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 املوسيقي الخطاب تحليل

 الوّهاب عبد ملحمد

 »عمري  نتأ« أغنية خالل من

 حنان الغربي

 مقّدمة

ابألسلللللللللللللو ية محمد معالجة  يتنزل بحثنا هذا في إطار  عبد الوه 

املوسللليقيةذ ك لا بالتحديد مال  تل يطلللليء الىلللوا عة  إ للل الية 

 األصالة كالتجديد فيها.

قد ا ترنا أن ي ون  لا عبر أعماله املوسلللللللللللليقية الغنا ية ال    ك

نها لغيره مال الفنانينذ في شللللخ  أث ملثوثذ ك بالتحديد مال  تل لح  

 .«أنت عمري » أغنية

ذ ح   نقيم البرهان عة  «نت عمري أ»لذاذ سلللللللللللل تق لللللللللللل   نمو   

ابإضافات محمد  كعة  مدى كصله للقديم بالجديد فيهاذ  عبد الوه 

 ك لا مال  تل الن  املوسيقي املدكن كاملثال الطمعي.

ابكفي هلذا اططلارذ نلذبر بل ن  يعلد الاهرم موسلللللللللللليقيلة  عبلد الوهل 

قا مة الذات كمتنوعة املعالمذ مما أتاح لنا كملال سلللبقنا مال الباحثين 

 نية تناكل أعماله مال جوانب متعددم كمختلفة.إم ا

عبد  األسلوبية املوسيقية ملحمدلذلاذ فإن مىمار بحثنا هو 

اب ean Jبمنهج نقلللللدي ي للللللللللللنف لللللا جون دك وا  1. كاألسلللللللللللللو يلللللةالوهّّّّّّ

 

  متح لة عة    ادم  )تونس(. العالي للموسيقى ب فاقسأستا  مطاعد باملع د
 .2017الدبتوراه سنة 

 .[يوسف, 2009] 1
2 [Dubois et al., 1973, p. 458]. 
 .[p. 48 ,املطدي, 1982]  3

4
احتى ت جامعة أنديانا األمريكية ندكم دكلية ببرى حول  1960في عاث  
ذ  ارك فيها صفوم مال اللطانيين كالنقاد كعلماا االجتماع كالنفس «األسلوب»

"اللطانيات  كفيها ألقى ركمان جاببطون محاضرم عنوانهااملعركفين عاملياذ 
نادى فيها بتوثيق العتقة بين اللطانيات كاألدب عموماذ كتمتين  كالشعرية"ذ

 الركابء بينهما.

uboisD   كهلللذا ملللا ي بلللده   .2«فرع مال فركع علم اللطللللللللللللللان»عة  أنهلللا

األسلو ية كصف للن  األدبي »بقوله    rrivéAMichelميشال أريفي 

. كهو إثبات لدكر اللطللانيات 3«حطللب طرا ق مطللتقام مال اللطللانيات

في بلورم مف وث األسلللللللللللللو يةذ األمر الذي دفي بلللللللللللللللللللللللل  ركمان ياببطللللللللللللون 

(1896-1982 )Roman Jacobson   في إحدى محاضلللراته الشللل يرم إل

 .4«بتوثيق العتقة بين اللطانيات كاألدب عموما»أن نادى 

باعتباره  ”الخطاب اللطاني”كإنه ملال الوجاهة علميا البحث في »
اال لت كيتت بثيرم كمدى ارتباطه بل كما يمكال  ”الخطاب املوسيقي”حم 

مال صور  هنية كت ثيرات آنية تفض   إل   ”اللحن ”أن يىيفه املجال 
بين  ”الت امل”أك أحيانا  ”التباعد”أك  ”التقارب”البحث في إ  الية 

 5.«ال ورم الشعرية أك الكتمية كالفكرم املوسيقية

كقللد اعتمللدنللا في  لللا عة  مجموعللة مال امل لللللللللللللادر نللذبر منهللا مللا 

ذ كهو عبارم عال متعلقات الحيام الشلللللللللللخ لللللللللللية 6بتبه محمود عوض

ابكالفنيللة ملحمللد  ل فيلله ذ كالللذي يانللاك 7؛ كاليللاس اللللللللللللحللابعبللد الوهلل 

ذ كهو 8مواضيي متنوعة متعلقة باملوسيقى العر ية؛ كفيكتور احاب

عبارم عال رسالة ماجطتير يطرح فيها توثيقا تاريخيا لحيام مل مال  أث 

ابملثوثذ محمد  ذ زبرياا أحمدذ محمد الق لللب يذ كرياض عبد الوه 

ذ كفيله  بر ملتعلقلات الحيلام 9الطلللللللللللل بلاطي؛ كملا بتبله حلازث صلللللللللللللاغيلة

ذ كهو عبارم عال 10نية ألث ملثوث؛ كسللللعد الديال كهبةالشللللخ للللية كالف

مجموعلللة مال الحلقلللات التلفتيلللة ال   أجراهلللا هلللذا األ ير مي محملللد 

اب   ذ كاللذي11كقلاث بتوثيق لا بتلابلة؛ كملا بتبله فر  العنتري  عبلد الوهل 

؛ «شللللللخ لللللليات غنا ية» تناكلنا منه بالتحديد الباب الخامس بعنوان

 كعناكينه التالية 

  الت هيلذ التطويرذ التقييم ملثوث أث 

  ابمحمد  ال ش مذ الت هيلذ ت ثير الدكر   عبد الوه 

ذ كفيه  بر ملراحل حيام محمد 12كما بتبه إدكارد حليم ميخا يل

اب )املطللللللللللللرحيةذ الطللللللللللللينما يةذ الغنا ية...(ذ كت ري   الفنية عبد الوه 

 ن .ألعماله الفنية بجميي أنواع ا حطب الترتيبين الهجائي كالتم

 بكة ضياا للم تمرات  - امل تمر الدكلي مقار ات في تحليل الخطاب املوسيقي 5
  :2017ن نيطا 6ك -5-4كالدراسات كاألبحاثذ تاريخ ا 

[Anon. “ 2017”, امل تمر الدكلي مقار ات في تحليل الخطاب املوسيقي ]. 
 .[p. 210 ,عوض, 1971]  6
 .[p. 222 ,احاب, 1985] 7
 .[p. 349 ,احاب, 1987] 8
 .[p. 126 ,صاغية, 1991] 9
 . [p. 301 ,كهبة, 1992]  10
 .[p. 2000 ,العنتري, 2000] 11
 .[p. 237 ,حليم ميخا يل, 2002] 12
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كهذا ما اسللللتطعنا الح للللول عليه مال مراجي كم للللادرذ كاألبيد 

غابت عنا أ رى سللللللللللللواا مان  لا مال املراجي ال للللللللللللحيحة أك مال  أنه

 غيرها. كسواا مانت عر ية أك أجنبية.

 سنحاكل إ ا 

 ابتحلللديلللد العواملللل اللللدافعلللة ب إل  التعلللاملللل مي  عبلللد الوهللل 

 أث ملثوث صوت

  الفكر الوهلللللابي في إقلللللاملللللة البرهلللللان عة  ملللللدى ثراا كتنوع

)في محللاكلللة طبراز م للاهر األصلللللللللللللالللة  التلحين املوسلللللللللللليقي

 في آن(. كم اهر التجديد

 كلقد اعتمدنا في بحثنا هذا عة  منهجيات 

  ك لا مال  تل مقار ة أسلللللللللللللو ية للخطاب املوسلللللللللللليقي تحليلية

ابملحمد  ك باالعتماد  13عبر تحليل موسيقي ن امي كمقامي عبد الوه 

ذ كالذي حاكلنا أن ي ون كفيا «نت عمري أ»املدكن ألغنية عة  الن  

قدر اطم ان  للاسلللللللجيل. بال طلللللللبة للمثال الطلللللللمعيذ فلقد نتلناه مال 

 .14موقي يوتيوب

انللت عمري األغنيللة أث ملثوث »عة  عنوان املثللال املرئي  نللاداعتملل

ته التمنية ) «ال املة ثانية(ذأي أن  ا تيار املثال  30دقيقة ك 58كمد 

ه مال حطللللللللللللب يطللللللللللللمي هاعة  أسللللللللللللاس أنها أغنية ماملة  مان
 
ذ بمعن  أن

ا. كهلللذا ملللا  ا ملللان أث غنلللا يللل  ه لم يحلللذ  منهلللا أي  مقطي آليللل 
 
املفترض أنللل

عن  عة  ا تيارها بحكم إدرا ي لعناصلللللللللر نهتم  بالنماا كالتنو ي  شلللللللللج 

 عبر رصلللللللللللللدهلا مال  تل  ذكالت ر  كتقنيلات األداا
 
  إال

 
كال   ال تتجة

 اطعادات املختلفة في الجمل املوسيقية اآللية كالغنا ية.

ةذ  ة عام  متناهي باملوسللليقى العر ي 
 
كيمكال القول ب ن  اهتمامنا الت

ةذ  ة إل  األ رى اآلليلللللل  بمختلف مجللللللاالنهللللللا  مال املوسلللللللللللليقى الغنللللللا يلللللل 

انيهللللا نيهللللا ك فنلللل  ة منهم   –ك ملح  ابعبللللك للللاصللللللللللللللل  افي  – د الوهلللل  هو الللللد 

 الر  يس   لبحثنا هذا.

د  ة ملحم  ة املوسلللللللللللليقي  ابكما األسلللللللللللللو ي   مجال بحث  عبد الوه 
 
إال

ابسللللللللنحاكل مال  تله تحر ي أهم  اطضللللللللافات ال   أمد   ها   عبد الوه 

ة منذ أكا ل القرن العشريالذ لكال مال زاكية ن مل مال  املوسيقى العر ي 

نللاغم الفعة جللديللد عة   تل للا إبراز الت  ي في أعمللاللله بين األصلللللللللللللالللة كالت 
 

نهتم املرحلة  :تاريخياذ يمكال تقطيم مجاالت البحث املوسيقي إل  أربي مراحل 13
الثالثة منها بتاري  املوسيقى ك لا باالعتماد عة  مناهج عديدم أساس ا املقارنة 

 ونات املوسيقية مال  تل معالجة الطتلم كالتحليل ك لا بتفح  العناصر كامل
كال طب بين األصوات املوسيقية كاألجناس كاألساليبذ كهو ما سم  

كهو ا ت اص قديم في ت وراته كحديث في مناهجه  «موسيقولوجيا الن امية»بالل
 كمقار اته ككسا له  

[Becha, 2015].   
14 https://youtu.be/aztHL4kn9qE. (ref: [Studio Al5rbe, 2011], last acces-

sed 2021/11/04.) 

ه ال يمكال الحللللديللللث في موسلللللللللللليقى 
 
د دا مللللا مال أنلللل عبللللد عكس مللللا يرد 

اب جديد. الوه   عال الت 
 
 إال

كأ يراذ نتمن   أن يفتح هلللللذا البحلللللث آفلللللاقلللللا جلللللديلللللدم يمكال ل لللللا 

ابمقار ة األثر الفن  ل مقار ة تحليلية مال  لللل نها املطللللاعدم  عبد الوه 

 للللللللللللنفيهلللا   اآلليلللة كالغنلللا يلللةذ  ملللإحلللدى يعلللابير ب موسلللللللللللليقلللاهعة  ف م 

  .كاملتنوعة املدارس املوسيقى العر ية املختلفة

 كلثوم أم مع تعامله في الوّهاب عبد افعو د

حطللللللللللللب الت لللللللللللل يف أك التقطلللللللللللليم الذي كضللللللللللللعته رتيبة الحفن  

ابلألعمللال الفنيللة ل كال    16ذ فللإن مرحلللة أغللاني أث ملثوث15عبللد الوهلل 

ذ كهي 17تمثللل املرحلللة الثللامنللة ”مرحلللة الشللللللللللللوام ”أطلق عليهللا النقللاد 

مرحلة مت  رم نوعا ما كر ما مان الطللللللللللللبب في  لا أن العتقة بين أث 

ابملثوث ك  بين قطبين  عتقة منافطللللللللللللة»مانت في مع م ا  عبد الوه 

سيطرا عة  املوسيقى كالغناا في الوطال العربي مله ما يقرب عال قرن 

 .18«مامل

 منهما مان يانافس ل ي يحتل  كيمكال اط للللللللللللارم أي
 
ىللللللللللللا إل  أن بت

 مربت ال لللللللدارم في عالم الغنااذ كأن 
 
منهما رشلللللللل نفطللللللله لر اسلللللللة بت

نقللابللة امل ال الفنيللة في األربعي يللات كأكا للل الخمطللللللللللللي يللات. ف للان مال 

الطبيعي أن يحدث صراع بين االثنين... ك عتقد بثيركن مال املت لين 

)كمبعوثه إل  الطرفين( مان  اصللللربالطرفين أن الر يس جمال عبد الن

دافعلا قويلا إل  التيجيلل بلالتعلاكن بين الطرفين فقلد ملان ميجبلا بفال 

 .196019مل منهماذ كمنح االثنين كساث االستحقاق عاث 

تين»كإ ا ما أقمنا مقارنة بين  يرتين الذاتي  إن صللللللللل  التعبير  «الطلللللللل 

ابل ل مال  كأث ملثوثذ لتح نا أن هناك يشلللللللللللا ها ببيرا بين  عبد الوه 

كمل منهملا نشللللللللللللل  في بي لة  ملتيهملاذ ف لل منهملا ي تم  إل  نفس الجيلل...

اب  متواضللللللللللللعللة محللاف للة... عليميللة في الكتلل  كمللل منهمللا بللدأ حيللاتلله الت 

كمان ن للللليب مل منهما أن يلتقي في مطللللل هل حياته  حيث يعلم القرآن.

اببشلللللاعر معرك  يتع ده بالرعاية ك إتقان اللغة العر ية    عبد الوه 

بللذلللا مللان ملل  قللابللل أحمللد  للللللللللللوتيذ كأث ملثوث قللابلللت أحمللد رامي...

 منهما يحب الق يدم كغن  ق ا د ألحمد  وتي كأحمد رامي...

