر ي نول من السررررررعرادة غير العزف البارل على 

البيرانو وهو ما كان دوما، وللعديد من السررررررنين، ي مل أن يبلغه دون 

أن يتمكن من أن يحققره. لمرا اسررررررتمر الحبيبران بتحرديه، أجبر كالرا 

ى العودة إلى اليبزين، ومنعهررا من ر يررة روبرت وهررددس وبنى عل

من الرف  وتشررويه السررمعة والخبث. كذل  زاد منيعة  حوله شرربكة

 صديق له هو ركارل بان ر من أسباة االرتياة وسوء ال ن.

بعررد عررام عزفررت كالرا أمررام الجمهور صررررررونرراتترره األولى التي 

قد كانت الموسرريقا هي أهداها روبرت لها، وأرسررلها إليها قبل عام. ل

الشرررررريء الوحيد الذي تسررررررتطيع أن ترسررررررله له. بطبيعة الحال كان 

حاضرررا  للحفلة وتمكن، بمعونة صررديق له كان حاضرررا ، أيضررا  من 

االتصررررال بها وفي اليوم التالي صررررارا خطيبين. كتب شررررومان إلى 

أبيهرا يطلرب منه الموافقة. صررررررار رفي ر عدوانيا  أكثر من أي وقت 

ار يتهجم على كالرا أيضررا . ) ليس من المسررتغرة أن سررلف، ثم صرر

زوجترره األولى هجرترره(. عنرردهررا قررا أن يجبراس على الموافقررة عن 

طريق المحكمة. لقد سرررررببت مشررررركلة إدمانه إعاقة كبيرة إلجراءات 

تم عقررد زواجهمررا. قبررل  لرر  بقيررل،  1125الزواج ولكن في أيلول 

من جامعة رينار والتي تلقى شررررررومان خبر منحه الدكتوراس الفخرية 

عمل فيها بجّد. في تل  السرنة أيضرا ، سرارل رليستر للتعرف عليه. 

 كتب شومان: ر عالم رليستر ليس عالمير.

 
 موسيقى البيانو
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يمكننا اآلن أن ننتقل إلى الكم الكبير من موسرررريقى البيانو التي 

أنتجها شررومان خالل السررنوات العشرررة األخيرة. بعضررها معروف 

لمرتادي قاعات الموسررررررريقا الحديثة، وال تحتاج ألي  بشررررررركرل جيرد

تعليق، ولكن شرررررررومان  اته الحظ أن بعضرررررررا  من أكثر مقطوعاته 

شرررررررعبيررة وحيويررة وهي رالكرنفررالر بمررا تحويرره من الكثير من أدّق 

األمزجة النفسرررررية ، قّل أن تلقى تجاوبا  أثناء عزفها للجمهور. كان 

طوعات مرهفة ومتغايرة شررررومان مولعا  بت ليف رمتتالياتر من مق

الروح، لذا فهو مناسربا للخاصرة من العازفين ومن المستمعين في 

آن واحررد، وهو مثررل ربررا ر الررذي يتطلررب جّورالموسررررررريقررا بجررانررب 

المدف ةر. هناك الكثير في موسرررريقا شررررومان الذي يسررررتحق السرررربر 

( و رهومورسررررر  ـرررررررررررـ 1111واالسرررررتكشررررراف. إن رالفانتازيار )

أكبر إبررداعرراترره حتى ولو لم تملكررا ( همررا من 1113سرررررررخريررةر)

المقاسات أو القوا التصاعدية لصوناتات بيتهوفن، كذل  صوانتته 

األولى و رالدراسرات السيمفونيةر ال تقالّن عن صوناتات بيتهوفن 

كثيرا . كرررذلررر  ال ينبغي أن تهمرررل مقطوعررراترررُه الصرررررررغيرة مثرررل: 

فواصرررررل مسررررررحيةر  ـررررررررررر  رفراشررررراتر ومقطوعات رأنترميّزي

 داوودر و راألوراق الملونةر ورأوراق األلبومر. وررقصات

هناك مسرررررحة عميقة تعكس االنفعال العاطفي العميق لسرررررنوات 

والتي تكمن في رمقطوعات الفانتازير و رمناظر  25ـرررررـررررر  1111

األطفررالر و ركرازليريررانررار و رنوفوليتّينر و رمقطوعررات ليليررةر. 

كل  فائق بدءا  يشرركل العديد من هذس المجموعات كيانات متطورة بشرر

من األكثر بسرررررراطرة ) مثل مقطوعة رمناظر أطفالر الرائعة( وإلى 

األكثر تعقيدا  وإحكاما ، عالما  حقيقيا  و اتيا  وحسراسا  مما سهّل قبولها 

 في كل األوساط الموسيقية. 

 

 أغــــــاني

حتى اآلن كان عند شررررومان تحيّز ضررررد ت ليف األغنية، بالرغم 

بدأت األغاني  1125ي قدمه شروبرت. في العام من المثل الرائع الذ
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بال هور وهكذا انتهت األمور ب ن كانت تل  السررررنة سررررنة األغاني. 

لقد غدت المقولة، ب ن ما كان غوته بالنسررربة لشررروبرت هو أيضرررا  ما 

كان رهاينير لشررومان،بحاجة إلى اختبار  وإثبات.ف غاني شررومان ال 

يقي الغزير النابع من تجذة، مثل أغاني شررررروبرت، بتدفقها الموسررررر

الن  الشرررعري، ولكن بتال مها مع الن  الشرررعري كما في التحفظ 

الرائع في أغنيةر في الحلم بكيُتر)من سررررررلسررررررلة رحب الشرررررراعرر 

لهرايني( على سرررررربيل المثال. لهذا فإن فتنة أغانيه ترتكز على تذوق 

ويمتل  الكثير  الشرررعر الرومانسررري األلماني على وجه الخصرررو .

أمثلررة بيّنررة وجميلررة على  لرر .تحتوي مجموعتررا رحررب  من أغررانيرره

الشررررررررراعرر و رحرررب النسررررررررراء والحيررراةر أبلن تعبير عن الميول 

الرومنطيقيررة المتوقرردة لشررررررومرران، ومع  لرر  فال يجوز أن ننسررررررى 

النشرررررروات الغررامرة ألغنيررة ر ليلررة ربيعيررةر و ر ليلررة مقمرةر والقوة 

ل نزر ورراميا القنابالدرامية للباالدات مثل ربلزاتسررررارر وردافن الك

أن شررومان، مثل األوركسررترا عند  اليدويةر الشررهيرة. يبدو واضررحا  

فراغنر،يعطي البيرانو الردور الهام في التعبير فهو دوما  يعطيه الكلمة 

 األخيرة والختامية.

 

 رويرت وكالرا 

خالل هررررذس الفترة الزمنيررررة كرررران الرجررررل والمرأة، المؤلف 

ازفة البيانو المتواضرررررررعة، الموسررررررريقي المبردل والصرررررررحرافي، وع

يسررتقران تدريجيا  في حياتهما. من حسررن الحظ أن كالرا كانت من 

ب بزوجها، ولذا لم تكن تمانع ب ن تتوقف عن التمرين  النول المعج 

إ ا كران  لر  يتعرار  مع تر ليف زوجها وابداعه، ورغم معرفتها 

أن مثرل هرذا التوقف يؤثر على فر  عملهررا. )ولرردت ابنترراهمرا في 

(. لقرد تّم تسرررررررجيرل بع  تفراصررررررريل هذس األمور 1121و  1121

وبواطنهررا وكررذلرر  أمور أخرا لعالقرراتهمررا ببع ، في اليوميررات 

التي كانا يكتبان فيها طيلة ثالث سرنوات و ل  بالتناوة األسبوعي 

فيمررا بينهمررا. نسرررررررتطيع أن نالحظ من خالل ترحررالهمررا خالل عررام 
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تهما لبيانو وكذل  سعادر وعزفهما لسيمفونيات بيتهوفن على ا21ر

المشررررتركة إزاء األعمال الموسرررريقية الجديدة وقلقهما من مطالبات 

رالمجلة البغيضرررةر المسرررتمرة والتي كانت شرررحيحة في عطاءاتها 

 المالية، وقد احتف ت كالرا بهذس اليوميات ألمد طويل.

تّم إنشرررررراء كونسرررررررفاتوار اليبزين من قبل  1121في العام     

مفاوضررات كثيرة وقد حصررل شررومان على منصررب رمندلسررونر بعد 

فيه للبيانو وللت ليف الموسرررريقي. انقطع هذا التعيين بجولة موسرررريقية 

وتالها سررروء حالته الصرررحية  1122إلى روسررريا مع كالرا في العام 

وسررفرس إلى درسرردن ورغم  ل  فإن غياة معلم  شررارد الذهن وقليل 

 ون.الفعالية مثل شومان مّر دون أن يلح ه الكثير

 

 أول األعمال الموسيقية لعوركسترا ولموسيقى الحجرة 

لقد اتسررع انتاج شررومان خالل هذس األربع سررنوات األخيرة كمؤلف 

 لعوركسترا وللحجرة وللجوقات اموسريقي، فقد خطا نحو كتابة موسريق

الموسررريقية الدرامية، وقد نضرررجت قدراته الموسررريقية خاللها. ففي العام 

يتان  فصرررلت بينهما سرررريمفونية رالر تحوي ظهرت له سررريمفون 1121

د كررالتررالي:  ر افتترراحيررة حركررة بطيئررة وكرران عنوانهررا الكررامررل والُمعقررّ
تالها  وهو ما ربما أدا إلهمالها الذي ال تسرررتحقه.وسررركيرزو ونهايةر 

تر ليف فرانترازيرا غردت فيمرا بعرد افتتراحية لكونشرررررررتو البيانو. بدأ بعدها 

 ألمر لم يتعرّد تلر  المرحلة. تخلقبرالتخطي  لسرررررريمفونيرة أخرا ولكن ا

سرريمفونيته األولى من مقام سرري مخفوضررة )بيمول(، والتي كان خط  

لها أن تكون سرررريمفونية الربيع) مع عنوان لكل حركة( أصررررداء  تذكرنا 

بسرررريمفونية بيتهوفن العاطفية من سرررري مخفوضررررة )الرابعة(. ألّف هذا 

دأ ية )تيماته( تبالعمل بهون  واسررررترخاء، فكانت موضرررروعاته الموسرررريق

بشرررررركرل جيرد ولكنهرا ال تتطور نحو األمرام، ممرا يجعلهرا مجرد م اهر 

ُمنمقة وشرررررخصرررررية ومبالن ، فيها أو أن تُنسرررررى بسررررررعة حينما ي هر 

موضرررررول موسررررريقي جديد. لكن عندما تُؤدا من قبل قائد أوركسرررررترا 

متعاطف وقادر  على دمج المقاطع الموسرررررريقية المتدافعة بدون انت ام، 
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تابة األوركسررترالية غير الم لوفة، وفي الوقت  اته إدراك مقاصرردس والك

الوجردانيرة للمفهوم العرام للعمل، عندها تسررررررتطيع هذس السرررررريمفونية أن 

ت هر بم هر عررام مرردهش ال تبزهررا إال أعمررال بيتهوفن وبراهمزفي 

دق عواطفها البهيجة ونزواتها األصيلة على   ل  القرن. لقد انتصرر ص 

حينما عزفت للمرة األولى وجلبت لمؤلفها اهتماما  واسرررعا  قلّة الرشررراقة 

لم يسرررررربق أن نرالره قبرل. أما سرررررريمفونيته الثانية من مقام رس الصررررررغير 

إثر مراجعة تالية ألعماله(  2)مينور( )والتي صررررررارت فيمرا بعرد رقم 

فهي أعمق في بنيتهرا وفيها لح ات مؤثرة، على سرررررربيل المثال بدايتها 

قحام موضرررررول )تيمة( الخاتمة )الحركة األخيرة( الغنية والفسررررريحة وإ

في الحركة األولى والتيمة الرئيسررررررية والزخرفات العربية على الكمان 

في مقطع )الرومانس( واالنتقال من السرررررركيردزو إلى الخاتمة، وكذل  

( وإيمراءات أخرا هردفها motto-themeاسررررررتعمرال الفكرة اللحنيرة )

اربة واضررررررحة ألسررررررلوة أوبرا الرب  مرا بين الحركرات، هي كلهرا مق

زار سرررري افاغنر حتى إنها تبدو واضررررحة بالقدر الذي ت هر في موسرررريق

مع هرررذا يبقى هنررراك  نق  في االتسررررررررال التلقرررائي المالزم  فرانررر .

للمواضرررررريع الموسرررررريقية )التيمات(. في الفانتازيا  ات الحركة الواحدة 

فسرررررررها ب عليها وييبقى البيرانو دائمرا  جراهزا  ليعلن برداية التيمة، وليعقّ 

حتى أنه برغم ضرردلة األوركسررترا )ك نها موسرريقى حجرة( فإن تطوير 

التيمات يتّم التخطي  له بشركل جيد. لهذا كله فهذس الحركة تشرركل سعادة 

كبيرة لعازف البيانو وللمعجبين بمدرسررررة شررررومان كما تشرررركل أسررررى 

 للناقدين له.

 أنتجررت مبررادرة شررررررومرران ثالثررة ربرراعيررات وتريررة 1122في 

وخمراسرررررريرا  للبيرانو وربراعيرا  للبيانو وثالث مقطوعات لثالثي بيانو. 

تبدي الرباعيات، كما في السيمفونيات، افتقارا  في الخبرة بالوتريات 

أو عوزا  في المالح ة السرمعية، وهو ما ظهر منه كُمعلّم للموسيقى 

فهنراك الكثير من التقراطع ما بين األوتار في كتاباته، ومن تقليد غير 

ري  للتدلفات المنبسررررطة )أربيجيو( على الوتريات والتي تسررررتخدم  م

عادة  في البيانو. تتسرررم هذس األعمال بتميز شرررومان دون أن تضرررفي 



 244 

عليهرا الكثير وال يمكن تصررررررنيفهرا مع ربراعيات براهمز وسرررررريزار 

فران  في سرلسرلة التميز، ربما يسرتثنى من  ل  الرباعي من مقام ال 

ماسي فهو تحفة ممتازة من الموسيقى ومن الصرغير )مينور(.أما الخ

 الكتابة للبيانو والوتريات.

 

 أوراتوريو 

في السررررررنرة التراليرة، وإثر هجمرة اجهاد  عصرررررربي  أجبرته على 

التوقف عن العمل، كتب شررومان رتنويعات آللتي بيانو وآلتي تشرريلو 

وهورنر والتي حولرت فيمرا بعد آلالت البيانو فق ، ومغناة )كانتاتا( 

ةر وهي أوراتوريو ببنيتهررا العررامررة، وإن كرران فيهررا رالجنررّ  ة والجنيررّ

القليررل من الروح. بررالرغم من تهيررب شررررررومرران وخجلرره في أثنرراء 

التدريبات ـرـر وهي خصلة ثبت أنها مميتة فيما بعد ـرـ فقد استقبل هذا 

العمُل بشررررركل جيد وطُلبت اعادته في خالل أسررررربول، ن را  لحماس 

قاعها اإلبداعي والشرررهواني وإيجازها الجمهور المفرط. لقد شررركل إي

الم خو  عن الن  األسرررراسرررري رالال رو ر والذي أخذ عنه وتُرجم 

متقنة، كما أن مثاليتها الخيالية قد  ان  المغنراةمرادة  جيردة لموسرررررريقر

هذا األوراتوريو، مثل كل مثيالته، طويل جدا  كما  أعجبت شرررومان.

لحرة القويمة( أن نزعتره العراطفيرة السررررررطحية )السرررررريما تمجيدس ل

ودعواته المتكررة لتفاهات ُمبالن بها تسرّرل شومان بقبولها، كما أن 

مسرررحة التفكير الورل الذي تقدمه الجوقة، تنقصررره كياسرررة أسرررلوة 

منردلسررررررون. إ ا نُحيّت هذس األمور جانبا  وللح ات فهناك لمسررررررات 

عديدة مدهشرررة كما أن المسرررار اللحني الغنائي يسرررتمر بشررركل رائع 

 ا العمل.طيلة هذ

 
 السفر إلى درسدن ــ المزيد من االنتشار

، وبعرد جولتره الموسرررررريقيرة في روسرررررريا، قرر 1122في العرام 

شررررومان أن يضررررع رالمجلة الموسرررريقية الجديدةر في أيد  أخرا. في 

شررهر آة تدهورت صررحته و هب أخيرا  إلى درسرردن حيث أصرريب 
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 يب زمة عصررررربية لم تلبث أن تحسرررررنت، وقرر عندها أن يسرررررتقر ف

درسرررردن. لقد أنهكه التفكير المسررررتمر في الموسرررريقى وعنها، أما في 

درسردن فقد تمتع بالهدوء بالنسربة للعمل الموسرريقي. ولكن، وفي هذس 

الفترة، اسررررتحو ت عليه مرحلة جديدة من رغبة الت ليف الموسرررريقي 

بالنسررربة لمسررررحية رفاوسرررتر. بدأ الجهد، وبعُ  المصررراعب التي 

ترر ثيرهررا عليرره، وتركترره عرراجزا  عن  طررالررت أ نرره وعقلرره، ي هر

. كانت تسررليته الرئيسية 1125المتابعة، وفي وضرع  عليل  طيلة عام 

هي لقا س للشررخصرريات الفنية الذين جمعهم حوله رفيرديناند هيللرر، 

بمن فيهم الرسرررررررام ر بينررديمررانر الررذي كرران أخل  أصررررررردقررائرره، 

 ذارورريتشرررررارد فاغنرر، ل  الموسررررريقي النشررررري  والمجنون والمه

الذي أرسررل إليه الن  الكامل ألوبرا رتانهويزرر. ليس من العسررير 

لف شومان المحافظ والالمبالي إلى أسلوة  أن يدرك المرء لما ا لم ي م 

ّعر والمغرور، أو إلى دنيويته غير الخجولة التي ينادي  فاغنر الُمسرررر 

بهرا في أعمرالره الموسرررررريقيرة مهمرا بلغرت من مراترب عالية. شررررررّكل 

ه الجرديد بعلم الطباق الموسرررررريقي )كونتربوان( حافزا له في  اهتمرامرُ

حيرراترره النشرررررريطررة وت رراهر  لرر  في دراسررررررراترره )إيتود( القررانونيررة 

(canonic واألكاديمية ومقطوعاته الصرررغيرة للبيانو مع الدواسرررة )

والتي يمكن  B-A-C-H )البيدال( وفي الفوغات لعرغن على ثيمة

في النهررايررة، اتسررررررعررت  طيقي.اعتبرارهررا رفن الفوغرةر للعهررد الرومن

رالفانتازيا لعوركسررترار حتى غدت كونشرررتو للبيانو والذي ُعرفت 

خاتمته المبهجة باسررررم رالليغرور لشررررومان. في السررررنة التالية ظهر 

من مقام دو الكبير  2عمل موسرررررريقي قوي آخر : السرررررريمفونية رقم 

 روالتي عكسررررت كدبتها، كما بينه المؤلف الحقا ، صررررراعه مع الفتو

الشررهواني. تختلف هذس السرريمفونية عن سررابقاتها من أعماله دون أن 

 تبّزها.

برالتحول إلى جوالت موسررررررريقيرة في فيينا  1121ابتردأ العرام 

وغيرها، وكان متنوعا  في نشرررررراطاته اإلبداعية، من بينها رثالثيا 

بيررانور جيرردان، وعرردة مقطوعررات للجوقررة، وبرردايررة ترر ليف أوبرا 
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. لقد كان ت ليف شررومان ألوبرا  ات 1121 رجانوفيفار أكملها في

قصررة حسرريّة ومثيرة أمرا  غريبا  لم تف د فيه محاولته  تخفيف نبرة 

الن . كران شرررررررومان يفتقر للبراعة الدرامية التي تنشررررررّر  نجاح 

األوبرا أو للقدرة على خلق موضرررول  بهيج، كما عند موتسرررارت 

ا  غنائيا لحني الرقيق ال رل وفراغنرثقيلره. كرانرت أوبراس هرذس إطارا  

ألفكار موسيقية بحتة. كانت شخصية رغولور أقرة إلى شخصية 

ألحانا   تمتل  رفيرترر في بع  األحيان. مع هذا فإن رجينوفيفار

موسررررريقية رائعة وهي كمحاولة مبكرة في مجال األوبرا األلمانية 

الرومنطيقية، بالمقارنة مع رموسريقا الكنارير اإليطالية، تستحق 

 مام من قبل مؤر  الموسيقا.كل االهت

 اهو الموسرررررريق 1121كران لره عمرل غير مثير  آخر في العام   

 االمرافقة لمسررحية رمانفريدر لبايرون والتي يمكن اعتبارها موسيق

مرافقة للمسررررحيات. في  اتصرررويرية لها  أكثر من أن تكون موسررريق

ى األولللمقرراطع الثالثررة  هررذس الحررالررة يمكننررا أن نقررّدر القيم الجمرراليررة

وللمقطع األخير من الجزء الثراني دون أن نحسف أن تقرديرها هو في 

غير موضررررررعره، وكرذلر  لالفتتاحية التي يعاود موضرررررروعها الثاني 

 والشفوق ظهورس في مشهد رآستارتر.

في أوائل تل  السررررررنة التي اعتبرها شررررررومان رالسررررررنة األكثر 

س سررنة وأسرراخصررابا  في حياتير، تبنّى جوقة رهيللرر للرجال لمدة 

منهرا اتحادا  كوراليا  له وكانت ركالرار هي مرافقته على البيانو. لقد 

أثبتت هذس الجوقة، بالرغم من عدم انت ام عمل شرررررومان وضرررررعف 

إدارتره لهررا، أنهررا من مرة آخررذة في التقرردم واجتمرراعيررة وموهوبررة كمررا 

ُعر ف رنيكسر من أحرد أعضررررررائهرا، وكرانرت أهم موسرررررريقاها لبا  

رينا ومندلسرررررون وشرررررومان. لقد مّكنت هذس التجربة وهاندل وبالسرررررت

الكورالية المنت مة، باإلضرافة إلى تجاربه الدرامية السابقة، شومان 

من أن يُنهي ويتّمم مؤلفه رمشراهدا من فاوستر. لقد تّم عزف الجزء 

الثرالررث من هررذس المشرررررراهرد، وفي وقررت واحرد، في فررايمرار واليبزين 

. أما 1123المئوية لغوته عام  ودرسرررررردن في يوم االحتفال بالذكرا
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. كان شرررومان قد ابتدأ 1112العمل الكامل فقد عزف ألول مرة عام 

ثم تزايد حماسررره بفعل  1122بت ليف مشرررهدرالتجليات األخيرةرعام 

إلهرام مسرررررررحيرة غوتره، برالتردريج وعلى مراحرل متعرددة.إن الجزء 

ا ت، أمالثاني المشرررؤوم هو أكثرها إثارة من بين العديد من االضرررافا

االفتتراحيرة فهي عمرل ضررررررعيف. يشرررررركرل الجزء الثالث أع م جهد  

كورالي  قّدمه شررررومان إ  إن معالجته الصرررروفية للموضررررول تجعلنا 

نشبهه بالقداس الجنائزي )ريكوييم( وبـرحلم جيرونتيوسرلبراهمز.  

إ ا أخذنا أسررررلوبه صررررعب المراس والغريب بعين االعتبار فإن هذا 

 وربما ع يما .العمل يعتبر مبتكرا  

لم يكن شرررومان ُمحّرضرررا  سرررياسررريا  ومع  ل  فقد اضرررطرته     

أن يجد لنفسره كوخا  آمنا  في قرية صغيرة  1123ثورة درسردن عام 

قرة  درسدن. هناك تابع حياته الصامتة في جو  بيتي نشي . في تل  

الفترة كران عنرردس خمسررررررة أوالد، إلى جررانرب زوجررة  وأسرررررررة  تجهررد 

م نحو األمام. بالت كيد أن كالرا كانت تشررارك في هذا باسررتمرار للتقد

الجهد ومن حسن الحظ أن هدوء الحياة في درسدن قد أثارت قدرات 

شرررومان اإلبداعية وأسرررعدت كالرا. ألّف روبرت رألبوم للصرررغارر 

للعائلة والذي مازال حتى الوقت الحاضرررر، من أفضرررل ما ُكتب من 

( الثنائيات 55ـرررررررررـررررررررر  1121هذا النول.كذل  ألّف في هذس الفترة )

الرائعة رصررررررورا من الشرررررررقر وبع  األعمال المتميزة للجوقة و 

رالقداس الجنائزي لمينيونر ورأغنية الليلر ورأغنية رأس السرررررنةر 

المرحة ومجموعة سرررراحرة لمجموعات صرررروتية وركونشرررررتو آللة 

( 25التشرررررريلور وحركررة بليغررة للبيررانو واألوركسررررررترا )العمررل رقم 

ت األوبواوالكالرينيت والتشرررررريلو المنفردة وكلها جميلة وأعماال  آلال

 ونمو جية ب سلوبها.

 

 التعيين في دوسلدورف

في تلرر  األثنرراء كرران شررررررومرران يفتش بقلق عن وظيفررة قررائررد 

حصرررررررل على واحرردة  في مرردينررة  1155أوركسررررررترا، وفي العررام 



 246 

دوسرلدورف عن طريق توصرية من هيللر، قائد األوركسترا الُمحال 

عد. بعد جولة موسرررررريقية أخرا وإخراج أوبرا رجينوفيفار على التقا

في اليبزين انتقلت عائلة شرررررومان إلى دوسرررررلدورف. كانت الفُر  

الجررديرردة كبيرة وقررد صررررررنع أعجوبررة في تلرر  المرردينررة  ات التراث 

الموسرررررريقي األلمرراني والتي كررانررت فيهررا جوقررة ن رراميررة ومرردّربررة 

ة الجديدة، سرررررواء وأوركسرررررترا قادرة على أداء األعمال الموسررررريقي

اها ورع أكانت لشرررومان نفسررره أو للكفاءات الجديدة التي تبناها دوما  

والتي خص  لها أمسية موسيقية ب كملها وهو ما لم يسبق أن حدث 

قبال . كان يكمن خلف تل  المؤسررسررة حماسا أرسرراس وثبّته مندلسررون 

وريتسرررررروهيللر، كرلا بردورس، والرذين رحبوا بقردوم عرائلة شررررررومان 

فيق والتهليل. كان من بين المرحبين بهم عازف الكمان األول بالتص

فازيليفسرركي ،وكان يزورهم مرارا  في بيتهم وصررار مؤر  شررومان 

فيما بعد.كذل  كان هناك موسرررريقي مقتدر آخر يدعى رتاوور وكان 

 يقوم بعمل مساعد قائد األوركسترا ما بين الحين واآلخر.

ناجحا ، ولكن هناك دالالت بدا الموسرررررم األول لعائلة شرررررومان     

كثيرة غير مباشررة تدل على العكس. لقد كان شومان قائدا  شارد الذهن 

مع م األحيان ليكون قادرا  على اكتسرررررراة ثقة األوركسررررررترا وأقّل من 

 ل  لكسرررب ثقة الجوقة، وفي أثناء التمرينات كان ضررررعيف التواصررررل 

 الجتماعية التيوالسرريطرة والمالح ة. لقد غدت األخطاء الموسرريقية وا

كرانررت تفوتره، وال يتمكن من السرررررريطرة عليهرا، مثرار تنرردر  و حكررايررات 

عرديردة كران ينكرهرا ويكرس تر كيردهرا. لقد كان بطبيعة الحال غير مدرك  

لنقائصرررره وكان يسررررتاء من نق  االحترام الذي يبديه أعضرررراء الجوقة 

 والذي غدا مكشرررروفا  في الموسررررم الثاني، والذي اعتبرس شررررومان مجرد

وقع مريضررررررا  من جديد وكان مرضرررررره  1152نق   ثقافي. في العام 

شررررديدا . ناة عنه رتاوور بجدارة وعال صرررروت األعضرررراء ب ن ي خذ 

ُكلّف تاوو بتدريب الجوقة.  1151مكان  شررررررومان بشرررررركل دائم وفي 

اسررتمر االسررتياء من قيادة شررومان ولم يثمر دعم مؤيديه حين قام بقيادة 

ي دوسررررلدورف. ظهرت واحدة من غريبات مهرجان الراين السررررفلي ف
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كانت أسررررررل من اللزوم. بعد  السررررررعاتأطوارس أنه تصرررررّور أن كل 

منراقشررررررات مطولرة مع اللجنرة في خريف  لر  العام، ارت ت األخيرة ، 

بكياسرررة، أن من األفضرررل لصرررحته أن يتوقف عن قيادة األوركسرررترا، 

تاوو راغبا   بشرركل  مؤقت، لكل األعمال الموسرريقية ماعدا أعماله. كان

ميّز منه والم في أن يقوم بالقيادة بدال  عنه وكان جواة شررومان المنت ر

لره هو أنره غراة عن التردريرب التالي ومنذ  ل  الحين توقّف عمليا  عن 

كونه قائدا  لعوركسرترا. في تقريرس الضافي  بيّن  رنيكسر أن اللجنة قد 

وأن  طف ملحوظتصررررررّرفت بالنسرررررربة لهذس القضررررررية بعناية فائقة وبتعا

، ظُلما  من ق ب ل عائلة شومان، متدمرا .  تاوو قد اعتُب ر 

 

 براهمز والنهاية

في  روة هذا الحدث البغي ، زار شررررررومان مؤلفا موسرررررريقي 

، معه تقديم من ريواكيمر، يدعى ريوهانس براهمزر. سرررعان  شرراةا

ما اكتشرف شرومان، في العمل غير الناضرج الذي جلبه معه الشراة، 

ة  التي كان يحلم بها لتتويج اآلمال الرومنطيقية لتل  المرحلة العبقري

التي خيم عليهررا الوقررار والن ررام الكالسرررررريكيرران. كتررب إلى يواكيم 

وأخبرس أن ر هرذا هو من كان يجب أن ي تي وي هرر وأرسررررررل إلى 

رالمجلرة الموسرررررريقيرة الجديدةر نبوءته وإلهامه عن ع يم مسررررررتقبل 

أكملت عائلة شرومان  1151في نهاية  هذاالمؤلف الموسريقي الجديد.

جولة موسررررريقية ناجحة إلى هولندا وحين عودته قام شرررررومان بجمع 

كترابراتره النقرديرة وأعردها للنشررررررر. تلتها حالة تحلّل وتحطم  ومحاولة 

انتحار غرقا  ثم سررررررنتان من اإلقامة في مصرررررر   خا  . قام بزيارته 

هّم يرهم. قد تهناك كل من براهمز ويواكيم وفازيليفسركي وآخرين غ

تفاصرريل اضررطراباته النفسررية طبيب األمرا  العصرربية ولكن قلّما 

. يبدو أن السبب البسي  واألساسي لمرضه هو اتفيد المهتم بالموسريق

الفشرل المتزايد لعدم تمكنه من الت قلم مع محيطه، وبالتالي خضوعه 

لكل أشرررركال الكدبة والشررررعور باإلحباط مع تزايد الجهد الجسررررماني، 
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لها أسررباة جعلت إرادة شررومان تنهار والتتمكن من متابعة حياته وك

 حتى النهاية.

 1في دوسررلدورف كتب شررومان سرريمفونيته الراينية )رقم     

من مقرام مي المخفوضرررررررة( وهي عمرل رائع وضرررررررخم السررررررريما 

السرررركيرتزو  و اللحن الشررررعبي الجميل، وكذل  رالحج والوردةر 

ريكوييمر و رأوراتوريو وغيرها من قصررررررائد كورالية ورقداس و

تيوتونير عن رلوثرر لكنررره لم يتمكن من إنجرررازس وافتتررراحيرررة 

رالخطيبررة من ميسرررررررينررار التي تشررررررربرره أسرررررررلوة رفيبيرر وثالث 

افتترراحيررات مليئررة برر بهررة المنرراسررررررربررات مثررل افتترراحيررة رفنلنررديررار 

ليرتاح بعدها وليتبعها بصررررروناتتين للكمان مفعمتين  لسررررريبيليوس

تلوهمررا رمقطوعررات فررانتررازيررةر قويررة )عمررل بررإنطوائيررة كئيبررة ولت

ة الحبررر  للبيرررانو111 وفي الخترررام  ( ثم رالفوغيتتررراتر الُمحكمررر 

رأغاني الصررررباحر المسررررتغرقة في التفكير والتي أعادت المؤلف 

 إلى نقطة البداية التي دشنها بمقطوعاته الغنائية للبيانو.

 
 اإلنسان وفّنه

وهو ربما يفسرررر عدم لقد الزمت كينونة شرررومان شرررعورا باإلحباط 

إيالئرره ن رة جّوانيررة ألعمرراقرره والررذي يررذكرس رنيكسر، وي هرس  ويؤكرردس 

صرررورته في معجم رغروفر الموسررريقي. عندما كان ي هر في المجتمع 

كان يبدو سرراخطا  وحانقا ، كما كان، كمعلم أوكقائد أوركسررترا، غير قادر  

 ما أثارت العامة، وحتىعلى التعامل مع أي فرد ، كما أن مقاالته النقدية قلّ 

كمؤلف موسررريقي كان يشرررعر بنفسررره كمجرد متسرررابق ، عدا عن أنه كان 

يرا أن شرهرته تقتصرر على كونه الزوج الموسريقي لكالرا شومان. لقد 

بقيرت روحره الرومرانتيكيرة تتمثرل بقول جان جاك روسررررررو: ر إ ا لم أكن 

في الفن، أسرررررروا أكثر، ف نا إنسرررررران آخرر.في هذس األيام الكالحة وحتى 

ل النكتةُ والفكاهةُ على الشرررعور الجّدي وإحسررراسررراُت القطيع   عندما تُفضرررّ

على الفكرة األصيلةوالقوةُ على الحّق والكّم على الكيف، ينعشنا أن نعود 

وإلى الحمرراسررررررة النغميررة المجلررة الموسرررررريقيررة الجررديرردة إلى صررررررفحررات 
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ية قللسررريمفونيات وإلى اإلخال  والصررردق المتواضرررعين لمثالية موسررري

 خيالية ولكنها متينة ومستقيمة. 