 .[الحفن , 1991] 15
ذ كلكال هناك  ت  1975  باط 3يختلف أحد حول تاري  كفام أث ملثوث في  ال 16

حول تاري  ميتدها. غير أن الناقد كامل رخ املوسيقي الراحل بمال النجم  استطاع 
 بنااا عة  تحقيق علم  دقيق  1898ديطمبر عاث 30أن يثبت أنها كلدت في 

 [ 1999فريد,  , p. 107].  
 .[p. 50 ,الحفن , 1991] 17
 .[p. 13 ,احاب, 1999] 18
 .[p. 155; 157 ,حليم ميخا يل, 2002] 19

https://youtu.be/aztHL4kn9qE
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نفطلله يخىلل   اآل ر  أث يىللا  إل  هذا أن بت منهما مان في قرارم 

ابملثوث تخىللللللللل   أن تط   موسللللللللليقى  عة  دكرها الر يسللللللللل    عبد الوه 

ابعة   شلللللللبة املطلللللللرح بحيث تجعل أدا ها ضلللللللعيفاذ ك  مان  عبد الوه 

للانلللت تفعلللل مي بع   يخىلللللللللللل   أن تتلللد لللل أث ملثوث في اللحال بملللا مل

 .20امللحنين

ابل ذا يمكال القول ب ن أث ملثوث مثلت بال طبة ل)» ...تح عبد الوه   د 
بحكم أن الجم ور التقليدي ألث ملثوث هو جم ور صوت كليس 

مجرد إطار.  جم ور موسيقى... املوسيقى بال طبة ل ذا الجم ور...
 21(.«كلكال ال ورم أهم مال اططار

ابإن  ملللا  برنلللاه ال يمني إ جلللاب  ك مال نلللاحيلللة أ رى  عبلللد الوهللل 

  ب وت أث ملثوث. كعال  لا يقول 

عاصمة األصوات ليه ألن مل ما في األصوات موجود ول عليها قأنا با»
فيها القوم موجود فيها اطحطاس موجود فيها النبرات موجود فيها 
األفتت الحراقة موجود فيها اللفظ الحلو الواضل كالر يق كالعرب 
موجود فيها يعن   دت مال جميي الفىا ل الةي املفركض إن أي 

ال وت فانا بطميها عاصمة  فىيلة منها يعمل مغنية كحط ها في هذا
 22.«األصوات

 كيقول أيىا 

صونها منحدر مال ستلة صوتية أصيلةذ كأن  أحس ملما سمع ها أن»
في حنجرنها  تصة لنبرات حلوم متعددم. كهي تمثل الع مة كأحة  

 .23«بوابة انفتحت أللحاني

كقد ح ي عدد ببير مال ق ا د الشعر العربي باهتماث امللحنين 

انين. كبعللد أن مللانللت هللذه الن للللللللللللوص مكتو للة كموضللللللللللللوعللة في ك الف نلل 

رفو  املكتبات كمغمورم تحولت إل  أغنيات قريبة مال الناس ك ائعة 

يت كمطلللللللموعة مال الجماهير الكبيرم. كسلللللللر   للللللل رم هذه األغاني  ال للللللل 

لغ ها الطلل لة كالبطلليطة كالقريبة مال املتقبل العربي كمواضلليع ا ال   

ي كالوجللداني كالغتلي. بمللا أنهللا  ات قيمللة يغلللب عليهللا البعللد العللاطف

فنيللة عللاليللة عة  مطللللللللللللتوى تلل ليف األلحللان كابت للارهللا كجمللالي هللا كمال 

زه.  حيث األداا الغنائي كتمي 

ك عد  نتار قباني الشلللللللللللللاعر األبرز في العقود املاضللللللللللللية الذي نقل 

ق لللللا ده إل  عالم التلحين كالغناا. بما أن الفنانة أث ملثوث ا للللل هرت 

ا د كأ للللعار باللهجة العامية لشللللعراا مال مختلف األقطار بغناا ق لللل

العر ية مثل مرس   جميل عتيت كأحمد رامي مال م ر ك يرث التونس   

ت له  كعبد هللا الفي للللللل الطللللللعودي كجور  جرداق اللبناني الذي غن 

 

 .[p. 156 ,حليم ميخا يل, 2002] 20
 .[p. 187 ,عوض, 1971] 21
 .[p. 2 ,كهبة, 1992] 22
 .[p. 43–44 ,الحفن , 1991] 23
 .[p. 234–235 ,احاب, 1987] 24
 .[p. 216 ,العنتري, 2000] 25

كبذلا الشلللللللللاعر الطلللللللللوداني ال ادي آدث الذي  «هذه ليل  »ق للللللللليدم 

ت له هذه املطر ة ق يدت  .«أغدا ألقاك»ه املعركفة غن 

ابع للللللللللللر »كلكال بللالرغم مال  لللا لم يللدث   «ال لثومي عبللد الوهلل 

 سوى يطي سنوات استمعنا فيها إل  عشر أغنيات هي 

 « 1964سنة  «عة  باب م ر»ك «انت عمري 

 «1965«أمل حيايي»ك «أنت الحب   

 «1966 «فكركني  

 «  1968  «هذه ليل 

 «1969  «أصبح عندي اآلن بندقية   

 «1970 «دارت األياث   

 «1971 «أغدا ألقاك   

 197324  «ليلة حب»ك 

ا التقطيم الذي كضعه فر  العنتري ف و اآليي   أم 

 « 1964سنة  «انت عمري 

 «دكن تاري  «أمل حيايي 

 «1966سنة  «فكركني»ك «أنت الحب»ذ «عة  باب م ر 

 «  1968  «هذه ليل  

 «1969 «أصبح عندي اآلن بندقية  

 «1970 «دارت األياث  

 «1971 «أغدا ألقاك  

 197225  «ليلة حب»ك 

 املثال تحليل

 26أحمد  للللللللللللفيق مامل( مال ملمات 1964)  «نت عمري أ»أغنية  

ابكألحللللللان محمللللللد  مال مقللللللاث الكردي عة  درجللللللة قرار  عبللللللد الوهلللللل 

 مخفوضلللللللللللللللة(. كلعللللل  املق للللللللللللود مللللان مقللللاث الكردي  «ال») الح لللللللللللللللار

  ذ لكال  يطلللللللوية اآلالت منقوصلللللللة بن لللللللف بعد27عة  درجة العشللللللليران

ر (   )1م و 

       
 مقاث الكردي عة  درجة العشيران 1 مصّور 

 .(2008-1929) مال أ  ر  عراا األغنية العرب في القرن العشريال 26
27
ية هي   ما يعود  لا إل  أن  الاطوية اآلالتية مانت غير دقيقةذ أك أن امل د  كر  

نا– طلبت  لا. هذا موضوع آ ر ال يمكال الجتث فيه ال    أكردناه عة  درجة  لكن 
 العشيران لاط يل القراام.
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 املثال تقديم

اس ح    قبللل أن « أنللت عمري » نيللا ك للللللللللللغلللت النلل  أغنيللة مألت الللد 

ة ت ت ر  ا. فقد مانت املتيين مال الجماهير العر ي  ت ون موجودم فعلي 

 مال 
ال
 بت

 
ا ليطللللتحث اصللللر شللللخ لللليال ل جمال عبد الن  ا ورها. كقد تد  

ابعبلللد  ك مشللللللللللللترك الوهللل 
. ملللان 28كأث  ملثوث عة  االجتملللاع في عملللل فن   

اب ةذ  عبللد الوهلل  عللا آنللذاك عة  عري األغنيللة العر يلل  كأث  ملثوث قللد ترب 

ائعللة. ك مللان بينهمللا  ة الر  فوراا مللل  كاحللد منهمللا ز م مال األعمللال الفنيلل 

ر يعاكنهم ا أ   ذ مم  نافس ما ي ون عادم بْين أهل الفال  هما مال الت  ا. كلكن 

د  قاا. فقد اعتزل محم 
 
رت ارك  هذا الل

 
تقيا أ يرا بعد أن توف

ْ
عبد ِال

اب ة كلم يعد منافطا مبا را ألث  ملثوث.  الوه  الغناا في الحفتت العام 

ل إل   1964  لللللللللللللبللللللاط 6كفلي يلوث  ِ األك 
 يلعللللللاكنلهلمللللللا اللفلنل   

ا
ال لرت ثلملرم

جْت  سللللللللللللِ
ا
ا ع يما ن ا موسلللللللللللليقيال

ً
حوله الق لللللللللللل   الجماهير. كمان حدث

ة مال املحيء إل   كاألسلللللللللللاطير. فقد أقفرت ليل ها  لللللللللللوارع املدن العر ي 

ال 
 
ة لتتمك الخليج كألغت بع  اط اعات برامج ا كنشللللللللللللرانها اط باري 

 األغنية
 
 . 29مال بث

ْت بللله أغنيلللة      أغنيلللةذ في  للللا الوقلللتذ بمثلللل ملللا ح يلللَ
َ
لم تحظ

ادا « أنلللت عمري » قللل  َر الن 
َ
. فقلللد أبق  مال االهتملللاث اطعتمي  كالجملللاهيري 

اقد امل لللللري  الكبير ج  عنها ح    أن  الن 
َ
حفيين الحديث ِ

ليل كببارا ال للللل 

حاب»البنداري أطلق عليها اسلللم  ِ
ًما عليهاذ« لقاا السللل 

َ
كبتب  ف لللار َعل

قا  
 
اعر صالل جودت معل  الش 

وت فيه ألث  ملثوثذ بينما دكلة » ة غنائي   دكلة ال   ل م تمر قم  ها أك  إن 
ابالفال  ل اعر أحمد  فيق مامل فمجرد كزير في عبد الوه  ا الش  . أم 

ة   30.«هذه القم 

اعر أحمد  لللللللفيق مامل  لقد أغىلللللللب يعليقا صلللللللالل جودت الشللللللل 

فشللللللللللل اه ألث  ملثوث كألحمد رامي فابتفت أث  ملثوث صلللللللللللاحب ال لمات 

ب أحملللد رامي  لللاطره حين حملللل هلللذا الكتث عة   حلللا كطيللل  بلللالكلللللللللللل 

ة تثبللت أن  لقللاا العمتقْين  31محمللل الغْيرم اريخيلل  . كلكال  الحقيقللة التلل 

ى ح    عة  ال لمات كصاحبها.
 
 قد غط

 

 .[p. 255 ,أبو املجد, 2010] 28
  .[p. 257 ,أبو املجد, 2010] 29
 .[p. 74 ,الىمراني, 2010] 30
 .[حطال, 2008] 31

التداكلية مذهب حديث في تحليل الن وص يقوث أساسا عة  تحليل مقاصد  32
املت لمين في سياق معين كبيفية ت ثير  لا الطياق في ما يقال. كملتيد التعمق يمكال 

ت ليف جور  پول الذي ترجمه إل   «التداكلية»العودم عة  سبيل املثال إل  بتاب 
التداكلية هي دراسة »؛ كالذي يقول فيه  [Paul, 2010]العر ية د. ق    العتابيذ 

 للنص  32 تداولية قراءة

ل ك بت حرارم االنفعال لتحل  اليوث كقد هدأت ثورم الت   ي األك 
 لق 

ن أن  ملمات  حليل كالت  كيلذ نابي  ة الت 
 
ه رصللللللللللللانة العقل كدق

 
أنت »محل

اريّي  الذي بتبت فيه هذه « عمري  ياق الت  قرأ  ار  الطلل 
ا
ال يمكال أن ت

ة. فقد ة بلل حتميل  ة ضللللللللللللركريل  داكليل   األغنيلة. كهو ملا يجعلل املقلار لة التل 

فلللت مللل   لق جو  
 
ة للللذيلللذم كا اني تللللا الفترم حواريللل  نلللافس بْين فنللل   الت 

   ملماتك كلحًنا كأداًا كتوز عا كاسللللللللللللتخداث آالتك 
عناصللللللللللللر العمل الفن 

ة. كلعل  أغنية  اها عبد الحليم« يا سلللللللللللليدي أمرك»موسلللللللللللليقي   ال   غن 

كضللللللللل األمثلة مال أ 1955سللللللللنة « ليالي الحب  »في فلم  (1929-1977)

انين كفي عرض املواقف عة  الجدل  م في العتقات بين الفن 
 
الذي تحك

ة بطريقة غير مبا رم.  كتبن   املذاهب الفني 

يتفلللللاجللللل  بلللللذللللللا « أنلللللت عمري »كإن املتللللل ملللللل في ململللللات أغنيلللللة 

جانس اليجيب بين سياق الحال كسياق املقال في هذه األغنية.  الت 

 الحال سياق

د  جمي امل للللللللللللادر عة  أن  محم 
ا
ابعبد الت ال أغنية  وه  مان قد لح 

هلللا مكثلللت في در  مكتبللله  مس 33ليغنيهلللا بنفطلللللللللللللله« أنلللت عمري » . لكن 

اَل 
َ
ورذ ثم  آثر  ها أث  ملثوث عال نفطلللله كقد أْمك سللللنوات ماملة لم تر الن 

دفة  أث أن   قاا. ف ل مان  لا مال قبيل ال لللللللللللل 
 
اببْينهما الل  عبد الوه 

ر فوجلللد أن  أث  ملثوث  هللل ر كقلللد 
 
ه بلللذللللا عة  توضلللللللللللليح فك ا أجلللدر كأنللل 

سللا ل  َدر  أال يمكال أن نجد في ملمات األغنية ضللر ا مال الر 
ْ
رسللا له أق

ه  هللا  ة يتوجلل  ابالخفيلل  إل  أث  ملثوث كإل  مال يللدكر في فلك للا  عبللد الوهلل 

ة منهم ريللاض الطلللللللللللل  بللاطي -1906) مال موببللة املوسلللللللللللليقيين ك للاصللللللللللللل 

اب(  أال ي ون 1981 ث  ملثوث عال طريق هللللذه قللللد أنطق أ عبللللد الوهلللل 

ال لمات باأللم كالحطللللللللللللرم عة  ما مضلللللللللللل   مال حيانها قبل أن تتعامل 

رم  ي »معللله  ألم يجعل لللا يعتر  في الزملللة األغنيلللة املتكر 
 
إنلللت عمري الة

ة ابتدأت فعت حين « ابتدى بنورك صباحه ة الحقيقي  أن  حيانها الفني 

عامل معه   بدأت الت 

  

بيفية إدراك قدر ببير مما لم يتم قوله عة  أنه جتا »كهي تدرس« لطياتياملعن  ا
 «.مما يتم إي اله

 ان ر عة  سبيل املثال  33

[ 0102أبو املجد,  , p. 257] ك [ 2010الىمراني,  ]  
اعر أحمد  فيق مامل لعديد 

 
ة الكثيرم ال   أدل   ها الش حفي  كالحوارات ال  

ادر في جريدم   حف في مراحل مختلفة مال حياته مثل املقال ال   امل ري »ال  
 :«اليوث

[ 2008حطال,  ]. 
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ابن مللا إ ا مللان ال نعلم عة  سللللللللللللبيللل اليقي ر في  عبللد الوهلل 
 
قللد فك

نا   لا فعتذ إ  لم يشلللللللر إل  هذا املوضلللللللوع أحدا في حدكد علمنا. كلكن 

نتحظ يعللالقللا كاضللللللللللللحللا بْين معللاني ال لمللات دا للل الق لللللللللللليللدم ك ْين 

ِتجْت فيه. فنحال نن ر إل  األغني
ْ
ن
ا
اريّي الخار ي  الذي أ ياق الت  ة الطللللللللل 

ها  مات أن  الخطاب « طاب فن    »عة  أن 
 
طلللللل
ا
ذ كقد أصلللللبح اليوث مال امل

للان أق لللللللللللل   ملللا يرنو إليللله  الفن    يختلف عال الخطلللاب العلللادي  فلللإ ا مل

واصللل فإن  في الخطاب الفن    الجمالي   الخطاب العادي  هو تحقيق الت 

هال 
 
 بكد  الذ

 
مال الغموض كمال االلتفا  عة  نفطللللللللللللله ما ال ينجةي إال

ر كاملجلللاهلللدم لفلللا  رم
 
ابوزه كتللل كيلللله. كسللللللللللللواا فك في  للللا  عبلللد الوهللل 

تفكيرا كاعيللا أث لم يفعللل فنحال ن مال أن  األثر األدبي  هو أثر مفتوح 

ل ا فيزداد  ها ثراًا عة  ثرا هذ كحطللللللللللللبنا أن  يطللللللللللللتد ي الت  كيتت كيتقب 

حليل. طاندات الت  غات الت  كيل كما ِ
َطو   نجد ما

 املقال سياق

ها قطعمال أهم  فىلا ل املقا ة أن  داكلية للن  لوص األدبي  ت ر ة الت 

ة ال   تق للللللللللللر االهتمللاث عة  عللالم  تنيلل 
َ
ك

 
ة الشلللللللللللل مي املللذاهللب الب يويلل 

ناته تفح  للللللللا دقيقا كيطللللللللتجةي ما ير ء  ا ةي  تتفح   م و  الن    الد 

. كهو  ياق الخار ي  بينها مال نطلليج عت قي  ضللار ة عرض الحا ء بالطلل 

ا أن  ل لمات األغنيةما تتفيناه في حد ن   يثنا عال سللللللللللللياق الحال إ  تبي 

ة ياق الفن    عام  اني   عتقة كطيدم بالطلللللل  نافس بْين فن  لا ك  جواا الت 

ملللان كأن   ابالت  قلللد كجلللد في ململللات هلللذه األغنيلللة فرصللللللللللللللة  عبلللد الوهللل 

سلللا ل إل  عدد ببير مال األطرا  الفاعلة عة   ه مجموعة مال الر  ِ
ليوج 

احة  ياالطلللللللللل  ا أن  لل لمات عتقة بالطلللللللللل  ن  ة آنذاك. بما تبي  ق املوسلللللللللليقي 

جديد. ا ةي  لألغنية كما فيها مال بحث عال اواهر الت   الد 

 فما ا عال ال لمات في  انها 

 للمثال الشعري  النص

* علموني أندث عة  املاض   -*-*-رجعوني عنيا أليامي الةي راحلو 

 كجراحه

* عمر ضللايي يحطبلوه إزاي -*-*-يشلوفا عنيه الةي  فتله قبل ما 

 عةي  

 بنورك صباحه ىانت عمري الةي ابتد

ى  يا حبيلب  قد ايه مال   * -*-*-قد ايه مال عمري قبلا راح كعد 

 عملري راح

*  كال  اق في الدنيا غير -*-*-كال  ا  القلب قبلا فرحلة كاحدم 

 طعم الجراح

ابتديت دلوقت ا ا  ال *  -*-*-ابتلديت دلوقت بس أحب عملري 

 العمر يجري 

* التقاها في نور عنيا قلب  -*-*-مل فرحه ا تاق ا مال قبلا  يلالي 

 كفكللري 

* ليه ما قابلاش هللواك يا حبيب  -*-*-يا حيلام قلب  يا أغة  مال حيايي 

 بدري 

* عملر ضللايي يحطبلوه إزاي -*-*-الةي  فتله قبل ما يشلوفا عنيه 

 عةي  

 بنورك صباحهابتدى انت عمري الةي 

وق كاملحلبة  * مال زملان كالقلب  ايل م -*-*-الليلالي الحلوه كالش 

 عشلانا

* مال حنان قلب  الةي طال -*-*- كق معايا الحب  كق حبله بحبه 

  وقه لحنانا

* هات ايديا ترتللاح للمط هم -*-*-هات عنيلا يطرح في دني هم عنيه 

 ايديه

* هو الةي فاتنا يا حبيب الركح -*-*-ل  كبفاية الةي فاتنا يا حبيللب  يعا

  ويه

* عمر ضللايي يحطبلوه إزاي -*-*-الةي  فتله قبل ما يشلوفا عنيه 

 عةي  

 بنورك صباحهابتدى انت عمري الةي 

 * يا أحلة  مال أحلتمي-*-*-*-*-*-يا أغلة  مال أيلاملي 

 الوجلود كابعلدني * عال-*-*-*-*-*- لدني لحنلانا  لدني

 * بعيلد بعيلد كحديلنا-*-*-*-*-*-بعليلد بعيللد أنا كانت 

للوق تناث ليالينا-*-*-*-*-*-ع الحلب ت ح  أيامنلا   * ع الش 

 * سلامحلت بيا التمال-*-*-*-*-*-صلالحت بيللا ايامي 

جلال-*-*-*-*-*-نطتلن  بيلا آالمللي   * كنطيت معلاك الش 

* علموني أندث عة  املاض   -*-*-رجعوني عنيا لأليامي الةي راحوا 

 كجراحه

* عمر ضللايي يحطبلوه إزاي -*-*-الةي  فتله قبل ما يشلوفا عنيه 

 عةي

 مطلي

 ملطليا  مدإعا

 الزمة

 الزمة
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ِلد في القاهرم  اعر أحمد  للللللللفيق مامل الذي كا هذه ال لمات للشلللللللل 

. مال أ لللللللللللل ر  للللللللللللعراا 2008 آب 31كتوفي يوث  1929 حتيران 9يوث 

ة في القرن العشلريال.األغنية ال ف أ ل ر األغاني ألث ملثوث مثل  عر ي 
 
أل

ب  «.ليللللللة حلللللب»ك« الحلللللب ملللللله»ذ «أملللللل حيلللللايي»ذ «أنلللللت عمري » لقلللل 

بشللللللللللللللاعر ال رمين ألنللله بتلللب أغلللاني ألث ملثوث ال   لحنهلللا محملللد عبلللد 

 .34ابالوه  

ة  تندر  هذه األغنية مال حيث املوضللللللللوع ضللللللللمال األغاني العاطفي 

إ  يطللللللللللليطر عة  مامل الن    األغنية  للللللللللل     في كمال حيث الشللللللللللل  ل الن  

م ينا ي حبيبه ك عرض علينا مشلللللاعره  ِ
 
ت ل
ا
صلللللوت كاحد هو صلللللوت امل

ل مال  ة الحيامكأحاسلللللليطلللللله كهو يتحو  قبل ا ور كضللللللياع املعن   عبثي 

حين  انطتق العمر ك لللدايلللة الحيلللام يوث اللقلللاافي حيلللاتللله إل   الحبيلللب

دا ف
 
ي ملللل  مراحلللل الن    عة  الوالدم التقلللت عينللله بعين حبيبلللهذ م بللل

عري  عال  ِ
 

 لب ية الن    الشلللللللللل
ا
نة رت العناصللللللللللر امل و  الجديدم. فكيف عب 

  لا 

ردّي  البرنامج  السَّ

نللا ال ايي  فللإن 
 
عبيري  الللذ عر الت 

 
نعللدث  رغم أن  هللذا الن    مال الشلللللللللللل

ة ال   نلج مال  تل ا إل  عالم  ردي  رات الط  ِ
 
 الح اية.فيه بع  امل  

م أن يطللللتغنَ  عال كضللللي البداية بما فيه مال تم يد 
 
كقد آثر املت ل

ة ليد ل مبا رم كقد اضطر ت األكضاع  تن تلقي الق   كإعداد يط  

ِتِل الللذي تختللل  فيلله تواز 
ْ
َتل
ا
ت. ينفتح الن    عة  الحللدث امل نللات كارتجلل 

م كينقطي الطلللللللللللل  ون الذي مان قد سلللللللللللليطر عليها سللللللللللللا
 
بقا. حيام املت ل

م ت للطدث فج م بعْين الحبيِب لي شلل  
 
ت ل
ا
هكذا ينطلق الن    كعينا امل

دها  إنطلللللللللانا جديدا مختلفاذ مان قد اطم ن  لتعاسلللللللللته املاضلللللللللية كيعو 

معن ذ ف ل  ما مر  مال 
 
ت في الت فطللللللللللللكنت ركحه عال الحربة كاسللللللللللللتقر 

ث عنه ب للللللللليغة اطثبات ليح ي ما « عمر ضلللللللللايي»حياته مان  ال يتحد 

في  ما يهيمال عليه الن   مان له فيه مال إنجازات كإن 

نيا *  كال  اق ف-*-*-كال  ا  القلب قبلا فرحة كاحدم » ي الد 

 «غير طعم الجراح

ق مال لم ير القلبا   في حياته املاضللللللللللية يوث سللللللللللعادم كاحد كال تذك 

ة فقد   طعم الجراح كاألصللللللللللللوات في مل   لا توقي بالغ للللللللللللل 
 
نيا إال الد 

ر حر  القا  في  كهو حر  حلقي  «  اق»كفي « قبلا»ك« القلب»تكر 

طق به مال أعماق الحلق لي للللللللللللطدث بعد  لا  ينفجر ال واا عند الن 

ال هلذا بل عة  سللللللللللللقف الفم فلله انفجلار  فلارتلداد ك عىلللللللللللللد حر  اللد 

نيا( كهو صوت  ديد مج ور ينفجر ال واا  املعن  )كحدم / داق / الد 

 

34 https://ar.m.wikipedia.org/wiki/لللللاملللللللل  Ref. [Wikipedia) أحللمللللللدم للللللللللللللفلليلللقممل
Contributors, 2020] , last accessed 2021/11/06). 

طق عند طان يىغطه أن بعد أيىا الفم سقف أعة  مال به الن 
 
 الل

د في األثنللاا )فرحللة / كحللدم /  مللان كالحللاا تترد  كيحبطللللللللللللله برهللة مال الت 

 عة  ما مض   مال العمر كراح كأ
ً
ا مال كقي الجراح.جراح( كحوحة

ً
 مل

 ِ
ث العمر كمضلللل    م في حياته املاضللللية يبالي بتقد 

 
لم يكال هذا املت ل

د عبلللث. فلللالحلللب  كحلللده يعطيهلللا  ك مجر 
يلللالي. حيلللاتللله بت حلللب 

 
اث كالل األيللل 

تقللللْت عينللللاه بعينْ  حبيبلللله فلللل ر كتللللا 
ْ
املعن ذ كقللللد كجللللده فجلللل م يوث ِال

دم مال حياته هدكاه القديم كرضللللللللللللااه بالحتن كنشلللللللللللل ت مرحلة جدي

أبطللللللب ها قيمة كأضللللللفت عليها املعن  ف صللللللبح يحب  عمره كيخا  مال 

 :زكاله

وقت ا ا  *  ابتديت دل-*-*-ابتديت دلوقت بس أحب عمري »

 «ال العمر يجري 

ران في  ال يتكر  بما فيها « ابتديت دلوقت»نفس القا  كنفس الد 

هما سللللللللللللرعان ما يتواريان ليترما املجال لل م لكن  نة مال  للللللللللللد  ي 
 
حرك  الل

ويي  املمتد  سللللللليما في  كح « بس» ات املدى ال للللللل  سا مال  تل ا الر  تانف 

رها عداا ثم  راًا  ات بطلللللرم طويلة يعلال في القافية تحر   امل لومة ال للللل 

ة رقيقة )عمري  ها في انطيابي   يجري(. / كمىي 

مة كقد «اآلن وهنا»
 
ات املت ل

 
عار الذي أعلنته الذ

 
 هذا هو الشلللللللللللل

ه  رت عتق هللا بللالوجود ف لللللللللللللارت تحللب  عمرهللا كتخللا  مال مىلللللللللللليلل  يغي 

ي »كجريانه بغير فا دم كأعلنت القطي مي قناعانها املاضية 
 
كبفاية الة

مان لقاا العيون فاتحة ع د جديد كسللللللللللوك مختلف أصلللللللللبح «. فاتنا

عادم كيرغب في دكام ا  م بموجبه يعيش أفىللللللللللللل لح ات الطلللللللللللل 
 
املت ل

  الحللب  كاالسللللللللللللتمتللاع  هللا في 
 
ي ف و يريللد أن يتلللذ

 
ة حبلل  »بثير مال التلل  ن

ة  ك طتطعم الفرحة.« بحب 

ها في الغالب  ا كلكن  ا أك مطللللللللللللتقبليال د املتي املطلو ة حي يال لعاث  اتتعد 

نيا أن يطللللتطعم  ة. حطللللبه مال الد  ات حطللللي 
 
ة كليطللللت ملذ متيا عاطفي 

ِ كأن يطتمتي بحنان حبيبه كغاية مراده
احة  مذاق الحب  أن ينعم بالر 

ا حلم حياته  ة يطللللللري مال جطللللللم حبيبه لتغمره عبر يدْيهذ أم  فطللللللي  الن 

هلللات عي يلللا يطللللللللللللرح في »فرحللللة في مون مختلف هو عينلللا الحبيلللب 

ه مان بليله كنهاره «. دني هم عني   كالحب  يمتد  ليشمل مل  الت 

امنا *» وق تناث ليالينا *-ع الحب  ت ح  أي   «.ع الش 

ا املاض   كقد انقض   كلم يعد هناك سبيل طصتحه فليس له أم  

طيان دكاًا 
 
 ال 
 
 إال

امي *» مال *-صالحت بيا أي   سامحت بيا الت 

جال *-نطتن  بيا آالمي *  «كنطيت معاك الش 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/أحمد_شفيق_كامل
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خوص
ُّ

 الش

اهر عال ثتثة هي 
 
خوص في ال   ال تتيد الش 

 اس اطبا كالن 
َ
خ
ا
م كامل ِ

 
 املت ل

ما ر  كال ش  ا  يدل    عليها غير الى 

 )موني
 
عوني / عل م ت يي في آ ر الفعل )رج 

 
 ياا املت ل

 )... امي / عمري /  يالي / حيايي  أك في آ ر االسم )أي 

   كما  الِخطاب تىللللللللللللا  إل  آ ر الفعل )يشللللللللللللوفا( أك إل

آ ر االسللم )نورك / عنيا / عشللانا / حنانا ...( كضللمير 

 الغا ب الجمي في )يحطبوه(.

ة كهو دكر م لو  يلعب  عرِقل في العتقات الغرامي 
ا
اس دكر امل الن 

ْين ما ال  حب 
ا
مون امل

 
في الغتلذ إ  يطلللللللللللعون إل  إفطلللللللللللاد العتقة كيجشللللللللللل

م في هلللللذا الن    
 
ت ل
ا
يطيقلللللان كيْحِمتنهملللللا عة  ملللللا يكرهلللللان. يريلللللد امل

نكرا أن ت ون حيللللاتلللله قللللد بللللدأت يوث  َل مال قواعللللد الفيزيللللاا ما
 
حللللل الت 

ة ليطللللللللللللابللدلله بيوث لقللا له ملحبو له. فحيللاتله قبللل أن كالدتلل ه البيولوجيلل 

د عمر ضلللللللللللللائي ال معن  للله كال  يلتقي حبيبلله لم تكال حيللام بللل هي مجر 

ا ةي  كيجبركنه ع اس يرفىلللللون هذا الت  ري  الد  ة  فا دم منهذ لكال  الن 

قاا  ِ
 
 احاطاب ما مض   مال العمر قبل الل

ي  فته قبل ما يشوفا عنيه»
 
عمر ضايي يحطبوه إزاي  *-* الة

 «عةي  

ين.  هم عة  املحب  اس ما أقطللللللللاهم كما أ للللللللد   جيب أمر ه الا الن 

ل في حيلاتله ك عطيهم الحق  في أن يجبر د ل  كه ثم  ملا اللذي يبيحا ل م التل 

مان املوضللللللو ي  إ ا مان هو يريد إلغااه  عة  الخىللللللوع إل  مقاييس الت 

ا ةي  ال ه لم يعرهم بثير كاسللللللللللللابلللدالللله بتملللانللله اللللد  علللاطفي   كالحق  أنللل 

ة  د بالجملة االسلللمي 
 
ل م أب اهتماث فبعد أن اسلللانكر باالسلللتف اث تد  

تث ف  لللللللرق 
 
مر مان يطلللللللوده ال  ذ أنا كأنت كعا ره الخاص  املثبتة ت لللللللو 

له صباحا.  فيه نور الحبيب ليحو 

ميرْيال ما يدل  عة  أن  املق للللللود  بر أك أ نث  كليس في هذيال الىلللللل 

ة أن تجعل ضللمير املخاطب سللابنا سللواًا  هجة العامي 
 
فمال  واص  الل

هجة 
 
مان رجت أك امرأم. كقد اعتدنا في الغناا العربي  املكتوب  هذه الل

تعَمَل عبارم  طللللللللللللْ
ا
للج طللللللللللللْين إ  تنادي  ها املرأم حبيبها  «يا حبيب »أن ي

 
 
ا ي ب بء بما ينادي  ها الر جل حبيبته. كمم  ة  لا هو إن  بالىلل  د صللح 

اب للان يعتزث أداا األغنيلللة بنفطللللللللللللللله قبلللل أن يمنح لللا ألث   عبلللد الوهللل  مل

 

ق في قوله  35 ذك  ا معن  أم  « كال  ا  القلب قبلا ... كال  اق...»ي  ر معن  الرؤية كالت 
ي طال  وقه...»الحنان كاال اياق ففي قوله 

 
كي  ر معن  « مال حنان قلب  الة

ِ ار أ يرا 
 .«مال زمان كالقلب  ايل م عشانا»في قوله االد 

ِم  ِ
 
ت ل
ا
ن ج س امل ِ

عي 
ا
ة املغن   هي كحلللللدهلللللا ال   ي ملثوث. إن  شللللللللللللخ لللللللللللليللللل 

 كاملخاطب.