 

 خاتمة

مع شرومان بلغت الحركة الرومنطيقية في الموسيقا أقصى مداها 

راك  ونضررررجها. كان شررررومان انطوائيا ومثاليا  وملتصررررقا  روحيا  بالح 

األدبي في عصرررررررس، وكران مجرددا  ونراقردا  وداعيرة لكرل ما هو جديد، 

، . في بداية ت ليفه الموسررررريقيوفي النهاية كان مؤلفا  موسررررريقيا  ع يما  

اسررتغنى، وبشرركل شرربه نهائي، عن كل األشرركال الموسرريقية التقليدية، 

ولو أنرره فيمررا بعررد قررام بترر ليف العررديررد من المؤلفررات المرردرسرررررريررة من 

سرررررريمفونيرات وربراعيرات ال . كران من أوائرل من نراه  األشرررررركال 

لموسيقية االتراثية للت ليف الموسريقي مع أنه كان بارعا  في الن ريات 

مثل أي موسرررررريقي من معاصررررررريه. بينما كان هؤالء المعاصرررررررون 

يؤلفون الصررررررونراترات والسرررررريمفونيرات والتنويعرات إ ا بره يقّدم أولى 

مقطوعاته بعناوين: رفواصررل موسرريقيةر ورآرابيسرر  ـرررررررـررررررر عربيةر 

ورباقة من رقصررررررات داوودر وركرايزلريانار وركارنفالر ورمناظر 

روحيررة طررافررت بمخيلترره فعبّر عنهررا بتلرر   طفوليررةر... يبرردو إنهررا ر ا

الموسررريقا الحسررراسرررة. يبدو جليا  أن شرررومان كان يؤمن ب ن المشررراعر 

واإلحسرررراسررررات والصررررور الفكرية هي التي كانت تُملي على المؤلف 

الموسرريقي الشرركل  الموسرريقي الواجب اسررتخدامه وليس العكس. لقد قام 

ى حد  ما، شررررومان بخلق وت سرررريس أسررررس جمالية، وكذل  شرررروبان إل

تقارة المدرسررة التعبيرية، أي أن تعبّر الموسرريقا وأن تعكس صررورة 

صرررادقة عما يختلج في أعماق النفس. كان شرررومان يؤمن ب ن التعبير 

عمررا يختلج في أعمرراق النفس من خواطر وتقلّبررات  وتلوينررات  وأفكررار  

وتلميحرات هي أهم وأبلن بكثير  من كترابرة فوغرات أو صررررررونراتات أو 

ت صررررررحيحة التركيبة والشرررررركل الموسرررررريقي، وهذا ما جعل روندويا

مؤلفاته الموسرررررريقية ثّرة في أهوائها وطفراتها تعكس أعمق ما يختلج 

في أعماقه من ثورات وانفعاالت .كثير من أكاديميي عصرس اعتبروا 
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موسريقاس هي نهاية الفن الموسريقي ودليال  على انحطاطه. لقد بدت لهم 

بة وال شرركل  موسرريقيا  لها لك نها آتية من موسرريقاس أنها فوضرروية وغري

الفراغ. أما بالنسرررررربة لشررررررومان فقد كان يؤمن أن الموسرررررريقا مرتبطة 

باألدة والشررررررعر والرسررررررم والنحت وكل األشرررررركال األخرا للتعبير 

الجمرالي، أو كمرا عبر شررررررومان ب ن ر التجربة الجمالية هي  اتها في 

ر لفر. هذا ما قد يفكل فّن، وأن وسررررريلة التعبير هي فق  التي تخت سرررررّ

قلّرة أداء مؤلفراتره في فترة حيراته. على سرررررربيل المثال، لقد كان فاغنر 

مكروهررا من العررديررد من المحررافررل الموسرررررريقيررة، ومع  لرر  فقررد كررانررت 

ر ب ن فاغنر كان يعرف  موسررريقاس كثيرا  ما تُعزف، ويبدو أن هذا يُفسرررّ

ومان ش كيف ينشرر موسيقاس ويعرف كيف يجذة الجماهير إليها، لكن

لم يكن يعرف  ل  أبدا  وهو اإلنسررررران الهاد  والحسررررراس والمنطوي 

والذي لم يكن يُحسررررن ال الهجوم وال الدفال عن النفس كما كان فاغنر 

وبرليوز وغيرهما يفعلون. من حسررررررن الحظ أن كان حول شررررررومان 

لفيف من األصرردقاء والتالمذة المخلصررين وكذل  زوجته ركالرا في  

تعتبر أع م عازفة بيانو في زمنها، وهم كلهم  شررررررومرانر التي كرانت

 ساهموا في نشر موسيقاس وتعريف الجمهور بها.

في أية دراسة عن نمو وتزايد أعداد المستمتعين والمهتمين       

الجادة خالل القرن الماضي وفي كل أرجاء العالم، بدءا   ابالموسيق

ما العهد من أساطين عهد الباروك ثم العهد الكالسيكي ومن بعده

الرومنطيقي ، ي هر روبرت شومان بإخالصه لفنه وللقضية 

 العباقرة من الكبيرة الموسيقية التي آمن بها كفنان متميّز بين األعداد

الخالدين الذين يرنون إلى نشر مسحة إنسانية وحضارية على وجود 

 اإلنسان على سط  هذا الكوكب المضطرة.

 

 

 االتـــــــيم واالرتجـــــــين التقاســات بـــالمقام

 

 في الندوة العلميّة رالمقامات والطبول في الموسيقا العربيّةر
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امي ـــــــــــــــينيّة ســــــدولّي : خمســـر الـــن المؤتمــضم

 ّواـــــــالش

 0272و ـحزيران/يوني 02ــــ  71دس، ــّروح القــة الــجامع

 يوسف طنوسد.  ا.

هم من الخصررائ  األسرراسررية التفريد إن االرتجال والتقاسرريم و

للموسرررريقا العربية والتركية والفارسررررية وللموسرررريقات الشررررعبية في 

فيهم يُ هر المطرة والعررازف مررا تعلّمرره ومررا يمكن أن المنطقررة، 

يبتكرس من ضروة الغناء العربّي والمقامات. واالرتجال والتقاسيم، 

سرررراس، ت ليف موسرررريقّي آنّي ومباشررررر، يت ثّر، كما الذين هما في األ

الترر ليف العررادي، بثقررافررة وموهبررة وقرردرة المّؤّدي، وكررذلرر  بتراثرره 

ة  الموسرررررريقي الررذي هو من مقّومررات شررررررخصرررررريّترره األسررررررراسرررررريررّ

(personnalité de base وبينما يمكن لالرتجال أن يكون عزف ا .)

يّة. آلالت الموسرريقأو غناء، فإّن التقاسرريم ال تتّم سرروا بالعزف على ا

وقد يتسررراءل البع  عن الفرق بين التقاسررريم واالرتجاالت العزفيّة، 

 فهذا ما س تناوله في بحثي. 

 

 امــــ( المق7

 ماهية المقام ـــ7,7

يرجع أصل معنى كلمة رمقامر إلى الداللة إلى موضع أو مكان 

يقا سما. فالمقام الموسيقي كان يدّل على المكان الذي تُعزف فيه المو

أو تغنّى أو الرردرجررة التي ينطلق منهررا الغنرراء أو العزف. ويختلف 

إن كتابات قطب معنى كلمة رمقامر بحسرب العصرور والحضارات. 

( تعطي فكرة عن األجناس ب نّها 1111ـرررررـررررر1211الدين شيرازي )

جمل لحنيّة، أو تسررلسررل نغمّي لعبعاد النغميّة غير المتسرراوية منطلق ا 

إلى مسرافة صوت ونصف. والحق ا، اعتبر  من مسرافة ربع الصروت

أشركال االرتجال الصروتي أو اآلالتي، في الموسرريقا المقام شركال  من 

ا إلى مجموعة من األبعاد المتسرررررلسرررررلة،  الغنائيّة أو الدينيّة، اسرررررتناد 
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تُدعى األجناس، ترتب  ببعضرررررها البع  من خالل مبدأ ت ليف لحن 

حسررب مبدأ التركيب الت ليفّي جديد من جمل موسرريقيّة مولّفة مسرربق ا ب

(centonisation ا وهرميٌّ للغاية. واتّخذ (. فهو تقسرررررريم خا  جّد 

ة بعد مؤتمر الموسيقا  المقام، منذ أواخر القرن التاسرع عشرر وخاصرّ

، معنى آخر طغا على ما سررواس من المعاني. ف صررب  1312العربية 

دة ومعبّ  ة معقررّ ه تركيبررة تقنيررة وفنيررّ ا رة في آن ميُن ر للمقررام برر نررّ عرر 

 ومنفتحة على أفق واسرررع من األجناس والسررراللم. فكّل مقام يفتر 

 للدرجات الموسيقية واألبعاد التي تفصل بينها. تسلسال  

على معنى خرا  لكلمة  ا  وال تزال بع  الردول تحرافظ أيضرررررر

فهي تدل على التراث الموسرريقي الذي رمقامر، مثل العراق وإيران، 

ة في الغنرراء والعزف على مختلف السرررررراللم  يؤّدا بطريقررة ارتجرراليررّ

الموسريقية التقليدية ب ساليب مضبوطة ومعروفة لدا أهل الصناعة. 

رالمررالوفر، وفي الجزائر ـرررررررررررروهررذا مررا يُعرف في تونس وليبيررا ب

ام ومصرررر ـرررررررررةرالغرناطير وفي المغرة ب راآللةر وفي بالد الشرررّ

   ةرالوصلةر.

 ولوجي في المؤّديمن ناحية أخرا، لكّل مقام أثر نفسررّي وفيزي

امع، من حزن وفرح وانطواء وانفتراح إل . ومنرذ الق دم، تكلّم  والسررررررّ

العرديرد من الفالسررررررفرة ومن ّرو الموسرررررريقرا عن رطبعر الموسرررررريقا 

(éthos أي لكل نول من الموسرريقا ولكل جنس من الموسرريقا أثرس ،)

ا، بشررركل من األشررركال،  امعين. وهذا المعنى ال يزال ظاهر  على السرررّ

مية رالطبولر المغاربيّة التي يمكن مقارنة بع  خصائصها في تسر

بخصررررررائ  المقامات، ويؤّكد ارتباط المقامات الموسرررررريقية بطبائع 

ا بع  المن ّرين الموسرريقيين  اإلنسرران األربعة التي تكلّم عنها أيضرر 

 العرة.

يررة األجنرراس الموسرررررريق ترر ثير حقيقررةوبينمررا يتوافق الجميع على 

 الت ثير في األجناس هرذا يختلفون على نولعلى السررررررامعين، فرإنّهم 

( والّذاتيّة objectivitéعينها. وهنا تُطرح مسررررر لة الموضررررروعيّة )

(subjectivité  في الن رة إلى تلر  األجنراس، وربّمرا يتطلّب  ل )
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ا مراجعة كيفيّة استخدام تل  األجناس في الموسيقا واإليقاعات  أيضر 

 وال روف المرافقة لها.

 د المقامتحدي ـــ 9,7

( في Rodolphe D’Erlangerيعتبر رودولف ديرالنجيه )

د حدّ تالعناصر التي ن كتابه رالموسيقا العربيةر الجزء الخامس، أ

 :هيالمقام 

 (ambitusمدا الّسلّم الموسيقي )ـــ 

 .المؤلّفة للمقام( genresاألجناس ) ـــ

 ( toniqueنغمة البداية )المبدأ  ـــ

 لموقّت )المراكز(نغمات التوقّف ا ـــ

 .(1)(finaleنغمة النهاية أو اإلستراحة األخيرة )القرار  ـــ

إّن هذس الخصائ  من الهياكل الهرمية و التركيبات المميّزة 

ا به. ا خاّص  ار وتعبير   تمن  المقام رطبع 

من جهترره، يرّكز البرراحررث الموسرررررريقي حبيررب تومررا، في كتررابرره 

هي: المسررررررل  اللحني في الموسرررررريقا العربية، على ثالثة عناصررررررر 

 المقام، ومراحل المقام ومحتواس العاطفي. 

فالمسررررررل  اللّحنّي هو أسرررررراس المقام، والمقام الكامل يت لّف من 

عّدة مسرال  لحنيّة تحّدد هيكليّته من خالل العناصر التي يحتويها ... 

وكرل مسررررررل  لحني يضررررررم واحدة أو أكثر من المراحل التي ترتفع 

قات األغلظ الى الطبقات األكثر حّدة للوصرررول إلى تدريجيّ ا من الطب

الذروة والنمو ج المكتمل ... إّن العالقة بين تسررلسررل النغمات وعدد 

 المكاني فيـررررررـرررررر  المقاطع اللحنية ليست ثابتة... إّن الجانب النغمي

                                                           

ـــــــــــــــــــــــــــــ1   ,Tome 5, éd. Les Geuthner, La Musique arabeCf. Rodolphe D’Erlanger , ـ

Paris, 1949, p. 100. 
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ا  د عنصررررررر  المقررام يتطّور في كررّل مقطع لحنّي، وهررذا برردورس يولررّ

ا  .(1)جديد 

قام فيقول توما ب ن السرلّم المقامّي يتشرّكل من أّما عن مراحل الم

شكل من مراحل عدة. وكل مرحلة تتشّكل حول نغمة مهّمة وجا بة، 

تتمحور حولها النغمات المجاورة. وعلى الموسررررريقّي اسرررررتكشررررراف  

جميع إمكرانيرات كل مرحلة قبل االنتقال إلى أخرا. ويتميز االنتهاء 

وريررة. وليس هنرراك مررّدة من كررّل مرحلررة بررالوقوف على نغمتهررا المح

 محددة لكل مرحلة. كل شيء يعتمد على قدرات المؤّدي.

من نرراحيررة المحتوا العرراطفي، فررإّن كررّل أداء لمقررام مررا  يعكس 

ا به. و ل  يتعلّق أّوال  بشررررركل الخلية المولّدة  محتوا عاطفيّ ا خاصرررررّ 

للمقام، وثانيا بالتّسررررلسررررل الخا  لعصرررروات. إّن تن يم األبعاد بين 

ا عاطفيّ ا ما لم يتّم نغم ات متسرررررلسرررررلة في المقام ال يمكنه أن يولّد جّو 

 .(2)إظهار كّل أجزاء المقام

إّن المقامات األسراسريّة تتحّدد من جنسها األّول واألساسّي الذي 

يمكن أن يكون ثالثّي أو ربراعّي أو خمراسررررررّي النغمات؛ وتتفّرل في 

لية. وت خذ المقامات مقامات فرعيّة بحسب أجناسها أو عقودها المتتا

مسرررررّمياتها إّما من نغماتها األسررررراسررررريّة )سررررريكاس(، وإّما من مناطق 

نسررررربة إلى مدينة الّرها، نهاوند،  جغرافية )حجاز( أو مدن )رهاوي

أصررررررفهران(، وإّما من شررررررعوة )كرد( وعائالت )بيّات(، وإّما عن 

اعتبارات مختلفة )راسررت: مسررتقيم( أو تسررميات شررعريّة )زنكوالس: 

 .(3)ة صغيرة(زهر

 

 ـــ سير العمل 3,7

                                                           
ــــــــــــــ  1 ـــــــــــــــ Musique arabe, (traduit de l’allemand), col. Les Hassan Touma, La  Habibــــــــــــــــ

Traditions Musicales, éd.Buchet/Chastel, Paris, 1977, pp. 52-53. 
 .Idem, p. 56ـــ  2

 ,de  traditionnellesDictionnaire des musiques et danses Cf. Christiane Poché ـــــــــــــــــــــ 3

la Méditerranée, Fayyard, 2005, p. 257. 
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تؤّدا المقامات األسررررراسررررريّة من درجاتها األسررررراسررررريّة، ويمكن 

تصررررررويرهرا أي أدا هرا على درجرات أخرا، وبرالترالي يُطلق عليها 

الراست يصب  ـررررررـرررررر  تسرميات أخرا )مثال  النهاوند على درجة دو

 النوا(. ــفرحفزا على درجة الصول 

تبر أساسيّ ا في إظهار خصائ  وإّن سير العمل في المقام يُع

ا بهذس الخاصيّة المقاميّة. كما إّن  المقام وشخصيّته. وقلّما يؤخذ مؤّخر 

التعّمق بخصائ  كّل مقام يمّكن المؤّدي من توسيع مساحة العمل 

 نتقاالتفيه واستخراج جمل لحنيّة ومقامات فرعيّة جديدة. وإّن اال

رتجال، وإن طريقة من مقام آلخر هي من خصائ  التقاسيم واال

نتقاالت وحسنها تُبرز مهارة المؤّدي وامتالكه المعرفة والمهارة اال

 في  ل .

ولكّل مقام ترتيب خا  به يميّزس عن المقامات األخرا، و ل  

من حيث المسرررافات الواقعة بين نغمات أجناسررره، ومن حيث تراتبيّة 

ه يّتتل  األجناس  وسرير عملها، ومن حيث درجة اسرتقرارس وشخص

ّن لكرررل مقرررام من المقرررامرررات أواألجنررراس التي يتكون منهرررا. وكمرررا 

، أي نغمة شررررائعة االسررررتخدام في المسررررار اللحني، ازغمّ األصررررلية 

لالنطالق إلى األجنراس األخرا، وغرالبا ما تكون  تبر مفصررررررال  وتع

هي النغمررة التي يبرردأ منهررا جنس الفرل. ومن المتعررارف عليرره أّن 

 . از تلي نغمة األساس في األهمية في المسار اللحنينغمة الغمّ 

. سوالجن ويخطىء الكثيرون عندما يخلطون بين المقام والسررلّم

 يويرسرررمون ديوان ا من ثمان سرررت مثال  فمنهم من يتكلّم عن مقام الرا

كردان(. إن هذا المفهوم يجّرد ـررـرر  راست إلى دوـررـرر  دومن نغمات )

بتركيبه ودورس للسرررلّم  المقام من مجمل خصرررائصررره ويجعله موازيا  

ومنهم من يحّجم المقام إلى جنسرررره أو نغمته، فيُقال الغربي التونالي. 

النغمة ال يمكنهما اختصررار  رنغمة الّراسررتر مثال ؛ إالّ أّن الجنس أو

فالمقام وحدة شاملة مؤلّفة من رروحر المقاميّة المبنيّة مفهوم المقام. 

على رالسررررررلطنرةر، ومن المسررررررالر  اللحنيّرة والزخرفات والتالوين 

نتقاالت المقاميّة واألداءات المبدعة مع إبراز الدرجات الغنرائيّرة واال

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
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ي خذ المقام مداس اللّحنّي  األسرررررراسرررررريّرة وملحقراتهرا الثانويّة التي منها

ا المجال لفاصررل من الصررمت الت ّملي أو اإلنت اري  والبنيوي فاسررح 

بين عقد موسرريقّي وآخر. وهذا ما يبرز في التقسرريم التقليدّي المرتكز 

على المقررام وفي االرتجررال الغنررائّي األصرررررريررل في أداء المواويررل 

مقام يّة على روح الوالليالي وفي المؤلّفات الموسررررريقيّة الموقّعة المبن

وسررررررير العمررل فيرره. فررالمؤّدي المحترف ال يفّكر كيف ينتقررل داخررل 

ا من خالل  المقررام وكيف ينتقررل من مقررام آلخر، بررل يرر تي  لرر  تلقررائيررّ 

تمّرسررره وفنّه وإبداعه، لذل  قلّما ي خذ نفس المسرررار في تقاسررريمه أو 

عب عليه ارتجراالتره أو مؤلّفراتره. أّما المؤّدي الهاوي فإنّه من الصرررررر

سررررررتيعراة العملي لكّل خصررررررائ  المقام وإظهارها في أدائه أو اال

أخرذهرا بعين االعتبررار.  فراأللحرران ال تُبنى إالّ في إطرار مقرامّي مميّز 

 الخصائ  المذكورة أعالس. هاي خذ بعين االعتبار كل

 ( التقسيم9

يُعتبر المقرام األسررررررراس  في الموسررررررريقرا العربيرّة التقليرديّة.  

ا لتعّدد مقاماتها، فرالموسررررررريقرا ا لعربيرّة تتميّز بثرائهرا اللّحنّي ن ر 

وبوضرررررررع العرديد من اإلمكانات اللّحنيّة واإليقاعيّة أمام المؤلّف، 

وبررالسررررررّرمرراح للمؤّدي برراالرتجررال والتقسررررررريم الحّر أو برراالرتجررال 

والتقسيم حول لحن معروف أو باالرتجال والتقسيم المقيّد بإيقال، 

صررّرف حسررب موهبة وفّن المؤّدي. وهذا ما ألنّها تشررّجع األداء بت

يجعرل المؤّدي مؤلإف ا مع المؤلّف وما يشرررررررّجع النزعة الفرديّة في 

 األداء.

واالرتجال والتقسرررررريم في الموسرررررريقا العربية ال يقّومان فق   

بررإتقرران العزف على آلررة مررا، بررل برراألداء المتقن الررذي يزاوج تقنيررات 

إحسرررررراس عميق ومن دفق  العزف بالجّو الموسرررررريقّي المطلوة من

عاطفّي ومن تالوين لحنيّة وزخرفات نغميّة وعزفيّة تشرررّد المسرررتمع 

وت سرررررس، وتُدخله في جّو رالطرةر. ويتنّول األداء ويتعّمق حسررررب 

ريُسررلطنر ويُبدل وينّول في أدائه ـرررررردخول المؤّدي جّو المقطوعة، ف

 ليُدخل المستمعين أجواء الطرة.
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الرررذي هو االرتجرررال العزفّي  ويفّرق البع  بين التقسرررررريم 

التقليدّي واالرتجال العزفّي الحديث. فالتقسررررريم يتقيّد بالمقام وسرررررير 

عمله وشرخصيّته، بينما االرتجال العزفّي الحديث يتفلّت من القواعد 

 التقليديّة للتقسيم.   

 

 ماهية التقاسيم ـــ 7,9

ارتجرررال عزفّي فورّي منفرد على آلرررة التقسرررررريم هو تررر ليف و

قية، دون سرررابق تدوين أو أداء. وي هر التقسررريم قدرة المؤّدي موسررري

على ابتكار الجمل الموسررررريقية ودمج ما خّزنته  اكرته منها، وكفاءة 

استخدامه للمقامات واإليقاعات وتقنيات اآللة وسبر إمكانياتها. وهو 

ي ف يقرابرل الموال والليرالي في الفنون الغنائية من كونهما فنّ ا مرتجال  

 ستخبارر في المغرة العربي.  ويقابل التقسيم راال .األساس

ة مقطوعة موسررريقيّة ما توإن معنى كلمة رتقسررريمر يعني تجز

إلى جمل موسريقيّة يفصل بينها لح ات من الصمت، أو يعني في 

حركة معكوسرررررة تكوين مقطوعة موسررررريقيّة من خالل جمع جمل 

لمة كموسريقيّة بعضها مع بع . ويُرجع كريستيان بوخيه ظهور 

. بينما (1)رتقسرريمر إلى القرن السررابع عشررر في نصررو  عثمانيّة

يكشف لنا تاري  الموسيقا العربية ب ّن التقسيم كان الشكل العزفّي 

الوحيد في الموسرررررريقا العربية قبل أخذها من الموسرررررريقا العثمانيّة 

أشررررررركرال السرررررررماعي والبشررررررررف واللونغا، وقبل ظهور شررررررركل 

 رالتحميلةر في مصر.

ا لحنيّة أو تقنيّة باسرررررتثناء ما والتقسررررري م التقليدي ال يعرف حدود 

يتطلّبه سرررير العمل في المقام المختار للتقسررريم فيه. من هنا، نجد بعد 

كّل إعالن عن التقسريم إسم المقام الذي يتمحور حوله التقسيم، فيُقال 

تقسرريم بياتي ويُضرريف البع  درجة المقام ردوكاسر أو غيرها، إل . 

تجسرررررريرد عزفّي للمقام من حيث بنيته النغميّة وتبيانه  فرالتقسرررررريم هو

                                                           
 oché, op. cit., p. 365.Pـــ  1
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نقطتي البداية والقرار وتركيزس على العقود اللّحنية المتمحورة حول 

ة )نقرراط اال رتكرراز(. ويمكن أن يُجرا التقسرررررريم على درجررات مهمررّ

 مختلف اآلالت المعتمدة في الموسيقا العربية.       

العربيّة المميإزة لها.  أشررركال الموسررريقا من والتقسررريم بات شررركال  

وهو، بالّرغم من صرررررعوبته، من أجمل وأقدم وأبدل وأهم األشررررركال 

الموسريقيّة العربية التي يمكنها أن تفض  عازفها إ ا قّصر أو تمّجدس 

وتررر تي أهميرررة التقسرررررريم من كونررره يرتكز من جهرررة على إ ا أفل . 

ة المحفوظررة في  اكرة  الموروث الموسرررررريقي والجمررل الموسرررررريقيررّ

لمؤّدي، ومن جهة أخرا، على معرفته الحقّة بعلم المقامات وسررير ا

العمل فيها، وشررررخصرررريّة كل مقام وخصرررروصرررريّته. فهو يزاوج بين 

الموهبررة والخبرة، بين الحريررة الفرديررة والتقليررد الموسرررررريقي، وبين 

االبتكار المباشررر والمخزون الموسرريقّي. وال يسررتقيم التقسرريم إالّ مع 

التعبير وحسررررررنه، وكّل  ل  ينتفي عندما  بتكرار فيه ومع صرررررردقاال

ة  ا لتقسرررريماته الخاصررررّ د  ا لتقسرررريمات غيرس أو مردإ يكون العازف مقلإد 

التقسيم هو ابتكار دائم في إظهار جماليّة   اتها التي سربق وأّداها. إنّ 

المقام المختار ومكنونات العازف وقدراته التقنيّة والفنيّة في إشررربال 

نتقال إلى مقامات أخرا على صلة بالمقام في االالمقام األسراسّي ثّم 

األساسّي ومتجانسة في ما بينها والّرجول إلى المقام األساسّي، وفي 

 المحاف ة على وحدة العمل الموسيقّي. 

والتقسريم التقليدّي نوعان األول حّر مرسل دون مرافقة إيقاعيّة 

زف. وقد )دون وحردة زمنيرة(، واآلخر موقّع على إيقرال يختارس العا

يكون التقسررررريم على آلة منفردة أو قد يشرررررترك فيه عازفان أو أكثر، 

ذا ما أوجد شرركل قالب رالتحميلةر حيث يشررترك أكثر من عازف وه

وأكثر من آلة في أداء جملة لحنيّة مشرررررتركة يُفتت  بها وتعاد بعد كّل 

تقسرررررريم منفرد من آالت التخت. وهنا يتبارا العازفون باسررررررتخراج 
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أجمرررل مرررا في المقرررام من جمرررل لحنيرررة وأجمرررل مرررا في آالتهم من 

 .(1)تقنيات

تقليديّة في أداء التقسررريم منتشررررة إلى حوالي وظلّت المدرسرررة ال

على الخو  فيهررا سرررررروا   منتصررررررف القرن العشرررررررين، ال يجر

ن. ثّم بدأ أسرررلوة جديد في أداء التقسررريم يرّكز ين المحترفيالموسررريقي

على اإلبهرررار العزفّي القرررائم على إظهرررار تقنيرررات اآللرررة وقررردرات 

عمررل فيرره. العررازف من دون التركيز على رروحر المقررام وسررررررير ال

 وهذا ما سّماس البع  االرتجال لتفريقه عن التقسيم التقليدّي.

ومع التسرررجيل الصررروتّي، بات التقسررريم المرافق لعغاني وك نّه 

ا كررّل مّرة يُعرراد فيهررا أداء  مقطوعررة مكتوبررة، يُعرراد هو نفسررررررره تقريبرر 

األغنية. وهذا ما كسررر قاعدة التقسرريم واالرتجال العزفّي األسرراسرريّة 

 على الت ليف المباشر. القائمة

ق من نطالوالتقسررررريم التقليدي هو تقسررررريم مقامّي يعتمد على اال

مقام ما والتجّول بين المقامات ومن ثّم العودة إلى المقام األسررراسرررّي. 

ا ألنّره يردخرل في صررررررلرب المقام وروحه  وهو التقسرررررريم األكثر طربر 

وشررررخصرررريّته، ويسررررتقطب المسررررتمعين فيطربهم ويثقّفهم موسرررريقيّ ا 

طريقرة غير مبراشرررررررة. ويرذكر من رّواد التقسرررررريم في العود محمد ب

القصبجي وريا  السنباطي، بينما يصنّف فريد األطرو من رّواد 

مدرسررررة االرتجال التي تقوم على اإلبهار العزفي من تقنيّة الريشررررة 

 أو تقنيّة اليد اليمنى.

 ويرا البع  ب ّن أسلوة التقسيم التقليدي فيه من الّروح العربية

أكثر من أسلوة االرتجال العزفّي الحديث، بينما يتفّوق هذا األخير على 

 األّول بتقنيات العزف وقدرات أصحابه.

  ـــ كيفيّة إجراء التقسيم 9,9

                                                           
ـــــــ 1 ــــــــ ــــــــ  ,L’improvisation dans la Musique arabe et dans la Musique Cf. Youssef Tannous ـ

L’improvisation dans le chant sacré , dans Orient-populaire du Proche et du Moyen

du Christianisme et de l’Islam, Actes du Symposium International tenu à Kaslik du 

25 au 28 octobre 1999, Kaslik, 2000, pp. 93-101. 
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ليس هناك من طريقة واحدة إلجراء التقسيم. هذا يرجع لقدرات 

ا للجّو الموسرررريقّي. فالجمهور  العازف: موهبته، تقنياته وفنّه، وأيضرررر 

مسررررررتمع يحفّز العازف لمزيد من العطاء والسررررررلطنة، والجمهور ال

 يدفع العازف ليستنكف عن التقسيم. الالمبالي

 ويمكن التذكير ببع  المعطيات العاّمة حول إجراء التقسيم:

ـرررـرررـررر من المفّضل البدء بجمل تقسيميّة مختصرة وواضحة لتبيان 

 المقام األساسّي وبنيته المقاميّة.

ف ألداء بع  المقاطع التي تثبّت شخصيّة المقام. ـرــ ينتقل العاز

ة طويلررة، حسرررررررب إمكررانيرراترره وجّو  فيمكنرره اختيررار جمررل لحنيررّ

الجمهور المسررتمع، ألّن الجمل الطويلة هي أصررعب من الجمل 

القصرررريرة بالنسرررربة للعازف والمسررررتمعين، ولكنّها أجمل وأنج  

ا.  وأكثر وقع 

منطقة الوسطى في ـررررـررررـررررر ينتقل العازف من منطقة القرار إلى ال

 المقام، ثّم بعدها يصل إلى جواة المقام.

ـرررررررـرررررررـررررررر يتوقّف العازف في نقاط ارتكاز المقام ويبيّنها، ويترك 

 فواصل زمنيّة من السكوت بين الجملة واألخرا. 

ـرررـرررـررر بعد االنتهاء من المقام األساسّي، يمكن للعازف االنتقال إلى 

ة تصرررراعديّة. وهذس المقامات الفرعيّة بعد التحضررررير لها بطريق

 االنتقاالت يجب أن تبقى عرضيّة وليس نهائيّة.

لى حاف  ا عم، اللحنيّة وتراكيبهتقسيم الوحدة ـررـررـرر يراعي العازف 

، وسرررررراعي ا حسررررررن ارتباط الجمل الموسرررررريقيّة بعضررررررها ببع 

 .للوصول إلى نهايات الجمل )القفالت( الناجحة

ا أو ا رويد  بطريقة مفاجئة،  ـررررـررررـرررر في النهاية يرجع العازف رويد 

ولكن ناجحة، إلى المقام األصرررررلّي، خالق ا صررررردمة إيجابيّة لدا 

ا من الطرة مّما يدفعهم إلطالق صرررررررخات  المسررررررتمعين وجّو 

 االستحسان. 

 أنوال التقسيم ـــ 3,9
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هناك عّدة مناسرربات للتقسرريم المقامّي، يتنّول بحسررب ال رف  

ن يز بييمكن التمالموسرررررريقّي ومتطلّبرراترره والرردور المطلوة منرره. وي

 أنوال التقسيم بحسب دورها وبحسب أسلوبها. 

 

 : أنوال التقسيم بحسب دورس ـــ أ

التقسرريم الكامل: حيث يلعب العازف لوحدس فترة طويلة  ـررررررـررررررـرررررر

والجمهور يسرررررتمع إلى عزفه دون انت ار شررررريء آخر، ويتابع 

بفهم وإحسررررررراس وتلررّذ  تجوال العررازف بين المقررامررات بتقنيررات 

 .المتنّوعة

التقسيم كمقّدمة موسيقيّة: يضع العازف المستمعين في أجواء  ـرـرـ

األغنية من خالل أداء تقسريم مّدته الّزمنيّة قصريرة ولكنّها كافية 

إلظهار المقام وتهيئة الجّو الموسررريقّي للتفريد الغنائي أو لعزف 

نتقاالت المقامية قبل األغاني ليسررررررت فاالالمقّدمة الموسرررررريقيّة. 

التفريد الموسرررررريقي )يا ليل( يدعو العازف للحوار  وإنّ  ُمحبرذة.

 مع الغناء من خالل تقسيم جمل لحنيّة تتماشى وأداء المغنّي.

التقسيم قبل البشرف والّسماعي: هو تقسيم موجز إلظهار  ـررررـررررـرررر

 المقام واستهالل العزف الجماعي.