حو  خوصكعة  هذا الن  دا الفواعل. ك قد أثبات  تكقر الشلللللللللللل  كتتعد 

ة ه خ للللي  ِ مناهج تحليل الن  للللوص أن  الشلللل 
ل في نمو  ي مل  شلللل  ا يتد  

 األحداث ك طاهم في يغيير مطارانها.

ةن في هذا الن      ن ع يم يجعل ا للعيْ ك  ة ر يطي  . فه  شخ ي 

ال   صللللللللللللنعلللت ملللل  ملللا فيللله مال أحلللداث كمال عتقلللات كهي ال   غيرت 

سللللللللِند ل ا مال األفعال  
ا
كللللللللل  لا في ما أ ات. كيت  خ للللللللي  مطللللللللارات الشلللللللل 

موني...»
 
عوني عنيلللا... عل ضلللللللللللليف إليهلللا مال ململللات «رج 

ا
نور »ذ أك ملللا أ

مللانذ مال  تل للا  العين«. دني هم« »عنيللا كح كمفتللاح الت  ابللة الر  هي بو 

م  ريء حياته املاضية بآالمه كمآسيه ي
 
 طترجي املت ل

ي راحو*»
 
امي الة عوني عنيا ألي  موني أن-رج 

 
دث عة  املاض   * عل

 «كجراحه

ة مالخيال  د فواعل دا لي 
 
ات فتتول

 
كعبرها يغوص إل  أعماق الذ

ندا إليها األفعال فالقلب  طلللْ
ا
ات ي كالفكر كالقلب ال   أضلللحت شلللخ لللي 

مللللان يختزن عتمللللات  ا جبركت الت  يللللً عللللادم كيحللللافظ عليهللللا متحللللد  الطلللللللللللل 

 كحقده 

ة *» وق كاملحب  يالي الحلوه كالش 
 
لقلب  ايل م * مال زمان كا-الل

 «عشانا

كالخيال يشللللللللللللتاق في أياث الب س إل  االسللللللللللللتمتاع بالفرح ليحتفل 

م 
 
القلب كالفكر كقد افرا بما مانا يحلمان به يوث التقت عينا املت ل

تين غمرتاه بنورهما.العا ق بعين
 
 ْ  الحبيب الل

نور عنيا  * التقاها في-مل فرحه ا تاق ا مال قبلا  يالي *»

 «قلب  كفكري 

   أغللنلليللللللة 
َ
ر لللنللللللا « أنللللللت عللمللري » للتصلللللللللللللللللة الللقللول أن  نلل ي لللللللللللللو 

م  ِ
 
ت ل
ا
نا منها ضمير امل ة  كاتا بغير صفاتذ َحْطبا خ يات اطنطاني  الش 

ت عة  
 
ه يرب ِب. لكن 

َ
عالم اطنطلللان الباطال فالقلب يرى كضلللمير املخاط

ق كيحال  ك شللللللللللللتلاق ك يلد  ر في حينلا 35كيتلذك  . أفعلال ترد ب لللللللللللليغلة الن 

ب املشلللللللللللللللاعر 
 
ب بتقلللل

 
هلللا تتقلللل ك  لللللللللللليغلللة اطثبلللات حينلللا آ ر. كامل م  أن 

مان. كالعين هي همتم الوصل بْين عالم الخار  كعالم  ة في الت  اطنطاني 

ِحلة كع
د لح ة بداية الت  ري  الباطال كهي مرببة الر   برها تتحد 

  م الللذي ا تللار
 
ة للمت ل فرؤي هللا للحبيللب هي الوالدم الفعليلل 

هذا الحدث لي ون بداية الت  ري  لحياته ف صلللبح هناك ما 

قبللللللله كمللللللا بعللللللدهذ تمللللللامللللللا بمللللللا ا تللللللارت األمم األحللللللداث 
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ة منطلقا لتاريخ ا. فمولد املطيح كهجرم الر سول  املف لي 

م حللدثللان اعتبِ 
 
ا رؤيللة املت ل را تللد للللللللللللينللا ملولللد حىلللللللللللللارم. أملل 

اتذ ك ركج للا إل  
 
لانللت تللد للللللللللللينللا ملولللد الللذ لحبيبلله فقللد مل

 الوجود بعد العدث 

ي  فته قبل ما يشوفا عنيه *»
 
عمر ضايي يحطبوه  *-الة

 إزاي عةي  

 «انت عمري الةي ابتدي بنورك صباحه

ف دكر العْين في هذا الن    عة  مونه شللللللللللللخ للللللللللللي  
 
ة فاعلة ال يتوق

دم ألطواره كمراحلهذ بل إن  ل ا فيه أدكارا أ رى مختلفة.
 فيه محد 

ة في الحركة عوالم أو املكان  والعدم الحياة ثنائيَّ

ة  املعينات اط اري 
ا
ة
 
ل ما نتح ه في هذا الن    هو ِقل ال    36إن  أك 

ة كالحرب درم األفعال الحطللللللللللي 
ا
حيل عة  امل ان. ك عود  لا إل  ن

ا
ة في ت ي 

هنا إل  مونه  م عة  املشاعر كاألحاسيس تربيزا ينب 
 
 مقابل تربيز املت ل

  ا ل كالخار ة الد  خِىي األمكنة إل  ثنا ي   يا

 .م في هندسة امل ان
 
م هي ال   تتحك ِ

 
ت ل
ا
 فعواطف امل

م األمكنللة في هلذا الن    عة  
 
ةأقلاث املت ل ة ةّّّّّّّّّّّّّديَّّ  الخللار : ثنّّائيَّّّ

ا ل.  مقابل الد 

ات كيطللللللابعده 
 
ا الفىللللللاا الخار ي  ف و عالم معادك ترفىلللللله الذ أم 

م في الن    مرتين  ه يرتبء باأللم. كقد تجط   ألن 

  م عال طريق ملمة نيا»مر  نيا غ.»في  «الد  ير .. كال  اق في الد 

 .«طعم الجراح

  م أ للرى عللال طللريللق ملللللمللللللة  للللللدنللي »فللي  «الللوجللود»ثللم  مللر 

 «.لحنانا  دني عال الوجود كابعدني

لب    ابي الط 
 
ز هذيال امل انين هو الط مي   كأهم  ما يا

 ات كآالم ا
 
نيا فىاا ح ري  لعذاب الذ  .37فالد 

  ات
 
ا الوجود ف و الفىللللللللللللللاا املرفوض الللذي تكرهلله الللذ أملل 

عبير عال رغب ها في   في الت 
كيطلللع  إل  مغادرتهذ بل يطلللتميتا

كرار للت  بيد عة  هذا املعن  القطي م  عه كقد جاا الت 

 كابعدنيعال الوجود   *- دني لحنانا  دني *»

 «كحديلنا بعيد بعيد*  -أنا كانت  * بعيلد بعيد

 

عتبر الن  ر في  36 ة»يا ات»أك في « املعينات اط اري  حليل مال أهم  مطارات ال« اط اري  ت 
ما رذ كارك   داكلي  للن  وص. كهي أسماا اط ارمذ كأسماا املوصولذ كالى  الت 

غوية ال   ال
 
 ا مال العتمات الل

 
مان كامل ان. كمل  في الت 

 
د مرجع ا إال سياق  يتحد 

 الخطاب. ان ر عة  سبيل املثال 

الفضّّّّّّّّاء املكركه كاملرفوض ي  ر  الفضّّّّّّّّاء الخار يّ مقابل هذا 

اخ يّ  م الّّدَّ
 
ت ل
ا
ر امل احللة كاملتعللة. لطللللللللللللبللب مللا  ي  ن أ بللاعتبللاره مجللاال للر 

ذ فجعللل مال عينْ  حبيبلله   «دنيللا»يتحر ك في عوالم البللاطال اطنطلللللللللللللاني 

ضه عال مآسيه في  اس  «دنيا»يعو   الن 

ه دني همهات عي يا يطرح في »  «عني 

ات في دنيا العين ببهجة الحربة 
 
ي الذ م  «فاطلللللرحا »كهكذا تتمت  حر 

هللا منطق. كفيهللا تجللد الفرح امل شللللللللللللود  د  د كال َيحللا دهللا قيللْ ِ
قيلل  طليقللة ال يا

 الذي طال انت اره 

ي نور عي يا *  التقاها ف-مل  فرحة ا تاق ا مال قبلا  يالي *»

 «.قلب  كفكري 

م  ِ
 
ت ل
ا
ا للو ود ا  سّّّّّّا ّي ك نفس املنطق  لق امل . فضّّّّّّاءًّ مضّّّّّّادن

عرذ ح   
 
غة كجمال الشللللل

 
ةذ أن كمال الللللحر الل هجة العامي 

 
  كإن مان بالل

ي للللللللللللبح الحنللان م للانللا يحتم  بلله العللا للللللللللللق مال الوجود الفعةي  الللذي 

د عة  اسلللللابعادهم مال عامله الجديد كأصلللللر  عة  
 
اسذ ف ب أفطلللللده الن 

 االنعتال عنهم 

 عال الوجود كابعدني  *- دني * لحنانا دني »

 «كحديلناعيد *  بعيد ب-*  أنا كانتبعيد بعيلد 

اس كدنيلللا اطحطللللللللللللللاس تتوز ع األمكنلللة في هلللذا الن     بين دنيلللا النللل 

. فعالم الوقائي كالوجود الفعةي  هو عالم مرفوض مكركهذ  عري 
 

الشلللللللللللل

م. قبل أن تلتقي عيناه بعين ْ  ِ
 
ت ل
ا
 إ  لم يعر  الفرح طريقا إل  قلب امل

 حبيبه مان عامله الخار ي  مفعما باآلالث كاألحتان كالجراح 

نيا غير *  كال  اق ف- ا  القلب قبلا فرحة كاحدم *كال » ي الد 

 «طعم الجراح

ا ةي  انفتحللت أبواب األملللذ  ه عنللدمللا انكفلل  عة  العللالم الللد  لكنلل 

وق كسلكينة امل لالحة  م الشل 
 
ف لار يرجو عاملا أرمانه ركعة الحب  كلذ

طامح 
 
 كراحة الا

امنا *» وق تناث  ع *-ع الحب  ت ح  أي   لياليناالش 

امي مال *-* صالحت بليا أي   «سامحت بيا الت 

اس كيحتم  بعالم م في امل ان كهو يغادر عالم الن 
 
 إن  حربة املت ل

مان.  اطحطاس توازيها حربته في الت 

.[ 2004الش ري,  , p. 24] ك   [ 1986أرمين و,  , p. 41] 
37
نيا غير طعم »ان ر استعمال أسلوب الح ر )ال... غير...( في   كال  اق في الد 

اس قد اقت رت عة  « الجراح م عال طريقه أن  حياته في دنيا الن 
 
د املت ل

 
الذي ي ب

 ذاب.األكجاع كالع
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 الخالق الحب أو الزَّمان

 تفا ملا الح ناه مال ندرم املعينات اط للللللللارية الخاصللللللللة بامل انذ 

باملعينات اط ارية التمنية. ك لا ألهمية املعطى ييج الن  الشعري 

التمن  في هللذه األغنيللة. كيمكال أن نللدرك  لللا بوضللللللللللللوح انطتقللا مال 

كال يخفى عة  أحد أن العمر زمانذ «. نت عمري أ»العنوان نفطلللللللللللللهذ 

ف و التمال الذي يطللللتغرقه حيام ال ا ال الحي. كهو ما يفطللللر حىللللور 

 بكثافة ببيرم « العمر»ملمة 

  تتكرر هذه العبارم أربي مرات بتكرر التزمة  ضللللللللللللاييعمر(

كر لمللللللا يل لون فلي اللتلكلرار اللللحلنل  تلللللل بليللللللد علةل  اللتلحطلللللللللللللر 

 التمتناهي(

  عمري )تتكرر هلللذه العبلللارم أربي مرات بتكرر التزمللة إنلللت

 باحاطاب الدكرم اطيقاعية عمري مي اططالة في ملمة 

  تتكرر هذه العبارم مرتين(عمري قد إيه مال( ... 

  عمري أحب 

  يجري العمر ال 

 بما تتكرر عبارات مال نفس الحقل الداللي مثل 

 أيامي / حيايي 

اتلللللله الثتث مللللللاضك كحللللللاضللللللللللللر  كيحىللللللللللللر
 
مال في الن  بمحطلللللل الت 

 :كمطتقبل

  ا ما يشللللللللللير منها إل  املاضلللللللللل   فواضللللللللللل يدل  عليه امليجم أم 

ى / بدري  / 38املاضللللللللللل   / قبل /)راحو  فات...(ذ  /راح / عد 

ال  ا   /املاض   في األفعال ) فته  بما تدل عليه صيغة

طللال( أك بع  العبللارات مثللل )مال  /ا للللللللللللتق للا  /ال داق  /

 زمان(

  كلللللل في )ابتدى ا الحاضلللللر فيت  ابتديت / دلوقت( كفي  /كأم 

 ترتاح( /يطرح  /أ ا   /أحب  /صيغة املىارع )أندث 

  كي  ر املطلللللللللللتقبل في صللللللللللليغة األمر ) ذني / ابعدني( ألنه

املت لم أن ي ون لكنلللللله غير متحقق مجرد مطلللللللب يرجو 

 عة  أرض الواقي.

حربللة التمال في الن  مرتبطللة بفعللل العين. كرغم أن في األغنيللة 

عينينذ عين را يللة هي عين املت لم كعين مر يللة هي عين الحبيللب فللإن 

فعل ملللا في التمال كاحلللد. ملللل شلللللللللللل  ا في هلللذا الن  يتحلللدد ابتلللداا مال 

الةي  /علموني أنلللللدث...  /.. رجعوني عي يلللللا.»لح لللللة التقلللللاا العينين 

 

أربي مرات بغ  الن ر عال عودته في التزمة أربي « قبل»يتكرر ار  التمان   38
 مرات أ رى  مما ي بد عة  أهميته.

لقاا يجعل الن  ملي ا بالتىلللللاد بين «.  لللللفته قبل ما يشلللللوفا عنيه

 ماض منق  كمطتقبل مرتقب.