التقسيم ضمن الوصلة أو المالوف: إنّه تقسيم يفصل بين   ـرررررـرررررـررررر

موجودة في الوصرالت الموسيقيّة والمالوف من غناء القوالب ال

ء لتل  القوالب ومقاماتها يكون  وعزف. إن هذا التقسرررررريم المهيإ

 قصير المّدة، وتتناوة عليه اآلالت الموسيقيّة.

ا يتناوة  ـررـررـرر التقسيم في قالب التحميلة: هو تقسيم قصير المّدة أيض 

ا عليرره عررادة عررازفو التخررت الموسرررررريقي بعررد أن يعزفو ا مطلعرر 

ا يراجعونه عند انتهاء كّل تقسيم.  موسيقيّ ا موقّع 

ولن نتطّرق هنا إلى أنوال التقسرريم المقلإدة والخالية من اإلبدال، 

وال إلى التي ترّكز فق  على العرررامرررل التقني إلظهرررار إمكرررانيرررات 

 العازف وال على التي تفتقر إلى اإلمكانيات التقنيّة والفنيّة في آن.
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 يم الحّر والتقسيم الموقّعالتقس ـــ ة

هناك نوعان من التقسريم، التقسريم الحّر أو المرسررل المنعتق من 

ا  المرافقة اإليقاعيّة ويسررررّمى التقسرررريم الصررررعب وهو األكثر شرررريوع 

ا، والتقسررريم الموقّع أو المرافق إيقاعيّ ا. فالتقسررريم المرسرررل  وانتشرررار 

قنيّة. وقدراته الت يسررتند إلى خبرة العازف وموهبته ومعرفته المقاميّة

ويمكن للفرقة الموسرريقيّة )التخت أو األوركسررترا الكبيرة( أن تعطي 

نغمة القرار خالل أداء هذا النول من التقسررريم، وأحيان ا تتبع العازف 

في وقفاته على مراكز المقام. أّما التقسرريم الموقّع أو الموزون، الذي 

قه يؤّدا إيقال يراف انتشررر في مطلع القرن العشرررين، فإنّه يسررتند إلى

ا من الفرقة الموسيقيّة على جملة لحنيّة  من اآلالت اإليقاعيّة أو أيضر 

إيقاعيّة تُعاد طيلة التقسرررريم. وإّن أشررررهر اإليقاعات المسررررتخدمة هي 

ماعي 2من  2الوحدة القصررريرة ) ( المسرررّماة البمب المصرررري، والسرررّ

 1بطيء )( والدارج ال1من  1( والدارج السررررريع )1من  1الطائر )

( والدور 2من  1( والنوخت )1من  15( والسرررررماعي الثقيل )2من 

 (.1من  3( واألقصق )1من  1الهندي )

 

 

 ( االرتجال3 

أعطرت الموسرررررريقرا العربيرة التقليرديرة، التي كرانرت تُنقرل بالتقليد 

الشرفهي، حّريّة للمؤّدي بإضررافات من عندس، على صررعيد الزخرفات 

رة وكررّل الحل يرات الممكنرة في سرررررربيرل أداء التراث، والتالوين والع 

وإعادة إحيائه ب سرررلوة خالّق ومتجّدد يتوافق مع قدرة وشرررخصررريّة 

المؤّدي. ولم يتوقّف هذا النم  في األداء، حتّى مع اعتماد الموسررريقا 

 العربية التدوين. فالمؤّدي العربي يعتبر نفسه، مؤلّف ا مع المؤلّف.

وسررريقا مقاميّة، بطريقة وتطّورت الموسررريقا العربية، التي هي م

أفقيّة، فطّورت ألحانها وسررررراللمها ومقاماتها وإيقاعاتها، وسرررررمحت 

ة  برراالرتجررال بكررّل أنواعرره من التالوين اللّحنيررة وصرررررروال  إلى حّريررّ
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مطلقة في التقاسرررررريم والمواويل. وبات االرتجال إحدا خصررررررائ  

 رانيّة.يالهويّة الموسيقا العربيّة، مثلها مثل الموسيقا التركيّة واإل

 

 االرتجال ماهية ـــ 7,3

االرتجرال في األصررررررل هو عمرل خالّق ودينررامّي، يضررررررّم، في 

ل ين. فررالمرتجررل هو المؤلّف  ا وأداء  آني ين ومتررداخ  الوقررت عينرره، ترر ليفرر 

والمؤّدي. واالرتجال الناج  والمبدل يتطلّب موهبة موسرريقية مميّزة 

ة. إن  وي المو ة عرراليررّ ة أو عزفيررّ اهررب المحرردودة وتقنيررة صرررررروتيررّ

 يسقطون في تجربة نقل ما ارتجله اآلخرون وتردادس. 

االرتجال في الموسيقا العربية يمكن أن يكون في الغناء )أوف، 

ا، كما يمكن أن يكون  ليالي، مواويل، قصررائد( ويسررّميه البع  تفريد 

في العزف )تقاسيم حّرة أو تقاسيم مقيّدة ضمن قالب التحميلة(. وفي 

ي، نجد االرتجال في راإلسررتخباراتر )من إسررتخبار( المغرة العرب

 ورالعروبياتر )من عروبي(.

 

 أنوال االرتجال  ـــ 9,3

إلى جرانرب أشرررررركال االرتجال اإليقاعيّة من حّر  من اإليقال أو 

ا بلحن ما  مقيّرد بره، هنراك درجرات في االرتجرال، منها ما يكون مقيّد 

اختيرار اللحن والمقام. أو مقرام مرا، ومنهرا مرا يعطي المطرة حّريّرة 

 سنتناول نوعين من االرتجال:

االرتجال حول لحن معروف: ويمكن أن يكون هذا اللّحن  ـررـررـرر

ا منه، ولكّن معالمه اللّحنيّة األسرررررراسرررررريّة  ا بإيقال أو حّر  مقيّد 

ة  ا برررالهيكليرررّ د  واضررررررحرررة ومعروفرررة. فيكون االرتجرررال مقيرررّ

رفات صرروتية الموسرريقيّة لهذا اللحن. وهذا يتطلّب أداء وزخ

ة بكل مطرة ناجمة عن قدرته الصرررررروتيّة  ولحنيّرة خراصررررررّ

 والفنّية.
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االرتجال الحّر: وهو القائم على نغمة يختارها المرتجل أو  ـرــ

س مقام أدائه، وبالتالي هو ليس  ينطلق من لحن سررابق ليؤسررّ

ا ب ي نغمة أو لحن. وهذا يتطلّب مهارة صوتيّة ومهارة  مقيّد 

 نغمات والمقامات.فنّيّة في اختيار ال

 
 

 أين االرتجال والتقسيم من المقامات؟( 8 

في األصرررل، إّن االرتجال والتقسررريم مفردتان لغر  واحد من 

ناحية الت ليف المباشررررررر وهو تجسرررررريد العازف ألفكارس الموسرررررريقية 

بعزفها دون ضراب  زمني محدد ودون تحضررير مسرربق. إالّ أنّه ومنذ 

التفريق بينهما واسررررررتُخدم  حوالي منتصررررررف القرن العشرررررررين، بدأ

مصررطل  االرتجال بدل التقسرريم لتبرير خروج العازفين، عن قصررد 

أو غير قصرد، عن قوانين التقسريم التقليدية المتعارف عليها والمسلّم 

بهرا. فر صررررررب  يُطلق على االرتجال المقامّي التقليدّي رتقسرررررريمر أو 

ام ن المقالتقسرررررريم باألسررررررلوة القديم، وعلى ما هو ارتجال متفلّت م

ر.  رارتجاال 

 

 ـــ بين التقسيم واالرتجال 7.8

يخضرع التقسريم لقواعد معيّنة إلبراز شرخصريّة المقام األسراسرّي 

وسررررررير العمرل فيره، بينمرا ال يلتزم االرتجرال بقوانين البنراء التقليدّي 

للمقام وال بطريقة األداء المقامّي المعروف في التقاسرريم العربيّة، بل 

سرررتعراضرررّي. وهذا الفرق ياُلحظ في أيّامنا بين االيميل نحو العزف 

العزف التركّي الررذي يغلررب فيرره الجررانررب التقني على الّروح وعلى 

إبراز الجمرل الموسرررررريقيّة المقاميّة، وبين العزف العربي الذي، وإّن 

كران ال يوازي يتقنيّراته العزف التركي، إالّ إنّه يحتفظ بإحسرررررراسرررررره 

ة. وإّن بع  ا لمحلّلين يعتبرون أن تقنيررات العزف وألحررانرره العربيررّ

في التقسررررريم )أو التقسررررريم باألسرررررلوة التقليدّي( أدنى مسرررررتوا من 
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مثيالتها في االرتجال )أو التقسرررريم باألسررررلوة الحديث(، ويعترفون 

 بتفّوف اإلحساس في التقسيم على مثيله في االرتجال.

لوة سفال يمكن بسهولة في أيّامنا هذس القول ب ن كّل تقسيم باأل  

القديم جيّد وكّل تقسريم باألسلوة الحديث أقّل جودة، بل من األفضل 

تحليل كّل تقسيم وارتجال على حدة. فبينما يصنّف جميل بشير ومن 

ن نتقرا  مثّم منير بشررررررير كرائرد ي التقسرررررريم الحرديرث، ال يمكن اال

ة عزفهم ومحرراوالتهم التجررديررديرّرة في التقسرررررريم المقررامّي )ولن  جمرراليررّ

في قضرررررريّرة تقليرد العود للغيترار وتقنياته(. وال يقل أهميّة أدخرل هنرا 

ا بها يرّددس  ا خاصررّ  عنهما فريد األطرو الذي جعل لكّل أغنية تقسرريم 

كّل مّرة يؤّدي فيها األغنية، حتّى حفظ الجمهور التقاسيم مع األغنية 

ا  رفصرار هناك تقاسريم الربيع ، وتقاسريم أول همسةر إل . وهنا أيض 

قواعد االرتجال. وإّن أسررلوة عبّود عبد العال في العزف  تّم مخالفة

واالرتجال القى صرررردا وترحيب ا عند العازفين والمسررررتمعين، فقلّدس 

 الكثيرون.

 

 غياة التقاسيم عن موسيقا اليومـــ  9,8

قّل التقسيم في الموسيقا العربيّة منذ أواخر القرن العشرين 

 ألسباة عديدة، منها:

ا التقليديّة من وصلة ومالوف وغيرهما أمام تراجع الموسيق ـرررـرررـررر

دة التي ال تسررتوعب التقسرريم  موجة األغاني المرقإصررة المسررتور 

 للقوالب التقليديّة للموسيقا العربيّة. وال تُعير انتباها  

ـــ عدم إلمام العديد من الموسيقيين بالمقامات وشخصيّة كّل منها 

 وسير عملها. 

 يم المغنّين والمغنّيات الّذين ال تغييب العازفين أمام تع ـررررررـررررررـرررررر

ا على المسرح غيرهم.  يريدون نجوم 
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هبوط مسرتوا اإلنصات والتذّوق الفنّي عند الجمهور،  ـررررررـررررررـرررررر

ا دفع أكثريّرة العازفين  مرال، ممرّ وتفضرررررريلره الرق  على السررررررّ

 صرف الن ر عن التقاسيم واالرتجاالت.ل

 عزفتفضيل الجمهور العزف اإلستعراضّي المبهر على ال ـرررـرررـررر

 التقليدّي.

ـرررـرررـررر عدم التركيز على تعليم التقاسيم واالرتجال في المؤسسات 

 التعليميّة مع تناق  دارسّي آالت التخت الموسيقّي.

ـرررـرررـررر تقييد الملّحنين للعازفين من خالل رسم التقاسيم لهم وتحديد 

ارترجررراالترهم في مؤلّفررراتهم وفي حفالتهم )مثال  محمرررد عبرررد 

 (.الوهاة، األخوان رحباني

 
 
 
 

 الخاتمـــــــــــــــــــة 
إّن المقام فّن متكامل قائم بحّد  اته يرمز إلى هويّة موسرررريقيّة  

 ات تراث وتقليد عمرس مئات السنين. ي هر المقام ب بهى مزاياس مع 

التقسررررريم التقليدّي الذي ال يسرررررتطيع بلوغه إالّ المتمّرسرررررون بتقنيات 

لمقامات وتفّرعاتها وسرررررير آالتهم الموسررررريقيّة ومعرفتهم ب صرررررول ا

عملها وخبرتهم الموسررريقيّة الطويلة. وإ ا تراجع اسرررتخدام المقام في 

التقاسرررررريم واالرتجاالت وفي الت ليف الموسرررررريقّي العربي في فترات 

زمنيّة معيّنة، يبقى لهذا التراث رموز سرررررراهمت بنشرررررررس وتطويرس 

وسرررربر غورس وتركت لنا شررررهادات عنه من خالل تسررررجيالت أثرت 

لحياة الموسررريقيّة العربيّة، وال تزال تدعو المواهب الشرررابّة لخو  ا

غمارس وصرررررقل مواهبهم من خالله والسرررررعي لتطويرس دون التنازل 

 عن جوهرس. 
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 سامي الشوا ...أمير الكمان

 أحمد بوبس
كاتب و مؤر  

 موسيقي

 

تعتبر أسرة الشوا من أهم األسر الموسيقية في مدينة حلب . 

هرذس األسررررررررة التي أنجبرت العرديد من العازفين والمطربين الذين 

 احتل كل منهم مكانة مرموقة في مجال فنه .

قيقين من الش ـرررررـرررررحسبما وصلنا  ـرررررـررررروتبدأ سيرة هذس األسرة 

أنطوان الكبير و يوسررررررف اللرذين كرانرا يعزفان على الكمان ، و كان 

أنطوان الكبير يعزف على الكمران الصررررررغير والكمان األكبر حجما  

 ي السرررررربعة أوتار . وهو أول ( viole de amour) المسررررررمى

الموسررريقيين الحلبيين الذين عزفوا على هذس اآللة . أما يوسرررف فكان 

الموشررحات األندلسررية ويعلمها إلى أبنائه . إضررافة إلى العزف يجمع 

وكانت له فرقة موسرررررريقية صررررررغيرة مؤلفة من آالت القانون والناي 

 والكمان والدف . وكان عازفوها من أوالدس وأشقائه .

وعندما قام إبراهيم  باشا ابن حاكم مصر محمد علي باشا بفت  

، و لدا وصرروله إلى حلب ، اسررتمع إلى عزف  1381سررورية عام 

أنطوان الكبير و يوسررررررف فرر عجررب بهمررا و قربهمررا إليرره . و عنرردمررا 

تحت ت ثير  1381اضرطر إبراهيم باشرا لالنسحاة من سورية عام 

وط األوروبية ، اصرررررطحب معه الشرررررقيقين أنطوان الكبير و غضرررررال  

 يوسف إلى مصر مع أسرتيهما .

أنجررب يوسررررررف ولرردس إليرراس الررذي كرران عررازفررا   على القررانون، 

إليرراس ولرردين ، األول عبود الررذي كرران من كبررار وبرردورس أنجررب 
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مطربي حلررب، و يجيررد العزف على العود، والثرراني أنطوان الررذي 

على الكمان . وكان إلياس يزور األستانة وينزل ضيفا   أصب  عازفا  

على أبي الهدا الصرريادي أحد كبار الموسرريقيين الصرروفيين ، وكان 

 ه ولديه عبود الذي كانإلياس يرأس تختا  موسررريقيا  يضرررم إضرررافة إلي

يعزف على العود ويغني ، وأنطوان على الكمرران ، وكرران التخررت 

يعزف في حضرة أبي الهدا ، وتعلم إلياس منه الموشحات وطريقة 

 إنشادها ، وكان التخت يعزف في حفالت كبيرة في حلب .

أما أنطوان الذي رافق جدس يوسررف وشررقيق جدس أنطوان الكبير 

عازفا  بارعا  على الكمان الشرررررررقي ، وهو أول  إلى القراهرة ، فكان

من أدخل آلة الكمان في الفرق الموسريقية العربية في مصر ، ومنها 

انتقلرت إلى براقي البلردان العربيرة ، ففي التخرت الشرررررررقي كرانت آلة 

الربابة ضرررررمن آالته فعزف أنطوان على الكمان مكان الربابة ، كما 

وكان ابنه سررررررامي أحد العازفين أدخرل الكمران إلى فرقرة أم كلثوم ، 

 . وعبد الكريم فاضرررررل و سرررررامي ثالثة أوالدفيها . و أنجب أنطوان 

، بينما عزف عبد عزف الكمان عن أبيهما سررررامي وفاضررررلوورث 

. لكن أهم أفراد أسرة الشوا الموسيقية هو سامي الكريم على القانون

الذي أصرررب  من أفضرررل عازفي الكمان الشررررقي في الوطن العربي 

في القرن العشررررين . وهو إبن أخت عازف الكمان توفيق الصرررباغ 

    .  

  

      مولدس ونش ته  *

 1331، وفي رواية أخرا عام 1331ولد سررامي الشرروا عام 

، ولمكران والدتره روايتان ، األولى أنه ولد في حي الهزازة بحلب . 

ي حولد في  هوانتقل مع والدس طفال إلى مصررررررر . والرواية الثانية أن

القاهرة . وسررربب هذا االلتباس أن والدس كان كثير في باة الشرررعرية 

االنتقال بين القاهرة وحلب، لكن والدته في حلب هي األكثر صحة، 

 –  اكدتها مع م المصررررادر التي تحدثت عن سررررامي الشرررروا. منها إ
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على سربيل المثال كتاة )الموسيقا الشرقية والغناء الغربي( للمؤر  

د ة لصاحبها عبياد الحلبضرزق، وكذل  مجلة الالمصري قسطندي 

لة صدرته المجأهللا يوركي حالق، وبالتحديد في العدد الخا  الذي 

 .6112 ماعن سامي الشوا، وهو العدد الثاني الصادر في شباط ع

تولى أنطوان رعاية ابنه سرررامي ، واهتم بتعليمه الموسررريقا منذ 

، وفيها 1111نذ عام اسرررتقر سرررامي الشررروا في القاهرة موطفولته . 

تابع تعليمه الموسررررريقي ، فتعلم النوته على يد الموسررررريقي منصرررررور 

عو . ولما كانت العائلة تنتقل بين سرررررورية ولبنان ومصرررررر ، فقد 

اكتسررررب سررررامي خبرة كبيرة من العزف على الكمان نتيجة احتكاكه 

برررالعرررازفين األوربيين الرررذين كرررانوا يزورون بيروت والقررراهرة، 

ما حفالتهم، فاستطال بسرعة إتقان العزف على الكمان ويقيمون فيه

 ليصب  من أبرل العازفين عليه .

 

 مكانته الموسيقية    *

اسررتطال سررامي الشرروا أن يحتل مكانة موسرريقية مرموقة سررواء 

في مصررررررر أو في سرررررروريرة ، فهو من أبرل العازفين الذين يتقنون 

ان الشررررررقي ، االرتجال على الكمان ، وحمل بجدارة لقب أمير الكم

وأمير الشرررعراء أحمد شررروقي هو الذي أطلق عليه هذا اللقب . ومما 

أفادس في زيادة تقنياته في العزف على الكمان المسرررررراجالت الكثيرة 

التي خاضرها مع خاله توفيق الصباغ على مسارح سوريا و لبنان و 

 مصر. 

وفي مصرر عزف سامي الشوا  ضمن أكبر الفرق الموسيقية ، 

قة الموسررريقية لكوكب الشررررق أم كلثوم . وبدأ العزف معها منها الفر

، في  1162منذ أن بدأت الغناء بمصرررررراحبة آالت الموسرررررريقية عام 

أولى حفالتهررا العررامررة يوم الخميس الثرراني من تشرررررررين أول عررام 

على مسرررررررح دار التمثيرل العربي . وصرررررراحبها فيها تخت  1162

شوا على الكمان موسيقي ضم محمد القصبجي على العود وسامي ال
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ومحمرد العقراد الكبير على القرانون ) رئيس التخت( ومحمود رحمي 

ضرررارة ايقال . وأنشررر  سرررامي الشررروا وقاد فرقة موسررريقية في معهد 

فؤاد األول للموسرررررريقررا العربيررة في منتصررررررف الثالثينررات من القرن 

العشررررين وكان من بين أعضرررائها أمين المهدي )عود( ، محمد عبد 

،عبد الحميد القضررررررابي )قانون( و شررررررقيقه فاضررررررل الوهاة )عود( 

)كمان( . كما عزف ضرررمن الفرق الموسررريقية مع كبار المطربات و 

المطربين في مصررررررر ، بردءا   من عبد الحي حلمي و حتى أم كلثوم 

 ومحمد عبد الوهاة . واشترك في تخت العقاد الكبير .

وسرامي الشروا أول عازف يصاحب المنشدين في الغناء الديني 

ادس نشإمام المنشردين في مصرر الشي  علي محمود في إفقد صراحب 

. والمعروف أن التقراليد تمنع مصرررررراحبة اآلالت الموسرررررريقية للغناء 

الديني . و كان يسرررم  فق  بمصررراحبة الدفوف . ومصررراحبته للشررري  

نشرراد الديني شررجعه على عزف األ ان موسرريقيا . علي محمود في اإل

 الكمان تنطق به.فصورس أرول تصوير. وجعل آلة 

 

 * جوالته الموسيقية 

القدرات الكبيرة في العزف على الكمان ، وشررررهرته الواسررررعة 

يتلقى الكثير من الدعوات للعزف ،  سررامي الشرروا التي نالها ، جعلت

دعاس أحمد  1111سرررررواء في البلدان العربية أو األجنبية . ففي عام 

ن وسف عز الديشروقي لزيارة األستانة . فعزف في حضرة األمير ي

ولي عهد السررلطان . ف عجب به الجميع ، وخاصررة كبار الموسرريقيين 

عجررابهم في نهررايررات القفالت الخالبررة التي يطلق إاألتراك . وتركز 

 عليها في مصر القفلة الحراقة . ويطلق عليها أهل الشام البرمة .

زار ايطاليا وعزف أمام ملكها وملكتها على  1163وفي عام  

ورثه عن جدس يوسف الذي كان يعزف عليه أمام ابراهيم كمان قديم 

باشررررررا . ومن الطريف أن سررررررامي عزف على هذا الكمان على وتر 

 وأهدته الملكة هدية من الماس .   ،واحد ، ف دهش الملكين 
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زار برلين برفقة حسرررن باشرررا ، وأحيا حفلة  1181. وفي عام 

مان يقيين األلعجاة الموسررإفي المعهد الموسرريقي الرسررمي ، فانتزل 

ببراعته . وطبعت معزوفاته على اسررطوانات لصررال  المعهد . وفي 

تلرر  الزيررارة التقى العررازف العررالمي كوبليرر  وعزف أمررامرره عرردة 

مقطوعررات ، فررانتزل اعجررابرره . وبعرردهررا زار برراريس وعزف في 

 الكونسرفتوار الوطني .

 األمريكيررة قررام برحلررة إلى الواليررات المتحرردة 1188وفي عررام 

يرا فيهرا العرديرد من الحفالت حقق فيهرا نجاحا  كبيرا  . وتكريما  له وأح

على تلرر  النجرراحررات ، وبعررد عودترره إلى القرراهرة أقررامررت لرره رابطررة 

 .   كبير األدة للشباة العربي حفل تكريم

زار تونس بدعوة من البارون رودولف دير  1181 وفي عام

رويش الذي عزف على الناي . لينجه وأحيا حفلة مع الشرري  علي الد

وأقيمت الحفلة في قصرر البارون دير لينجه الذي كان يعرف بقصر 

 الزهراء في مدينة بوسعيد. 

كمرا زار الكثير من الردول العربية واألجنبية وعزف فيها ومن 

الردول التي زارهرا غير مرا كرنرا بلجيكا وبلغاريا ورومانيا والعراق 

أمريكرررا الشررررررمررراليرررة والبرازيرررل واألردن والمغرة وايران وزار 

 العربية هناك . اتواألرجنتين ، وعزف أمام الجالي

 

 نشاطاته الموسيقية *

إ ضررافة إلى العزف على الكمان، كان لسررامي الشرروا نشرراطات 

موسررريقية أخرا فقد شرررارك في مؤتمر الموسررريقا العربية الذي انعقد  

 والررذي شرررررررارك فيرره كبررار ،1186بررالقرراهرة في شررررررهر آ ار عررام 

الموسرررررريقيين العرة والعررالميين. وكرران لرره فيره دور فعررال ، إ  كرران 

عضرررررروا  في لجنرة المقرامرات وااليقرال والت ليف التي كان يرأسررررررها 

ين السررررروريين ر وف بكتاب  . وكان من بين أعضرررررائها الموسررررريقي  

جميل عويس وعلي الدرويش. وقبل  ل  كان قد تم اختيارس عضررروا  
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، والتي  1181ي معهد فؤاد األول عام في اللجنة التي تم تشرركيلها ف

ناقشررت موضررول السررلم الموسرريقي العربي . واتخذت قرارا  باعتماد 

السررلم الموسرريقي العربي المعدل . وكان في اللجنة إلى جانب سررامي 

الشررروا كل من مصرررطفى رضرررا وصرررفر علي ومحمد العقاد وادوار 

فرارس ونجيرب النحراس ومصررررررطفى العقراد وأميرل عريان ومحمود 

كي. وشارك الموسيقي منصور عو  في انشاء المدرسة األهلية ز

لتعليم الموسرررررريقرا التي تحمرل اليوم اسررررررم المعهد العالي للموسرررررريقا 

 بالقاهرة 

 

 ابداعاته الموسيقية *

كما  كرنا كان سررررامي الشرررروا عازفا  عبقريا  على الكمان .لكن 

عبقريترره في العزف كررانررت تتجلى بشرررررركررل خررا  حين يعزف في 

حلب . ففي حديث لصررررديقه األديب سررررامي الكيالي صرررراحب  مدينته

مجلرة الحرديث قال:) حين أقوم بالعزف أمام سرررررركان مدينتي حلب ، 

وبين خمائل أشررجارها ، أشررعر وك ن الكمان جزء مني . وال أشررعر 

كيف تتحرك أنرراملي عليرره ، فرر خرج نغمررا  يختلف كثيرا  عن برراقي 

( .وكان يمتل  قدرة فائقة  أنغرامي التي أعزفهرا في أي مكران برالعالم

على التصرروير في عزفه . فقام بتصرروير زقزقة العصررافير وم اهر 

 الطبيعة الخالبة 

وإضررررررافة إلى عزفه على الكمان ، كان سررررررامي الشرررررروا مؤلفا  

توزل وتموسرريقيا  مبدعا . إ  وضررع الكثير من المؤلفات الموسرريقية . 

يقية والب الموسررررررمؤلفراتره الموسرررررريقيرة في منحيين،  الت ليف في الق

التراثية، أحصررينا منها سررماعيين من مقامي نهوند وبياتي و)بشرررف 

ألسرررربار( وتحميلتين من مقامي صرررربا وبياتي، وأحصررررينا له أيضررررا  

خمسرررررة وعشررررررين تقسررررريما  من مقامات )حجاز كار، عجم، بياتي، 

حجاز، صرررررربا، سرررررريكاس، رصررررررد موزونة، أقصرررررراق، بلدي، بياتي 

أقصاق محيّر، شورا على الوحدة،  موزونة، نهوند، رصرد عربي،
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حجراز كار كرد، كردان نهوند موزونة، رصررررررد تركي، شررررررورا، 

بياتي على الوحدة، حجاز غريب، يكاس، وزن سرررررماعي ثقيل(. ومن 

مؤلفاته أيضررررا  في القوالب التراثية دوالة وتقاسرررريم من مقام حجاز 

كرار، وعثرنرا على تقسرررررريمين له على آلة العود من مقامي رصررررررد 

ي. ولرره الكثير من االرتجرراالت، منهررا ارتجررال قرردمرره في حفلررة بيررات

(، وارتجررال من مقررامي 81/1/1111أقيمررت في القرراهرة بترراري  )

 .1118بياتي ونوا، عزفهما في حفلة في نيويورك عام 

الجديدة  ات البرنامج، كان أولها )آ ان  ومؤلفراتره الموسرررررريقية

عمرس، ثم  الفجر( التي عزف نواتهررا وهو في سررررررن الخررامسرررررررة من

طورهررا بعررد أن تمكن من أدواترره الموسرررررريقيررة. ثم توالررت مؤلفرراترره 

مارو شررررراكر )،  (ولكا مصرررررري)ب الموسررررريقية الحديثة، فكان منها

، )أعرابي مي  (تهنين الولرررد)،  (مرررارو الجزائر)،  (بررراشرررررررررا

كما وضررررررع العديد من المقطوعات  .الصررررررحراء(، )ودال الحبيب(

ة(. مرنرهرررا)رقر  الرمروسرررررريرقريرررة الرتري حرمرلرررت عرنروان )رقصرررررر

الغندورة(،)رق  عربي(،)رق  غزاوي(،)رقصة عروس النيل( 

 )رقصة بنت فرعون(.

والنول الثالث من مؤلفاته الموسيقية الحديثة أعمال موسيقية 

وضررررعها تحية للبلدان العربية التي زارها وعزف فيها. وضررررمن 

كل عمل من هذس األعمال بعضررا  من الموسرريقا التراثية للبلد الذي 

برالعمرل. ومن هذس المقطوعات )موسررررررريقا من المغرة(  خصررررررره

ضرررررمنها موسررررريقا بع  الموشرررررحات المغربية، و)موسررررريقا من 

الجزائر( التي ضرمنها موسريقا نوبة أندلسرية جزائرية، و)موسريقا 

من تونس( على مقام المزموم التونسي والذي هو في نفس الوقت 

ها بع  وضمن نوبة أندلسية تونسية. وله أيضا  )موسيقا من ليبيا(

الموسريقا الشرعبية الليبية. وللسرودان وضع )موسيقا من السودان( 

اسررررتخدم فيها السررررلم الموسرررريقي الخماسرررري االفريقي واإليقاعات 

 االفريقية.
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وفي المشرق العربي زار فلسطين مرات عديدة، وتحية لها 

وضع مقطوعة )موسيقا من فلسطين(، ضمنها تقاسيم ثم موسيقا 

ل(. ولعردن التي زارها أيضرا  وضررع موسيقا أغنية )اوف مشرع

)تحية لعردن( ضرررمنها موسررريقا شرررعبيى أردنية، وكانت ترافقه 

فرقرررة دبكرررة، يفصرررررررق أفرادهرررا ويرددون عبرررارة )هيررره( فق . 

ومقطوعة )موسيقا من لبنان( بناها على موسيقا األغنية الشعبية 

)هيهررات يررا بو الزلف(. وعنرردمررا زار العراق وقرردم عزفرره فيرره 

ضرع مقطوعة )موسيقا من العراق( بناها على موسيقا األغنية و

العراقية المشرررررهورة )عمي يا بيال الورد(، ولم ينس اليمن التي 

وضرررع له )لحن من اليمن(، ضرررمنه مزيجا  من األلحان الشرررعبية 

 اليمنية.

ولم يكتف سرررامي الشررروا بعزف مؤلفاته الموسررريقية، بل عزف 

ية وأعماال  لموسرريقيين عاصررروس أو على كمانه أعماال  موسرريقية تراث

سرربقوس. ومن الموسرريقيين الذين عزف موسرريقاهم طاطيوس وعثمان 

ب  ودرويش الحريري وعاصرررم ب  وكميل شرررامبير. وسرررجل جميع 

ماعزف من موسيقاس أو موسيقا غيرس على اسطوانات. وكان يرافقه 

في العزف آالت موسرررررريقيرررة أخرا مثرررل العود والقرررانون والنررراي 

 ل، وأحيانا  يكون عزفه منفردا .واإليقا

والشروا أيضا  هو أول من ابتدل تقديم موسيقا األغنيات. فكانت 

الفرقرة الموسرررررريقرة تعزف المقدمات واللوازم الموسرررررريقية لعغنية، 

ويعزف هو على كمرررانررره كلمرررات األغنيرررات. ومن األغنيرررات التي 

عزفهرا )غني لي شرررررروي شرررررروي( ألم كلثوم و)دور كرادني الهوا( 

 د عثمان وأغنية )بيلبقل  ش  األلماس( وغيرها,لمحم

 * دراساته وأبخاثه الموسيقية 

إحاطة سرررامي الشررروا بالموسررريقا وعلومها سررراعدس على خو  

غمار البحث الموسرررريقي. فوضررررع الكثير من الدراسررررات واألبحاث 

الموسرريقة، جمع بعضررها في كتب. لكن لم يصررلنا من هذس الدراسررات 
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اثرره كترراة )منهج العود الشرررررررقي( عررام إال القليررل. ومن أهم أبحرر

، وكان تدريسرره مقررا  في المدرسررة األهلية لتعليم الموسرريقا. 1161

وتشرررررررارك مع منصررررررور عو  في ترر ليف كترراة )القواعررد الفنيررة 

. ووضرررررع لوحدس كتاة 1182للموسررررريقا  الشررررررقية والغربية( عام 

 ه)ميتودا( في تعليم العزف على الكمان. ووضرررررع كتابا  آخر جمع في

 مقامات وإيقاعات الموشحات واألدوار التي كانت شائعة في زمانه.

 

 رحيله *

بعد رحلة طويلة مع الموسرررريقا ، زادت عن نصررررف قرن رحل 

في القاهرة ودفن  1121 كانون أول 81سرررامي الشررروا يوم الجمعة 

 فيها عن عمر يناهز ستة وسبعين عاما  .

 

 
 

 

 التصوير في موسيقا سامي الشوا

 أحمد بوبس
كاتب و مؤر  

 موسيقي

 

إن أهم مرا تعراني منره المؤلفرات الموسرررررريقيرة العربية، هو  ل  

االنفصرام الواضر  بين عنوان المقطوعة الموسيقية ومضمونها. فال 

نجررد أي ارتبرراط بين العنوان والمضررررررمون، إ  يتم اختيررار العنوان 

مقطوعة الموسرريقية، فإ ا اسررتمعنا إلى بشرركل اعتباطي بعد وضررع ال

مقطوعة موسريقية، وليكن عنوانها )النخيل(، فإننا ال نشاهد أية نخلة 

 خالل سماعنا لكامل المقطوعة.
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ولعل سررامي الشرروا من االسررتثناءات القليلة في  ل . فهو يمتل  

قدرة فائقة في التصرروير في مقطوعاته الموسرريقية. والتصرروير الذي 

ر التصررروير كمصرررطل  موسررريقي، والذي يعني تغيير أعنيه هنا، غي

مقام العمل الموسرررريقي أو الغنائي، التصرررروير الذي أقصرررردس هنا، هو 

تعبير العمل الموسيقي عن عنوان هذا العمل. وس توقف عند نوعين 

من التصرررررروير عنررد سرررررررامي الشرررررروا. األول التصرررررروير بررالمفهوم 

 كلمات.الفوتوغرافي أو التشكيلي، والثاني التعبير عن ال

 

 * التصوير

سر توقف في موضروعة التصوير عند ثالثة نما ج من مؤلفات 

سررامي الشرروا الموسرريقية، وهي مقطوعات )طلول الفجر(، )أعرابي 

 في الصحراء( و)تهنين الولد(.

 ـــ طلول الفجر 2

تبدا المقطوعة بصياح الدي  الذي هو في تراثنا رمز طلول 

لمؤ ن عندما يتبيّن الخي  الصررررررربراح، يتلوس األ ان الرذي يؤديره ا

األبي  من الخي  األسررررررود من الفجر، تلي مطلع األ ان زقزقة 

العصرررافير التي تسرررتيقظ وتنطلق من أعشررراشرررها مع ظهور أول 

تباشرررير النهار. بعد  ل  يعود سرررامي الشررروا إلى األ ان وبشررركل 

خا  إلى العبارة التي تقول )حّي على الفالح( داعيا  الناس إلى 

والنهو  إلى العمرل. ثم يعود إلى صررررررريراح الدي   االسرررررررتيقراظ

فاأل ان فزقزقة العصرررافير، ويكون الختام مع تقاسررريم قصررريرة. 

ويعبر سرررررررامي الشررررررروا عن كررل مررا مّر معنررا بكمررانرره فق  دون 

 االستعانة ب ية مؤثرات موسيقية، 

 

 ـــ أعرابي في الصحراء 2
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 يتبدأ المقطوعة بموسيقا حزينة، تضعنا في أجواء األعراب

الذي يهيم على وجهه في الصحراء، وفج ة تهب الرياح الهوجاء 

التي يصرورها سرامي الشروا تصويرا  صوتيا  بديعا ، ونستمع إلى 

صررررروت آلة الربابة التي هي أحد رموز البداوة، يعزفها الشررررروا 

تقران على كمانه. وتترواح المقطوعة بين الموسررررررريقا الحزينة إبر

 وصفير الرياح. 

 

 ولدـــ تهنين ال 3

)تهنين الولررد( عبررارة حلبيررة تعني هرردهرردة ااألم لولرردهررا. تبرردأ 

المقطوعة بتمهيد موسريقي أقرة للتقاسريم وخاللها نستمع إلى مزيج 

من بكاء الوليد ومناغاته، وتصرررل دقة التصررروير عند سرررامي الشررروا 

 إلى درجة يُشعرنا معها أننا نستمع إلى وليد حقيقي. 

 * التعبير 

هنا قيام سررررامي الشرررروا بعزف كالم مغنّى أو وأقصررررد بالتعبير 

مرتررل، والتعبير عن هررذا الكالم برر وتررار كمررانرره. وإ ا اسررررررتمعنررا إلى 

األعمال الموسرررريقية التي قدمها الشرررروا في هذا المجال، سرررروق نرا 

كيف يكاد الكمان أن ينطق بالكلمات. ولقد قام سررررررامي الشرررررروا على 

يرات، فعزف كلمات كمرانره بر داء دور المطرة في العرديرد من األغن

األغنيرات، بينمرا قرامرت الفرقرة الموسرررررريقية المرافقة بعزف المقدمة 

ة لتل  األغنيات. والشرروا هو مبتكر هذس الطريقة، يواللوازم الموسرريق

وعنره أخرذهرا عرازفو الكمان بعدس ومنهم عبود عبد العال. وسرررررروف 

 نتوقف عند نمو جين في هذا المجال.

 

 ـــ أ ان الفجر 2

عة الموسرررررريقية هي أول مؤلفات سررررررامي الشرررررروا هذس المقطو

الموسرررررريقية وأهمها. وضررررررع نواتها وهو في الخامسررررررة من عمرس. 
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وحكررايررة هررذس المقطوعررة  كرتهررا في كتررابي )سرررررررامي الشرررررروا أمير 

الكمان(. وإ ا اسررررررتمعنا بتمعن إلى المقطوعة، سررررررنرا كيف ينطق 

ها ب الكمران برالكلمرات، برل إن الشرررررروا ينفرذ نفس التحليرات التي يقوم

المؤ ن من مد  وترجيع وصرعود وهبوط.، ولعل الشوا أول موسيقي 

 يعزف األ ان على آلة موسيقية على حد معرفتي. 

 

 ـــ دور )كادني الهوا( 2

وعزف سرررامي الشررروا كلمات العديد من األغنيات، منها )غني 

لي شررررروي شررررروي( ألم كلثوم و)بيلبقل  شررررر  األلماس( من التراث 

ال الورد( من العراق، وموشر  )يا غصن نقا الدمشرقي و)عمي يا بي

مكلال  برالرذهب( ألبي خليل القباني. وهذس األعمال الغنائية أّدا مثلها 

من جاء بعدس من الموسرررريقيين، لكن ما لم يجر  أحد على تقديمه هو 

الدور. فالدور يتهيّب المطربون من غنائه، فكيف بالعازفين؟... لكن 

مات واحد من أصرررعب ألدوار، إنه سرررامي الشررروا أدا على كمانه كل

 دور )كادني الهوا(.

اسررتمعت إلى الدور من ماري جبران ثم من يوسررف المنيالوي 

وبشرررررركرل خرا  الهرانر  الذي يتناوة فيه المطرة غناء عبارة من 

الدور واآلهات والليالي مع المذهبجية. ثم اسرتمعت إلى سامي الشوا 

ر المطرة والفرقررة كيف يؤدي نفس الهررانر ، قكران كمررانره يقوم بردو

الموسرررررريقية بدور المذهبجية.وكان أدا س بديعا ، وبشرررررركل خا  في 

المقطع الرررذي يبررردأ بعبرررارة )للحسررررررن دس... برررالطبع أميرررل(، فيغني 

المطرة )للحسررررررن دس( ويرّد عليه الكورس )بالطبع أميل(، ثم ت تي 

 اآلهات والليالي. 
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 والعشرون لثالموسيقا العربية الثا

 ودمنهور في القاهرة واإلسكندرية

 4012تشرين الثاني عام  1إلى  1من 

 إعداد: إلهام أبو السعود 

 

الهيئة العامة في  2512للسررررنة الثالثة والعشرررررون. أقامت عام 

القاهرة مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية في دار األوبرا بالقاهرة. 

 رجان والمؤتمر اللجنة العليا للمهرجان،أعدت المه

والمؤلفة من:أ. د. رشرا طحوم رئيسا  ومن السادة األعضاء : أ. 

د. ناديا عبد العزيز، د. زين نصرررار، أ. د. عاطف عبد الحميد، أ. د. 

شرررررريرين عبد اللطيف، أ. د. نجالء الجمبالي، د. إيناس هالل الدين، 

 د. نهلة فاروق مطر، أ. د. أحمد يوسف.

ومن اللجنة التحضرررريرية : األسررررتا ة الدكتورة إيناس عبد الدايم 

رئيس مهرجان ومؤتمر الموسرررررريقا العربية رئيسررررررا ، ومن السررررررادة 

األعضررررراء : أ. جيهان مرسررررري. مدير مهرجان ومؤتمر الموسررررريقا 

العربيررة، الموسرررررريقررار حلمي بكر، أ. يوسررررررف المهني، د. عفرراف 

اديا عبد العزيز، الفنان راضري، د. رضا رجب، األستا ة الدكتورة ن

نصررررير شررررما، اإلعالمي أمجد مصررررطفى، الفنان أمجد المطافي، د. 

ممرردوح الجبررالي، عرراطف عبررد الحميررد، د. محمررد قطررب، أ. حررازم 

 مصطفى، أ. محمد منير.

بدأت مراسرم االفتتاح في السراعة السرابعة من مساء يوم السبت 

فة الدكتور بحضررور وزير الثقا 2512تشرررين الثاني  1الموافق في 

جرابر عصررررررفور. بردأت فعراليرات االحتفال بكلمة لعسررررررتا ة جيهان 

مرسري مدير مهرجان ومؤتمر الموسريقا العربية بقولها مصر وطن 
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سررالمة حجازي والشرري  سرريد درويش والقصرربجي والسررنباطي وعبد 

الوهررراة وأم كلثوم، واآلن ونحن في هرررذا العرس الغنرررائي والرررذي 

اء العربي، أيضرررا  يجب أال ننسرررى في نسرررتعيد من خالله  كرا الغن

هرررذس الررردورة أسررررررمررراء كثيرة كررران لهرررا دور كبير في وجود هرررذا 

المهرجرران، فهررذس هي الرردورة الثررانيررة التي افتقرردنررا فيهررا أسررررررتررا تي 

الدكتورة رتيبة الحفني صررررراحبة فكرة هذا الكيان الكبير الذي نحتفل 

ان فهو به. وختمت األسررررتا ة جيهان كلمتها شرررراكرة جمهور المهرج

 الداعم األخوي حتى ت ل مصر رائدة الطرة والفن العربي.

بعرد  لر  بردأت الدكتورة إيناس عبد الكريم رئيس مجلس الهيئة 

العامة بالمركز القومي ورئيسررة مهرجان ومؤتمر الموسرريقا العربية 

الثالث والعشرررين كلمتها رحبت فيها بالضرريوف والفنانين العرة ثم 

ربي الذي تترسرررر  خطاس دورة بعد أخرا، أضررررافت هذس الملتقى الع

ن را  لدورس البارز في إثراء الحياة الفنية وإبهامه في ت صرررررريل القيم 

الموسرريقية لتكون مركزا  لتالقي المبدعين من فنانين وخبراء التراث 

الموسرريقي العربي التي حرصررت األوبرا المصرررية على أن تشررغل 

شرررررركال قوالب عربية حيزا  برنرامجهرا في تقرديم كرل مرا هو جرديرد أل

مختلفة للموسررريقا والغناء. وحرصرررا  على المشررراركة في هذس الدورة 

ورغبة من دار األوبرا سررتقدم يوميا  موهبة شررابة، رأينا من الواجب 

إفسرررررراح المجال أمامها، فشرررررربابنا نواة المسررررررتقبل وحراس التراث. 

ويحدونا األمل في غد مشررررق ملؤس التفا ل ألن الموسررريقا تدعو إلى 

 حب الحياة والحق والخير والجمال.

بعرد  لر  دعرت الدكتورة إيناس عبد الكريم نائب السرررررريد وزير 

الثقرافرة لتوزيع درول المهرجان وشررررررهادات التقدير على المكرمين 

 من رواد وأعالم الموسيقا العربية وهم:

الراحل يفن اإلعالمي وجدي الحكيم والموسرررريقار عطية شررررررارة 

ري )سرورية(، الفنان مجدي الحسيني )مصرر(، المطرة صرباح فخ

)مصررر(، الباحثة الموسرريقية األسررتا ة الهام أبو السررعود )سررورية(، 

المرحوم الفنان حسررررررين قدوري )العراق(، الشرررررراعر عمر لطبينة، 
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الفنان هاني شرنودة، ، الفنان فاروق الشرنوبي، الدكتورة مايسة عبد 

صررررطفى الغني )مصررررر(، الفنان محمد سررررالم)مصررررر(، اإلعالمي م

الطوانس)مصرررررر(، الفنان نصرررررر مجد توفيق )مصرررررر(،فنان الخ  

 العربي مصطفى خضير.

بعررد  لرر  برردأ الحفررل الفني برر وبريررت )الفن وطن( من كلمررات 

وألحان الموسرريقار العراقي نصررير شررما الشرراعر إبراهيم عبد الفتاح 

وإخراج مهدي السرريد بمصرراحبة أوركسررترا السررر، قيادة المايسررترو 

 داء مجموعة من األصوات الواعدة.سعيد كمال، أ

 مسابقة رتيبة الحفني للموسيقار والغناء

 أ ــ موضول المسابقة : الغناء العربي القديم والمعاصر.

 سنة. 25ــ  11مسابقة الشباة : من سن 

 ــ أداء أغنية تراثية. 1

 ــ أداء أغنية من اختيار المتسابق. 2

 بزق.ة ــ موضول المسابقة : العزف على آلة ال

 ــ تقديم عملين من التراث الموسيقي. 1

 ــ عمال  موسيقيا  من اختيار المتسابق. 2

 12ـررـرر  1ح ـررـرر موضول المسابقة : مسابقة الغناء لعطفال من 

 سنة

 ــ أداء أغنية تراثية 1

 ــ أداء أغنية من اختيار المتسابق 2

 مسابقة العزف لعطفال

 القانوند ــ موضول المسابقة : العزف على آلة 

تقديم عملين من اختيار المتسرررابق ي هر فيهما المسرررتوا التقني 

واألداء ولررره حرريرررة االخرتريرررار مرن الرترراث الرعربي أو لمؤلفين 

 معاصرين من العرة.
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 رـــــــالمؤتم

نراقش الباحثون الموسرررررريقيون المحاور األربعة، وكان المحور 

 األول:

 الموسيقا الروحية في حياتنا المعاصرة.

محور الثراني فكران : ال واهر الغرذائية المعاصرررررررة لف ا  أمرا ال

 وتلحينا  وأداء  .

 في العقد األخير وفي ظل التغيرات السياسية.

 أما المحور الثالث فكان : الموسيقا وتشكيل وعي الطفل.

ثم قدم المحور الرابع بعنوان : سبل إعادة الموسيقا العربية إلى 

 العربية.مسارها مع رصد الحاالت اإليجابية 

 : الموسيقا الروحية في حياتنا المعاصرة المحور األول

 الجلسة األولى : مقررها أ. د. كفاح فاخوري )لبنان(.

 ــ الموسيقا الروحية دعوة لتمجيد اإلنسان خبرات مسيحية.

 األة د. يوسف طنوس )لبنان(.

ـرررـررر راحة األرواح في السمال المباح السمال في العيساوي في 

 ليبيا.

 عبد هللا مختار السباعي )لبنان(.د. 

 ــ الموسيقا الروحية في حياتنا المعاصرة )لفتة المولوية(.

 أ. منى زريق الصاين )لبنان(.

ـررررـرررر الدالالت الروحية للحركة اإليقاعية المتناغمة عند لودلف 

 شتاغ.

 أ. مروان عبد السالم.  ر ية فنية كمثال من الموسريقا العربية

 )مصر(

د. دعام التوني .     لروحية العالقة والتناولـرررررررـررررررر الموسرريقا ا

 )مصر(.
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: ال واهر الغنائية المعاصرة لف ا  وتلحينا  وأداء   المحور الثاني

 في العقد األخير وفي ظل المتغيرات السياسية.

 أ. ميشيل المصري )مصر(  الجلسة األولى : مقررها 

يمان د. منيرة سل.   ــ الثورة الثقافية وإعاد تشكيل القضاء العام

 )مصر(

أ.  .   ـررررررررـرررررررر قطيعة غير مفهومة هل هناك من موسررريقا عربية 

 فيروز كراوية

   .ـرررررـررررر حساسية وحالة الن  الشعبي الموسيقي عند أيمن حلمي

 د. نهلة مطر )مصر(

أ. د. أمل جمال .  ـررررـرررر موسيقا الشوارل ما بين التسول واإلبدال

 الدين )مصر(

ة وما ت ثيرها على شكل األغنية ـرررررـررررر التغيرات السياسية الراهن

 الوطنية في مصر

 أ.د. منال عفيفي )مصر(

 : الموسيقا وتشكيل وعي الطفل المحور الثالث

 الجلسة األولى : مقررها أ. د. عواطف عبد الكريم )مصر(

 ــ اإلزدواجية الموسيقية ووصفها على تشكيل وعي الطفل

 د. محمود قطاط )تونس( أ.

ليتها في تطوير نمو ووعي الطفل ـررررررررـرررررررر دور الموسررريقا وفاع

 وتنشئته تربويا  

 هللا )فلسطين( جادد. خليفة 

ـررررررـرررررر عر  تجربة مشرول كلي آ ان صاغية لتنمية االبتكار 

 الموسيقي عند الطفل

 د. نهلة مطر )مصر(
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 ــ الموسيقا كمنجز مستقل وتكوين بنية وعي الطفل العربي

 د. كمال يوسف )السودان(

 رها : أ. د. ناديا عبد العزيز )مصر(الجلسة الثانية : مقر

 ــ دور المؤسسات العلمية في ت صيل الوعي الموسيقي للطفل

 د. حبيب طاهر العباس )العراق(

أ.د.  .دور الموسيقا في تشكيل الوعي السياسي لدا الطفل ـررررـرررر 

 سحر سيد أمين )مصر(

ـرررررـررررر دعم القيم األخالقية ألطفال المرحلة االبتدائية في األردن 

الل التوصيل األمثل لعناشيد المدرسية ـررررررـرررررر د. عالء من خ

 معين فري  ناصر )األردن(

ـرررررررـررررررر تشرركيل وعي الطفل من خالل تناول الموروث الغنائي 

الشعبي بشكل جديد )للطفل المصري نمو جا ( ـرـ أ.د. شريف 

 علي حمدي )مصر(

سرربل إعادة الموسرريقا العربية لمسررارها مع رصررد  المحور الرابع :

   إليجابية العربيةالحاالت ا

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

 ــ الفنون : تتحدا الزمن نحو  اكرة الغناء السعودي المستمرة

 (السعوديةأ. أحمد الواصل )

واإليقاعي مدخال  لتصويب مسار الموسيقا ـرـ الن امان السلمي 

 العربية

 )األردن(  حدادد. ناديا وائل  

الداخل كباة يساعد في رد الموسيقا العربية  ـررررررـرررررر التطور من

 لمسارها الصحيح 

 )مصر،لبنان(  سعدأ. مصطفى 
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ة شرها عبر الشبكة العنكبوتيـررررـرررر الموسيقا العربية وإيجابيات ن

 )األنترنيت(

 أ. هبة ترجمان )سورية( 

 مقررها  د. يوسف طنوس )لبنان(الجلسة الثانية : 

مستواها الطالئعي د. محمد  إلى سبل إعادة الموسيقا العربيةــ 

 الماجري )تونس(

سررربل إعادة مسرررارها نحو مقوماتها ـررررررررـرررررررر الموسرريقا العربية و

 اإليجابية

 عداي )العراق( نسيمأ. أسامة 

إلى مسارها د. عبد الجليل خالد  سبل إعادة الموسيقا العربيةـرـ 

 )ليبيا(

ــ سبل إعادة الموسيقا العربية إلى مسارها مع رصيد الحاالت 

 إليجابيةا

 )األردن( تيسيرد. أيمن 

سرررربل إعادة الموسررررريقا العربية لمسررررارها مع رصرررررد  المحور:

   الحاالت اإليجابية العربية

 مقررها  د. محمود عبد هللا الدهان )الكويت(الجلسة األولى : 

ـررررررـرررررر موسيقا العرة في الغرة من ور دانمركي أ. د. سورين 

 مولر سورنسن )الدانمرك(

ا العربية إلى المسار بين الهوية والتطور أ. ـرررررـررررر عودة الموسيق

 حمادي بن عثمان )تونس(

رصرد وتصنيف اإليقاعات الشعبية   : المحور  الجلسرة الثانية :

 الكويت نمو جا  

 مقرر الجلسة : حبيب ظاهر العباس )العراق(
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ـرررررررـررررررر رصررد وتطبيق اإليقاعات الكويتية د. خالد علي القالف 

 )الكويت(

ية بدولة الكويت د. بسام غازي البلوشي ـررررررـرررررر الخاصية اإليقاع

 )الكويت(
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 المهرجان

 

 الفرق المشاركة في المهرجان 

أوركسررررررترا السررررررر قيادة سررررررعيد كمال، فرقة عبد الحليم نويرة 

للموسرريقا العربية قيادة صررالح غباشرري وأحمد عامر، الفرقة القومية 

للتراث  ةالعربية للموسرريقا قيادة سررليم سررحاة، فرقة الموسرريقا العربي

قيادة محمد اسرررماعيل الموجي، فرقة اإلنشررراد الديني قيادة عالء عبد 

السالم، أوركسترا القاهرة السيمفوني قيادة سليم سحاة، فرقة أوبرا 

اإلسرركندرية للموسرريقا والغناء العربي قيادة عبد الحميد الغفار، فرقة 

د كورال مركز تنميررة المواهرب قيرادة االسررررررتررا ة الرردكتورة نراديررا عبرر

العزيز، فرقرة أم كلثوم للموسرررررريقرا العربية قيادة محمد سرررررريد علي، 

كورال أطفال األوبرا قيادة سرررررليم سرررررحاة، فرقة يوم شررررررق قيادة 

 فرات قدوري )العراق(.

 العازفون الصوليست

حسررررن شرررررارة )كمان(، عمرو سررررليم )بيانو( ، عماد عاشررررور 

ألرتبت )تشرللو(، ماجد سرور)قانون(، محمد ظهير )كمان(، سعيد ا

)إيقال(، مجدي الحسررريني )أورغ(، ممدوح الحبالي )عود(، صرررابر 

 عبد السالم )قانون(، إيهاة عبد المجيد )كمان(.

 

 أسماء المطربين والمطربات تبعا  لترتيب الحفالت

المسررررح الكبير : هاني شررراكر ، مروة ناجي، إياد بشرررير، هالة 

توفيق، القصررير، عماد خطاة، كرار صررالح، محمد هاشررم، عباس 

مي فراروق، مردحرت صررررررال ، خرالرد سررررررليم، رحراة مطاول، علي 

الحجرار، أمجررد العطررافي، كررارمن سررررررليم، ملحم زين، فؤاد زبررادي، 

 مروان خوري، صفوان بهلوان، أمال ماهر.
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المسررح الصرغير ومسررح معهد الموسريقا ومسررح سيد درويش ومسرح 

 دمنهور

الحلو،  أنس صررررررباح فخري، أحمد إبراهيم، إيمان باقي، محمد

محسررررررن فاروق، ناديا مصررررررطفى، إيمان البحر درويش، عصررررررام 

 محمود.

 توصيات مهرجان ومؤتمر الموسيقا العربية الثالث والعشرون

ـرررررررررـررررررررر تشررررجيع إعداد برامج إ اعية وتلفزيونية عبر الشرررربكة 

العنكبوتيرررة بمختلف التراثيرررات العربيرررة، دعوة وسررررررررائرررل اإلعالم 

ور اإلعالم لنشررررررر الثقررافررة واإلعالميين في مؤتمرات لمنرراقشرررررررة د

 الموسيقية الجادة.

تبادل المعلومات المتعلقة بالنشاط الموسيقي في البالد العربية ـرررررـررررر 

 خالل البريد اإللكتروني.

ـررررـرررر العمل على تنفيذ خريطة تحدد المعاهد الموسيقية الموجودة 

 في العالم العربي ووصفها على شبكة األنترنيت.

العرة لإلهتمام بتن ير الكتابات ـرررررررـررررررر دعوة الباحثين والعلماء 

 الهامة للسمتشرقين في مجال الموسيقا العربية.

ـرررررـررررر ت كيد الهوية الموسيقية العربية ك ساس في العملية التربوية 

 في مناهج التعليم الموسيقي بمستوياته كافة.

ـررررررررـرررررررر تنمية االرتجال عند الطفل من خالل تكثيف االسرررتمال 

 والتذوق لديه.

 

 

 

 لــــــــدلي
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 إلى األعمال األوركسترالية الهامة

 

 سيغموند سبيث

 ترجمة: محمد حنانا

 

 االنطباعيون النغميون

على ما دعي في الواقع « الحداثة»غرالبرا  ما انطبق مصررررررطل  

من هذس الناحية، فالموسرررريقا تسررررير على نحو متواز  «. االنطباعية»

ل، تُ هر خطوطا  مع الرسررم. إن لوحة لـرررررررر مونيه، على سرربيل المثا

كفافية )الخطوط التي تحدد األشرررركال( مبهمة وجوا  ضرررربابيا  موحية 

 .  (1)بت ثير الموسيقا االنطباعية

علميرا ، تحردث هرذس الت ثيرات الموسرررررريقية عن طريق التوظيف 

المتواصرررل لنغمات السرررلسرررلة التوافقية التي تتردد طبيعيا  مع النغمة 

عاد الكاملة والمقامات الكنسرررية األسررراسرررية، واسرررتخدام السرررلم  و األب

القررديمررة. كمررا يجري تجنررب الخ  اللحني المرر لوف في المرردرسرررررررة 

الكالسرررررريكيرررة، والهرررارموني التقليررردي للررردرجرررة األولى )التونيررر ( 

والخرامسررررررة )الدومينانت( والرابعة )السرررررروبدومينانت(. كذل  يحل 

محررل التحوير المقررامي كوردات غير متوقعررة ومن دون تحضررررررير 

تسررلسررالت ليسررت  ات قرابة، وحتى تدلفات متنافرة. ومع مسرربق، و

 لر  التزال االنطباعية بعيدة عن الحداثة الحقيقية وأسرررررراليب مابعد 

الحداثة. إنها رسرررم ب لوان خافتة وبخطوط ك فافية مبهمة، ولكن بفتنة 

 وجا بية طالما امتلكهما مثل  ل  الرسم. 

  2126 ــ 2681 كلود ديبوسي

طريق إلى االنطباعية الموسيقية. لكن ديبوسي لقد عبد شوبان ال

هو،في الواقع، من أسرررررس  ل  األسرررررلوة، وبذل  غدا األة الفعلي 
                                                           

 فون أحد آلهة الحقول والقطعان عند الرومان. )المترجم(ــ  1
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للحداثة بوجه عام. انتسرررب ديبوسررري إلى كونسررررفتوار باريس حين 

 كان في الحادية عشرة من عمرس. 

درس مع عدة أسررراتذة، الهارموني على نحو خا  مع دوران. 

نعم برعاية السرررررريدة فون مي   1112عام  إلى 1115وبدء  من عام 

)صررررررديقرة تشررررررايكوفسرررررركي المحبوبرة(. وقرد آزرتره في طموحراته 

 الموسيقية، وأتاحت أمامه فر  السفر إلى العديد من البلدان. 

، وبعررد عرردة محرراالت، نررال جررائزة رومررا على 1112في عررام 

 ، قُردمرت فيما بعد ك وبرا. لكنه كان يقوم في«اإلبن المبرذر»كرانتراترا 

 ل  الحين بتجريب هارمونيات جديدة، ثائرا  في  ل  على الصررررررين 

( وفانتازيا 1111الموسرررررريقيرة التقليردية. إن المتوالية السرررررريمفونية )

( ت هران شيئا  من أفكارس الثورية. في 1132البيانو واألوركسرترا )

 «بريلود أصررريل فون»فاج  العالم الموسررريقي بمقطوعته  1132عام 

لياس بي»شررررررعبيرة بين مؤلفراتره. وقد  هبت أوبراس التي ظلرت األكثر 

أبعررد من  لرر  في أصرررررررالتهررا، وربمررا عرردت نررادرة في « وميليزانررد

وغير  ل  من « البحر»مجرالهرا. وإن نوكتوراته الثالثة ومقطوعته 

 األعمال تسير في  ل  األسلوة المميز. 

بعد معاناة طويلة وقاسررية مع مر   1311توفي ديبوسرري عام 

 السرطان. 

، 1132عام « بريلود أصررريل فون»لف ديبوسررري مقطوعة أ

، بقيادة غوستاف دوريه. 1132وقدمت أول مرة في باريس عام 

وقد جاء برنامج هذس المقطوعة الشررررهيرة من قصرررريدة للشرررراعر 

مشاهد »ماالرميه. وقد أجمل ديبوسي البريلود كاستحضار لـرررـررر 

متعررراقبرررة تزول فيهرررا رغبرررات وتوق فون في حرارة مرررا بعرررد 

 «. ل هيرةا

تعزف آلرررة الفلوت على الفور نغمرررات واهنرررة معلنرررة الثيمرررة 

 الرئيسية لهذس المقطوعة: 
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تتطور هرذس المحراكراة لمزمرار اإللره فون في طرق متنوعة: مع 

األوبوا والكالرينيت والهارة، وكلها تشارك في خلق إثارة. تعزف 

ها. آالت الهورن المكتومة الصرررروت وآلة فيولونسرررريل منفردة أدوار

ويخلق العر  الختررامي للثيمررة ترر ثيرا  ال ينسررررررى، بينمررا تتالشررررررى 

 الموسيقا. 

حول راق  الباليه الع يم ينجينسركي موسريقا ديبوسي هذس إلى 

 باليه، لكن المؤلف استهجن التقديم واصفا  إياس بالقبي . 

حرررازت نوكتورنرررات ديبوسرررررري الثالثرررة )غيوم، احتفررراالت، 

ونشرت في  ات  1131وضعها عام سريرينات( شرعبية مماثلة. وقد 

 العام. 

تعد مقطوعة البحر لـرررررررر ديبوسررري أهم عمل أوركسرررترالي، وقد 

وأهررديررت إلى جرراك دوران الررذي  1352و  1351كتبررت بين عررامي 

. وقد قدمت أول مرة في باريس في  ات العام 1355نشرررررررهرا عام 

هي في الواقع مجموعة من « البحر»الذي نشرررت فيه. إن مقطوعة 

 اسكتشات سيمفونية، وهاهي  ي عناوينها: ثالثة 

 ــ في البحر منذ الفجر حتى ال هيرة. 

 ــ لعب األمواج. 

 ــ حوار بين الري  والبحر. 

الموسرريقا  كورية وانفعالية أكثر مما يتوقع المرء من ديبوسرري، 

وتصررررررل إلى  روات متعرراقبرة مؤثرة. فهررذا هو البحر الهرائج األكثر 

بحر هاد  »نردلسررررررون في افتتراحيته تهرديردا  ورهبرة من وصررررررف م

 «.  ورحلة موفقة

لـرررررررررررـ « صرررررور»إيبيريا، وهي الصرررررورة الثانية في مقطوعة 

ديبوسرررررري، وجرردت أيضرررررررا  مكررانررا  لهررا وسرررررر  أعمررال ديبوسرررررري 

األوركسررررررترالية الهامة. إنها موسرررررريقا انطباعية مع تلمي  بارز إلى 

رد إلى مجإسرررررربانيا في إيقاعاتها وألوانها النغمية، ومع  ل  ال تهب  

ت ثيرات المحاكاة الواقعية. والعنوان مسررروغ من حيث المزاج ال من 
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حيث التفاصرررررريل الدراماتيكية. هناك ثالثة أقسررررررام: في الشرررررروارل 

 والطرق الفرعية، عطر الليل، صباح يوم االحتفال. 

 2198ــ  2681 موريس رافيل

غالبا  ما يقارن هذا المؤلف بـررررررررررر ديبوسررررري على الرغم من أن 

ه يختلف تماما  عن أسررررررلوة ديبوسرررررري، فهو أقل انطباعية، أسررررررلوب

ومعالجته أكثر وضروحا  ودقة، ويسرتخدم كوردات التاسعة التي كان 

 ديبوسي مولعا  بها. 

. وكان من قبل 1131درس رافيرل التر ليف على يرد فوريه عام 

(  وقد وزعها فيما 1135آللتي بيانو )«هابانيرا»قرد كترب مقطوعرة 

 .  «رابسودي إسبانيول»لتغدو جزءا  من مقطوعة بعد لعوركسترا 

حيث  1133ظهر رافيل أول مرة بصرررفة قائدا  أوركسرررترا عام 

 من المخطوطة. « شهرزاد»قاد افتتاحية 

(، 1325« )الفالس»تضمن أعمال رافيل األوركسترالية أيضا  

في « ضري  كوبيران»(، 1311ــ  1353« )دافنيس وكلويه»باليه 

(، 1312« )أمي الوزة»(، 1313راليرررة )نسررررررختهرررا األوركسررررررت

الشررهير « البوليرو»(، و1322آللة كمان مع األوركسررترا )«تزيغان

وبع  « السررراعة اإلسررربانية»(. كما كتب أيضرررا  أوبرا 1321جدا  )

 أعمال موسيقا الحجرة واألغاني ومقطوعات البيانو. 

من أعمررال رافيررل المبكرة »دافنيس وكلويرره »ربمررا تعررد برراليرره 

قد تكون أهم موسريقا كتبها مباشرة لعوركسترا. إنها في الواقع التي 

باليه كلفه بكتابتها دياغيليف، لكنها، عموما ، تسررررمع اليوم في شرررركل 

 متواليتين أوركستراليتين. 

تتضمن المتوالية األولى ثالثة أقسام: نكتورن، إنترلود، رقصة 

الت في الحفعسرررررركرية. لكن المتوالية الثانية هي التي تسررررررمع دائما  

الموسرريقية. وهذس تتضررمن أيضررا  ثالثة أقسررام: الفجر،إيماء، رقصررة 

 عامة. 
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ثمرة برنرامج لهرذس المتواليرة طُبع في المدونة الموسرررررريقية، وهو 

في القسررررررم األول يكتشررررررف الرعاة «. لونغوس»مبني على قصررررررة 

دافنيس وهو نائم أمام مغارة الحوريات. حين يصررررررحو يروح يبحث 

حين ت هر كلويرره محوطررة براعيررات الغنم يبرردو برر لم عن كلويرره. 