س املاضلللللللللللل   صللللللللللللراحة بالجراح كاآلالث  ذ «املاضلللللللللللل   كجراحه»يتلب 

ياع كغياب املعن   ه يرتبء «. عمر ضللللللللللللايي»كي ون رديفا للىلللللللللللل  بما أن 

تث بمللا أن  
 
ا بللال  قللاا صللللللللللللبللاحللا جللديللدا إيحللا يللال

 
م يعتبر لح للة الل

 
املت ل

ي ابتدى بنورك صباحه»ي بلج في حياته بنور حبيبه 
 
 «.إنت عمري الة

ة ففيللله تنطلق  بينملللا يبلللدك املطللللللللللللتقبلللل مفعملللا بلللاملعلللاني اطيجلللابيللل 

م في علالم فردكسلللللللللللل     ه»العين حر  ك غيلب عنهلا « يطللللللللللللرح في دني هم عنيل 

ات بين يلللدي « ينلللابعيلللد بعيلللد كحلللد»األعلللداا كاملعرقلون 
 
فتلللدرك اللللذ

احة  ه»الحبيب الر  ة م« ترتاح للمطللللللللل هم إيدي  ها ي  ي كتتم  امل لللللللللالحة الن 

تث م نينة كالط 
 
مال كتح ل الط  الت 

امي » مالا* سامحت بيا -*-*-*-*-*-صالحت بيا أي   «.لت 

ىللللاد  عة  مطللللتوى املاضلللل   كاملطللللتقبل فقء.  ال يشللللتغل مبدأ الت 

م في 
 
م ماضًيا كحاضرا بحيث يتجا به نحو ف و يتحك

 
أحاسيس املت ل

م 
 
ت ل
ا
ملللللل  كاحلللللد منهملللللا  للللللللللللعوران مختلفلللللان. فللملللللاضلللللللللللل   في  هال امل

 صورتان 

    ات في املاضللللللللللل
 
ماضللللللللللل   العذاب كاأللم  ت اثفت جراح الذ

د  لا في أسلوب  ك قيت بما عانته مال الَفْقد. كقد تجط 

في   «. كال  لللللا ... / كال داق...»الن 
 
ات الحرمان عا لللللت الذ

هلللا لم تكال يعر   ت ألن 
 
في امللللاضلللللللللللل   كابتنف لللا اتمللله فتللل ملللل

رت األصللللللللللللوات عال هللللللذا األلم  لوجودهللللللا معن . كلقللللللد عب 

د في لفظ   «اآلح»بشلللللللللل ل رائيذ فإ ا صللللللللللوت الوحوحة يترد 

ه في  اك  فتحة طويلة يعقبها حر  الحاا إل  جانب صوت الت 

 اطيه 

ي
 
امي الة عوني عنيا ألي   -*-*-و لاحرَ  رج 

ْ
موني أن

 
دْث عة  * عل

 هاحاملاض   كجرَ 

ي  ْفتله قْبل ما يشلوفا عنيه 
 
ْي يحطبلوْه * عْمر ضللاي-*-*-الة

 إزاْي عةي  

ي اْبتدي بنورْك صباحه
 
ت عْمري الة

ْ
 إن

ى  احماْل عْمري قْبلْا رَ  ايهقْد  ماْل  ايه ا حبيلب  قْد ي  * -*-*-كعد 

 احعْملري رَ 

ب 
ْ
 القل

ْ
نيا غيْر ف*  كال  اْق -*-*-قْبلْا فْرحلة كْحدم كال  ا  ي الد 

 احطْعم الجرَ 
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للات في  ىلللللللللللللللاد  بْين دالللللة الحرمل علللب الجميلللل عة  الت 
 
ا  للللا الل أمللل 

ة ة  ثنلللا يللل  ة لحنيللل  ويللللة كملللا يايحللله مال ب لللا يللل 
 
للات الط الطلللللللللللل  ون كالحرمل

ا في الحرمات ة ينغلق ال واا في الط  ون ثم  ينطلق ممتدال وي شجي 
 
لة الط

ة فينقطي  ة بعد الغ لللللل  ج ش بالب اا ت  ذه الغ لللللل 
ا
ليحامي صللللللوت امل

ابنفطلللللللللللله ثم  َيْعِولا فيمتد  نفطلللللللللللله. كهو ما ا للللللللللللتغل عليه   عبد الوه 

بريات كنطلللللللللللتحىلللللللللللر أكجاع ا كأث ملثوث 
 
فجعلنا نغوص في ي بوع الذ

د علينا  عوني عنيا...»ترد   «.رج 

 وق كاالنت لللار  رغم املعلللانللل
 

ْرِث ملللاضلللللللللللل   الشلللللللللللل
َ
ام كاأللم لم ت

ْحِلما 
ا
ت تقلللاكث األلم بلللاألملللل. ف لللانلللت ت

 
ات املنلللديلللل كالللل

 
اللللذ

فَس بلللالفرح القلللادث  ملللل  فرحلللة ا للللللللللللتلللاق لللا مال قبللللا »الن 

عللادم امللل مولللة عميقللا في قلبهلا «  يللالي... كتللد  ر هللذه الطلللللللللللل 

ق الحلم  : لتحتفل  ها حين يتحق 

وق كاملحبة » يالي الحلوه كالش 
 
 م مال زمان كالقلب  ايل* -*-*-الل

 «.عشانا

ا الحاضر فيتجا به  عوران   أم 

  فرحلللة الحلللب  الوليلللد اللللذي أعطى للوجود طعملللا مختلفلللا

ات 
 
ر موقف الذ  «.ابتديت دلوقت بس أحب عمري »كغي 

 ات املشتاقة للفرحة ال تريد
 
مان فالذ غبة في تجميد الت   الر 

هلللللا افرت ب اعلللللة ان تتحر ك ألن  علللللادم لعقلللللارب الطلللللللللللللللل  الطلللللللللللل 

 «.ابتديت دلوقت أ ا  ال العمر يجري »

مال فلللإن  ل لللا منللله موقفلللا  ات مال الت 
 
كم ملللا ا تلفلللت مواقف اللللذ

ب  حطللَ اس. فالعمر عندهم هو الوقت يا يختلف عال موقف عموث الن 

ا هي فت ترى للعمر مقيللاسللللللللللللللا غير مقيللاس  هللار. أملل  يللل كالن 
 
ِ الل
بمضلللللللللللل   

. فاطنطللللان يولد كتبدأ حيا . لذلا يعتبر أن  الحب  ته يوث يعر  الحب 

اس  كتحتج  عال طريق «  عمر ضايي»ما مض   مال تواجدها في عالم الن 

اي عةي  »اطستف اث االسان اري    «.يحطبوه إز 

ه برهللت حيللانهللا في غيللاب الحللب  كعللا للللللللللللللت عة  أمللل 
 
كلللذلللا مللل

حبيبها عْينْ  الوصللللللللللللول إليهذ ثم  سللللللللللللعدت حين عشللللللللللللقت ككجدت في 

 
 
ملللان فت ي ون مال توالي ليلللله كنهلللاره إالللال ف الت 

 
ت أن يتوق  هلللا كتمنللل 

 
ال

 حب  سرمدي  دا م ال ينقطي 

امنا » وق -*-*-*-*-*-ع الحب  ت ح  أي   «.ناث ليالينات* ع الش 

 

ويل في العر ية نوعان  39
 
 املقطي الط

  ْم »حر  متحر ك يتلوه حر  سابال مثل
َ
ْد »ك «ل

َ
 «.ق

  و»ك « ي»ِ ك« ا»َحر  متحرك بحربة طويلة مثل  «.حا
ن مال حر  متحر ك حربة ق يرم ف لمة املقطي الق ير في  40 ة هو الذي يت و  العر ي 
ل ق ير كهو « َحِبيِب » ن مال ثتثة مقاطي األك  ا« َحل»مثت تت و 

 
اني كالث

 
لث طويتن كالث

والي    .«بي» «لِبلي»كهما عة  الت 

شكيل
َّ
 ا يقاعي الت

س باملوسلللللليقى. فاطيقاع شلللللل  ا مال جوهره  عر بتث متلب 
 
ما الشلللللل إن 

غن   مللان حىللللللللللللور كمال  ي لللللللللللللا ليا ِ
تللب   لللللللللللل 

ا
صللللللللللللميملله. فللإ ا مللان قللد ب

كهذا الكتث ي للللل  عة  الق لللليد بما ي للللل  عة  املوسلللليقى فيه أكبد. 

ةذ كإن  هجللة العللاميلل 
 
عر بللالل

 
مللان ل للل  منهمللا قوانينلله كضللللللللللللوابطلله. الشلللللللللللل

عر العلللام  
 

ال في العموث إل  فلللالشلللللللللللل ويللللةي  ميللل 
 
كيمكال أن  39املقلللاطي الط

ة لندرك نطلللللتدل  عة   لا باسلللللتعراض بع  األغاني  هجة العامي 
 
بالل

ا مقلللارنلللة  40أن  تتلللالي املقلللاطي الق لللللللللللليرم بغلبلللة املقلللاطي فيهلللا قليلللل جلللدال

ويلة.
 
 الط

ث  عر العللللللامي  ال نتحللللللد 
 

ث عال اطيقللللللاع في الشلللللللللللل عنللللللدمللللللا نتحللللللد 

نلللا ال ركرم بلللالىلللللللللللل   ة املعركفلللة. بملللا أن  عال الوزن كعال البحور الخليليللل 

ث عال ن للاث  عري صللللللللللللللدرا ك جتاذ كال عال االلتزاث نتحللد 
 

البيللت الشلللللللللللل

دم تمتد  عة  طول   الق يدم.بقافية موح 

ة هي نفطلللللللللللل للللا في مللللل   يلللل 
 
ة ال ل كمي  لللللا فللللإن  القوانين اطيقللللاعيلللل 

ة سلللللللللواا مانت ف للللللللليالن  لللللللللوص  عري 
 

ة. فاطيقاع هو الشللللللللل حة أك عامي 

ة  نللللا كتخىللللللللللللي إل  نوع مال اجتمللللاع أزمنللللة صللللللللللللوتيلللل  تحترث ن للللامللللا معي 

ناسب.  الت 

في « أنللت عمري »كيمكال أن نجمللل اواهر اطيقللاع في ن   أغنيللة 

. ىاد  كرار ت  جانس كالت   الوزن كالقافية كالت 

 الوزن

ة قلللد يطللللللللللللتغرب البع  الحلللديلللث عال الوزن في األغنيلللة املكتو للل

هجللة 
 
وع مبللالل عراا الللذيال يكتبون هللذا الن  ة. ك لللا ألن  الشلللللللللللل  ال العللاميلل 

نا عندما ا لتغلنا األغاني ال  ة. كلكن  ة  عيلتزمون عادم باألكزان الخليلي 

الح نا أن  أحمد  فيق مامل اعتمد عة  بحريال « عمري أنت »أغنية 

َجت. ليليْين هما بحر  مل كمجتكا الر   الر 

مل عة  تكرار تفعيلة يقوث  اْل »بحر الر 
ا
ت
َ
اِعت

َ
ات في مل  « ف ثتث مر 

اني. 
 
ل كالث اعر في املطلي كفي املقطعين األك   للللللللللللطر كقد اعتمده الشلللللللللللل 

ةكل ي  ل  لا سنعمد في ما يةي إل  الكتابة العركضي    41نوض 

و لِل َراحا
ْ
ْيَياِمل

َ
وِنْعلِنْا ِلل  ْنل     َرْجلَجعا

َ
ون لِلما

ْ
وَعل ْل َما ِضْو ِجَراحا

َ
 َدْث َعل

ة لل 41 ورم الخطي  ة عة  تدكيال املطموع كال نهتم  بال    كتثتقوث الكتابة العركضي 
لذلا نىيف الحرك  املطموعة ال   ال أثر ل ا في الكتابة في لكال كهذا ك لا عة  
نا نحذ  ما ال نطمعه مي ا الباْل كها ا ك اِلا. بما أن   سبيل املثال فنكتبها عركضيال
 اطدغاث مثت فعبارم 

عريف في الوصل كفا   يثبته بطقوط ألف كالث الت 
 
أن  الخء

ي راحو »
 
امي الة ا « األي  كَتب عركضيال

ا
و»ت لللِل َراحا

ْ
 .«ألْيللَيلاِمللل
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-  -  V  - - - V  -   - - V    -                - - V    -    -  - V  -   - - V  - 

لا ِعلت
َ
اْل ف

ا
ت
َ
لاِعلت

َ
اْل ف

ا
ت
َ
للاِعلت

َ
اْل         ف

ا
اْل   ت

ا
ت
َ
لاِعلت

َ
اْل ف

ا
ت
َ
لا ِعلت

َ
اْل   ف

ا
ت
َ
لاِعلت

َ
     ف

ا اللللللللر   ات أمللللللل  اْل ثتث مر 
ا
ْطَتْفِعل ي فلللللللجلللللللت فيقوث عة  تكرار تفعيلة ما

طر الواحد كقد  اْل الشلل 
ا
َتْفِعل طللْ اعر مجتكًاا أي بتكرار ما  اسللتعمله الشلل 

طر. كقد لج   تين فقء في الش  الث إيذمر 
 
اعر في املقطي الث انا إليه الش 

  هللللذا 
ا
ر موضللللللللللللوع الكتث. فقللللد  ل غنيللللة املقطي األ ير مال األ بتغي 

ة املرتقبة مي  عادم املطتقبلي   الحبيب للحديث عال الط 

ْحتِمي
َ
ْحلَل ِماْل أ

َ
ْيلَيلاِمي          َيا أ

َ
َل ِماْل أ

ْ
غ
َ
 َيا أ

-   -   -   -  V  -  -           -  -   -   -  V   -  - 

 
َ
ْطت اْل  ما

ا
ْفلللِعلل

َ
ْطت ْفللِعْل     ما

َ
ْطلت اْل  ما

ا
ْفلِعلل

َ
ْطت  ْفلِعْل ما

اعر باألسللللللللاس  ة فقد اعتمد الشلللللللل  هجة العامي 
 
رغم أن  األغنية بالل

ة كإن بدا أ للد  يطللاهت فطللمح لنفطلله باسللتعمال عة   األكزان الخليلي 

قليلللدي  مثلللل اسللللللللللللتعملللالللله بع   الجوازات ال   ال يقبل لللا العركض الت 

اْل »
ا
اِعل
َ
 جوازات الر جت في  «ف

 ِبيللِكْتَزَماْل َساِمْحلِت 

- V -     - V     - - 

اْل 
ا
اْل   فا ِعلل

ا
ْطَتْفلِعلل  ما

إن صل التعبير عة  املطتوى الشعريذ رافقه  «التخفيف»كهذا 

تخفيف عة  املطللللللللللللتوى املوسلللللللللللليقي. إ  كرد املقطي األ ير مال بللذلللا 

إيقللللاع اللللدكيلللا  ا األربي كحلللدات التمنيللللة كاللللذي عة   «نلللت عمري أ»

ك ق للللللللللللر دكرته اطيقاعية مقارنة بغيره مال يتميز بحربيته اطيقاعية 

الوحللدات التمنيللة الطويلللة ك للالتللالي الللدكرم املوازيال الطويلللة أك  كات 

 اطيقاعية الطويلة.