قررد شرررررررفهررا إحيرراء لررذكرا الحوريررة  (1)واضررررررحررا  برر ن اإللرره برران

 التي تحولت إلى قصبة صنع منها بان مزاميرس.  (2)سيرنيكس

القسررررم الثاني من المتوالية هو إيماء موسرررريقي فيه يمثل دافنيس 

 .وكلويه قصرررة بان وسررريرنيكس. يلي رقصرررتها أصررروات مزمار بان

 يتعهد العاشقان بالوفاء بحضور فتيات يرتدين زي كاهنات باخوس. 

 ة. فيها يقود دافنيس وكلويه البقي« جلبة فرحة»رقصة الختام هي 

األوركسررررررترالية « الفالس»ربما ي تي من حيث األهمية مقطوعة 

 وقد بدأ بكتابتها أثناء«. قصرررريدة مصررررممة للرق »التي دعاها رافيل 

 12وقدمت أول مرة في  1325ولى وأكملهرا عرام الحرة العرالميرة األ

. الرثيمرررات في هرررذس المقطوعرررة فيينررراويرررة في 1325كرررانرون عرررام 

طرابعهرا،وتتكون الموسرررررريقرا من ثالثة أقسررررررام زودها المؤلف ببرنامج 

 محدد. 

ويبدأ مع إيحاء بفوضرررى شررراملة، « ميالد الفالس»القسرررم األول 

 ه األمثل. وتدريجيا  تصل إلى شكل الفالس الم لوف نمو ج

القسرررررم الثاني مكرس للفالس بحد  اته، في حين يقدم القسرررررم الثالث 

 نمو جه األمثل.

إن دوران الغيوم »إن وصف رافيل لهذس الموسيقا جاء كالتالي: 

يعطي لمحرررات، من خالل الثغرات، لعزواج الراقصررررررررة. تتبعثر 

 الغيوم شرريئا  فشرريئا . يرا المرء صررالة كبيرة، أناس في حشررد يدور.

                                                           
 ل والقطعان عند اإلغريق. )المترجم(.: إله الغابات والحقو ــ بان 1
: حورية الحقها بان لكنه أمس  بدال  منها قصبة سمع منها صوتا  فجعل منها مزمارا  سيرينكســ  2

سرررمي بمزمار بان أو مزمار الرعاة. وكذل  تدعى سررريرنيكس. )معجم األسررراطير( ترجمة حنا 

 عبود.
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تدريجيا  يضرررراء المشررررهد. ينفجر ضرررروء الثريات. بالط إمبراطوري 

 . هي  ي ثيمة الفالس الرئيسية: 1155وجد نحو عام 

 

الذي أهداس لـررـ « بوليرو»العمل األكثر شهرة هو، بالطبع، الـررـرر 

. توحي 1321إيردا روبنشررررررتراين التي قردمتره في براريس كباليه عام 

انية مع راقصة ترق  فوق الموسيقا بلوحة لـررررـرررر غويا ـرررر حانة إسب

إحرردا الطرراوالت، وترردريجيررا  تسررررررتجلررب جميع انتبرراس المشررررررراهرردين 

 وتدفعهم إلى الهياج. 

المقطوعرة من النراحية الموسرررررريقية بارعة جدا ، إنها تتضررررررمن 

إيقراعرا  متواصررررررال  ولحنرا  رتيبرا  يعراد تكرارس، يبردأ بب ء متجها  نحو 

. إيقررال البوليرو  و وزن القمررة، فيرره تلعررب آالت اإليقررال دورا  هررامررا  

 ثالثي، وقد استخدمه رافيل بهذس الصورة: 

 

تعلن آلررة الفلوت أوال  الثيمررة اللحنيررة، ثم ترر خررذهررا عرردة آالت 

مختلفة، على نحو إفرادي وفي مجموعات، وأخيرا  تصررررررل جميعها 

 إلى إعصار صوتي: 

 

وُكتررب في األصرررررررل « أمي الوزة»العمرل المبكر لرافيررل هو 

و، ووزعه رافيل فيما بعد لعوركسرررترا. قدم العمل أول آللتي بيان

. ويعود 1315مرة بصررررفته مقطوعة آللة بيانو )أربع أيدي( عام 

، وقد قدمت في 1311تاري  النسررررررخة األوركسررررررترالية إلى عام 

 . 1312باريس عام 

القسررررررم األول «: أمي الوزة»هناك خمسررررررة أقسررررررام لمقطوعة 

على عبارة موسرررررريقية افتتاحية  وهو مبني« برارفران للجمال النائم»

إبهام »تعزفها آالت الفلوت والهورن والفيوال ــ القسم الثاني بعنوان 

 الذي فسرس باقتباس من قصة بيرول. « توم
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القسررررررم الرابع « إمبراطوريرررة البررراغودات»القسررررررم الثرررالرررث 

 «.  حديقة الجنية»ــ القسم األخير « محادثات الحسناء والوحش»

 الفالسررررررات النبيلة»رافيرل آللرة البيرانو هو ثمرة عمرل آخر كتبره 

، وقدم أول مرة 1311ونشررر عام  1315وقد ألفه عام «. والعاطفية

. ويعود تاري  توزيعه لعوركسرررترا 1311في التاسرررع من أيار عام 

، وقردم كمرافقة لباليه أديالئيد أو لغة الزهور. هناك 1312إلى عرام 

 ختام بطئ وكلها تعزف منثمانية أقسرام، في الواقع سربعة فالسات و

 دون توقف وتبدأ بمفتاح صول ماجور وتنتهي به. 

المقطوعة المبكرة التي حولها رافيل من آلة بيانو إلى أوركسترا 

 1355وقد كتبها عام « ألبورادا ديل غراشيوزو»هي مقطوعة 

وحازت شهرة كبيرة، وتعد نمو جا  جيدا  على موهبة رافيل في تقديم 

 نية. األجواء اإلسبا

الرابسودي »مقطوعة  1351بهذس الروح  اتها كتب رافيل عام 

، وهي متوالية من أربع حركات وضرررع رافيل لها أربعة «اإلسرررباني

 ــ فيريا. 2ــ هابانيرا، 1ــ ماالغينا، 2ــ مقدمة لليل، 1عناوين: 

آللة الكمان واألوركسرررترا عام « تزيغان»كتب رافيل مقطوعة 

في   ات العررام. هي مقطوعررة بررارعررة ، وقرردمررت في برراريس 1322

 تتمتع بخطوة كبيرة لدا عازفي الكمان. 

أنهى رافيل كونشررتو البيانو في صول ماجور، بعد أن عمل 

وقرردم في  ات العررام بقيررادة  1312عليرره طوال سرررررررنتين، في عررام 

المؤلف. هنراك ثالث حركات في هذا الكونشررررررررتو: أليغرامينت، 

ى خفيفررة ومرحررة، الثررانيررة تبرردأ أداجيو، بريسرررررررتو. الحركررة األول

بمقطع طويرررل آللرررة البيرررانو المنفردة، الثرررالثرررة رشررررررريقرررة مليئرررة 

بالسرينكوبات األوركسرترالية التي تقترة كثيرا  من موسيقا الجاز 

األمريكيرة. وقرد أكرد رافيل ب نه وضرررررررع أفضرررررررل ما لديه في هذس 

 الموسيقا. 
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عازف ل هناك كونشرررتو بيانو آخر لليد اليسرررا فق  كتبه رافيل

 البيانو بول فايتغنشتاين الذي أصيبت يدس اليمنى أثناء الحرة. 
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 2121ــ  2682 ألكسندر سكريابين

 

في أي حديث عن الموسرريقا االنطباعية ينبغي أن يُذكر اسررم 

و « قصرررررريدة النشرررررروة »و« القصرررررريدة اإللهية»سرررررركريابين. إن

وحرردهررا كررافيررة لتعطيرره مكررانررا  هررامررا  في حقررل « بروميثيوس»

موسرررريقا األوركسررررترالية الحديثة. هذا إلى جانب ت ثيرس الكبير ال

 على المؤلفين المعاصرين.

على الرغم من أنره تدرة كطالب في الكلية الحربية، انتسررررررب 

إلى كونسرررررررفتوار موسرررررركو.درس العزف على آلرة البيانو على يد 

أصررب  مدرسررا   1131سررافونوف، والت ليف على يد تانييف. في عام 

زار  1351ـرررـررر  1351و في الكونسرفتوار. ما بين عامي آللة البيان

سررررركريابين باريس وبلجيكا وسرررررويسررررررا، بعد  ل  قصرررررد الواليات 

 المتحدة، وأخيرا  تقاعد وأمضى البقية الباقية من حياته في موسكو. 

كتب سررركريابين خمس سررريمفونيات ثالث منها هامة جدا  وسررر  

ورالي في مي ماجور أدة الموسرريقا األوركسررترالية: األولى عمل ك

op.26  والثرانية في دو ماجور 1135يعود تراري  تر ليفره إلى عرام ،

op.29  الثالثة هي المعروفة بـ 1351ـرررـررر  1131ُكتبت بين عامي ،

 1351، وقد كتبها عام  op.43في دو مينور « القصررررريدة اإللهية »

بقيرررادة آرتور نيكيش،  1355وقررردمرررت أول مرة في بررراريس عرررام 

 ت العام. ونشرت في  ا

ُوصررفت الفكرة األسرراسررية التي ترتكز عليها موسرريقا سرركريابين 

زمر وت«. الفن كديانة وديانة كشرريء يتضررمن إدراكا  للفن»على أنها 

القصريدة اإللهية إلى تحرير الروح من القيود األرضررية وصوال  إلى 

التعبير الحر عن الشررررررخصرررررريرة المطهرة. ويتطلرب أداء هرذا العمل 

. تعر  المقدمة ثالث موتيقات فُسرررررت ب نها )أ( أوركسررررترا كبيرة

الع مة اإللهية،)ة( دعوة لإلنسرررران، )ج( خشررررية االقتراة،اإليحاء 

 بالتحليق. وت هر هذس الموتيفات في كل مكان في السيمفونية: 
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. op.54 «قصرريدة النشرروة»كتب سرركريابين سرريمفونيته الرابعة 

. وقد 1351رك عام ، وقدمت في نيويو1351ـررـررـرر 1351في عامي 

فسررررت ب نها التعبير عن نشررروة الفعل الذي ال يعيقه شررريء، والفرح 

 في النشاط الخالق. 

تتضرررمن المقدمة موتيفين: األول تقدمة آلة الفلوت ويُفسرررر على 

، «الكفرراح اإلنسرررررراني للوصررررررول إلى المثررل األعلى»أنرره يرمز إلى 

عي ذات التي تثيمررة الرر»الموتيف الثرراني تقرردمرره آلررة الكالرينيررت وهو 

 ثم تتابع السررريمفونية سررريرها في شررركل السررروناتا مع «.  اتها تدريجيا  

الثيمرررة الثرررانيرررة في «. تحليق الروح»موضررررررول رمزي يعبر عن 

جزئين، صررررروت في األعلى في الهارموني وصررررروت في األسرررررفل. 

الثيمررة الثررالثررة مهيبررة تقرردمهررا آلررة الترومبيررت. يترر رج  أسررررررلوة 

ريررابين المحررافظ في الفترة األولى، الهررارموني بين أسررررررلوة سررررررك

واألفكار المتقدمة التي وصرررل إليها في النهاية. السررريمفونية هي، في 

 الواقع، موسيقا مجردة بصرف الن ر عن التضمينات البرنامجية. 
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س، بروميشو»تحمل السيمفونية الخامسة لـررررر سكريابين عنوان 

وأنهاها  1353بدأ بكتابتها في بروكسيل عام  op.60« قصيدة النار

، وقرردمررت أول مرة في موسرررررركو بقيررادة 1315في موسرررررركو عررام 

، وعزف سرركريابين دور البيانو. هذس هي 1311كوسرريفيتسرركي عام 

تعبير المؤلف عن الحكمررة اإللهيررة،عن اإليمرران بررالتقم  وألوهيررة 

 اإلنسان الجوهرية في وصوله إلى حالة النرفانا المعروفة في الهند. 

ين ال يعني هنا الشرررخصرررية الكالسررريكية إن بروميثيوس سررركرياب

في األسررطورة اليونانية الذي ُرب  إلى صررخرة لتنهشرره النسررور، بل 

هو ابن الشررررعلة والحكمة ممثال  المثل األعلى بدل الفردية. وما يميز 

هذس السرريمفونية هو أن الموسرريقا تصرراحبها ألوان  تُبث على شرراشررة. 

رانج، ومفترراح ري فمفترراح دو يبررث لونررا  أحمر، ومفترراح صررررررول أو

أصررفر، ومفتاح ال أخضررر، ومفتاح فا أحمر غامق ....إل . ولكن لم 

يُثبرررت وجود أي عالقرررة بين هرررذس النغمرررات واأللوان. كرررذلررر  يجرررد 

المسررتمعون أثناء التقديم صررعوبة في تتبع األلوان وفهم الموسرريقا في 

  ات الوقت. 

لى عوهو مبني « الكورد الصوفي»ابتكر سكريابين ماُدعي بـرـ 

سررررلسررررلة رباعيات دو، فادييز، سرررري بيمول، مي، ال، ري. وتتطلب 

 أوركسرررترا كبيرة إضرررافة إلى« بروميثيوس»القصررريدة السررريمفونية 

بيررانو وأورغن. هنرراك ثالث ثيمررات هررامررة: األولى تقرردمهررا آالت 

 الهورن، الثانية آالت الفلوت، الثالثة آلة البيانو. 
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 ل الفتنةـــرس

ن األوركسررررررتراليين الررذين ينتمون إلى هنرراك عرردد من المؤلفي

أزمنررة مختلفررة يبرردو أنهم يقرراومون التصررررررنيف الرردقيق لوال براعتهم 

المشررررتركة في كتابة موسرررريقا فاتنة. إنهم يبقون، في بع  الحاالت، 

أحيررراء في برامج الحفالت الموسرررررريقيرررة من خالل مقطوعرررة أو 

 يمقطوعتين لكررل منهم. لكن هررذس المقطوعررة المنفردة تكتسرررررررب ف

الغالب شرررعبية أكبر من تل  اإلبداعات المتقنة لعسررراتذة األع م. إن 

جا بية تل  األعمال، التي تنمو شررعبيتها باسررتمرار، ينبغي أن نعدها 

 دليال  صادقا  على قيمتها الدائمة. 

 
 

  2198ــ  2682 أنتونين دفورجاك

 

ربما يمكن تصررنيف هذا المؤلف التشرريكي ضررمن الكالسرريكيين 

ن را  ألنه كتب ليس أقل من تسرع سرريمفونيات وعدة أعمال الحديثين 

أخرا أوركسرترالية. لكنه يُذكر على نحو خا  من خالل إبداعيين 

 متميزين فيهما عنصرا  فاتنا  ال ينكر. 

غادر دفورجاك مسرق  رأسره في السادسة عشر لتجنب إمكانية 

على أن يغرردو لحررامررا  )كرران ابنررا  للحررام(. ولمررا كرران قررد تعلم العزف 

الكمان انتسررررررب إلى مدرسررررررة األورغن في براغ، وفيها تخرج عام 

. ومنرذ  لر  الحين عاو حياة ال اسررررررتقرار فيها عمل خاللها 1112

عازفا  على الفيوال في أوركسررررترا المسرررررح الوطني في براغ. كان 

لكورس مختل  « تراتيل»مؤلفره األول الرذي لفرت األن رار إليره هو 

. بعد ثالث سررنوات من  جائزة 1112م وأوركسررترا، وقد قدم في عا
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الحكومة النمسرروية عل سرريمفونيته في مي بيمول ماجور التي قدمت 

 بقيادة سميتانا.  1112في براغ عام 

قررام ليسرررررررت وبراهمز وهررانس فون بيلو بتشررررررجيعرره، وعبروا 

بررإخال  عن إعجررابهم بموسرررررريقرراس )عرردس براهمز خليفترره(. في  لرر  

كنيسرررة سررران دالبيرت في براغ. وما الوقت عمل عازفا  لعورغن في 

عين مديرا  لكونسرفاتوار الموسيقا في  1135ـررررـرررر  1132بين عامي 

لعالم من ا»نيويورك، وفيها أكمل دفورجاك سرريمفونيته األكثر شررهرة 

 في مي مينور.  Op.95«.  الجديد

لقد حصرررل جدل كثير بخصرررو  هذس السررريمفونية خصررروصرررا  

قا الشررعبية الخاصررة بزنوج حول اسررتعارات دوفورجاك من الموسرري

أمريكرا. )حتى أنره أتهم ب نه اسررررررتخدم ألحانا  هندية، لكن الموسرررررريقا 

نفسررررررهررا التثبررت تلرر  الخلفيررة. واآلن هنرراك إجمررال على أن هررذس 

السرريمفونية هي، على نحو أسرراسرري، بوهيمية ولكن مع لمسررات من 

عناصر أمريكية، مجسدة بذل  أفكارا  موسيقية تعكس حنين المؤلف 

 ى الوطن إ  لم يستطع أبدا  الت قلم خارجه. إل

دمرررت سرررررريمفونيرررة  أول مرة، من « من العرررالم  الجرررديرررد»قرررُ

بقيررادة أنتون زيرردل، وكرران  1132المخطوطررة، في نيويورك عررام 

أيار من  ات  25دفورجراك بين الحضررررررور. وفعليا  أكمل العمل في 

، التي االعام، وكان التوزيع األوركسرترالي قد أبحر في سبيلفيل، أيو

 تقطنها جالية بوهيمية كبيرة. 

ادعى الناقد الموسيقي هنري كريبيل والمؤلف ـرررـررر المغني الزنجي 

هنري بورليرره أنهمررا زودا دفورجرراك بثيمررات أمريكيررة، لكن المؤلف 

كتب إلى قائد األوركسرررررترا أوسررررركار نيدبال، الذي قدم العمل أول مرة 

ح تل  لت أن أكتب فق  بروحاو»في برلين، ينكر تلر  المرديونية قائال : 

 «.  األلحان األمريكية

الثيمة االفتتاحية لهذس السرررررريمفونية، الشررررررهيرة عن جدارة، تلي 

 مقدمة بطيئة، وفيها شيء من طابع موسيقا الراغتايم )السينكوة(:
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 يُ هر اللحن الثانوي الكثير من روح رقصة فالحية أوربية:

 

الزنوج مع احتمال يحاكي الموضررررول الثاني الحقيقي موسررررريقا 

« swing low,sweet chariot»ترر ثير األغنيررة الرردينيررة الزنجيررة 

وأغنيرة أخرا زنجية دنيوية. وبهدف المقارنة نورد لحني األغنيتين 

 تحت ثيمة دفورجاك: 

 

 

 

هناك تطوير مهم للثيمة االفتتاحية، ثم تعود لل هور المواضرريع 

جة إضرافية للموضول الثالثة في إعادة العر  مع كودا تُ هر معال

 اللحني األول. 

تتضمن الحركة الثانية البطيئة ـرـ الرغو ــ لحنا  شجيا  تقدمه آلة 

 الهورن اإلنكليزي: 

 

 

هنرراك ثيمررة مغررايرة تقود إلى التررذكير بررالمررادة الثيميررة للحركررة 

 األولى في أسلوة دائري:  

 

ت ايعود مقطع الالرغو قبرل ختام الحركة، وتعيد الكودا الكورد

 الوقورة التي استخدمت كمقدمة. 

يتبع  لرر  حركررة سرررررركيرزو المعرة، وهي مبنيررة على نتف من لحن 

 في مفتاح مينور: 
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هناك تريوان، األول يوحي برقصرررررة ريفية  ات طابع بوهيمي 

 أكثر منه أمريكي: 

 

كلت من كوردات ماجور. هناك  التريو الثاني يتضررررمن ثيمة شررررُ

 ية للسيمفونية. كودا تذكر بالثيمة االفتتاح

تبدأ الحركة األخيرة بمقدمة تتضرررررمن كوردات وأوكتافات من  

( الحركة sequencesالمحتمرل أنهرا مسررررررتمدة من تسررررررلسررررررالت )

البطيئة، ثم تسرررير نحو ثيمة فخمة في مفتاح السررريمفونية األسررراسررري 

 )مي مينور(: 

 

الثيمررة الثررانيررة تتسررررررمم بطررابع الخفررة والقفز، وهي تغرراير اللحن  

 تتاحي:االف

   

بعررد التطوير هنرراك إعررادة عر  وكودا متقنررة تعيررد نتفررا  من 

جميع الثيمات الهامة للحركات السررابقة جاعلة السرريمفونية دائرية 

الشرررركل مع السررررينكوة االفتتاحي الذي يقود منطقيا  إلى كوردات 

 مي ماجور الختامية. 

 op.60سررريمفونيات دفورجاك األخرا نادرا  ماتسرررمع: األولى 

. والسرررررريمفونيات 1115ري ماجور يعود تاري  ت ليفها إلى عام  في

في  op.88فا ماجور؛  op.76في ري مينور، op.70األخرا هي 

(؛ واحدة في مي بيمول ماجور وأخرا في 1113صررررررول ماجور )

ري مينور، واثنتان في دو مينور لم تنشرررررا. من هذس السرررريمفونيات 

ان ، تعزف«من العالم الجديد» هناك إثنتان، إضرررررافة إلى سررررريمفونية 

بانت ام هما الثانية والثالثة. السيمفونية التي تُعرف بالثانية كانت في 

ة ف، وقد كلفته بت ليفها جمعيالواقع الخامسررررررة بحسررررررب تاري  الت لي

لندن الفلهارمونية وقدمتها تل  األوركسررررترا أول مرة بقيادة المؤلف 

 . 1115في نيسان عام 
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قُدمت أول مرة في   op.76السرررررريمفونية الثالثة في فا ماجور  

 بقيادة أوغست مانز.  1111لندن في نيسان عام 

ية افتتاح»األكثر شرررعبية من هذس السررريمفونيات غير الهامة هي 

وهي واحرردة من ثالث افتترراحيررات قرردمهررا دفور  op. 92« الكرنفررال

حين كان على وش  السفر إلى نيويورك.  1132جاك في براغ عام 

هرذس االفتتراحيرات كتبت وقدمت كمجموعة: الطبيعة، الحياة ، الحب. 

 هي  ي ثيمة الطبيعة التي تتكرر في االفتتاحيات الثالث: 

 

، في op.91« في الطبيعة»تتاحية األولى فيما بعد سرررررميت االف

،وتسررررررمع اليوم افتترراحيررة op.93 «عطيررل»حين سررررررميررت األخيرة 

الكرنفرال على نحو دائم. إنها مقطوعة حيوية في شرررررركل السرررررروناتا 

 تُفتت  بثيمة المعة تعكس روح عنوانها: 

 

كذل  يُعزف أحيانا  كونشرررررتو الكمان لـررررررررر دفورجاك في المينور 

OP.53وأهدي الكونشررررتو 1115وعدله عام  1113عام  . وقد كتبه .

 .  1111إلى يواخيم. وقدم أول مرة في فيينا عام 

آللة بيانو )أربع أيدي( ثم « رقصرررات سرررالفية»كتب دفورجاك 

حولهرررا إلى أوركسررررررترا. هنررراك مجموعتررران: المجموعرررة األولى 

OP.46 والثانية ،OP.72 من  1. واألكثر شررهرة هي الرقصررة رقم

 ألولى. المجموعة ا

تكتمررل قررائمررة أعمررال دفورجرراك األوركسررررررتراليررة بررالقصرررررررائررد 

دوالة الغزل » OP.107 (1131 ،)« جني الماء»السرررررريمفونية: 

 OP.108« جنية منتصررررف النهار»OP.109 (1131 ،)« الذهبي

األغنية البطولية »OP.110 (1131 ،)« حمامة األيكة»(، 1131)

 »OP.111 (1131« .)الرابسرررررروديرررات السررررررالفيرررة »OP.45 ،

(، كونشرررررتو 1111)OP.11« رومانس للكمان مع األوركسررررترا»

 OP.33(1111 .)البيانو في صول مينور 
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 2668ــ  2618 بيدريش سميتانا

أة الموسررررررريقا »يُعرد المؤلف التشررررررريكي بيردريش سرررررررميترانا 

عزف ضررمن رباعية وترية وهو في الخامسررة، وقدم «. البوهيمية

السررررررررادسرررررررة، وألف أول  حفال  عزف فيرره على البيررانو وهو في

اسررررررتقر في  1121مقطوعة موسرررررريقية وهو في الثامنة. في عام 

براغ حيث عمل مدرسرررا  وسررر  العائالت االسرررتقراطية، كما تلقى 

دروسرا  في الموسيقا من ج. بروكش. أسس مدرسة لتعليم العزف 

، 1151على البيانو. قاد أوركسرررررررترا غوديبوغ الفلهارمونية عام 

ريتشرررررررارد »ف ثالث قصرررررررائد سررررررريمفونية: وخالل  لر  العرام أل

بعد  ل  غدا «. هاكون يارل»، «معسررررركر فالنشرررررتاين»، «الثالث

عروس »نشررطا  في دار أوبرا براغ حيث قُدمت ألول مرة أوبراس 

، وأصرربحت افتتاحيتها م لوفة في قاعات 1111عام « بالمقايضررة

 الحفالت الموسيقية. 

انا هو مجموعة العمل األوركسرررترالي األكثر أهمية لـرررررررر سرررميت

ـررررررررررررـ 1وهي: « موطني »القطع السررررررت التي ُجمعت تحت عنوان 

قائدة األمازونيات »ـرررررـررررر 1، «ـرررررـررررر نهر مولداو2، «القلعة العالية»

حصن »ــ 5، «من السهول والغابات البوهيمية»ـرـر 2، «البوهيميات

 «.  مثوا شهداء أبطال الهوزيت»ـ 1، «الهوزيت

مقطوعة مولداو مولداو هو نهر بوهيمي شرررررهير. وتتضرررررمن 

برنررامجررا  فرراتنررا . أنرره يصرررررررف اتحرراد نهرين مكونين نهرا  ع يمررا  

ينسرراة عبر الريف الرائع مع تغير دائم في شررخصرريته وظهورس. 

تمثل الثيمة الرئيسررررررية النهر في حد  اته، وهي تحمل شرررررريئا  من 

 خاصية األغنية الشعبية. 
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« سررررريمفونية النصرررررر»وسررررر  أعمال سرررررمينانا األخرا هناك 

(. عانى سرررررميتانا الصرررررمم 1112« )مارو المهرجان»( و1155)

الكامل، وعلى الرغم من هذس اإلعاقة كتب أفضل أعماله الموسيقية، 

 وانتهت حياته الم سوية بفقدان عقله. 

 

  2198ــ  2689 إدوارد غرين

 

هناك ماهو أكثر من البهجة في حياة هذا المؤلف االسررررركندنافي 

نرررة المتنررراغمرررة. درس غرين في البرررارز، وفي موسرررررريقررراس الفرررات

على يد ريختر ورانيكه وآخرين،  1151كونسرررفاتوار اليبزين عام 

( على يررد نيلز غرراد. كرران العمررل 1111بعررد  لرر  في كوبنهرراغن )

 op.11« في الخريف»األوركسررررررترالي األول لررره هو افتتررراحيرررة 

(1115 .) 

أصرب  قائد أوركسررترا الجمعية الفلهارمونية في  1111في عام 

كتب الموسرريقا الشررهيرة لـررررررر مسرررحية  1112يسررتيانيا، وفي عام كر

كانت في األصرررل آللتي بيانو، لكنها تُعرف اآلن «. بيرغنت»إبسرررن

 على نحو رئيسي من خالل متواليتين أوركستراليتين. 

لقد مكنه اإليراد السنوي الذي خصصته له الحكومة النيرويجية 

 د من األغاني الرائعةمن أن يكرس نفسررره للموسررريقا. وقد كتب العدي

ومقطوعات البيانو وثالث سرررررروناتات آللة الكمان إلى جانب أعمال 

 موسيقا الحجرة..... إل  

في  op.16قدم كونشرررررررتو البيانو في المينور  1113في عرام 

قاعة الـرر غيفاند هاوس )ال يبزين(. وكان قد جرا التقديم األول أمام 

المخطوطة وعزف الجمهور قبل عشررررر سررررنوات في كوبنهاغن من 

دور البيانو ادموند نيوبيرت الذي أُهدي له الكونشرتو. ويعود تاري  

، لكن غرين عرردلرره عرردة مرات. ومررازال هررذا 1111ترر ليفرره إلى عررام 



 209 

العمل يصرررنف ضرررمن كونشررررتوات البيانو األكثر شرررعبية في جميع 

 األوقات. 

تفتت  الكونشررررررتو ضرررررربات الطبل المتالحقة، ثم يدخل البيانو 

زف، بعرد كورد ضرررررراج، متواليرة هرابطرة تجاوبه األوركسررررررترا ليع

 بعزف الثيمة األولى بنعومة: 

 

يلي هذس الحركة األولى الالمعة أداجيو مؤثر تقدم فيه الوتريات 

 المكتومة الصوت اللحن الرئيسي: 

 

تُعزف الحركرة الختراميرة من دون توقف. يعزف البيانو كادينزا 

لرئيسي الذي يجري تطويرس في قصريرة ثم يمضري إلى الموضرول ا

 حيوية مع المحاف ة على التشويق حتى النهاية:

 

« بيرغنت»لقد قامت العديد من األوركسرررترات بعزف موسررريقا 

مع تنول كبير في التوزيع األوركسررررررترالي. واألكثر شررررررعبيررة هي 

« الصررررباح»المتوالية األولى التي تبدأ بمقطوعة جذابة تُعرف بـررررررررر 

 الثيمة: وهي مبنية على هذس 

 

يتبع  لرر  موسرررررريقررا جنررائزيررة خرراصرررررررة بموت أوسرررررررا )هي أم 

 بيرغنت(، وهي  ات هارمونيات كثيفة تطبع مع م هذس الحركة: 

 

القسرررررم الثالث هو رقصرررررة أنيترا وهي شررررررقية الروح تعزفها 

 الوتريات والمثلث: 

 



 220 

ويصررررررف «. في قاعة مل  الجبل»خترام هرذس المتواليرة بعنوان 

لها األرواح الشرررررريرة بـررررررررررر بيرغنت. يبدأ الختام العذابات التي تنز

بنعومررة بمقطع لحني في مفترراح مينور ثم يصررررررل ترردريجيررا  إلى قمررة 

 دراما تيكية: 

 

تحمررل متواليررة بيرغنررت الثررانيررة العنرراوين الترراليررة: اختطرراف 

العروس، نواح أنغريد، رقصرررررة عربية، قدوم بيرغنت إلى الوطن، 

 أغنية سولفين. 

الموسرررررريقيرة غرالبرا  مرايُقدم اللحنان الرثائيان في قراعرة الحفالت 

وتعزفهما الوتريات وحدها. هما في األصررررل أغنيتان بعنوان: القلب 

المجروح، مررد الربيع وجزرس. وحين حولهمررا إلى أوركسررررررترا غير 

 االسمين إلى: جراح القلب ، الربيع األخير: 

 

 تبدأ مقطوعة الربيع األخير بهذا اللحن الحزين 

 

رومرررانس »عرف غرين أوركسررررررتراليرررا  بمقطوعتررره كرررذلررر  يُ 

  . op.51« وتنويعات

  2118ــ  2681 جان سيبيليوس

 

ألف جران سرررررريبيليوس الفلنردي الموسرررررريقرا وهو مرايزال غالما  

صررغيرا . درس البيانو والكمان آمال  أن يصررب  عازفا  بارعا . انتسررب 

ه لدراسررررة القانون، وأثناء دراسررررت 1115إلى جامعة هلسررررينكي عام 

الجامعية تلقى دروسرررا  خاصرررة في الموسررريقا، ثم تخلى عن دراسرررة 

القانون ليتابع دراسررة الموسررريقا في كونسرررفاتوار هلسرررينكي، ثم في 

برلين على يررد بيكر، وفي فيينررا على يررد غولرردمررارك وفو . ألهمترره 

العاطفة القومية التي اكتسحت فنلندا احتجاجا  على الهيمنة الروسية، 
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نائية لمغنين منفردين وكورس  كور وأوركسرترا. ف لف سريمفونية غ

قررت الحكومة الفنلندي منحه معاشرررا  سرررنويا  ليركز  1131في عام 

 بصورة كلية على الت ليف الموسيقي .

يعد سرررريبيليوس طرازا  رفيعا  من المؤلفين القوميين الذين عكسرررروا 

على نحو عميق طبيعرة بالدهم وروحهرا. لم يقترة أو يتر ثر بموسرررررريقا 

القرن العشرررررين، بل قدم للعام موسرررريقا رومانسررررية مشررررحونة بعاطفة 

 عميقة صادقة، وصورا  أوركسترالية أصيلة. 

 

 سيمفونيات سيبيليوس 

كتب سررريبيليوس سررربع سررريمفونيات كلها هامة، وكل واحدة منها 

في مي مينور  op.39تمتل  شرررخصرررية محددة. السررريمفونية األولى 

في هلسينكي في  ات العام. وقد  ، وقدمت أول مرة1133كتبها عام 

وصررفت ب نها السرريمفونية الع يمة األخيرة في القرن التاسررع عشررر، 

 وهناك من وجد فيها ت ثير تشايكوفسكي. 

تبرردأ الحركررة األولى بثيمررة تمهيررديررة تعزفهررا الكالرينيررت فوق 

 ضربات طبل ناعمة: 

  

 ميزورا  تدخل الثيمة الرئيسية:  21بعد 

 
 

ويرة تعلنها آلتا فلوت فوق تريمولو من الوتريات هنراك ثيمرة ثران

 والهارة: 

 

تمضرررررري الحركرررة من خالل تطوير تقليررردي وإعرررادة عر ، 

 وتنتهي مع ت ثيرات جهورية من آالت النحاس. 
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تبرردأ الحركررة الثررانيررة بب ء. هنرراك موضررررررول رئيسرررررري تقرردمرره 

 الكمانات والفيولونسيالت المكتومة الصوت: 

 

 يمة الثانية: تعلن آالت الهورن الث

 

بعررد تطوير عرراصررررررف ينتهي القسررررررم بهرردوء مع إعررادة للمررادة 

 االفتتاحية األصلية. 

الحركرة الثرالثرة سرررررركيرزو. يبردأ بثالثة ميزورات بيتزيكاتو. ثم 

 تقدم الطبول الثيمة الرئيسية متناوبة مع الكمانات: 

 

 يتضمن التريو ثيمة جديدة ت هر في آالت النحاس: 

 

 مع كوردات البيزيكاتو كما في البداية. في النهاية تس

ثمرة في الحركرة الختامية مقدمة مسررررررتمدة من ثيمة الكالرينيت 

 التي تفتت  السيمفونية. 

 تقدم آالت النف  الخشبية اللحن الرئيسي: 

 

 هناك ثيمة ثانية تقدمها الكمانات:  

 

في النهرايرة نسررررررمع الثيمرة األولى للحركة الثانية. هناك معالجة 

غية على ثيمة الختام الرئيسررية التي تصررل إلى قمة أوركسررترالية. فو

تعزف الكالرينيت الثيمة الثانية. وبعد قمة أخرا تنتهي السرررريمفونية 

 بهدوء. 
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هي  op.43السيمفونية الثانية لـرررررـررررر سيبيليوس في ري ماجور 

األكثر شررررعبية بين سرررريمفونياته. بدأ بت ليفها في إيطاليا في ربيع عام 

بقيادة المؤلف.  1352دمت أول مرة في هلسررررررينكي عام ، وق1351

هناك وجهات ن ر متضرراربة بخصررو  هذس السرريمفونية فقد وضررع 

لهررا جورج شررررررنيفوا، صرررررررديق المؤلف، برنررامجررا  محررددا  بقولرره إن 

حركتهرا األولى تمثرل الحيراة الريفيرة الهرادئة، والثانية بطولية، لكنها 

قد ية. أما سررريبيليوس نفسررره فخجولة، والثالثة مليئة بالمشررراعر القوم

أنكر  ل  المعنى وأصرررررر على أن سررررريمفونياته التتعدا الموسررررريقا 

المطلقررة المجردة. )الحركررة الرابعررة تعبر عن العزاء واألمرررل في 

 التحرر من ال لم(. 

بعررد مقرردمررة قصرررررريرة تعلن آالت األوبوا والكالرينيررت الثيمررة 

 الرئيسية للحركة األولى: 

 

 لخشبية أيضا  الثيمة الثانية: تقدم آالت النف  ا

 

بعد التطوير وإعادة العر  تسررررررمع ثانية عزف الكمانات كما 

 سمعت في مقدمة الحركة. 

الحركة الثانية بطيئة. هناك مقدمة طويلة تعزفها الفيولونسيالت 

 وآالت البا ، يليها ثيمة كئيبة تقدمها آالت الباصون: 

 

ى ثيمرة جرديردة تعزفها بعرد تطوير الحركرة يقود توقف مؤقرت إل

 الكمانات: 

 

الحركرة الثرالثرة حيويرة جردا . هي  ي ثيمتها األولى التي تعزفها 

 الكمانات: 
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 تقدم آلتا الفلوت والباصون الموضول الثاني: 

 

ثمة تريو قصررررير، بعدس تُسررررمع المادة األولى في شرررركل معدل. 

ة ييعود موضرررول التربو ويسرررير من دون توقف نحو الحركة الختام

 التي تعلن الوتريات وآلة ترومبيت ثيمتها الرئيسية: 

 

تقردم آلتا فلوت وأوبوا الموضررررررول الثاني. وبعد تطوير وإعادة 

 عر  ثمة كودا مهيبة مشكلة من الثيمة الرئيسية.

 1352كتبت بين عام  op.52السرررريمفونية الثالثة في دو ماجور

يادة بق 1351، وقدمت في هلسررررينكي في أيلول عام 1351ـرررررررررـررررررررر 

المؤلف. إنها عمل هاد  ومتحفظ في قالب كالسرررررريكي. هناك ثالث 

 حركات فق . 

تفتت  السررريمفونية ثيمة شررربيهة بالموسررريقا الشرررعبية تقدمها آالت 

 الفيولونسيل والبا : 

 

 

 يتضمن الموضول الثاني لمسات سينكوبية: 

 

، مع آلتي 3/2و 6/4هنراك تنراوة في الحركرة الثانية بين وزن 

 تقدمان ثيمة رقيقة: فلوت 

 

تُ هر الحركة الثالثة تقنية سررريبيليوس النمو جية في بناء نسررريج 

 موسيقي من نتف ثيمية. في البداية تُسمع ألة األوبوا: 
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   تقدم آالت الفلوت والكالرينيت ثيمة ثانية:

 

 موضول الختام تقدمه أوال  آالت الفيوال والفيولونسيل: 

 

في عام  op.63ته الرابعة في المينورأنهى سريبيليوس سيمفوني 

، وقدمت في هلسررينكي في نيسرران من  ل  العام. وقد وصررفها 1311

نه ، وأعلن ب «احتجاج ضرررد مؤلفات اليوم الموسررريقية»المؤلف ب نها 

 «.  لم يكن هناك أبدا  هرج ومرج حولها»

الحركة األولى البطيئة اسررررتثنائية من حيث انضررررغاطها، إ  ثمة 

البرردايررة تزود كررامررل الحركررة بررالبررذرة الثيميررة، وفي  أربع نغمررات في

 الواقع السيمفونية بكاملها: 

 

 يعلن الفيولونسيل الثيمة الثانية: 

 

 تنتهي الحركة بإعادة للمادة االفتتاحية: 

 تقدم األوبوا في الحركة الثانية الموضول الرئيسي: 

 

 وتعر  الكمانات الثيمة الثانية: 

 

 رضه األوبوا والكالرينيت: هناك موضول ثالث تع

 

الحركررة الثررالثررة فررانتررازيررا حرة على ثيمررة شرررررر ويررة تعزفهررا 

 الفيولونسيالت: 
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الحركة الختامية تعكس حرفية سرررريبيليوس، إ  تتضررررمن ثيمات 

بالغة الصررغر وعرضررية تتجمع تدريجيا  معا  متضررمنة هذس الثيمة في 

 الكمانات األولى: 

 

تنتمي إلى  op.82ول ماجور السررريمفونية الخامسرررة في مي بيم

في شرررررركلها األصررررررلي. وقد قدمت بمناسرررررربة عيد ميالد  1315عام 

، 1311المؤلف الخمسررين في هلسررينكي. وقد عدلها المؤلف في عام 

، العرام الذي قُدمت 1313وأجرا عليهرا تعرديالت أخرا حتى عرام 

 فيه في نسختها المعدلة. 

ا  قرد ُربطا  معيجري عزف الحركتين األوليين من دون توقف، ف

 ب حكام. هي  ي الثيمة االفتتاحية: 

 

يبدأ قسم السكيرزو بثيمة مرحة في آالت النف  الخشبية وينتهي 

 بضجيج من آالت النحاس والطبول: 

 

ثم تر تي الحركرة البطيئرة التي ربمرا تعرد الثالثة أو الثانية. الثيمة 

 األهم تعزفها الكمانات بطريقة البتزيكاتو: 

 

أليغرو مواتو. بعررد حفيف الوتريررات تعلن آالت الفيوال  الختررام

 الثيمة األولى: 

 

يررد حتى  ثم تقرردم الهورنررات مررا يرردعى بثيمررة الجرس التي تُشررررررف

 الوصول إلى الذروة في الختام الذي تعلنه آالت النحاس: 
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السررررريمفونية السرررررادسرررررة هي أقل معرفة وربما أقل أهمية. وقد 

مقرارنرة مع ماقدمه « نقي البراردالمراء ال»وصررررررفهرا المؤلف بـرررررررررررر 

، op.104الموسررريقيون في زمنه من كوكتيالت. هي في ري مينور 

 ، وقدمت بقيادته في  ل  العام. 1321وقد أنهاها في عام 

  تتضمن الحركة األولى ثيمة مميزة تعزفها الفلوتات:

 

في الحركة الثانية تقدم آالت الكمان الثيمة الرئيسرررية مع مرافقة 

 النف  الخشبية:  من آالت

 

ثيمررة حركررة السرررررركيرزو االفتترراحيررة  ات طررابع إيقرراعي. وتبرردأ 

الحركة الختامية بموضررول بطولي تعزفه بعنف آالت الكمان وآالت 

 النف  الخشبية وآلتا هورن: 

 

هناك تطوير هائج ب سرررررلوة كروماتيكي. تضرررررغ  الكودا ثانية 

 ة. لمسافة الثالثالفكرة األساسية بسلم دياتوني مع اهتمام خا  با

. في البداية 1322أنهى سررررريبيليوس سررررريمفونيته السرررررابعة عام 

 ل  أنها في حركة واحد. هي في دو « فانتازيا سرررريمفونيا»سررررماها 

وقد ألفها من «. كالسيكي خال »، وشركلها موجز op.105ماجور

أجررل واحررد من المهرجررانررات الموسرررررريقيررة اإلنكليزيررة، لكن المر  

 مها. أعاق المؤلف من تقدي

تُفتت  السرريمفونية بسررلم صرراعد في الوتريات الذي سرري ل المادة 

الثيميرة األسرررررراسررررررية من بداية السرررررريمفونية إلى نهايتها. لكن الثيمة 

 المهيمنة هي، إلى حد ما، تل  التي تقدمها آالت الترومبون: 
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ثمة براعة فائقة في التصرررميم، مع موتيفات شررر وية منسررروجة 

النمو جي. وقد وصررررفها الناقد الموسرررريقي معا  ب سررررلوة سرررريبيليوس 

 .  «عمل جبار ملغز ومؤثر على نحو غريب»لورانس غليمان ب نها 

 

 قصائد سيبيليوس النغمية 

العمل األكثر شرررعبية بين جميع أعمال سررريبيليوس هو، من دون 

كتبت هذس المقطوعة  1رقم  op.26« فنلنديا»ش ، القصيدة النغمية 

نهرا ُعرفرت في البردايرة بر نها واحدة من ، لك1132المر لوفرة في عرام 

سرررلسرررلة مرافقات موسررريقية للوحة تاريخية قدمت في هلسرررينكي عام 

، ظراهريرا ، كرإعرانرة مرالية لصررررررحيفة، لكن في الواقع كتعبير 1133

 هارة من المراقبة عن المشاعر الوطنية الفنلندية. 

وعلى الرغم من أهميتها القومية الواضررررحة، لم تكن المقطوعة 

ة على ألحان شرعبية، فاأللحان في األصل من ابتكار سيبيليوس. مبني

ويمثرل برنرامجهرا مشرررررراعر منفي لدا عودته إلى الوطن بعد غياة 

 طويل. 

تبدأموسرررريقا فنلنديا بثيمة غاضرررربة من آالت النحاس، يتبعها 

جواة شرررربيه باألورغن من آالت النف  الخشرررربية ومقطع شرررربيه 

مة الشررعب الفنلندي. ثم ثي بالصررالة من الوتريات يوحي بتصررميم

 رحبة من الوتريات. الثيمة الختامية، التي غدت شهيرة. 

بعد تطوير هذس األفكار الموسررريقية تصرررل القصررريدة النغمية إلى 

 ختامها البلين: 

 

ع وهو في الواق« تم تونيال»ثمة عمل آخر هام لـ سيبيليوس هو 

في أربعة  op.22« ليمنكاينن»القسرم الثالث من القصريدة السيمفونية

اينن ليمنك»أقسررررام غالبا  مايجري تقديم اثنين.,.القسررررم األول ويدعى 

ي ، والقسرررم النهائ«اإلقامة المؤقتة في تونيال»، الثاني «والعذراوات
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ويُستمد برنامج هذس المقطوعات من «. عودة ليمنكاينن إلى الوطن»

 «.  كاليغاال»الملحمة الفنلندية 

لكة تونيال، مم»الموسرررررريقية مايلي: «تم تونيال»نقرأعلى مدونة 

الموت، هررادس في المثيولوجيررا الفنلنررديررة، محرراطررة .بنهر عري  

   «.مياهه سوداء وجريانه سريع، فيه ينساة التم بمهابة ويغني

وليمنكاينن هو واحد من األبطال المشرررررهورين في كاليغاال، 

مرح، متهور، تورط في مدزق نجا منها بواسرررررطة السرررررحر، إو 

. فحين يتودد إلى ابنة بوجوال تطلب منه أمها إنجاز سرررررحرس أمه

مهمات محددة بضررررمنها قتل تم تونيال بسررررهم واحد. يقتل راعي 

بقر أعمى ليمنكاينن ويتمزق جسرردس. لكن أمه تجمع األجزاء من 

أسررفل شررالل وتعيد بواسررطة سررحرها تجميع أجزاء جسرردس وتعيد 

ي يوصررررف في له الحياة، ثم يعود إلى وطنه. هو  ا المشررررهد الذ

عودة ليمنكاينن إلى »القسرررررم األخير من القصررررريدة السررررريمفونية 

الذي توصررررررف موسرررررريقاس بالصرررررراخبة  2رقم  op.22« الوطن

 والجريئة. 

هناك ثيمة التم الرئيسرررية التي تغنيها أوال  آلة الهورن اإلنكليزي 

مع مرافقرة من الوتريرات المكتومة الصرررررروت ودقات طبول ناعمة. 

ية من آالت أخرا تصرررل الموسررريقا إلى  روة، ومع عبارات موسررريق

يتبعهرا عزف نراعم جردا ، تعزف الوتريرات بخشررررررب القوس بدال  من 

الشرعر، ربما لتحاكي رفرفة األجنحة الضرعيفة. ثمة عبارة موسرريقية 

 يعزفها الفيولونسيل ينهي فيها العمل. 

العمل األول الهام لـررررررر سرريبيليوس هوالقصرريدة السرريمفونية )مع 

التي تتعامل مع أبطال كاليغاال  op.7« كوليرفو»ية( أصرروات بشررر

 . 1132األُخر. وقد قدمت أول مرة في هلسينكي عام 

إن »( قُدمت القصرريدة السرريمفونية 1132ولكن في نفس الفترة )

ويوحي العنوان بحكاية قديمة، لكن  op.9( En saga « )سرررررراغا
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منها  ليس لهرا برنرامج محردد. ويبردو أن القصررررررة اسرررررركنردنافية أكثر

 فنلندية، وفيها مزج بين عناصر الحزن والبطولة.

،  op.10« كاريليا»كتب سرررررريبيليوس افتتاحية 1131في عام 

ومتواليررة بنفس العنوان. وكرراريليررا هي واحرردة من مقرراطعررات فنلنرردا 

الرئيسرررررية، وتقع في الجنوة الشررررررقي بين الخليج وبحيرة الدوغا، 

 . وقد  هب إليها سيبيليوس لقضاء شهر عسله

تبدا االفتتاحية بوتريات منخفضررررررة تعزف الموضررررررول اللحني 

األول. ثم تُسمع األوبوا وهي تعزف ثيمة مستمدة من المادة األولى، 

 ثم تعزف الوتريات الثيمة الثانية وتنتهي االفتتاحية بكودا طنانة. 

« وجوالإبنة ب»كتب سررررريبيليوس أيضرررررا  الفانتازيا السررررريمفونية 

op.49 حوريات األوقيانوس»ة النغمية . وهناك القصرريد »op.73 ،

التي  op.112« تابيوال». والقصررررريدة النغمية 1312وقد كتبها عام 

. وترابيوال هو إلره الغابة في األسرررررراطير الفنلندية. 1325كتبهرا عرام 

 وهي تمثل المرحلة األخيرة من تطوير سيبيليوس للقصيدة النغمية. 

 

 كونشرتو الكمان 

 op.47لـرررررـررررر سيبيليوس في ري مينور يحتل كونشرتو الكمان 

وعرردلرره عررام  1351مكررانررة هررامررة جرردا  بين أعمررالرره. وقررد كتبرره عررام 

. وقردمه أول مرة في برلين عازف الكمان كارل هالير بقيادة 1355

 ريتشاردشتراوس. 

احلركة األوىل رابســــــطاة امع با يا ك الاعةا ويتة. واحلرــــــان احلركة ام    ة   اة 
احل طاة امكا ن املعفرال. احلركة اخلحل ي ة، أم غرو، يل اة ب هلةل و عرارــــــــة وبع اة اتة    

يا اســــــــحلق ال س ئل ملطســــــــ دة اياد ع ة املتد ش وات  حدا امكط  ــــــــراط واس ا  ين 
 امروادا يف أالب كط  راطات امكا ن.  
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 معجـــــم

 البــاليـــه

  J رفــح
  

 إعداد : د. واهي سفريان

          

 

 

Jacobson, Leonid   ـــــــ يد         ي  ي ــــــــ ــــــــ 2191ـ ـ
2181 

م رقصات وأستاذ باليه سوڤييتي. بدأ تعلم مراقص باليه ومص 

الباليه وهو في الس  ادس  ر  م  رع متابعاو الدروا المس  اسير لمدرس  ر 

وارض       م ةلم فرق  ر مس       ر   1162ام تخّرج    ب  الي  ه ليرير.راد. 

وتخص       ص في أدا  أدوار الم       خص       يات ذات ال اب   ڤكيرو

مص  ممي   1181الخاص. بدأ في تص  ميم الرقص  ات وم  ار   ام 

ر في ة داد باليه " العص    ڤال  وتم   يكراكوپايرور  وكاڤكبار مثل 

 يتش.ڤالذهبي" لموستاكو

ييتير. ـ        ڤأثارت ميوله التحديثير تحفظات اللجرر الثقافير الس  و

. م  أهم الباليهات 1191حتم  ام  ڤتاب  الرقص م  فرقر كيرو

" "البّق"و "حب جديد"و "أرض ڠيڤالتي ص  ممها "م  وراله"و "س  ول

ارتاكوا"و ةلم جارب ما يقارب المسر رقص    ر پالمعجكات"و و"س    

 راد  ام.اس    تعراض    ير قص    يرع. أس    ا فرقته الخاص    ر في ليرير

1191. 
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Jacobsson, Petter    2189يتر پ     ــ يد 

راقص باليه ومص مم رقص ات ومدير فرقر باليه سويدت.تعلم 

ا ڤاروڠاڤالباليه في مدرس   ر الباليه الملكير الس   ويديرو وفي مدرس   ر 

ةلم فرقر الباليه الملكير  1136و وارض  م  ام ڠفي س  ا  ب رس  بر

ةلم فرقر الس      ادلرك ويلك و كمها  1138الس      ويديرو ارتقل  ام 

 .1111حتم  ام 

ةلم  1118تص       ميم الب اليه اتو ارتقل  ام  1116أ   ام ب د

م  ديراو فري  او لفرق  ر  1111. اختير    ام پريويور  ورقص م  ت  ار

الب  الي  ه الملكي  ر الس       وي  دي  ر. م  أهم ارج  اكات  ه "أح  دهم"و " تح  ت 

 The و"Twin Soul" و"جر    ر " و"حي   اع ليلي   ر" والس         "

secret Double"." 

 

Jaffe, Susan   2181    زا  هــ جدف 

ات المتحدع تعلمت في مدرسر باليه ـ   ـ   راقصر باليه م  الو ي

" American Ballet Theatreر "ـ   ـ   ـ   ـ   ـ   ماريالرد ثم مدرس

تألقت  .6116و كمته ا حتم  ام  1131والتحق ت بفرقته ا   ام 

 في أدا  األدوار الكالسيكير مثل "بحيرع التم" وجيكيّل"

رع فرقتها و وتفرغت للتدريا وةدا6116ا تكل ت الرقص   ام 

 الخاصر.
 

Jamison, Judth  2189ــ جدميز    ج  يت 

راقص       ر ب الي ه ومص       مم ر ب اليه ات وم ديرع فرق ب اليه م  

الو ي  ات المتح  دع. تعلم  ت الب  الي  ه في أك  اديمي  ر فيالديلفي  او ب  دأت 

 American Balletال  رق  ص ف  ي ر  ي  وي  ور  م    ف   رق    ر "

Theatre و ثم ارض       مت ةلم فرقر 1121"  امAlivn Ailey 
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" حققت لها Cryرقص     ر فردير " 1191 ام  Aileyوص     مم لها 

 " يف الوردع". 1191مهرع  المير كما صمم لها بيجار  ام 

م  أهم تصميماتها  .Aileyمديرع لفرقر  1131اختيرت  ام 

"Sweet release"" وTease و"Rift" و""Diving و"

"Time out" و"Time in." 

 

Jacques – Dalcroze, Emile  ــ  ا  ر ز  إميلــ جدك 

أس تاذ موس يقا وواض   رظريات س ويسرت أوجد رظام تعليمي 

. درا في المعهد الموس يقي لمديرر  Eurythmiesةيقا ي س مي 

وبدأ في ت وير رظامه الخاص بترمير وتحس   ي  حا اايقا   ڤجري

جس     دير. وقد ا  تمد الحركات ال رد  الب الموس     يقا باللجو  ةلم 

في مجال الرقص المس   رحي والباليه رغم رظامه في بعض البلدا  

استبعاد جا  ـ        دالكروك ألت فكرع لت بيق رظامه في مجال تعليم 

في مديرر  1111أت م       ك ل م  أم       ك ال الرقص. أس       ا  ام 

Hellerau  ع  ر  ليفي  ه ب  ألم  اري  ا مرككاو في  ه لتعليم رظ  ام  ه تعلم  ت

 ما و ولم.يڤمص       ممي الباليه في ألماريا مثل كورت يوّا ومارت 

ريجيرس كي المتأثر الوحيد بهذ  المدرسر خاصر في تصميمه لـ  يك 

لحقول" و"تتويج الربي ". وق   د ج   ذب المركك ا" أص       ي   ل جري 

الم ذكور الع دي د م  مص       ممي الب الي ه م  خارج أوروبا مثل ةيتو 

 وماركار.

ـ   دالكروك ألماريا  رد بداير الحرب العالمير الثارير  غادر جا 

ا  وال فترع الحرب و اد ـ  ـ  ـ  ودرا فيه دعـ  ـ  ات المتحـ  ـ  ةلم الو ي

ور ارتهاسها ةلم مدرس ته في سويسرا. م  أهم مللفاته الرظرير ـ       ف

"Art et éducation"و "Rythme, Musique et 

éducation." 
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Jarre, La ة  ــ ا جر 

باليه مرحر م  فص    ل واحدو م  تص    ميم بولي   لم قص    ر 

 ديللو وأكي  ا يرار  پقص       يرع م  ت  أليف الك  ات  ب ااي   الي لويجي 

وديكورات م  تص       ميم الفرا  التم       كيلي جيورجيو دت كيريكوو 

وموس       يق ا م  تأليف الفريدو كاكيال. قدمتها أول مرع فرقر الباليه 

 .1168السويدير  لم مسر  الماركيليكيه في باريا  ام 

يثور مال  الكروم الص   قلي ال ري دو  لولّو غض   باو ألذ  ... 

ح  ر كبيرع في وس        ه  ا يجعله  ا غير لحق بكبر  جرار و فثم  ر فت

ص      الحر لتخكي  الكيت. يهر  الفالحو  يس      ترجدو  باألحدب " 

يما" الض   لي  في رتي ورأب ص   د  الجرار المكس   ورع. ويجد دكي

األخير أ  األذي ر   يمك  ترميمه ا ة  م  جوف الجرع فيدخل فيها 

ويتفارم في ةص     الحها. ة  أ  ثمر مص     يبر في ارتظار الجمي و ةذ 

لق "كيديما" داخل الجّرع وتحول حدبته دو  تجاوك  لعرق الجرع يع

وه اهو ذا في غ اير الهل  يتوس       ل ويس       ترجد .. ويع ش ويجو  

ويص       ي    الباو ال عام والم       راب .. والتب و ويعود ويتو د بأره 

س      يح م الجرع ة  لم يجدوا وس      يلر اخراجه. وم  هبو  الظالم 

غضب    يقَو دو  لولّو يعلو صراخه ويمتد ةك اجهو وفي لحظر 

 لم كب  جما  م      راس      ته ويركل الجرع بقوع فتتدحرج وتت اير 

 متراثرع. هامظايا

يحي  الفالحو  ب األح دب "كيديما" ويتحلقو  في رقص       ر 

 جما ير تختتم الباليه.
 

Jazz Calendar ــ ر ز دمة جدز 
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باليه م  فص   ل واحدو م  تص   ميم أم   تو   لم موس   يقا م  

مته  ا فرق  ر الب  الي  ه الملكي  ر في لر  د  أول مرع    ام ت  أليف بيري  ّت ق  د

محاولر أم     تو  تبدو غير موفقر في مقاربر رقص الجاك  .1123

ا تمد فيها  لم ترريمر يرددها الص     ار في رياض األ فال وهم و

 يعّدو  أيام األسبو .
 

Jeanne d'Arc ــ جد    ارك 

باليه م  ثالثر فص    ول ص    مم رقص    اتها يورمايس    تر والفت 

ول مرع ها أتيلكوو قدمپاو  لم موس       يقا م  تأليف ڤيترييپها قص       ت

 .1119سكي في موسكو  ام ڤفرقر مسر  ستاريسال

 دار . ا تصور الباليه حياع الب لر الفررسير ج

و  ام راـ  ي.ڤألف مصممو  آخرو     رفا المخصير وأقدمهم 

1361. 
 

Jeanmaire, Renée (Zizi)    ـــــ جد مير  ري يه  زيز ــــــ ـ
2118 

ص  ر وم رير ورجمر ص  ا ت موس  يقير م  فررس  او درس  ت راق

را باريا وارض       مت ةلم فرقتها  ام پفي م درس       ر ب الي ه دار أو

و م        ارك  ت في أمس       ي  ات 1188و كمته  ا حتم    ام  1181

"Soirée de la danse"  ورقص       ت م  فرق ر "ب اليه مورت

وم  فرقر "الباليه الروس      ير للكولوريل  1182كارلو الجديد"  ام 

 .1189ام باكيل"  

تي "ب  الي  ه پةلم فرق  ر ب  الي  ه رو    1183ارض       م  ت    ام 

باريا" ورقص  ت األدوار الرسيس  ير في العروض األولم لباليهات 
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ه ام ر مث ل "ك ارم " و"ق اض       مر األلماا" ودور روكس       ا  في 

 "سيرارو دت بيرجرا ".

وبدأت تجم  بي  الرقص وال را  مرذ بداير الخمس  يرات ضم  

أر  دي   ر ب  اريا الليلي   ر. دخل   ت     الم   روض فري   ر مميكع ألرقم

 الرقص وال را  والتمثيل السيرماسي وماركت في أفالم هامر مثل

 (1111)"Hans Christian Andersen"  ( 1119)  و

Charmants Garçons و 

(1121 )Back Tights  ( 1121)  وFolies - bérgère. 

تي بم       را  ك  اكيرو پم  كوجه  ا رو    1191ق  ام  ت    ام 

 "la Revue"قص  ت  لم مس  رحه ض  م  اس  تعراض باريا ور

بم      كل  1191تي.  ادت  ام پم  تص      ميم  "أحب  ياكيكت"ثم 

 "الس       يمفورير العجيبر"را باريا ورقص       ت باليه پخا ف ةلم أو

 تي. پل

 .1198كرمت بوسام مرف برتبر فارا  ام 

 

Jefferies, Stephen  2112جيفريز   تيف  ــ  

 باليه ةركليكت تعلم الرقصراقص ب الي ه ةركليكت وم دير فرق 

و 1121في مدرس  ر الباليه الملكير وارض  م ةلم فرقتها الجوالر  ام 

م  فرقر الباليه الو رير الكردير و اد ةلم الباليه  1192رقص  ام 

عّد م  أهم الراقص  ي  ي. 1199الملكير بمرتبر راقص رسيس ي  ام 

 . وبمكل خاص في أدا  باليهات ماكميال  ـ   ـ     الممثلي  في  صر

رقص األدوار الرسيس  ير في العروض األولم لباليهات م  تص  ميم 

فرقر . غادر الديلكاوكو ڠلير.اكميال  وكوردر وايمرايت وبيرتلي و

 .  ڠكور ڠوتسلم ةدارع فرقر باليه هور 1111الملكير  ام 
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Jenkins, Margaret 2181ريت ڠــ جي  ي ز  مدر 

تحدعو تدربت راقصر باليه ومصممر رقصات م  الو يات الم

راه  ام وليمو  وتودور. ارض       م  ت    ام ڠفي معه  د جوي  ارد م  

ر بيو  ف  ارڤه  ام و.ورقص        ت م  ك  ارير پةلم فرق  ر ت  ار 1121

 وسولومو . 

هام وس      اهمت .التدريا في محترف كارير 1128بدأت  ام 

في س       ا   1198في ةخراج أ م ال ه في أورب ا. أس       س       ت  ام 

أ مال تميكت  فرارس     يس     كو فرقتها الخاص     ر وص     ممت لها  دع

بمض     مورها الس     ياس     ي وتعاورت في الس     روات األخيرع م  فرقر 

 الصيرير.  ڠواردورڠ ماركار الهردير وفرقر

وادخ ل   دد م  تص       ميماتها في برامج فرق باليه مثل فرق 

 رارسيسكو.فا  سوأووكالرد و ڠكولبير
 

Jeppesen, Lis 2118ي     يس پــ ي  

مدرس     ر الباليه الملكير راقص     ر باليه دارماركير تخرجت م  

واختيرت راقص     ر  1198الدارماركير وارض     مت ةلم فرقتها  ام 

 يلّ ڤ ّدت م  أفضل م  رقص باليهات بوررور 1131رسيسير  ام 

 "Dreamland"رتيكير والمعاصرع مثل موتألقت في األدوار الرو

ا    ام ڤ  لوڤاپ  ار  درا. ف  اكت بج  اسكع  "Fêtegalante"فلير  دت و

1191. 
 

Jeté  يةرمــ 

 قص مر لقاو اقفكع راقصر يبدلها الر

 م  ةحد  قدميه ليهب   لم قدمه الثارير. 
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يمك  للقفكع أ  تلدت ةلم أت اتجا  يختار  المص       مم ويمك  

أ  تكو  قص    يرع أو رابض    ير أو  ريض    ر واثبر وتعرف بالرمير 

 الكبر .
 

 

 

 

 

 

 

Jeu de Cartes  ع ة  رق ــ  

ي   لم قصر ـ  ـ  ـ  م با رمالث دورات م  تصميـ  ه م  ثـ  ـ  بالي

 Americam"يرسكي قدمتها فرقر ڤتراـ   ـ   ـ   وموسيقا م  تأليف س

ballet" وليتا  في ريويور  أول مرع  ام پر  المتيروـ ـ ـ لم مس

وكر يمر  پكل مم     هد يص     ور توكيعه ورق واحدع للعبر  1189

 و  الرو  والمخصير لكل ورقر م  أوراق اللعب. صأثرا ها الراق

  بعد س  كي وبا رميريڤباليه تعاو  فيها س ترا لعبر الورق أول

أ يد تقديم الباليه م  أدا  فرقر  .وص       ولهم ا ةلم الو يات المتحدع

ر مورتي كارلو وأ يد تص  ميمها م  قبل م  اّرا رالباليه الروس ير لمدي

 .  1121وكراركو  ام  1181 ام 
 

Jeune Homme et La mort, Le  ا شدب  ا م ت ــ 
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تي وقصر م  تأليف كوكتو پد م  تصميم باليه م  فص ل واح

ص        ير لب ااو ق دمته ا ب اليه الاس       اك الي ا م  مق ام دو پ  لم لح  

 .1182كيه في باريا أول مرع  ام يالماركيل

ه المتواض   عر وص   ول تفيرس   ام باريكت م   اب يرتظر في س   ق

امرأع يحبها بم    ف. تص   ل الس   يدع و  تخفي اكدرا ها لم   خص   ه 

وتص   د  بتكبّر مهي .  يقَو الم   اب واحتقارها لمس   كره المتواض     

دع تدرو مره السي . لم تحمل ااهارر ولم دع يأس ه وألمه يم رق رفسه

المتكبّرع وتحجب وجهه بقرا  الموت ثم تص  عد به ةلم س     البرا  

ليرقد تحت األض وا  المتللسر البهيجر للوحر ة الرات ضخمر تعلو 

 البرا . 

لفري الهام بي   مل ذو وق  حكي  ومتم       اسم م        ل موقعه ا

 .سير لمرحلر ما بعد الحرب الثاريرالباليهات الفرر

أ ي   د تق   ديم الب   الي   ه م  أدا      دع فرق ب   الي   ه ه   ام   ر مث   ل 

”American ballet theatre"الب    الي    ه  "ب    اري ا راپ و أو"

 .  را برلي پو باليه بوس   وباليه أو"ر مرسيليارالو رير لمدي
 

Jeux   دب ـــا عــ 

دو تخيل قص      تها وص      مم رقص      اتها باليه م  فص      ل واح

وسي  لم موسيقا ألفها ديب ڤيليڠريجيرس كي بييحا  وتوجيه م  ديا

في  ڤلييڠخص   يص   او لهذ  الباليه. قدمتها فرقر الباليه الروس   ير لديا

باليه تدوم ست  مرع دقيقر وتصور  .1118باريا أول مرع  ام 

 م اكلر ذات ةيحا  جرسي مضمر بي  فتاتي  و  ب ترا. 

 رد ال روبو في حديقر مجاورع لملعب ترا يبحث ماب   ...

يرتدت بكع الترا    كرع ض ا ت بي  أ م اب المرج ومجيراته. 