ابكقللد أضلللللللللللللا  التوز ي اآللي ملحمللد  في الزمللة األبيللات  عبللد الوهلل 

املقطيذ الفرحلة كالبهجللة اللتين أراد الشلللللللللللللاعر أن يمررهمللا قبللل هلذا 

 ك لا عبر مال  تل ملماته 

 الحوار اآللي بين مجموعة الكمنجات كآلة الناي 

  عت  الكمنجللات في حللد  اتلله لللدرج   النوا كاألك  مرم في

في الجواب سلللللللللللللللللاهم في متيللللللد تللللللدعيم فكرم القرار كمرم 

 املنت ر مال قبل الشاعر.ك الفرح باملطتقبل البهجة 

 هذا باطضافة إل  أنه ق ر مال ياا املنادام في 

 أغلة  مال أيلاملي يا 

 أحلة  مال أحلتمي يا 

 

ه عة  املنطوق  42
 
ما االعتماد مل ة للمكتوب كإن  ورم الخطي  ال نعتمد هنا عة  ال  

ة طويلة   طريال هو الحاا املىمومة ضم 
 
و»فركي  الش ة « حا ورم الخطي  رغم أن  ال  

ر الغا ب في 
 
طق ال يطتعمل حر  ال اا للداللة لكال  ال« جراحه»تثبت ضمير املذب ن 

ك لا ب ن ابتدأت أث ملثوث بغنا ها في الن لللللف الثاني مال الوقت 

 كليس في بداية الدكرم اطيقاعية .األكل 

 القافية

ما مات اطيقاع فه  جتا مال  يعتبر القافية مقو  ا مال مقو  أسلللاسللليال

ر  . كقد تحر  غم   ناسللللللللللللق الن  ق ل ا الت  شللللللللللللكيل املوسلللللللللللليقي  الذي يحق 
 
الا

ع في الحرك   ة فقد نو  قليدي  ا مال سلللطان القافية الت  يال
 
اعر مل ل   االشلل 

د مال صور انت ام اذ كمال أبرز صور  ا أل طر األغنية كعد  خذها ركيال ات 

 ت اث هذا االن

 املتتابعة القافية

وع مال القوافي في  للللللللللللطريال أك أبقر كمال  كي  في هللذا الن  يتوال  الر 

 أمثلة  لا 

* علموني أندث عة  -*-*-رجعوني عنيا أليامي الةي راحلو »

 42«املاض   كجراحه

 أك 

رتللاح ت* هات ايديا -*-*-هات عنيلا يطرح في دني هم عنيه »

 «للمط هم ايديه

 ناوبةاملت القافية

وع مال القوافي في   ل أ . ب . أ . ب... كي  في هذا الن   مثل  ي  ر الر 

 ىد  قد ايه مال عمري قبلا راح كع

 احيا حبيلب  قد ايه مال عملري ر 

 مدكال  ا  القلب قبلا فرحلة كاح

 احكال  اق في الدنيا غير طعم الجر 

 أك 

 ميصلالحت بيللا ايا

 السلامحلت بيا اللتم

 ملليآال نطتلن  بيلا 

جل  الكنطيت معلاك الش 

ارجة  هجة الد 
 
ارته مثت تنطق في الل ة طويلة فطي  مير بل يىيف ضم  عة  هذا الى 

ارتو كبتابه ي بح بتابو.  سي 
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 املهملة القافية

كهي قلللافيلللة ليس ل لللا ملللا يتجلللاكب مع لللا مال قوافي املقطي. كي  ر 

م مواقي مال الن    أهم  ا    لا في عد 

 ملييا أغلة  مال أيلا - 1

 مييا أحلة  مال أحلت  - 2

 ني لدني لحنلانا  د - 3

 نيعال الوجلود كابعلد - 4

 نتكابعليد بعيلد أنلا  - 5

 انبعيلد بعيلد كحلديل - 6

 نلاع الحب ت ح  أيام - 7

للوق  - 8  ناتناث ليالي ع الش 

طران  تابي فالطللللللللل  قفية عة  الت   2ك 1في هذا املقطي يقوث ن اث الت 

طران  ا الطلللللللللللل  فين هيان  4ك 3ين هيان بحر  امليم مي بطللللللللللللرم طويلة أم 

ون املكطللور بطللرم طويلة أيىللا كيشللترك األ   8ك 7ك 6سللطر بحر  الن 

طر  ون املمدكد في حين يبدك الط   منعتال ال  ريا له. 5حر  الن 

ةذ كال سلللللللللللليمللا عة   احيللة اطيقللاعيلل  ة بللالغللة مال النلل  كلإلهمللال أهميلل 

قفية ن مال الت  ي كبطلللره. ك لا أن  اتباع ن اث معي 
 
وق  مطلللتوى  لق الت 

يذ يجعله ي ت ر ا 
 
وق ور القافية في يخلق لدى املطلللللللتمي نوعا مال الت 

ا  لا فاصللللللللللت إيقاعيال
 
د. لكال  م يا هذه القوافي امل ملة يشلللللللللل  موقي محد 

 مختلفا يكطر رتابة القافية املتناك ة.

عري  
 

قفيلللة إغنلللاًا طيقلللاع الن    الشلللللللللللل علللب عة  ن لللاث الت 
 
يعتبر الل

ة.  كإثراا لطاقته اطبداعي 

جا س
َّ
 الت

اار في هللللذا املثللللال الغنللللائيذ  اعر عة  إن  النلللل  يتحظ تربيز الشللللللللللللللل 

ا بللاسللللللللللللتعمللال  اسللللللللللللتعمللال األصللللللللللللوات املتقللار للة أك املتمللاثلللة ك لللا إملل 

ة  رفي  جوا إل  نفس األكزان ال  
 
 الجناس أك بالل

 م  الجناس
 
كهو ااهرم بتغية معركفة يطلللتعمل فيها املت ل

للان في ملللل  األصللللللللللللوات أك في أغلبهلللا  ملمتين أك أبقر يشللللللللللللترمل

اللللللة كمال م للللاهر  لللللا في هللللذا الن     كتختلفللللان في الللللد 

 )راحو / جراحه( في 

»رجعوني عنيا أليامي الةي راحلو -*-*-* علموني أندث عة  

 املاض   كجراحه«

 :أك )صالحت / سامحت( في

 »صلالحت بيللا ايامي -*-*-*-*-*-* سلامحلت بيا التمال«

 أك )القلب / قبلا( في

ي الدنيا *  كال  اق ف-*-*-فرحلة كاحدم  قبلا القلبكال  ا  »

 «غير طعم الجراح

 شلامل  اال لتقاق
 
ي اطيقاع كيدعم الا مال نفس الجذر يقو 

ب األغنية مال األسللللماع كيجعل ا أسلللل ل  ويي الذي يقر  ال لللل 

ه / الحب(  ت ك لا مثل ) لللللللللفته / يشلللللللللوفا( أك )املحب   تقب 

تن  / نطللليت( كب وق( أك )نطللل 
 
ذلا ) اق أك )ا لللتاق ا / الشللل

  كق(. /

كرار ِّ
ّ
 الت

ة في هذا الن    حيث يطلللللللللع   كرار ااهرم إيقاعي  يمكال اعتبار الت 

ربيز عة  بع  ال لمات للفت االناباه إليها 
 
أحمد  للللللللفيق مامل إل  الت

رابيللللب فيغن  املعن 
 
ر بع  الت ه يكر  ي هللللا. بمللللا أنلللل   كالتلللل  بيللللد عة  أهم 

ة. غمي  قري الن   كيا

 الكلمات تكرار

هنللاك مجموعللة مال ال لمللات املحللاكر ال   يعتبر أعمللدم املعن  في 

رت ثماني مر   حليل أعته ف لمة العين تكر  ات الن    بما ا ر لنا في الت 

م يعتبر أن  بدا
 
ات ك لا ألن  املت ل رت ملمة العمر عشلللللر مر  ية بما تكر 

هذه  العمر الحقيقي انطلقت يوث رأت عينه عين حبيبه. كإضلللللافة إل 

ر بع  ال لمات طثراا اطيقاع في الن    ففي ة تتكر  اللي   األسللللللللللللس الد 

ر عبارتان هما «  كق معايا الحب  كق حبلللللللللللللللللللللللله بحبه»قوله مثت  تتكر 

ه»كلفطللة  « كق »فعللل األمر  رار تلل بيللد عة  املعن   «حبلل 
 
كفي هللذا التك

  به في نفس الوقت.
 
 كتلذ

راكيب تكرار
َّ
 الت

ا أك  يعترضللللللللللللنللا ا حرفيللال ر إملل  عة  امتللداد الن    جمللل ترابيللب تتكر 

 يعديل بطيء عليها مثل  بإد ال

ى  راح قبلا قد ايه مال عمري » قد ايه مال ا حبيلب  ي  * -*-*-كعد 

 «عملري راح

 أك 

ا ا   بتديت دلوقتا*  -*-*-بس أحب عملري  ابتلديت دلوقت»

 «ال العمر يجري 
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ربيب   كلكال  هللذا ليس هو امل  ر 
 
كرار الت الوحيللد مال م للاهر الت 

ر ال لمات  ة دكن أن تتكر  حوي  ففي بع  الجمل يعود نفس الب ية الن 

 نفط ا مثل 

 يا أغلة  مال أيلاملي»

 «يا أحلة  مال أحلتمي

طران جملللة نللداا  ا  «اليللاا»حيللث يمثللل الشلللللللللللل  داا أملل  هي حر  النلل 

فىلللللللللللليلللللل )أغة  / أحة ( صلللللللللللليغلللللة  ب يقوث عة  الت 
 
نلللللاَدى ف و مربللللل

ا
امل

ل عليه. فى  امي / مال أحتمي( ما فىيل )مال أي   الت 

ق في   كنفس األمر يتحق 

 ع الحلب ت ح  أيامنلا»

لوق تنلاث ليالينلا  «ع الش 

ث )ع الحب / ع الشلللللللللللل   نان مال مفعول به مقد  وق( كالجملتان تت و 

امنا / ليالينا(.  ثم  فعل )ت ح  / تناث( كأ يرا فاعل مربب إضافي )أي 

ة  اهرم اطيقاعي 
 
كيمكال أن يتحظ القارئ كاملطللللللللللللتمي أن  هذه ال 

د عة  األ
 
م يريد أن ي ب

 
ت ل
ا
الث ك لا ألن  امل

 
لفة ت اثفت في املقطي الث

حوي   ماثل الن  جانس بين الحبيبْين  هذا الت  .كالت  ربيب  
 
  كالت

ضادُّ 
َّ
 الت

ة  ثنا عنها سللللللللللللالفا  لللللللللللل لي  ة ال   تحد  واهر اطيقاعي 
 
لئن مانت ال 

ىاد  مال اواهر اطيقاع املعنوي  ا  تتفاعل امل و   ة فإن  الت  نات سماعي 

د توليفا 
 
ا يول لب كاطيجابذ مم  ر الجدل بين الط  بش ل مت ادث يفج 

اهر بين متنلاغملا بْين عنلاصللللللللللللر األغنيلة ف
 
بلاق ال ل

 
 «ت للللللللللللح »رغم الط

امنلللا»مال ج لللة ك ْين  «تنلللاث»ك هملللا  «ليلللالينلللا»ك «أيللل  مال ج لللة أ رىذ فلللإن 

ناغم بْين الحبيبْين  ان في م ب  األفة كالت   ي ب 

للو -*-*-*-*-*-ع الحلب ت ح  أيامنلا »  «ق تناث ليالينا* ع الش 

زمة
َّ
 الال

 
 
اعرزمة  كت مال أ  يمكال اعتبار الت كرار يلج  إليها الش   ال الت 

ها يعلال عال االنتقال بين  ذ بما ان  ا ةي  ماسلللللللللللا الد  لتحقيق نوع مال الت 

ه ه للغنااذ ألن  عر املوج 
 

ا للشلللللللللللل ها سللللللللللللمة قديمة جدال ا املقاطي. كيبدك أن 

لان ل للا دكر ببير في إثراا  ره. كقللد مل
 
يطللللللللللللللاعللد عة  إنشللللللللللللللاده كعة  تللذب

مة ال ة ل ذه األغنيةذ  اصللة كأن الطلل  ابجمالي  قد اعتمدها  عبد الوه 

مثلملا كافلت  للللللللللللعريلا أي أنله أبقى عة  التزملة اطيقلاعيلة الشللللللللللللعريلة 

 بتزمة غنا ية ملثاله الغنائي.

 

 .لن  املوسيقيلقراام ا  76  .ص حقان ر املل 43

 43للمثال املوسيقي التحليل

 ا يقاعية البنية

ن  ذ يمكننللا أن نتحظ «انللت عمري » ألغنيللةمال  تل املثللال املللدك 

اببلللل ن   قللللد أدر  تنو عللللا إيقللللاعيللللا ضللللللللللللمال كحللللدات زمنيللللة  عبللللد الوهلللل 

 إيقاعا  مال  تل متقار ةذ ك لا 

 الوحدم الشرقية  

 
 الوحدم الشرقية إيقاع  2 مصّور 

  الدكيا 

 
 الدكيا إيقاع  3 مصّور 

  امل مودي صغير 

  
 امل مودي صغير إيقاع  4 مصّور 

  الخطوم 

 
 الخطوم إيقاع   5 مصّور 

  الوحدم املقطومة 

 
 املقطومةالوحدم  إيقاع  6 مصّور 

 ا 
 
ة يطللللاكي كمل )باسللللتثناا  44/إيقاعات بطلللليطة  ات كحدم زمني 

ي الوحدم  املقطللومة كالخطوم(ذ كتربيبة إيقاعية سلل لة يطللمح للم د 

ناحيةذ كتترك هامشلا مال الحرية في الت لر  لدى بالغناا مرتاحا مال 

 كهو ما دأبت أث ملثوث عة  تنفيذه في أغلباألداا مال ناحية أ رىذ 

 ما غنته تقريبا.
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باطضللللللللللللافة إل   لا يمكننا أن نتحظ عدث التقيد بإيقاع ماذ أك 

؛ أك  اصللللللللللللة التموزكن سللللللللللللواا مان  لا عة  املطللللللللللللتوى اآللياعتماد 

يمكال القول بلل نلله أبقر نوعيللة بتللابللة موسلللللللللللليقيلللة )كالللذي   –الغنللائي

سللواا مان  لا عة  مطللتوى ال للوت م ي ة  لترتجاالت كالت للرفات 

 لا مال  تل مقتطفات مال البشلللللللللري أك اآللة املوسللللللللليقية (. كي  ر 

زت 44كالشللعري  الن للين املوسلليقي عبيرذ تمي  مة إن صللل  الت  . كهذه الطلل 

ابنشلللل م ترم  ها املوسلللليقى املشللللرقية في ف . أفت يمكال اعتبار عبد الوه 

  لا ي ب  نوعا ما في  انة األصالة   

 الشعري  النص خالل من

ث عة  املاض   * علموني أند-*-*-أليامي الةي راحلو عنيا رجعوني 

 كجراحه

يحطبلوه إزاي  * عمر ضللايي-*-*-قبل ما يشلوفا عنيه  الةي  فتله

 عةي  

 صباحهانت عمري الةي ابتدي بنورك 

ى  د ايه مال عملري ق* يا حبيلب  -*-*-قد ايه مال عمري قبلا راح كعد 

 راح

ي الدنيا غير *  كال  اق ف-*-*-كال  ا  القلب قبلا فرحلة كاحدم 

 طعم الجراح

وقت ا ا  ال *  ابتديت دل-*-*-ابتلديت دلوقت بس أحب عملري 

 العمر يجري 

في نور عنيا قلب   ا* التقاه-*-*-مل فرحه ا تاق ا مال قبلا  يلالي 

 كفكللري 

بلاش هللواك يا حبيب  *  ليه ما قا-*-*-يا حيلام قلب  يا أغة  مال حيايي 

 بدري 

Refrain 

ي يحطبلوه إزاي * عملر ضللاي-*-*-الةي  فتله قبل ما يشلوفا عنيه 

 عةي  

 انت عمري الةي ابتدي بنورك صباحه

وق كاملحلبة  كالقلب  ايل م  ان* مال زمل-*-*-الليلالي الحلوه كالش 

 عشلانا

ب  الةي طال * مال حنان قل-*-*- كق معايا الحب  كق حبله بحبه 

  وقه لحنانا

رتللاح للمط هم ت* هات ايديا -*-*-هات عنيلا يطرح في دني هم عنيه 

 ايديه

 

 كهي ال   س شير إليها بلون مغاير في الن  الشعري. 44

* هو الةي فاتنا يا حبيب الركح -*-*-يا حبيللب  يعال  كبفاية الةي فاتنا 

  ويه

Refrain 

 املوسيقي النص خالل من

ر )مال  ر إل  67ص.  17م و   (70ص.  23م و 

دنا  ابكبما عو  تتخذ دكما ح ا املوسلللللللليقى اآللية ذ فإن  عبد الوه 

دم م ك لا يعد   هاما ككافرا مال العمل املوسلللللليقي مال العناصللللللر املجد 

خ ا  ابال   راللللل  ف موسللللليقي عبد الوه 
 
 م كي  ر  لا مال  تل بم ل

ذ منهللللا تلللللا ال   تتخلللللل الغنللللاا في اللوازث املوسلللللللللللليقيللللة بكقرمتوايف 

مثالناذ أك ال   تف لله )أي اللوازث ال   بين األبيات كال   سلندرج ا في 

مة املوسلللللللللللليقية ال   بله عدد مقاييطلللللللللللل ا اآليي(. هذا  تفا عال  املقد 

ر )مال  .مقياسا 103 ر إل   70ص.  24م و   (72ص.  29م و 

 املقامية البنية

سللللللللللللنقوث في هللذا العن للللللللللللر أكال بتبيللان املقللامللات ال   اعتمللدهللا 

ابمحملد  في هلذا املثلال مال  تل جلدكلذ ثم محلاكللة ف م  عبلد الوهل 

 عملية اعتمادها في حد  انها أك في عتق ها ببعى ا البع .
 