تص     ل فتاتا  تبحثا     خلوع وتم     اركاره البحث    كرع الترا 
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روار اله  ادس  ر لمص        ابي  الح  ديق  ر. يت  اب  الثالث  ر لهوهم تح  ت األ

اصمر بريسرو  راقو الصبياري.. م اردعو اختبا  مدا برو غيرع مخ

قبل ر مس       روق ر... وفج أع وم  حيث   ردرت ترمي يد خفير بكرع 

ر  هل  ادت الكرع الضاسعر.... ! يض رب تستقر قربهم. ت  لترا 

 الثالثر ويفّرو  متواري  في ظلمر الليل. 

م  ديبوس       ي تهيس  ر  م  ل راقص لموس       م  ڤيليڠ ل  ب دي  ا

أرهم  .رم الحركات الراقص      يواختار ريجيرس      كي لتص      م 1118

بالخ ر  ديبوس  ي المق و ر التي س  ماها "قص  يدع راقص   ر" ملتكماو 

 قدمت الباليه قبل أس   بو  م  .وريجيرس   كي ڤيليڠالتي رس   مها ديا

اب س      كي وأثارت ا س      ت رريڤتقديم باليه "تتويج الربي " لس      ترا

و رحت الكثير م  التس     ال ت  رد المم     اهدي  حول ل ك يكترفه 

األلع   اب" وك   أر   ه ير   ذر ب   اقتراب ال موض يتوار  في أ م   اق "

 فضيحر قد تكو  "تتويج الربي ".

كعادته تص   ريحاو مبهماو يمهد لتقديم هذا العمل  يڤيلڠأ لق ديا

لي لرج    ل      ام يا تراف وا ت    ذار فري تم       ك» المثير ق    اسالو 

و لم م ا يبدو فهم كل م  ديبوس       ي وريجيرس       كي  «... 1118

 . رموك هذ  العبارع كٌل حسب تدا يات أفكار 

 "األلعاب"تص       ور باليه »   يكتب ريجيرس       كي في مذكراته

قي  ةذ تمرم أ  يحَظ بعمي ويڤيلڠالحياع التي تمراها وسعم ةليها ديا

في آ  واحدو وتص    ور أ  تكو  الباليه لثالثر فتير لكرري رفض    ت 

 «بيصرار...

لم تحظ الباليه ة  بخمس      ر  روض أ يد تص      ميم الباليه م  

دو ر  1161رلي  للباليه الس    ويدير  ام كبار المص    ممي  مثل بو

 "باليه مديرر ريويور "تاّراا لفرقر  "Ballet Theatre"لفرق ر 
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وف  ا  م       اي    للب  الي  ه  1198را ب  اريا پو فلير  ت أو1112   ام 

 . 1199الو رير الهولردير 

 ف  ت جمي  التص       ميم  ات الج  دي  دع الترحي  ب والتق  دير ل  د  

الل ك الكام  م  ورا   جمهور الباليه... هل ا لعوا  لم مض   مو 

   ڤيليڠتصري  ديا
 

Jeux d'enfants  عب األطفدل ــ  

ي   لم قص  ر م   باليه م  فص  ل واحد ص  مم رقص  اتها ماس  ّ

ابتك ار كوكرووموس       يق ا تحم ل رفا العروا  م  تأليف بيكيه وقام 

الفرا  التم   كيلي الكبير خوا  ميرو بتص   ميم األكيا  والديكوراتو 

الروس  ير للكولوريل باكيل في مورتي كارلو أول قدمتها فرقر الباليه 

 .  1186مرع ام 

... ت  ت  م  ر  م 

ف  ت    اع ص          ي  رع 

مم       اه  دع الحي  اع 

العجيب ر التي يقال 

أ  ال        دم        م 

واأللعاب تعيم    ها 

 في هدو  الليل. 

ت      ظ      ه      ر 

تس  لل ب الس  اكرر. تاعلجريتا  وتبثا  الحيوير في الدمم الجامدع واأل

دأ في غرفر اللعب. تب الفتاع الص      يرع وتس     ترق الرظر لما يجرت

الفرارع )البلب ل( ب ال دورا  وتت أرج  األحص       رر الهكاكع ويتقاذف 

د ماكوريات وقالترا ريم   ر اللعب وتتحر  المحاربات األ بامض   ر
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بالتروا ويبدأ الرياض    يو  الثالثر    بالس    يوف وتحص     ّ تس    لحّ 

 بحركاته العجولر.  "المسافر"تماريرهم الرياضير ويرم  

ص    يرع ةلم م   خص   ير المس   افر وتبدأ الرقص ترجذب الفتاع ال

معه ة  أ  الرياض  يي  يثيرو  ارتباهها بجمال أداسهمو وتحّا الفتاع 

ض   ب تج وي حالص    يرع بميل ةلم واحد مرهم ولك  البلبل ال يور ي

 ويّسر  دوراره ويفرق بيرهما... 

وم   لو  الفجر تختفي الجريتا  ويتالم     م الس     حر وتدخل 

 وترتظر سكو  الليلر التالير.    والصمت....األلعاب  الم الهدو
 

Jewels   ر ــــج اهــ 

باليه م  ثالثر أقس     ام م  تص     ميم با رم     ي   لم موس     يقا 

دمتها يرس   كي قڤس   كي وفوريه وس   تراڤاختيرت م  مللفات تم   ايكو

 . 1129أول مرع  ام  "باليه مديرر ريويور "فرقر 

ته أثر كيار خ رت لبا رم     ي  فكرع تص     ميم مثل هذ  الباليه

في  Cleefو  Arpelsل م ع رض ر ف    اس ا مص       ممي الجواهر

 ريويور  وصمم الباليه م  ثالثر أقسامو 

يلي   اا پ"الكمردو وارتقم ل   ه مخت   ارات م   القس       م األول 

م  تأليف فوريه وصممها لثراسيي  راقصي   "مايلو "و "وميليكارد

 وثالثر راقصي  مرفردي  ومجمو ر مكورر م   مرع فتيات.

ل با رم    ي  أ  الرقص    ات   توحي بأت قص    ر بل تذّكر يقو

 باألجوا  الفررسير بكل مافيها م  متعر ورفاهير وأراقر و  ور.... 

  يو مم     ريتپالقس     م الثاري  الياقوتو واختار له المص     مم كا

يرس      كي وتتألف م  ثالث حركات يرقص      ها ثراسي ڤتأليف س      ترا

 وراقص مرفرد ومجمو ر راقصي . 
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اختار له المص  مم أرب  حركات م  الس  يمفورير  القس  م الثالث 

س       كي وص       ممها لثراسي راقص ومجمو ر م  ڤم       ايكوتالثالثر ل

 الراقصي  المرفردي  والفرقر الكاملر في رقص جما ي. 

 وڤ"باليه كيرو"مثل  "جواهر"رحب ت   دع فرق ه ام ر بباليه 

 .  "الباليه الو رير الكردير"و "الباليه الملكير"و "را بارياپأو"
 

Jeyasing, Shobana  2118  ش  د د ڠجيد ي ــ  

مصممر رقصات ومديرع فرقر باليه هرديرو درست في جامعر 

وقامت  ام  "بهاراتا ريام"س       وس       يكا وتعلم ت الرقص الهردت 

 1131بجولر في ةركلترا. أس    س    ت فرقتها الخاص    ر  ام  1131

وبدأت محاو تها للجم  بي  اتجاهات الرقص المعاص  ر و راص  ر 

. تعاورت م  مللفي موس    يقا باليه ةركليك "بهاراتا راتيام"م  رقص 

مث ل ريم ا  وبيري  وفيتكيرو ص       ممت أهم باليهاتها  لم مللفاتهم 

 .  "Raid"و "رسم الخراس " و"سالتامر"الموسيقير مثل 

Jillana  جيال  دــ 

  الو ي ات المتحدع تخرجت م  مدرس       ر راقص       ر ب الي ه م

"American ballet"  ورقص         ت م  فرق   ر"American 

ballet theatre"  ر ريويور رباليه مدي"ثم ارض   مت ةلم فرقر" .

رقص     ت األدوار الرسيس     ير لباليهات با رم     ي  وأهم األدوار في 

الب اليه ات الكالس       يكي ر والح ديثر. باليريرا ذات تقرير رقص راسعر 

 جسماري مثالي.وتراسق 
 

Jin,Xing  2188 ڠجي   ي ــ  
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راقص ومص مم رقصات وّممثل ومدير فرق باليه م  الصي  

ق ب  األك  اديمي  ر حالم       عبي  ر. درا في معه  د ال ر  ا  والرقص المل

 1139. ب دأ  ام 1138العس       كري ر في بيكي  وتخّرج مره ا   ام 

بدراسر الرقص الحديث في غوار دور . التحق  ام بمحترفي معهد 

في روما  1111ه امو وتاب  دراس       ته  ام .راه ام ومعه د ك اريرڠ

وبدأ بترظيم دورات  1118وبروكس       ل.   اد ةلم الص       ي    ام 

لتدريب مص    ممي الرقص    ات وم     ل مرص    ب المدير الفري لفرقر 

أحمر "و "Sunflower"ر بيكي  وص مم لها رالرقص الحديث لمدي

 Cross"فرقته الخاص   ر وص   مم لها  1111. كّو   ام "وأس   ود

Border" "و "مر هات تار و"Shanghai beauty"  . 
 

Jinx  ا  حس ــ 

باليه م  فص ل واحد م  تص ميم كريس ترس   لم موسيقا م  

في ريويور   "Dance Players"ت  أليف بريّت  ق  دمته  ا فرق  ر 

 ر تم    ي  بي يّ ت باليه درامير تتراول ظاهرع  .1186أول مرع  ام 

 أفراد سير . 

في  هم رفوا   بي سير  معتقدي  أرا ةلا... يتس لل الوس و

رحا وسبب لوقو  للحضور أو اقتراب أو مالمسر المهرج مجلبر 

أت مكرو  م  س قو  أو ارك ق أو فمل. ويتعرض المهرج للكثير 

م  الرفض والركاير والمعاكس ر وا ض هاد الذت يبل  حّد التعسف 

م لووالقس    وع. وبعد  ول ص    بر ومعاراع يرقلب  ليهم المهرج المظ

  ل»ويذيقهم مرارع ا ض      هاد والقس     وعو وترتهي الباليه بحكمر  

 . «ت رد الرحا مهما فعلت
 

Joan de Zarissa  د ــ  ج ا  زاري  
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باليه تراجيدير م  أربعر فص  ول م  تص  ميم ليفار  لم قص  ر 

وموس       يق  ا م  ت  أليف فيررراي  ّ  ق  دم  ت في ب  اريا أول مرع    ام 

1186  . 

ا  م  القر  الراب   مر بكل ما تصور الباليه سيرع دو  جو

خ  دا  وغيرع وغ  در وته  دي  د وخي  ار  ر وقس       وع و رف م  فيه  ا 

 وفوضم... ورهاير مأساوير لب ل ساق . 
 

Job  ب ـــأيــ  

م  ثمارير مقا   م  تص  ميم دت  (1)مم  اهد راقص  ر م  قرا 

و  ڤ لم موس   يقا م  تأليف  Keynesالوا وقص   ر م  ص   ياغر ڤ

 في لرد  أول مرع  ام "Camargo Society"ك ق دمتها مويلي ا

1181.   

الوا في تص       ميم اللوحات المس       رحير ڤا تم دت ريري ت دت 

  تحمل  روا  ي وا يم اسي ات  لم مجمو  ر م  رس       وم ويلي ام بل

 ."كتاب أيوب"

... تروت الباليه قص    ر أيوب الذت يخض      ألكثر م  تجربر 

افر أ  ع الرب. وم  ال ردارقاس  ير تمتح  قوع ةيماره وخض  و ه ا

 أفضل التصميمات والرقصات هي تل  التي يلديها المي ا   
 

Joffrey, Robert  2166ــ 2199  ر  يرت ج فريهــ  

راقص ب اليه ومص       مم رقص       ات ومدير فرق م  الو يات 

وتعلم  "American Ballet"المتحدع تخّرج م  مدرس       ر فرقر 

  مالرقص الحديث في مدرس   ر فرو  األدا  في ريويور . ورقص 
                                                           

عرض يسرسي ا  رك   ه أ راال األسرش احل كاة وامعبالء ش َع يف امدر ني امس الس ع ر وامس با ع ر يف إ كلرتا  Masqueــ  1
 واك  ئ ب م   ت امبالط يف  ر س .
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تي م  دع    امي  وم  فرق  ر م  ات اودوري  ل م  دع ثالث  ر پفرق  ر رو   

رقص  ات قدمها  1183أ وام وبدأ تص  ميم الرقص  ات الفردير  ام 

 "يرسيفو "باليه  1116في أمس ياته الخاص ر في س ياتل وقدم  ام 

خ وع "وص   مم لها  1118في ريويور . أس   ا فرقته األولم  ام 

 روييپ"و "س       ا ڤرم       رتو الكالكو" ثم "الحفلر التركرير"و "اآللهر

 .  "المعتو 

و فرقت  ه الث  اري  ر التي ريپم  كميل  ه ار 1112أس       ا    ام 

 ."Harkness Ballet"امتهرت فيما بعد تحت اسم 

جوفريه "والتي اتخذت اس    م  1129أس    ا فرقته الثالثر  ام 

 . 1199 ام  "باليه

ساهم جوفريه في تمجي  ود م وتعليم جيل كامل م  راقصي 

ي الو يات المتحدع وخلق للمص      ممي  المعاص      ري  مثل الباليه ف

البيس  ر المر  اس       ب  ر ل ب  دا   Aileyو  Deanوموّريا و پت  ار

 م  أدا  فرقته. موالفرصر المثالير لتقديم أ ماله

ق ام جوفري  ه ب  ي   ادع ةحي  ا  أهم ب  اليه  ات الرص       ف األول م  

القر  العم     ري  م  تص     ميم فوكي  وبا رم     ي .وكراركو ورّبيرك 

 ر. وتودو
 

Johansson, Christian  ــ ـــ  2628ي هد       ري تيد  ـ

   2199ــ 

ر مدرس  "راقص باليه وأس  تاذ رقص س  ويدت درا الباليه في 

 . ڠرهاپيل ّفي كوڤورروربوتحت ةم  راف  "الباليه الملكير الس  ويدير

راقص      او رسيس      ياو في س      توكهولم حيث رافق  1389مد  ام ا ت  

 .تاليوري في أمسياتها الراقصر
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مد راقص   او أول وا ت   ڠةلم س   ا  ب رس   بر 1381تقل  ام ار

ملدياو  1321ورقص  لم خمبر المسر  اامبرا ورت حتم  ام 

يّرو. م      ل مرص     ب پاألدوار الب ولير للعروض األولم لباليهات 

األس    تاذ الرسيس    ي لفرقر الباليه اامبرا ورير بعد ا تكاله الرقص 

وس       ير في م ل  القر  وتعلم تحت ةم       رافه الم  رجوم الباليه الر

ا وليم       يرس       كايا ڤاروڠاڤ ا و. يرد وليڠا وڤ لوڤاپ العم       ري  مث ل 

 يا. ڤوكارسا

أحد كبار الم  خص  يات التي س  اهمت في ت وير   يعد يوهارس  

 ها في  الم الباليه. عوقممدرسر الباليه الروسير وترسيخ 
 

Johnson Virginia  2119يرجي يد ڤج       ــ  

المتحدع تعلمت في مدرس     ر باليه  راقص     ر باليه م  الو يات

 ,K.Shook تحت ةم   راف وام   ر   وتابعت الدروا الخاص   ر

A. Mitchell, M. Day  في ريويور  رقص          ت م  فرق   ر

Dance Theatre of Harlem وهي أول راقص       ر ب  الي  ه .

يكير. رقص   ت األدوار س   س   ودا  فرض   ت حض   ورها كباليريرا كال

 ص    ميم ميتم    ل مثلالرسيس    ير في العروض األولم لباليهات م  ت

راقص     ر  "العيد األس     ود"و "Rythmetron"و "ڠتالير هولبر"مت

 ويل  ر الق  ام  ر ذات حض       ور أريقو رقص       ت دور جيكي  ّل برق  ر 

وم ا رير بال تي و رقصت بيتقا  وسمو األدوار الرسيسير لباليهات 

 . 1119با رمي . ا تكلت الرقص  ام 

 

Jones Beach  شدطئ ج  ز ــ 
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ام م  تص     ميم با رم     ي  وروّبيرك  لم باليه م  أربعر أقس     

 يهلاب "ر ريويور رباليه مدي"موس  يقا م  تأليف اردّيس    قدمتها فرقر 

قص  ر تد و الراظر ةلم مم  اهدع مجمو ر م  المس  تحمي   لم بال 

 ما ئ ريويور  في يوم   لر...

فتاع تعاري م  مض      ايقر البعوض وتكاف  بحركاتها لس      عات 

رقذ فتاع أم    رفت  لم ال رق.... رما  الم    ا ئ يپالبعوض!  س    و

 احدهم يموت الرقارق واألخر ي ليها بالخردل.... الخ 

باليه بليدع م  تص       ميم اثري  م  أكبر م       خص       يات الباليه 

 األمريكير..... 

 و بد م  تذكرها تجرباو لتكرار مثل هذ  المحاولر. 

تر  ذكر "ب  الي  ه تر بق  ليه  ا المقول  ر ال  دمم       قي  ر األص       يل  ر 

 !  "وماترعاد
 

Jones, Betty  2118ج  ز   يت ي ــ  

الو يات المتحدع درس    ت   راقص    ر باليه ومدرس    ر رقص م

الرقص الحديث تحت ةم   راف هولم وهورس   ت وهمفرت وليمو . 

فرقتها الخاص   ر.  لمت  1128رقص  ت م  ليمو  وأس   س   ت  ام 

 رقص الباليه في معاهد الو يات المتحدع وأوربا. 
 

Jones, Bill  2111 يل   ج  ز ــ  

راقص ومص    مم رقص    ات ومدير فرقر م  الو يات المتحدع 

اكتم  ف ميله الفري للممارس  ر الرقص خالل دراس  ته الثاروير. التقم 

الرقص معاو وكورا  اودرس       A. Zaneبالمص     ور الفوتوغرافي 

ثر اسي او راقص       او. بي ّل جورك راقص أس       ود  ويل القامر وحركاته 
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ومريكه كا  قصير القامرو الراقصر في مرتهم الرماقر  والل فو 

أبيض وحركات رقص       ه أم       به بالمهاوم       ر وظهور الثراسي في 

 مم     هدهم الراقص في غاير الجاذبير واادهاش خاص     ر حي  قدما

"Monkey Run Road".  قر فر 1136أس       ا الثر اسي   ام

 ام  Aileyوقاما بتصميم أ مال راقصر لفرقر  "كا  ـ     ـ     جورك "

 . "كيف ت َسّير الفيل"أهمها  1131

تاب  جورك تس  يير م  لو  الفرقر بعد وفاع كا  وقدم العديد م  

ر ير والعرص   ريمثلتص   ميماته التي اس   تمدت مواض   يعها م  واق  ال

 والموت. 

 مل راقص ملثر  "Still here"تص   ميمه  1118قدم  ام 

ا في المم  هد الختامي لمرض  ه اسر أ ماق معاراع المريض اليبيس  

 المميت. 

ليو  أوپرا  مال الراقص      ر لدار األورك العديد م  جص      مم 

را هيوس       ت  ومهرج    ا  پرا برلي  وفرق    ر بوس          وأوپوأو

 . 6119 ام   Tony Awardليردبور . حصل  لم جاسكعڠ

 

Jones, Marilyn  2189ج  ز  مدر ي  ــ   

ر ومص  ممر رقص  ات ومديرع فرق باليه  راقص  ر باليه ومدرس  ّ

ر تعليمها في مدرسم  اس تراليا بدأت الدراس ر في مو رها وتابعت 

الب  الي  ه الملكي  ر بلر  د . ق  ام  ت بجول  ر فري  ر في اس       ترالي  ا م  فرق  ر 

"Beth Dean"   ـ  1111ارس  كي بي   امي ڤوروبورقص  ت م

 1126اا مدع س  رتي  و ادت ڤوم  فرقر ماركيك دت كوي 1121

ةلم اس   تراليا وارض   مت ةلم فرقر الباليه ا س   ترالير برتبر باليريرا 

 اادارع الفرير للفرقر.  1191أولم. تسلمت  ام 
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 1111م ارس       ت التدريا بعد ا تكالها الرقص وارم       أت 

 لرقص الكالسيكي. لالملسسر ا سترالير 
 

Jong, Bettie de  2199ي  غ   يتي    ــ  

راقص   ر باليه ومدرس   ر باليه هولرديرو درس   ت تحت ةم   راف 

Bronk  وDooyes  وڠراه  ام وليمو  ورقص       ت م     دع فرق

 1126  بيرها فرقر ڠراهام وهوڤيرڠ وارضمت  ام رقص حديث م

ةلم فرقر تايلور ورقص ت معها األدوار الرسيسير لعروضها األولم. 

بدأت  "Big Bertha"ت ألقت في أداسها لدور الدمير اآللير في باليه 

 التدريا في رفا الفرقر وفي لرد .  1198 ام 
 

Jooss, Kurt  2181ــ  2192ي س     رت ــ   

لي ه ومص       مم ب اليه ات وم درا وم دير فرق ب الي ه راقص ب ا

ارت حي  ث تعلم الرقص تح  ت .  ألم  اريو التحق ب  أك  اديمي  ر م       توت

ةم       راف فو   ب ا  و م ل م  أس       ت اذ  م دع   امي  في م ارهايم 

يرقص في باليهات ص       ممها اس       تاذ  ويس       ا د  في  ڠوهامبور

بمس     ر  مورس     تر األكثر حداثر في  1168ةخراجها. التحق  ام 

ليدر  ورد.يه في تل  الحقبرو حيث التقم برفاق مثل س      يفرو  البال

وه  اي  هيكروت وايروس       ييمو  وفريتك كوه  وكّوروا مجمو   ر 

والرقصو وأس  ا  تلم  برفا المبادئ واألفكار في مجال المس  ر 

وأرم       أ  Neuetanzbuhne"المس       ر  الجديد للرقص "معهم 

 "ف للرقصرَ حتَ المسر  ــ الم  "اسم بمعهم في مديرر ايّس  ما رف 

مص      ممي الباليه في دار  واس      تلم في رفا المديرر رساس      ر فريق

 را. پاألو
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تق    ّدم يوّا م  رف    اق    ه      ام 

ةلم المس         ابق   ر الع   المي   ر  1186

لتص       ميم الب  الي  ه في ب  اريا وح  اك 

 "ال اولر الخض   را "تص  ميمه لباليه 

و ةرجاك ضم  له األولم  لم المرتبر

 ولفريقه مهرع أوربير و المير في م

ف  الباليه المعاص     ر. قدم يّوا جال 

في هذ  الفترع تصميمات أخر  ذات 

 "الم  دير  ر الكبيرع"أهمي  ر كبيرع مث  ل 

 "يير ا ال   ابرعڤحفل ر راقص       ر في "و

1186  . 

اختار يوّا في تص     ميم باليهاته أس     لوب يرس     جم م  مبادئ 

أستاذ  فو   با  دو  التخلي    جوهر الباليه الكالسيكي. وارتقم 

بيعر درامير و مق اجتما يو قادرع  لم التوفيق مواض    ي  ذات  

بي  الموس       يقا والحركر وجمالير المم       اهد الجما ير الراقص       ر 

 واايماسير. 

هرب  او م  مض        ايق  ات  1188غ  ادر يوّا وفريق  ه ألم  اري  ا 

حي   1189الر اكيي  واس       تقر م  فرقته في كامبريدج حتم  ام 

 1181س      ّ   ام غادر ةلم التم      يلي بعد تفك  الفرقر.  اد ةلم اي

وأ اد فت  مدرس   ته وأس   ا فرقر جديدعو ولوجود ص   عوبات مادير 

 خلم    الفرقر وأبقم  لم المدرسر.       ت
 

Jordan, Olga  دڠج ر ا   أ  ــ 

. 1162راد  ام .ييتير م  مدرسر باليه ليريڤراقص ر باليه سو

للمص       مم " ال لس       م"رقص       ها في باليه ببدأت س       يرتها الفرير 
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ارفتح ت أم امها مجا ت الم       هرع ورقص       ت خالل و ڤيرمو يي

ر العص       "س       يرتها الفرير الحافلر األدوار الرسيس       ير في باليهات 

 "بحيرع التم"و "ايكميرالدا" "ريموردا"و "راقص    ر المعبد"و "الذهبي

 راد. .وبعد ا تكالها بدأت التدريا في مدرسر باليه ليرير
 

Joseph the Beautiful  ي  ف ا جميل ــ 

يف سكي وموسيقا م  تألڤوكوليڠم  فصلي  م  تصميم باليه 

  .1161قدمتها فرقر البولموت في موسكو أول مرع  ام  اسيليركوڤ

 رأت رسكي القصر التوراتير بتصميمات راقصڤوكوليڠس رد 

ر ةدخال ييتيڤالرقابر أرها تفتقر للحم     مر و لبت المرجعيات الس     و

 تعديالت  لم األكيا  وتصميم الرقصات. 
 

Jota  د ــ تيــ 

. 3/8 س  باريا تلدت بكم ةرقص  ات س  ريعر م  اسعر في م  مال 

ال رقص لثر    اسي بمرافق    ر  كف الجيت    ار وال ر    ا  وةيق    ا     ات 

الكاس    تارييت. ام    هر رماذج هذ  الرقص    ر في  الم الباليه يوتا م  

 . "القبعر مثلثر الكواياتصميم ماّسي  في باليه "
 

Journal  ة فــصحيــ 

افقر موس   يقير م  تص   ميم فالكوو أقص   وص   ر راقص   ر م  مر

لوا  فري  ر مترو   ر أ وقرا ع رص       وص م  ت  أليف الك  ارت  ارا ودمج

 Netherlands Dans"قدمتها فرقر  .تهدف ارتياد آفاق حديثر

Theater"  ت قرأ الرص       وص  1191في  ه  ات أول مرع    ام

ه وتوجّ  وك أره ا مقت فات م  موجك رم       رع ةخبارير لتلكد س       ير
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  لمس ر و الرجل والمرأع هما ص لب الموضوالَحَدث  لم خم بر ا

مراظرات قد تبل  حد وحوار  .خربم ا يمك  أ  يعري ه ك ل مرهم ا لآ

ااختالف والم      جار حول موض      و  تافه. األدا  الراقص يحظم 

بمجال واس       م  ا س     تقاللير قد يص     ل حدود مايعرف بالرقص 

 الحّر. 
 

Jowitt, Deborah  يت   ي  را ــ  2198ج  

يه ومص   ممر رقص   ات ومحررع مقا ت في مجال راقص   ر بال

الباليه م  الو يات المتحدع. درس   ت تحت ةم   راف ڠراهام وليمو  

في "مركك الب الي ه ا مريكي ر" وب دأت رم       ا ه ا الفري الراقص  ام 

وتحرير المق  ا ت في  1126وتص       ميم الب  اليه  ات    ام  1118

مع ت مق ا تها في أك1129مجالّت الرقص والب الي ه   ام  ثر م  . ج 

 Dance Beat" 1131"The Dance in"1199كتاب مثل 

Mind"  وألفت العديد م  الكتب س    اهمت في تأس    يا "جمعير رقاد

 الرقص".

وح اض       رت في ج امع ات ومع اه د الو يات المتحدع وأوربا 

 ودّرست في قسم الرقص بجامعر ريويور . 
 

Judas Tree, The  شجرة يه ذا ــ 

ماكميال   لم موس   يقا م   باليه م  فص   ل واحد م  تص   ميم

 اليه الملكير في لرد  أول مرعب ت أليف بري ا  ةلي اا ق دمته ا فرق ر ال

 .1116 ام 

قص  ر ذات  بيعر ديرير تق  أحداثها في موق  برا  حديث في  ور 

 اارما . 
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 . 1113 "وةيّمي"و  1116ر" ڤ"أولي فاكت الباليه بجاسكتي
 

Jude, Charles  2119ج    شدرل ــ 

ليه فررس       ي تعلم الرقص في مدرس       ر ريا تحت راقص ب ا

ةلم فرقر باليه دار  1196ةم   راف بيريّتي وكاليوري وارض   م  ام 

. رقص األدوار الرسيس    ير 1199باريا وبل  الرجومير  ام أوپرا 

في الب اليهات الكالس       يكير وباليهات فوكي  وريجيرس       كا وروّبيرك 

ي ف ڤيتش ورقص تحت ةم      راف رورييڤورو.ريڠوبا رم      ي  و

ير  ا يڤفترع ةدارت  ه للفرق  ر. رقص م     دع فرق    المي  ر في لر  د  و

وردو. را بپ . اس  تلم اادارع الفرير لفرقر دار أوڠرهاپو س  كا  وكو

 . 1112م بوسام فارا  ام ر  ك  
 

Judgement of Paris, The  محد مة  دريس ــ 

 ڠباليه م  فصل واحد م  تصميم تودور وقصر م  تأليف لير

 قدمتها فرقر باليه لرد  وايلڤيرت م  مللفات كورت وموس   يقا اخت

 . 1183أول مرع  ام 

 األس  ا ير رم  آله ر  رع لقص  ر ترافا بي  ثالثخ... محاكاع س  ا

 ااغريقير ل مسا  بالتفاحر الذهبير التي تحافظ  لم المباب. 

المم       هد يق  في م ل  القر  العم       ري  في حارر حقيرع في 

بدل اآللهر بثالث  اهرات تقدم  في كقاق م  أكقر باريا وت س       ت

ا وجورو( أما القاض   ي فما هو ة  الس   كيرو ڤيروا وميريرڤس     )لا

 صاحب الحارر. 

أ  ي    د ت ق    دي م ال ب    ال ي    ه م   قب    ل فرقتي ب    الي    ه رامبرت 

 .1181 ام "American Ballet Theatre"و
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Jugement de Pâris  محد مة  دريســ 

 م موسيقا م  تأليفيّرو  لپباليه م  فص ل واحد م  تص ميم 

Pugni ورقص    ت  1382و قدمت  لم مس    ر  الملكر بلرد   ام

راه  وتم       يّريتو أدوار اآلله   ر ڠات الثالث ت   اليوري ور   يالب   الير

يا.  لم قلب الرا ي الفات  بار  يترافس   يالثالث اللوات رااغريقي

وك أت يّرو أ  تفپل وتجرباو للقاويل وا س  ترتاجات والدس  اسا فض    

 لب باريا.مره  بق

 

 

 
  K رفــح

 

Kabuki   ي ــ ا  د 

يحي  معرم الكلم ر باجتما  ال را  والرقص والتمثيل. رم       أ  

في القر  الس      ادا  م      ر بلقا   lzmumoالكابوكي في مر قر 

تمكرا م  دمج الص  الع  O-Kuniراهبر م  راقص  ر يابارير تد م  

الراقصر والرقص المعبي واايما  الهكلي والرقص المهواري في 

ي  قس      ي واحد وت ور األدا  تدريجياو بمم      اركر فرقر م      كل فر

 ص يرع م  الراقصات.

تّ ور الكابوكي ماراو بأرب  مراحل أس     اس     ير  المس     رحيرو  

 الراقصرو الحكاير المعبيرو القصص المعاصرع.
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ain KarenK   2952ك ان، ك ران ــ     

راقص  ر باليه كردير تعلمت الرقص في مدرس  ر الباليه الو رير 

 .1121ير وارضمت ةلم فرقتها  ام الكرد

راقص  ر رم  ي ر ذات ةمكاريات تقرير كبيرع وحض  ور مس  رحي 

ج ذاب. رقص       ت األدوار الكالس       يكير والحديثر بتألق كبير. لبت 

د وات أهم الفرق األوربي ر ورقص       ت معه ا األدوار الرسيس       ي  ر 

للعروض األولم في مرس       يلي ا وباريا حيث رافقت رورييڤ في 

 رقص الثراسيات. 

ةدارع فرقر الباليه الو رير الكردير وحدثت  6111تسلمت  ام 

برامجها بتقديم تص   اميم حديثر لعدد م  مص   ممي الرقص الحديث 

 بوسام المرف الكردت.   1192مثل دوما  ويومبارو. ك رمت  ام 

No. 2 usikmKammer  2ــ يطس د  سجرش رقم  

  باليه م  فص   ل واحد م  تص   ميم با رم   ي   لم موس   يقا م

ام أول مرع   "ت أليف هير دمي ث ق دمته ا فرقر "باليه مديرر ريويور 

و ألف هيردميث الموس      يقا آللر البيارو بمرافقر أوركس      ترا 1193

ممت الباليه  حجرع مكور ر م  اثرتي  م       رع آلر موس       يقير. ص        

لراقص       ي  وراقص       ات ترافقهم فرق  ر مكور  ر م  ثم  اري  ر رج  ال. 

ي  ر دفير  ر للثر  اسيي  الرقص يعّبر    مم       ا ر    ا في  ر وم       هوار

 الراقصي .

 

eraVaralli, K   ــ ،   2972ــ  2669 ڤرياك راّلي

راقص    ر باليه وأس    تاذع باليه روس    ير درس    ت تحت ةم    راف 

ڠورس  كي في مدرس  ر الباليه اامبرا ورير في موس  كو وارض  مت 
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ةلم فرقر البولم وت. رقصت م  فرقر الباليه الروسير  1112 ام 

. راقص    ر باليه لم 1161و 1111 و امي 1111لدياڠيليڤ  ام 

تك  في غاير البرا ر لكرها تمتعت بحضور مسرحي جذاب خاصر 

في ةداسها لدور "جيكيّلو". دّرس       ت رقص الباليه في بوخارس       ت 

 وباريا وڤييرا. 

 

Tamara arsavinaK   2665ــ  2976 ع ، ا ي را ڤك رس ــ   

راقص       ر ب  الي  ه روس       ي  ر ابر  ر راقص ب  الي  ه في المس       ر  

دراس   ر الباليه في مدرس   ر الباليه  1318را ورت بدأت  ام اامب

اامبرا ورت في س  ا  ب رس  برڠ تحت ةم  راف أس  اتذع كبار مثل 

في  1118وڠيردت. بدأت الرقص  ام  Cecchettiيوهارس    و

باليهات "اس  تيقاظ فلور" و"الحص  ا  األحدب الص   ير"و وفي  ام 

. 1113رقص       ت ال  دور الرسيس       ي في بحيرع الَتّم    ام  1113

 .  1111 ام  "باليريرا أولم م لقر"واستحقت لقب 

س       حرت الجمهور الب  اريكت بجم  اله  ا ورو   ر ةداسه  ا حي  

م  فرقر الباليه الروسير  1111رقص ت  لم مس ر  الماتليه  ام 

لدياڠيليڤ ملدير األدوار الرسيس ير لباليهات م  تصميم فوكي  مثل 

 يف الوردع"و "الس       يلفي  د"و "األمير اي.ور"و "جر  ا  أرمي  د"و "

 و"ال اسر الرارت".  "الكارراڤال"بيترومكا"و "

تمكرت دو  أ  تتخلم    جمهورها في روس      يا م  التوفيق 

بي  فرقر ماريرس كي وفرقر دياڠيلڤ ورقصت م  األخيرع األدوار 

"و االه األكرق"ررجا"و "الرسيسير في العروض األولم لباليهات 

و ميداا""فرام ات"و "الذهبي"و الدي  "تامار"و "دافريا وكلويه"و 

 و"العاب".  "أس ورع يوسف"
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   ادت ةلم روس       ي  ا  ر  د ار  د   الحرب الع  المي  ر األولم. 

وتكوجت م  ديبلوماس     ي ةركليكت وغادرت روس     يا ةلم اركلترا. 

تابعت الرقص م  فرقر دياڠيليڤ بص   فر باليريرا كاسرع ورقص   ت 

 في العروض األولم لباليهات م  تصميم ملّسي .

 1111الحاروت العجيب" "و  1111 "لقبع ر مثلث ر الكواي ا"ا

 .1161 "بولتميرياّل "

راقصر مبد ر استحقت احترام وة جاب وحب جمهور الباليه 

وض عت ترّو  وتحّول تقريات رقصها وما ريتها التعبيرير وذكاسها 

في خدمر ف  الباليه وحافظت  لم تواض    عها وهي في أوج تألقها. 

تبتعد     الم الباليه و ملت راسبر لمدير  ا تكل ت الرقص دو  أ 

ـ  ـ  1182أكاديمير الرقص الملحقر بفرقر الباليه الملكير بي   امي 

ورم    ت كمس   ا دع ومس   تم   ارع  رد ة ادع ةحيا  باليهات  1111

 فرقر دياڠيليڤ.

 

, NataliaakintKasa   2934ك زااك ع ،   ا م   ــ   

جت م  راقص     ر باليه ومص     ممر رقص     ات س     وڤييتير تخر

 1118مدرس   ر باليه موس   كو وارض   مت ةلم فرقر البولم   وت  ام 

وتألقت في أدا  األدوار ذات ال اب . وم   اركت كوجها ڤاس   يليوڤ 

دع القص       ي"ڤاريرا ڤاريري"و "في تص       ميم   دد م  الب اليه ات مث ل 

 ".  Mowgliو" "خلق العالم"الب ولير"و 

 و"روميو وجولييت".  "تتويج الربي "وأ ادت تصميم 

 

akathK   ك ا ك ــ 
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رقص هردت تعود جذور  م  م مال مبه القارع الهردير يستمد 

و"رادها"و ذات المض   مو      "كريم  را"موض  و اته م  قص   ص 

 الديري واألخالقي. 

 

Kaye, Nora  2967ــ  2920ــ ك ي،  طرا  

قص    ر باليه م  الو يات المتحدع ار 

ذات أص  ول روس  يرو تعلمت في مدرس  ر 

وم    درس          ر ف  رق    ر  ول  ت  ي    ا پوال  م  ي  ت  ر

"American Ballet"  تحت ةم     راف

فوكي  وڤيلكا  وتودور ومو ر. التحقت 

 American"ب   ف   رق    ر  1181     ام 

Ballet"  ض    م   1181وكارت في  ام

ال م ج م و     ر ال  تي أس       س          ت فرق    ر 

"American Ballet Theatre"  1111و كمتها حتم  ام .

ـ             ـ  1111م  فرقر باليه مديرر ريويور  بي   امي  ترقص       

ورقص       ت معها األدوار الرسيس       ير في العروض األولم  1118

 لباليهات "القفص" لروّبيرك و"المجد" لتودور.

 Ballet of Two"فرقر  1121أس     س     ت م  روّا  ام 

Worlds"  

... أدت األدوار ال  درامي  ر الراقص       ر ببرا   ر ولقب  ت ب  الممثل  ر 

ت الراقص      ر وأدهم      ت الرقاد وجمهور الباليه لتمكرها م  األدوار ذا

الخلفير الرفس ير مثل مخصير ليكت بوردا  في باليه "قصر فاّل ريڤر" 

وم  خص  ير هافار في "أ مدع الرار" ودور المبتدسر في باليه "القفص" 

د  أ ظم أدوارها.   لروّبيرك والذت   
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و مل  ت مس       تم       ارع لفرق  ر  1121أ تكل  ت الرقص    ام 

"American Ballet Theatre" .حتم رهاير أيامها 

 

a DeTeres aeker, AnnamKeers   كريمس كر، أ ي  ارياةا الي ــ 

راقص      ر باليه ومص      ممر رقص      ات ومديرع فرقر باليه م  

و وتابعت "Mudra"بلجيكا. درس       ت مدع س       رتي  في مدرس       ر 

 مالدراس  ر في مدرس   ر فرو  جامعر ريويور  لمدع  ام ثم  ادت ةل

ل راث. اختيرت  "Rosas"فرقتها  1138بلجيكا وأس   س   ت  ام 

في بروكسل  "La Monnaie"مر للرقصات في دار أوپرا مص م

 .1116 ام 

 . .P.A.R.T.Sمدرسر  1111أسست  ام 

و "Just Before"و "Ottone"م  أهم تص       ميم    اته    ا 

"Rain" و"Sister". 

 

Kemp, William ــ ك اپ ، وال  ل 

م  القر  الس   ادا  م   ر ترأا فرقر  اركليكتراقص وممثل 

   قر ميكسپير.الملحقر بفر "Morrice"رقص 

 

Kent, Allegra  راڠــ ك عت ، أّلي 

راقص    ر باليه واس    تاذع رقص م  الو يات المتحدع تعلمت تحت 

 American"ةم  راف ريجيرس  كا وكارميليتا ماراكم  ي وفي مدرس  ر 
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Ballet" ةلم فرق  ر "ب  الي  ه م  دير  ر ريويور "  1118. ارض       م  ت    ام

 .1119واختيرت راقصر رسيسير  ام 

راسير ذات سحر وما رير وحضور مسرحي راقصر باليه استث

  ياألدوار الرسيس   ير في  دع باليهات م  تص   ميم با رم    ترقص   

مرها "س لال بال جواب"و "أڠو "و "بوڠاكو" وباليهات م  تصميم 

 ."Dumbarton Oaks"روّبيرك "رقصات في حفل" و

وتفّرغت للتدريا وةدارع فرق  1131ا تكل ت الرقص  ام 

 الباليه.

 

in Bruge, TheKermesse  ــ امسطل اخلرياة يف بروج 

باليه م  ثالثر فص     ول م  قص     ر وتص     ميم بوررورڤيّل  لم 

موس  يقا م  تأليف پولّي قدمتها فرقر الباليه الملكير الدارماركير أول 

 .1311مرع  ام 

باليه هكلير تجرت أحداثها في القر  الس       اب   م       ر بمديرر 

 م ثالث هدايا سحرير....بروج الفلمركير. ثالثر أخوع يحصلو   ل

 أ يد تقديم الباليه م   دع تصميمات بعضها حديث.

 

Kettentanz ــ رقصة امسلسلة 

ب  الي  ه م  تص       ميم جيرال  د الپيرو  لم مخت  ارات موس       يقي  ر 

لوپ م  مللفات يوها  م       تراوا الرقص       ات پولك ا وڤ الا وڠ

وخاتمر ليوها  مايرو وتعكف بال ارق ا  أو فواصل وكأرها حلقات 

ـ   ها فرقر "جوفرت باليه" في ريويور  أول تصلر في سلسلر. قدممت

. يم  ار  س  تر أكواج م  الراقص  ي  والراقص  ات 1191مرع  ام 
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في أدا  المم       ه دو ب الي ه ذات رو  مرح ر رقيق ر وخفيفر و....   

 مبالير.

 

Khadra ــ خررا 

 C. Francaد صممت رقصاتها ـ ـ ل واحـ ـ ه م  فصـ ـ ـ بالي

التاكار"لس    يبليواو قدمتها فرقر الس    ادلرك  لم موس    يقا "مأدبر ب

 .1182ويلك في لرد  أول مرع  ام 

ليا للباليه قص   رو مجّرد ار با ات مس    توحاع م  المرمرمات 

الفارس    ير. تخرج الفتاع الم    ابر خض    را م  حياع العكلر وتس    حر 

ب ألوا  ال بيع ر الجميل ر وتم       اه د للمرع األولم رقص       ات ثراسير 

ترحب ور. تس   ل  األض   وا   لم خض   را وثالثير تلديها المجمو 

وتد وها للمم     اركر. تلدت خض     را رقص     ر تثير المجمو ر بها 

 اهة جاب المجمو ر وتختتم الباليه برقص      ر جما ير احتفا و بقدوم

 وارضمامها ةلم المجمو ر.

 

Khan, Akram  2974ــ خ ن، أكرل 

راقص اركليكت م  أص       ل هر  دت تعلم الك  اته  ا  في رات  اپ 

الرقص الح  دي  ث في ج  امع  ر مورتفورت وم  درس        ر  پ  اوار وتعلم

 الرقص المعاصر وقام بجولر فرير في اركلترا .

تص       ميم  ات أكرم خ  ا  بي  مفردات الرقص ال ربي  تجمع 

الخاص      ر التي قدمت فرقته  6116 ام  أوالرقص الهردت. ارم      

" وتعاو  فرياو م  راقص    ي  Kaash" و"Relatedتص    ميماته "

الم ربي س  يدت الم  رقاوت وس  يلڤي  رم  لوا في مدارا مختلفر مثل
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ڠيلّم وجولي ت بيروش وق دم تص       ميم ات راقص       ر  ق ت ترحيب 

  جمهور ورقاد الباليه.

 

aya, MathildkKhessins 2972ــ  2672ك ا  ، ي ا ل  ســ خ س ع 

راقص ر باليه وأس تاذع رقص روسير تعلمت في مدرسر البالير 

روڤ األمبرا وري ر في س       ا  ب رس       بورڠ تحت ةم       راف ةيڤا

وارض    مت ةلم فرقر ماريرس    كي  ام  Cecchettiو   يوهارس    و

ام ـــر ورالت  ــلـ ر مذهـ ر ـ ـ ـ ـ ـ ت سلم المراتب بسقوارت 1311

. تمتع ت بتقريات  Prima Ballerina Assolutaلق ب 1311

متتالير  Fouettéدورع  86أدا  اس تثراسير ةذ كا  في وسعها أدا  

م مراتب البال  الروسيو ومتمابهر. أقامت  القات مميكع م  أ ل

 وكا  القيصر ريكو  الثاري أكثر م  معجب بفرها..

رقص  ت األدوار الب ولير للعروض األولم لباليهات پتيپا مثل 

 "استيقاظ فلور" و"الفصول".

واس   تقرت في فررس   ا وأس   س   ت  1161غادرت روس   يا  ام 

 البه  او م  درس        ر لتعليم رقص الب  الي  ه في ب  اريا وم  أم       هر

 .ليڤسكي ومارڠو فورتاي .موڤيريهو اي

ب اليرير ا س       احرع وف اتر ر ومرح ر وفي غاير الحيويرو تمتعت 

   بتقريات راقصر استثراسير.

 

Kidd, Michael  2007ــ  2929ــ ك  ي، ي اكة 

راقص باليه ومص     مم رقص     ات م  الو يات المتحدع درا 

 Americanتحت ةم       راف ڤيلكا  وس       كو ر في مدرس       ر "
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Balletر "ـ  ـ  ـ  ا وفرقـ  ـ  ه" ورقص م  فرقتBallet Caravan "

" Ballet Theatreوم  فرق  ر " 1181 و 1189بي     امي 

ار  برودوات ــ. بدأ تصميم الرقصات لمس1189 و 1186  ـ ـبي

 وستوديوهات هوليوود بعد ا تكاله الرقص.

 

Suk-Kim, Wha  2949، وا ــ سطك مــ ك 

 Ewhaراقصر ومصممر رقصات كورير درست في جامعر 

 1121    ام  Yook Wan – Soonت ةلم فرق   ر وارض       م   

وأس  س  ت م  "كيم بو  ـ        ـ         هي" فرقتها الخاص  ر . جمعت في 

تص  ميماتها بي  أس  ا الرقص ال ربي والرقص الكورت وص  ممت 

بالمم     اركر م  كيم  دع أ مال راقص     ر أهمها "ةلم ص     ديقي في 

للرقص  Sapphoفرقر  1131. أس   س   ت  ام 1138الس   ما " 

 سست الجمعير الكورير لتعليم الرقص.أ 1131الحديث وفي  ام 

Kinesiology ــ علم احلركة 

 لم ي   درا حرك   ات جس       م ا رس         ا  م  وجهتي الرظر 

 التمريحير والفعل الميكاريكي.

Kinetic Molpai ــ يطمپ ي سركي 

 مل راقص معاص    ر م  أحد  م    ر مق   م  تص    ميم تيد 

" Shawnم       او   لم موس       يق ا م  تأليف ميكر قدمتها فرقر "

 .1181المللفر م  راقصي  ذكور( في ريويور  أول مرع  ام )

 رميد راقص يمجد حيوير وقوع الرجولر. وميم ماو اتصم  
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Kinetographie ــ ا وان احلركة 

ف  ر وا س       م العلمي  س       لوب  ب  ا  لت  دوي  الرقص والمعر

 .Labanotationبا ركليكير بـ 

 

King, Kenneth 2946، ك عي ث ڠــ كني 

ص    مم رقص    ات م  الو يات المتحدعو تعلم رقص راقص وم

ورتي. فالباليه في أثرا  دراسته للفلسفر وتاب  تدريبه م  كارير.هام و

 مار  ميريديث مور  في األدا . .خالل ستيريات القر  الماضي

التي ص   ممها بحركات راقص   ر تكرارير  تتص   ف الرقص   ات

م لمير وفلس     فير م  أه س     ريعر م  حديث أحادت في مواض     ي  

 1111تصميماته "اض رابات جوير  ليا" 

 

Kirkland, Gelsey  2952ــ كريكال  ، چ لسي 

راقص ر باليه م  الو يات المتحدع تعلمت الرقص في مدرسر 

"American Ballet ةلم فرقر "باليه  1123" وارض     مت  ام

مديرر ريويور " ارتقت بفض   ل مواهبها الفاسقر وبعد  ام واحد فق  

 ير.ةلم راقصر رسيس
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راقص       ر جمعت بي  خفر الحركر 

ها با رم     ي  ص     فوس     ر تها وقوتها و

ا و وأ   اد    ام   1191ب  ال   اسر ال ر  ّ

تص ميم "ال اسر الرارت" خص  يصاو لهاو 

واخت  ار له  ا روّبيرك دوراو رسيس       ي  او في 

باليه "ترويعات ڠولدبرڠ". غادرت  ام 

فرق ر ب اليه مديرر ريويور  ةلم  1198

 American Balletف       رق       ر "

Theatre  ورقص  ت ثراسيات باليه م "

األدوار الرسيس      ير للعروض  ترورييڤ وباريم      ريكوڤ. رقص      

لـ             تودورو و"هاملت"  1192األولم لباليهات "األوراق تذبل" 

 و"معاري ضمرير" لـ روماير.

توقفت    الرقص قبل األوا  ألس   باب ص   حير وم   خص   ير 

 1138وا تكلت  ام 

ر ب أداسها الراس و لم رغم ة ج اب األس       ات ذع والرق اد والجمهو

  ما قدمته  لم خمبر المسر . لم م م  األيام وفي ي ترضَ 

مارس   ت التدريا وااخراج وكتبت س   يرتها الذاتير "الرقص 

 لم قبرت" ص       فح ات تعبر    فر ار ر حقيقير ذات ةمكاريات فرير 

    كل ما أرجكته خالل سيرتها الفرير الخا فر. رادرع لم ترضَ 

 

Kirstein, Lincoln 2996ــ  2907م عكطمن  ،ــ كريسحل ان 

مدير وملسا فرق وجمعيات باليهو كاتب ورا ي فرو  كبير 

 م  الو يات ساهم بمكل فّعال في رسم صورع الباليه في بالد .
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تخرج م  ج امعر هارڤارد وأظهر اهتماماو والتكاماو رص       يراو 

 بر اير وت وير ف  الباليه في و ره.

ج ذب مص       مم الب  الي ه العبقرت يعود ل ه الفض       ل الكبير في 

مدرس    ر  1188با رم    ي  ةلم الو يات المتحدع وأس    ا معه  ام 

"American Ballet ثم فرقر  1181" والفرقر الملحقر بها  ام

"Ballet Caravan وكا  م  األ ضا  الملسسي   1182"  ام

. ألف وم ار  في تأليف العديد م  كتب 1182لجمعير الباليه  ام 

 بالمماركر م  با رمي . الباليه بعضها

 .1139سام هاردل  ام وكّرم ب

 

Kistler, Darci  ،ـــــــــــــــــــــــــــ ك سحللر ـ

 2964الارسي 

راقص       ر ب  الي  ه م  

الو ي  ات المتح  دع تعلم  ت 

الرقص تح   ت ةم       راف 

ك    وكم    وڤ ف    ي ل    وا 

ارجلا وفي م   درس          ر 

"American 

Ballet أظهرت تفوق او واض       ح او في حلقات الباليه المدرس       ير ."

كمبتدسر مرم      حر للرقص في فرقر "باليه  1191ورحب بها  ام 

مديرر ريويور ". وبعد س   رر واحدع اس   تحقت العض   وير الكاملر في 

الفرقر وبعد س  رر أخر  ص  رفت راقص  ر قادرع  لم األدا  الفردت 

وبعد س      رتي  أرتقت ةلم مرتبر راقص      ر رسيس      ير ولم تبل  س        

  العمري .
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قدرتها أظهرت كيس      تلر  لم رحو غير م ألوف رض      ج او باكراو ل

التعبيرير الراقص   ر وتحكماو مثالياو بتقرياتها الراقص   ر وةحس   اس   او مرهفاو 

 رس   جام الحركر الراقص   ر م  تدفق اللح  وتلوره. رقص   ت أهم أدوار 

تص   ميمات با رم   ي  واألدوار الرسيس   ير في العروض األولم لباليهات 

"Gershwin Concerto"و "Piccolo Balletto ي ر  كو " ل روب  ّ

 دت" و"صد " و"األم الثكلم" لـ مارتي .و"قصر الجر

رغم تعرض       ه  ا ةلم أكثر م  ح  ادث  ر رض مهريو ت  ابع  ت 

 .6111الرقص م  فرقر "باليه مديرر ريويور " حتم  ام 

 آخر باليريرات  هد با رمي 

 

Klamtt, Jutta  2970ــ  2690  ــ كاليت، اطاي 

راقص     ر باليه وأس      تاذع رقص ألمارير تعلمت لوحدها وبدأت 

 في برلي . 1111تها الفرير  ام حيا

أس      س      ت مدرس      ر لتعليم الرقص وكورت فرقتها الخاص      ر 

 وأصبحت م  أهم رموك الرقص المعاصر في ألماريا.

لم تم ار  م  ةيج اد تواكر ات توفيقي ر م  المع ايير الجم الير للفكر 

 الراكت.

 

Kniasseff, Boris  بطراس ،  2975ــ  2900ــ كع  سي في

باليهات روس     ي تعلم تحت ةم     راف راقص باليه ومص     مم 

وبدأ الرقص  ڠولوڤا في موس  كو وس  ا  ب رس  بركموردكي  وس  و

.  مل في دار أوپرا ص     وفيا مدع  امي  مص     مماو في 1112 ام 

 .1161فرقتها وغادرها  ام 
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 Les Balletsفرقت  ه الخ  اص        ر " 1162أس       ا    ام 

Stylisé's فرقته الروسير. 1181" وفي  ام 

وص  مم الرقص  ات  هالم  اركيليكيم  فرقر  1163رقص  ام 

 1189ةلم األوپرا كومي . تفّرغ  ام  1182لفرقته ا وارتقل  ام 

 لتدريا الباليه.

 

Kochermann, Rainer  2930ــ كطخري ن، رااعر 

راقص باليه ألماري درا تحت ةم راف تاتيارا ڠكوڤسكا وبدأ 

 .1181الرقص في فرقر دار األوپرا برلي   ام 

فرق ر دار أوپرا فراركفورت وأد  م   ةلم 1111ارتق ل    ام 

وت" خفرقته   ا األدوار الب ولي   ر لب   اليه   ات "ه   امل   ت" و"دو  كي

 و"الالمبالي" و"المل  العارت" و"بوليرو" و"الحاروت العجيب".

يع  د م  أهم راقص       ي الب  الي  ه األلم  ا  لفترع م  ا بع  د الحرب 

 الثارير.

 

Kochno, Boris  2990ــ  2904ــ كطكعط بطراس 

 ملرا لف وصص باليهات روسي ــ فررسيو وكاتب مللف ق

س       كرتيراو لدياڠيليڤ وقام بدور ةيجابي  1161الباليه.  مل  ام 

 لبعض الب  اليه  ات. ألف    دع في توجي  ه وترجي  اختي  ار دي  اڠيليڤ

 "قص       ص لب  اليه  ات فرق  ر دي  اڠيليڤ مث  ل "المك جو " و"كيفير

 ذر"."اآللهر المتسولو " و"األب  المبوفلور" و"الق ر" "و
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بعد وفاع دياڠيليڤ أص ب  مس تماراو فرياو لفرقر الباليه الروسير 

" و"لع   ب Cotillonلمورتي ك   ارلو وألف قص       ص ب   اليه   ات "

ل".  األ فال" و"الرح 

م ار  پتي في تأسيا فرقر "باليه الماركيليكيه" وألف للفرقر 

 "غراميات جوپتير"و"حفلر  امالت ال سيل".

 "يڤ وفرقر الباليه الروس      يرألف  دع كتب هامر مثل "دياڠيل

 و"الباليه".

 

Koren, Sergei 2907ي ڠــ كطران، سري 

راقص ب الي ه س       وڤييتي تخّرج م  م درس       ر ب اليه ليرير.راد 

ةلم فرقر مس   ر  كيروڤ ورقص معها حتم  1169وارض   م  ام 

 .1186 ام 

تألق في تقديمه للدوار الرسيس       ير في باليهات "فتاع الثلوج"و 

ت" يربو  باختم يس ارا"وت"و خڤتس ير"و "دو  كي"الرقص ات الپولو

 و"روميو وجولييت".

ةلم مس       ر  البولم       وت ورقص األدوار  1186ارتقل  ام 

الرسيس       ي   ر لب   اليه   ات "ريمور   دا"و "الكهرع الحجري   ر" و"روميو 

 وجولييت".

 م  أهم راقصي األدوار الدرامير في تاريخ الباليه السوڤييتير.

 

Korrigane, La  ارش )اسعطرش براحلط  ة(امروح ام ر ــ 
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 لم قص  ر م   Meranteباليه م  فص  لي  ص  مم رقص  اتها 

تأليف كوپيه وميرارت  لم موس     يقا م  تأليف ويدور قدمتها فرقر 

 .1331باليه أوپرا باريا أول مرع  ام 

تعم       ق ملك  ر الكوري.  ا  الفت  اع ايڤوري  ت وت  أمر ام       ب  احه  ا 

بر لمراس      بمحاص      رتهاو يص      ل ليلرر حبيب ايڤوريت في اللحظر ا

لرجدتها ويراقص ها  وال الليل حاسالو بيرها وبي  ا م با  المريرعو 

ي.ارات وترجو ايڤوريت م  و رد م     روق الم     ما تتالم     م الكور

 مّره . الباليه تذكر بقصر "جيكيل".

 

KraKowiac (Cracovienne)  ڤ ةكط ــ امرقصة امكرا 

م  مر قر  8/6رقص      ر بولورير في غاير الحيوير  لم كم  

كوڤ يلديه ا ثر اسي راقص أو مجمو  ر م  الراقص       ي  تتميك كرا

 بييقا ات سيركوپير وبخب ات أقدام وتكتكر كعاب تخدم الرقصر.

 

Krassovska, Nathalie  2005ــ  2929ــ كراسيطڤسك ،   ا ّل 

راقص  ر باليه وأس  تاذع رقص س  وڤييتيرو امض  ت معظم حياتها 

ليڤو ليه في فرقر دياڠيالفرير في الو يات المتحدع. ابرر راقص    ر با

بدأت دراسر الباليه في روسيا ثم تابعت دراستها تحت ةمراف لي.ا 

 ."American Ballet"وپريوبراجيرسكا والتحقت بمدرسر 

رقص     ت م   دع فرق في أوربا مثل فرقر "الباليه الروس     ير 

 لمورتي كارلو" و"باليه مهرجا  لرد ".

 رر دا ا.درست الباليه بعد ا تكالها الرقص في مدي
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Kreuzberg, Harald 2966ــ  2902، ح رام  ڠــ كروزبري 

راقص باليه ومص  مم رقص  ات وأس  تاذ باليه ألماري درا م  

ةلم فرق ر ب الي ه هاروڤر وارتقل  ام  1166ڤي.م ا  وارض       م   ام 

في جولر دامت أرب   1163ةلم أوپرا برلي  وار لق  ام  1168

ا والو يات المتحدع. أورب تس      روات برفقر ايڤو  فيورفي م      مل

الثارير دو  أ  يض       ر العالمير تاب  رم      ا ه الفري خالل الحرب 

لم ادرع ألماريا وتمك  م  التوفيق في تص     ميماته و روض     ه بي  

ه ال درامي والهكلي واحس         اختي ار األكيا  وا قرعر ليقدم  حس       ّ

 تمكالو فرياو فريداو للتعبير الفّظ الساخر.

 

Kriger, Victorina ر، ڤ كحلطرا ڠريــ ك 

راقص       ر ب الي ه ومديرع فرقر باليه وكاتبر س       وڤييتير. تعلمت في 

مدرس    ر الباليه األمبرا ورير تحت ةم    راف تيخوموروڤ وارض    مت 

م  فرقر پاڤلوڤا  1161ةلم فرقر البولم وت. رقصت  ام  1111 ام 

. 1183و كمته  ا حتم    ام  1161و   ادت ةلم البولم       وت    ام 

ها "المس  ر  الفري للباليه" والذت تحول فرقر س  مت 1161أس  س  ت  ام 

 فيما بعد ةلم مسر  "ريميروڤيتش ــ دارمركو".

 .1162 ملت في مجال الصحافر والتأليف مرذ  ام 

ـ     ـ  1111م لت مرصب مديرع متحف البولموت بي   امي 

1128. 

 

Kriza, John ــ كراةا، جطن 
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 فراقص باليه م  الو يات المتحدع تعلم الباليه تحت ةم       را

 ."American Ballet"دولي  وتودور في مدرسر 

م  بي   1181كا   ام و Page-Stoneرقص م  فرقر 

 ."American Ballet Theatre"المساهمي  في تأسيا فرقر 

رقص األدوار الرسيس      ير للعروض األولم لباليهات "فارتاكيا 

 ."اّل ريڤرفحّرع"و "تفا ل" و"قصر 

يقر رغم مظهر  وبريته رج  في مر  اداسر مس      حر  ا فير رق

 العضلير الرامير.

و م  ل مس        ا   داو لم  دير فرق  ر  1122ا تكل الرقص    ام 

"American Ballet Theatre". 

 

Kroller Heinrich  2930ــ  2660ــ كرومير ح اعراحلش 

راقص باليه ومص   مم رقص   ات ومدرا باليه ألماري تعلم في 

ا تةمراف ستا مدرسر باليه دار أوپرا ميوريخ وتاب  الدراسر تحت

ةلم فرق  ر دار أوپرا  1118وارابيللي في ب  اريا. ارض       م    ام 

 .1119ميوريخ ثم ارتقل ةلم درسد   ام 

 م ل في التص       ميم والت دريا وااخراج وةدارع فرق الباليه 

مترقالو بي  برلي  وڤييرا وميوريخ. تميكت تص   ميماته بالذوق الرفي  

يوس  ف" و"دو  والخيال الخص  ب وم  أهم تص  ميماته "أس   ورع 

 جوا " و"الكريما المخفوقر"  لم موسيقا لريتمارد متراوا.

 

, HenningamKronst 2995ــ  2934 ڠح عني ــ كرو سحل ل 
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راقص باليه وأس      تاذ رقص ومدير فري دارماركيو درا في 

 1116مدرس   ر الباليه الملكير الدارماركير وارض   م ةلم فرقتها  ام 

 .1112واختير راقصاو رسيسياو  ام 

ت ألق في األدوار الروم ارس       ير وتمت  بيمكاريات تقرير مثاليه. 

. رقص األدوار 1111اخت ار  ام       تو  ليرقص دور روميو  ام 

الرسيس       ي ر للعروض األولم لب اليهات "الفرس       ا  الثالثر" لفليرت 

 و"دو  جوا " لروك .

أص       ب  م ديراو فري او لفرق ر "الب الي ه الملكي ر ال دارم اركير"  ام 

م  ام 1131باليه الفرقر  ام وأس      تاذ  1193 بلقب  1128. ك رِّ

 فارا.

 

Kuchipudi ــ كطش پطالي 

لم القر  الس  ادا  م  ر ةدراما راقص  ر هردير تعود أص  ولها 

 يلديها رجال الجما ر البراهمير .

 

suyatKumakawa, Te   2972ــ كطي ك وا، ا حلسطا 

 رراقص ب الي ه وم دير فرقر باليه ياباري تعلم الرقص في البداي

تحت ةم  راف اس  اتذع محليي  ثم ارتقل ةلم "مدرس  ر الباليه الملكير" 

وارض    م ةلم فرقتها وارتقم ةلم  1131في لرد  وتخرج مرها  ام 

 .1118مرتبر راقص رسيسي  ام 

راقص ب الي ه ج ذاب يتمت  بمه ارع فاسقر في أدا  الحركات في 

 .Pirouetteالهوا  وقدرع فريدع  لم أدا  حركر الدوامر 
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 Push comes"في أداس ه لباليهات "أمير الپاڠود"و  ت ألق

to shove" " ّ  1113غ  ادر فرق  ر الب  الي  ه الملكي  ر    ام  ."المحر 

وأس      ا فرقته الخاص      ر في  وكيو وقدم معها باليهات أم      تو  

 وبا رمي .  وماكميال

لرض مهري أبع   د     الرقص لفترع  6119تعرض     ام 

  ويلر.

 

Kyasht, Lydia  2959 ــ ك  شت، م  ا 

راقص ر باليه وأس تاذ  رقص روسير تعلمت في مدرسر الباليه 

األمبرا ورير في س  ا  ب رس  برڠ تحت ةم  راف ڠيرد وارض  مت 

حي   1113و كمتها حتم  ام  1116ةلم فرقر ماريرس   كي  ام 

" في لرد  ورقص   ت Empire Theatreارتقلت ةلم فرقر باليه "

يه الروس       ير رقص       ت م  فرقر البال 1118م  الفرقر حتم  ام 

ترقلت بي  . 1111و ام  1116لدياڠيليڤ خالل موس       مي  ام 

ريويور  وروس  يا واس  تقرت في لرد  حيث أس  س  ت مدرس  ر لتعليم 

 .1181الباليه وفرقر خاصر بها  ام 

 

Kylian, Jiri  2947ــ ك ل  ن، جريي 

راقص باليه ومص     مم رقص     ات تم     يكيو درا في المعهد 

 1123ر وارض   م  ام يليه الملكباالالموس   يقي بپراغ وفي مدرس   ر 

 ةلم فرقر باليه متوت.ارت.

ووصفه كراركو قاسالو   1191صمم أولم باليهات للفرقر  ام 

تعاوره م  فرقر الباليه  1198. بدأ  ام «ر!ـ         ـ         موهبر  ظيم»

" وصمم لها باليه Netherlands Dans Theatreالهولردير "
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The Viewers  رقر ومص    مم مديراو فرياو للف 1199واختير  ام

 .1111للرقصات فيها حتم  ام 

مرذ بداياته جمعت تص      ميماته بي  س      ر ر ووض      و  ودقر 

حركات الباليه الكالس يكير م  جهر وثقل المالم  العضلير للرقص 

الحديثو وبدت الحركات الراقص       ر في ار القتها وتقدمها  بيعير 

 تربس  وتتس  بارسجام وتواصل سرت م  الموسيقا.

ت ا ترضت وتع ل ي السروات األخيرع بحيثت ور اس لوبه ف

س  الس  ر وارس  ابير التص  ميمات بحركات كاوّير مفاجسر   تبدل م  

 بالغر ا يحا .

 تجاوكت تصميماته للفرقر المسر باليه أهمها 

" Dream Dances" و"Field Mass"س       يرفورييت  ا"و "

" Sweet Dreams" و"Falling Angel'sو"قصر الجردت" و"

 ".Gods and dogsو"

 .1111 ام  Oranje Nassauكرم بوسام مرف 
 