 
 الب ية املقامية 7 مصّور 



حنان الغربي
 (Hanene Gharbi) اب 

تحليل الخطاب املوسيقي ملحمد عبد الو ه 
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 املقامي التلوين أو املقامات بين التنقل كيفية

 سنحاكل توضيح  لا مال  تل رسم بياني 

 
 بيفية التنقل بين املقامات  8 مصّور 

هذا الرسلللللم يعد  سلللللتة مقاماتذ منها الكردي بمقاث أث  في عتقة 

 بالخمطة األ ر مانتقاالت أك تحوالت مقامية.

ك بلللللالن ر في العتقلللللة اللللللدا ليلللللة للمقلللللاث األث ببقيلللللة املقلللللاملللللات 

 األ رىذ يمكننا أن نتحظ نوعين مال العتقات 

 مقامات أ رى مال نفس درجة ارت از املقاث األثاالنتقال إل   .1

    ك لا مال  تل االنتقال إل 

 مقاث الحجاز عة  درجة العشيران  

 
 درجة العشيرانمقاث الحجاز عة   9 مصّور 

    كبذلا

  البيايي عة  درجة العشيران  مقاث 

       
 درجة العشيرانمقاث البيايي عة   10 مصّور 

درجللللللة مغللللللايرم االنتقللللللال إل  مقللللللامللللللات أ رى ترتكت عة   .2

 لدرجة ارت از املقاث األث

 ك لا في عتقة الكردي بالراست عة  درجة الدكماه    

     
 مقاث الراست عة  درجة الدكماه 11 مصّور 

  كبذلا بمقاث النهاكند عة  درجة الدكماه 

 
 مقاث النهاكند عة  درجة الدكماه  12 مصّور 

رت عة  درجللللة   هللللذه املقللللامللللات قللللد صللللللللللللو 
كيمكال أن نتحظ بلللل ن 

از املقللاث األث؛ أ رىذ  لاه ال   تمثللل غملل  هللذه الللدرجللة هي درجللة الللدكمل

ما مان ا تيار امللحال لغماز املقاث األث )الذي سللللللللللللينفذ مال  تله  كر  

االنتقللللللال إل  مقللللللامللللللات أ رى(ذ مي ت ون عمليللللللة الرجوع إل  مقللللللاث 

 العاز . –امل دي بما الفنان  – الكردي س لة كفي متناكل الفنان

انتقللاال مال الللدرجلة اث راحللة األركاح ف و يعللد أمللا االنتقللال إل  مقلل

ألنه قد تم  بين النهاكند )الذي هو مقاث مجاكر في هذه الحالة  الثانية

)الذي هو يعد أيىلللا مقاما مجاكرا للمقاث  للمقاث األث( كراحة األركاح

بين مقامي  ل للللللللللللعو ة التنقل املقامي املبا للللللللللللراألث(. كر ما مان  لا 

 :رانذ كراحة األركاح عة  درجة النيم ح ارالكردي عة  درجة العشي

 
صللللللعو ة التنقل املبا للللللر بين مقامي الكردي عة  درجة العشلللللليران  13 مصّور 

 ح اركراحة األركاح عة  درجة النيم 

لاه إل   في ون  لللا أسلللللللللللل للل كأقرب عنللدمللا ي ون مال درجللة الللدكمل

  درجة النيم ح ار 

 
إل   دكماه()عال طريق مقاث النهاكند  سللللللل ولة التنقل بدرجة الدكماه 14 مصّور 

 درجة النيم ح ار

كاللللذي يركل بتمنلللا عودم امللحال إل  مقلللاث النهلللاكنلللد عة  درجلللة 

اللللدكملللاه بعلللد أن ملللان في مقلللاث راحلللة األركاحذ قبلللل أن يعود نهلللا يلللا إل  

 مقاث الكردي.

. ح    أن  ال تجلللديلللد فيهلللا يلللذبرب لللل   التربيبلللة املقلللاميلللةإ اذ فلللإن 

ة  درجللة غير درجللة ارت للازهملا تنللاكل مقللامي الراسلللللللللللللت كالنهللاكنللد تم  ع

ل غمللاز املقللاث  – الفعليللة)الراسلللللللللللللت(
 
أال كهي درجللة الللدكمللاه ال   تمثلل

ه ال حبكلللة تلفلللت االنابلللاه في  الاطلللللللللللللطللللللللللللللل املقلللامي الوارد 
 
. أي أنللل األث 

 باملثال.

 املوسيقية القفلة

 درجة ارت از املقاثل ذا املثال عة    القفلة املوسللللليقيةلقد كردت 

ال منللله املثلللال كفي إطلللارهذ أي أنهلللا  للانلللت مال نفس مقلللاث األث أي امللح  مل

القفللللة املقلللاميلللة املعتلللادم للموسلللللللللللليقى العر يلللة ؛ بمعن  أنهلللا االنطتق

... كمل ا م للللللللللللطلحات تحوث حول األصلللللللللللليلة أك التقليدية أك القديمة

نفس الفكرم الوصلللللللللللفية كت للللللللللللل للتعبير عة  نفس املق لللللللللللد كالذي 

 .م اهر األصالةس في ي ب  رأسا ك األسا

 الراست

 النهاوند 

  الحجاز 
   األرواح راحة 

 البياتي 
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 للمؤدية كتهيئة املقامية القفلة تركيز

ر )  )73ص.  6م و 

إن صللللللللللللل التعبيرذ قللللد دأبللللت عليهللللا  – عللللادم موسلللللللللللليقيللللةكهللللذه 

املجموعللللللة اآلليللللللة منللللللذ تواجللللللد التخللللللت التقليللللللدي ح   حىللللللللللللور 

األكربطللللللترا. لكال أيىللللللا ك اصللللللةذ قد دأبت عليها أث ملثوث في أعمال ا 

ابالغنا ية سواا تلا ال   غن ها ل  أك لغيره مال امللحنين. عبد الوه 

 الجواب في املقامية القفلة ع ى التركيز

ر مال ) ر  إل  72ص.  29م و   (73 ص. 31م و 

ال    الخاصلللليات األسلللللو يةكيمكال القول ب نها أصللللبحت يعد مال 

اباتبع ا  في ألحانه ألث ملثوث )بما في أعماله اآللية أيىللللللللللا(  عبد الوه 

 طبعا . تجديدكفي  لا 

 املتبعة املوسيقي التأليف آليات

 املوسيقية التاآل توظيف

ر )  (74ص.  32م و 

مال  تل هللللللذا املقتطف املوسلللللللللللليقي اآلليذ نتحظ أن الجملللللللة 

مانت تكرر عة  درجات موسللللللللليقية  جيتارال   أدنها آلة ال املوسللللللللليقية

ة كمعتمللدم نفس التربيبللة اطيقللاعيلل لللللللللللل للل لحن  تنللازلي  مختلفللةذ في

تقريبللللا. ك للللالن ر إل  إم للللانيللللات هللللذه اآللللللة اللحنيللللة ك  لللللللللللللللا  لللللللللللل للللا 

 التوافقيةذ يمكال القول ب ن الجملة ال   أسندها إليها امللحال 

 سلللللللواا مان  لا عة  مطلللللللتوى التربيبة  مانت بطللللللليطة جدا(

 اللحنية أك اطيقاعية(

  كمال النلاحيلة التقنيلة أي بيفملا نفلذت عتفلاذ فبلاطم لان أن

)كهو رأي  ل كإن مللللان العللللاز  مبتللللد للللا مثتت ون في  املتنللللاك 

 شخ    ال يلتث سواي(.

  كردت في مقاث كلكال مال ناحية أ رىذ فإن هذه الجملة قد

الذي ال يحتوي عة  أر اع األبعاد مراعام طم انيات  الكردي

)علما  كأن  الكردي مقاث  اآللة عة  مطللللللتوى الجانب املقامي

 3/4لعت  مقامات بللللللللللللللللللللل frettesعربي كأنه باطم ان إضلللللللللافة 

 (.كهذا ما تم  الحقااألبعاد 

  املوسيقية الكتابة أساليب بعض توظيف

 اآللي التوزيع

لقد مان التوز ي اآللي في هذا املثال مقت را عة  ثنا ية املجموعة 

 اآللية كآلة أك آالت أ رى 

 ( املجموعة اآلليةTutti آلة القانون + ) 

 ( املجموعة اآلليةTutti آلة + )القيتار الك ر ائي 

 ( املجموعة اآلليةTuttiمجموعة الكمنجات + ) 

 النماء

ر )مال  ر  إل  74ص.  33م و    (75 ص. 35م و 

للانلللت املقلللاييس  بمثلللابلللت نملللاا للنمو   التللل ليفي  146  143مل

ذ أي أن الفكرم املوسلللللللللللليقيلللة بقيلللت  142 137الوارد في املقلللاييس 

نفطلللللللل ا تقريبا  اصللللللللة باتباع نفس الاطلللللللللطللللللللل اللحن  بين الدرجات 

 املوسيقية.

 التنويع

ر )  (75ص.  36م و 

ك  لا مال  38ك 34كاملقاييس  / 37ك 33مان  لا بين املقاييس 

تار في  للل ل درجات إضلللافية  تل محاكرم املجموعة اآللية آللة الجي

 ملا عتفته الجيتار بجملة بطيطة .

  ابإن  توايف د دليل عة   للتوز ي اآللي عبد الوه  فكره املجد 

. ك لللللا ا ر تقريبللللا منللللذ أن بللللدأ التوز ياملوسلللللللللللليقي بمللللا  في التلحين

بتوسللليي التربيبة اآللية للتخت التقليدي كتدعيم ا باملتيد مال اآلالت 

عة بما هو الحال في الغر ية ح    اتخذت  لل ل فرقة موسلليقية موسلل 

هذا املثال مثت؛ أك  لللللللللللل ل أكربطللللللللللللترا ماملة في أمثلة أ رى سللللللللللللابقة 

 .«نت عمري أ»كالحقة ل

 كلثوم ألم التعبيري  األداء

لقللد ترددت بثيرا في عنونللة هللذا العن للللللللللللرذ إال أنن  لم أجللد أدل  

ت ه أث ملثوث في هذا مال هذه الاطمية عة  ما س تبعه  مال تحليل ملا أد 

 املثال .

برصللللد ما قامت  «نت عمري أ»كقد ارت يت أن أقوث في هذا املثال  

به امل دية بحطللللللللللللاب الدقا ق كالثواني. ألنه عتكم عة  تقنيات األداا 

املع ودمذ مللان ملللا تتلفظ بلله أث ملثوث كمللا تحللدثلله ب للللللللللللونهللا كمللا لوقي 

بللل بللالحر ؛ أهميللة ببرى في   –نبرات صللللللللللللونهللا عنللد التلفظ بللال لمللة

 تبليه معاني ال لمات.
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 األداء في املعتمدة التقنيات

امللفوظ 
 الشعري 

 التقنيات املعتمدة
 في األداء

املساحة 
 الزمنية

قبل ما 
و يل
ا
 فاش

قاضمة علي  
(MORDANT 

SUPÉRIEUR) 

 دق  08مال 
 ث 36ك

اع
َ
 (TRILLEالتغردم  ) ينل

 دق  08إل  
 ث 43ك

رجعوني 
 الِنيع

GLISSANDO 
 )التحلقة(

 دق  09مال 
 ث 01ك

 
ْ 
وال  (TRILLEالتغردم ) ِل  فتا

دق  10مال 
 ث 16ك
 دق  10إل  
 ث 19ك

 حراااااراح 
 قاضمة علي 

(MORDANT 
SUPÉRIEUR) 

 18في الدقيقة 
 ث 27ك

تقاها في نور ال
عنيا ڤلب  ك 
 فكري 

 APPOGIATURE 
 )الداعمة(

)بمطافة ر اعية 
سفلية تامة( مي  د  
 عة  مطتوى نطق 

« 
ْ
 «الل

 21في الدقيقة 
 ث 19ك

 
ْ
يالي الحل

 
 َوهْ الل

 
ْ
يالي الحل

 
 َواالل

GLISSANDO 
 )التحلقة(

 30في الدقيقة 
 ث 49ك

 التقنيات املعتمدم في األداا 15 مصّور 

 التلفظ طرق 

امللفوظ 
 الشعري 

 طرق التلفظ
املساحة 
 الزمنية

 ييَضاعمري 

للحرفين  صويي مد  هناك 
امللونين  أي أن املد  عة  
 املطتوى الشعري قابله 

 مد  غنائي

دق  08مال 
 ث 46ك 
دق  08إل  
 ث50ك

مي الةي َياأل 
 راحو

لحر  الياا  اللف ي املد  
 VIBRATOباأللف قابله 

 ب وت أث ملثوث

 دق 09إل  
 ث 09ك

 

 ك لا اسانادا إل  انقطاث األصوات الخاصة بحر  النون إل   45
 أن  كمنها األنين

 َدْن كمنها الدندنة

و علل ني ما
 أ
ْ
 دثن

لحر  امليم  املد  اللف ي
بالواك قابله   

VIBRATO ب وت أث
ملثوثذ باطضافة إل  أنها 
د عة  حر  

 
دت الش يعم 

 النون الطابال
كم نها تطبق حرفيا حربة 
حر  النون الطابالذ 
 45 بشخ  يئن في س ون 

 
دق  09مال 
 ث 12ك
ق د 09 إل 
 ث 17ك

/ 
 

ْل ع
َ
 ِضْو ما ل

و  جراحا

أث ملثوث   د  إن  طريقة 
عة  الحر  الطابال تتيد 
مال ت بيد الفكرم الطابق 
 برهاذ ف ل حر  متحرك 
متبوع بآ ر سابال ي ون 
ك 
هذا األ ير فيها موضي  د 

 في الغناا

 
دق  09مال 
 ث 17ك
دق 09 إل  
 ث 25ك

 رِي انت عم

لحر  الر اا  املد  اللف ي
 VIBRATOبالياا قابله 

ب وت أث ملثوث عة  
 ثوانيامتداد أربي 

دق  10مال 
 ث 58 ك
دق  11إل  
 ث 02 ك

ايه مال  ِ
ڤد 

عمري ڤبلا 
 حرا

DECRESCENDO 
 املد  اللف يعة  مطتوى 

لحر  الر اا باأللف صاحبه 
تحول إيقا ي مال إيقاع 
الدكيا إل  إيقاع الوحدم 
الشرقية أي تخفي  عة  
مطتوى ال وت البشري 
م احب بتخفي  عة  
 مطتوى الطرعة اطيقاعية

الدقيقة في 
 ث 46ك 17

/ 
/ 
/ 
/ 

ايه مال  ِ
ڤد 

عمري ڤبلا 
 حرا

أللف املد   مد  بطيء
 الوقت(¾ )تقريبا 

في الدقيقة 
 ث 06ك 18

ايه مال  ِ
ڤد 

عمري ڤبلا 
 حرااااا

ل   أللف املد   مد  مطو 
أكقات مال  3)عة  امتداد 

 الدكرم اطيقاعية(

في الدقيقة 
 ث 25ك 18

 َرْن كمنها الرنين
اْل كمنها الطنين

َ
 َزْن ك ط

 كَعاْل كمنها الغناا كالنغم 
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ابتديت 
دلوڤت 
أ ا  ال 
 ري العمر يج

بحر  الر اا املمدكد  التلفظ
حرفيا دكن مد  صويي 
ت بيدا عة  معن  الخو  
مال جريان العمر كعدث 

ته  استمراري 

في الدقيقة 
 ث 38ك 20

 م قلب يايا ح

ضت أث ملثوث   ل  عو 
املشالة املنقوطة ك ات 
الشيلتين بثمانية مال  ات 
الثتث  يتت ذ يعبيرا عال 
 ا تت  قلبها بحب  الحبيب

الدقيقة في 
 ث14ك 22

 معايا دا 
ْ
ڤ

الحب  
ك   دا

ْ
 كڤ
كك   دا
ْ
 ڤ
كككككك   دا
ْ
 ڤ

املر م األكل  أل ي املد   .1
الحرفي ت بيدا عة  معن  
ا الوقت  األمر يقابل ا إيقاعي 

ي مال الل   SYNCOPEاملتقو 
لل لمة  نطق إيقا ي .2
ك )  دا

ْ
( أي يقابل ا مشالتان كڤ

ما في نطاق اللهجة اآلمرم  ر  
ال  تمديد .3 للد 

املىمومة املشبعة بالواك 
عة  حطاب حر  القا  

كك )  دا
ْ
( ما يقابل ا إيقاعيا ڤ

مشالة منقوطة ك  ات 
هجة 

 
الشيلتين أي أن الل

داا  تحولت مال األمر إل  الن 
ز رفة لواك املد  بل  .4

GRUPPETTO 
INFÉRIEUR   –  ز رفة

  امل حوب 
 
لذ معب رم عال الت 

 بالفرحة

دق 31مال 
 ث 28ك
 دق 31إل  
 ث 36ك

 

ْه  َحب 
 َبلااااااَحاااابْ بِ 

بحرفي الحاا  التلفظبيفية 
ك الباا املشبعين بمد  األلف 

كالذيال يقابل ما 
MORDANT 

INFÉRIEUR  ؛ تدل  عة
 االناشاا بالحب  

في الدقيقة 
31 
 ث 37ك

يا حبيب  
 َل يعا

ث  تلف ت
 
بحر  الت

بش له الحرفي بالىبء أي 
ما يقابل إيقاعيا مشالة 
 متبوعة بن ف نفس

في الدقيقة 
35 
 ث 50ك

يا حبيب  
 يعا
َ
 ال

ث أي ما  مد  طفيف
 
لت

يعادل إلغاا الن ف نفس 
ك التالي ت بح سوداا 
كتت خذ كقتا مامت أي أن 

 زالت تحوي األمر اللهجة ما

في الدقيقة 
36 

يا حبيب  
 يعا
َ
 ال

نفس ما  بر ك نفس 
طريقة األداا بمعن  

اطلحاح مي نفا  ال برذ 
ففي إعادم األمر ت بيد ملعن  
عدث قدرم الحبيب عة  

 ال بر أبقر

في الدقيقة 
36 
 ث 11ك

 
 
 

و  فات  َناها

ر صاحبه عة   معن  التحط 
 مطتوى أداا أث ملثوث

GLISSANDO + 
DÉCRESCENDO  كاللذيال
 كردا في تنفيذ
 لحن ن ف بعد 

في الدقيقة 
 ث 10ك 41

 حبيب  يا

إعادم للعبارم بطرق 
عة  مطتوى  مختلفة

النبرات ال وتية أك ما 
 يمكال أن نعبر عنه بل

«Nuance»   ك لا عة
 مطتوى ياا النداا

في الدقيقة 
41 
 ث 46ك

يا أغة  مال 
 أيامي

يا أحة  مال 
 أحتمي

 3إعادم املقطي الغنائي 
 الطريقةمرات تقريبا بنفس 

مال 
الدقيقة 

ث 16ك 46
إل  الدقيقة 

  ث40 ك 46

صالحت 

 بيا أيامي

سامحت 

 بيا التمال

نطيتن  بيا 

آالمي 

كنطيت 

معاك 

 الشجال

 4إعادم املقطي الغنائي 
في التلفظ  يغييرمرات مي 

تقريبا في مل مرم عة  
 «يا»مطتوى املقطي الحرفي 
 مال ملمة أيامي

مال 
الدقيقة 
54 

ث إل   05ك
الدقيقة 

 ث 32ك 55

 طرق التلفظ 16 مصّور 
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 االستنتا ات

ذ تطرح أمامنا مجموعة «انت عمري »إ ا بعد اسللللللللللللتقرا نا ألغنية 

مال الخطوط ال   يمكال أن ننع هلللا بلللالعريىللللللللللللللة كاملميزم لألسلللللللللللللو يلللة 

اباملوسيقية ملحمد   ملجدد في آن ا –ذ املقلد عبد الوه 

ابعبلد اللذيال أدرج ملا  العزف الحر والغنّاء الحر .1 هلل  الوهل 

هما مال قبيل الوفاا لخ وصية املوسيقى العر ية  يمكال أن نعد 

البللللاقيللللة عة  الللللدكاث كعة  مر األزمللللان أال كهي االرتجللللالذ بحكم 

اطم انية الشللاسللعة ال   يايح ا بالت رفة كالت للر . كهو في مل 

ز أعمال األحوال  ابعن للللللر مي  الغنا ية ح   آ ر عمل  عبد الوه 

ذ كهو مللا يللدفعنللا للقول بلل ن توايفلله «مال غير ليلله»أال كهو  منهللا

لألسلللو ية املوسلليقية  ب للمة  اصللة ك سللمة مميزمله أصللبح يعد 

ابل  ؛ كليس مجرد تبن  لخ وصية موسيقية كبفى.عبد الوه 

ابكمما يركل اعتقادنا هذاذ هو أن معاصللللللللللللري  م  عبد الوه 

 كأتخذ بمثال بع  امللحنين الذيال لحنوا لعبد الحليم حافظم

قد بدؤكا منلذ  لا الحين بإعطلاا  لللللللللللل لل جديد لألغنيلة محلدد 

دقا ق في مع م ا( ك لحال ل ل  4ك 3)بين  بق للللللللللللر املدم التمنية

بيللللت كلحال للمللللذهللللب أك بلحال متكرر لألبيللللات كآ ر للمللللذهللللبذ 

بللاطضلللللللللللللافللة إل  التخةي عال إيتا االرتجللال  ات األهميللة ال   مللان 

 .عليها

ابلكال    عنللللدمللللا لحال في قللللالللللب أبقى عليهللللا ح  عبللللد الوهلللل 

 «مل دا مان ليه»الطقطوقة أك األغنية الق لللللللللللليرم مثلما فعل في 

 ال   لحنها لعبد الحليم حافظ. «عقبالا يوث ميتدك»مثت أك في 

مال ناحية أ رىذ نجد أنفطلللللللنا قبالة أث ملثوثذ تلا امل دية 

في بع  كعة  التكرار املفرط  دأبلت عة  اطعلادات الغنلا يلةال   

كال   ملانلت  لم تكال أبلدا ماشلللللللللللللا هلةاألحيلان؛ تللا اطعلادات ال   

تحللاكل مال  تل للا القول بلل نلله هللذه أنللا أث ملثوث ال   يطللللللللللللتطيي 

م ك ت للللللار   التنو ي كالت رفللللللة
كأداا نفس الجملللللللة بطرق عللللللد 

إن صلللللل التعبيرذ  التنو ي كالتلويالمتنوعة تبرز مدى قدرنها عة  

 إل  أبعد الحدكد . لشعري تبليه املعن  اكأيىا عة  

 ضلللللللركرمفإ اذ إن االرتجال كالت لللللللر  يمثل لدى أث ملثوث 

عابطللللللة لشللللللخ للللللي ها الفنية ألنه ال كجود ألث  موسلللللليقية كمرآم

 ملثوث الفنانة دكن ارتجال كت ر .

أمىاه  االرتجال يمثل عقدا ضمنيالذلاذ لم ال نقول ب ن 

ابمللل مال  كأث ملثوث دكن سلللللللللللللابق اتفللاق أك دكن أن  عبللد الوهلل 

يقول أحدهما لآل ر بىلللللللللركرم حىلللللللللوره في العمل ن را لقيمته 

 الكبيرم لدى مليهما.

بللالن ر إل  االنتقللاالت املقللاميللة ال   أكردهللا  التنويع املقّّامي: .2

اب ذ يمكال القول بللللل نهلللللا نمطيلللللة إن صللللللللللللل التعبير أك عبلللللد الوهللللل 

عتمللللاد عة  الن ريللللة معتللللادم أك معقولللللة أك متوقعللللة طبعللللا بللللاال 

 املوسيقية العر ية كعتقات املقامات ببعى ا البع . 

كهذا حطلب ما الح نا عن لر يمثل أهمية ببرى في العملية 

ابالتلحي يلللللة ل ذ ف و يحلللللاكل أحيلللللانلللللا أن ي ون كفيلللللا عبلللللد الوهللللل 

 للموسيقى العر ية القديمة كألسط ا كقوانينها. 

قللللللامللللللت  هللللللا آلللللللة املللللللدا لللللللة ال    مال  تلالتوظيف اآللي:  .3

ذ يمكننللا اعتبللار توايف للا مال «نللت عمري أ»ار الك ر للائي في تللالجي

قبيل تطعيم املجموعة اآللية بآلة موسللللللللليقية إضلللللللللافية أ رى ال 

 أبقرذ ألنها 

  مانت جملة لحنية بطلللللليطة تتربب مال مقطي يتكرر في مل

مرم عة  درجة موسلللللليقية مختلفة في اتجاه تنازلي كال تبين 

ت التقنيلة ل لذه اآلللة. لكال  الجلديلد في األمر أبلدا اطم لانيلا

يه أث   هو اسلللتعمال آلة الجيتار في حد   اته في عمل سلللتغن 

م كلم  لانللت معللارضللللللللللللللة  لللا التوايف بشللللللللللللللد  ملثوث ال   مل

ل في اللحال أمرا معركفللا 
 
تقتني بطلللللللللللل ولللة. كقللد مللان التللد لل

 عنها.

  ابلكال لم ال نعكس األمر كنقول بللل ن  يحترث عبلللد الوهللل 

ذ لذلا هو لم يمنح ل ذه اآللة   وصية املقامات العر يةأيىا 

بمراعام   وصية مطاحة أكسي لترتجال؛ عوض القول فقء 

 ذ كلم ال اطم انيتين معا في عتقة جدلية  طابع ا

 :عبد الوّهابالتشابه في النصوص الشعرية التي اختارها  .4

عري  لللللللللل
 
ات الن    الش ل شخ ي  ها ذ «إنت عمري »حين نت م  نجد أن 

ات  خ للللللي  ذ الشلللللل  يشللللللبه إل  حد  ببيرذ مال حيث املتمحا كالعتقاتا

ال   بتبها جور  جرداق. فه  « هذه ليل  »املوجودم في ق لللللللللليدم 

د  ذ مجر  ات بغير متمحذ ال طولا كال قد  كال جيدا كال  د  شللللللللخ للللللللي 

ة اطحطللللللاس ما 
 
ة ي ون بينها مال ل يب العاطفة كرق ما نات بشللللللري 

 
 
ما يشلللللللل و يجذ

 
ْين نجد مت ل ة. ففي الن  لللللللل  رها في الحيام اطنطللللللللاني 

قللللاا 
 
متنللللاهيللللة بحللللدث الل

 
ْعلال فرحتلللله الت مللللان كعنفلللله ك ا غللللدر الت 

كيدعو حبيبه إل  االسلللللللتمتاع بنعيم الحب  الحاضلللللللر كيطلب منه 

أن يشللللللللللللاربه املتعة فتتوال  صلللللللللللليها األمر كنجدا بْين األغنيتْين مال 

ناص  كرجي ال    ف الت 
 
وق  دى ما يحتا  إل  الت 

  أنت عمري » أغنيةاملوجودم في « يا حبيب  يعال »فعبارم »

ر باستعمال نفس امليجم تقريبا في  ا» تتكر  في « يعال أحب 

 «هذه ليل  »ق يدم 
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   ك ذ »هناذ يطللللللللتد ي إل  أ هاننا «  ذني لحنانا»بما أن

 هناك.« إليا حناني

ف برهة عند هذا ا
 
شلللللللابه مال حيث طبيعة كيمكال أن نتوق

 
لا

ة لناطلللللللاال عال سلللللللر   ة صلللللللورها الخارجي  ات كضلللللللبابي  خ لللللللي 
الشللللللل 

ابا تيلللار  ْعِرضا عال  عبلللد الوهللل  عري  اللللذي يا
 

ه الشلللللللللللل وجللل  ل لللذا الت 

ت عة  مواقف لللا كرؤي هلللا للوجودذ كعة  
 
رب ة ليا خ لللللللللللليللل  متمح الشلللللللللللل 

ة. مال بالحب   اص   انت ارها عة  الت 

ابفي ا تيللارات  أال ي ون البطللل الحقيقي   في تلللا  عبللد الوهلل 

ة هو  عور الحب   اته   الحقبة مال تاري  البتد العر ي 

قة باعثة للحيامذ 
 
ْين طاقة  ت يبدك الحب  في هذيال الن  لللللللللللل 

م عة   ة كإ ا غاب  ي  إ ا حىلللللللر انبثقت مل  عناصلللللللر الوجود حي 

 ال ون س ون املوت كجموده.

ابعبللأال يمكال أن نلمس في ا تيللار  ه  د الوهلل  وص أنلل  للن  للللللللللللا

اس ذ  لا مان صللاحب رسللالة يطللع  إل  نشللر قيمة الحب  بْين الن 

اس مال  خر  النللل  َرضا أن يا
َ
ْفت عور اطنطللللللللللللللاني  النبيلللل اللللذي يا الشلللللللللللل 

ور  لمات إل  الن 
 
 ال 

ي ابتدى »
 
 «.بنورك صباحهإنت عمري الة

با تيارانها تب ت كبذلا هو الش ن بال طبة  ألث ملثوثذ فقد 

كالنهوض  ن لللللللرم قىلللللللية املرأمأال كهو  الشلللللللعرية موقفا كاضلللللللحا

بم لللان هلللا في املجتمعلللات العر يلللة كمحلللاكللللة تقلللديم مطللللللللللللللاحلللة مال 

لللللانللللللت ح    لللللللا التمال غير متللللللاحللللللة ن را للعقليللللللة  الحريللللللة مل

املجتمعية الرجعية إن صللللللللللللل التعبير كال   مفادها اسللللللللللللانقاص 

بيرها كمان  لا  اصللللللللللللة املرأم كتقتيم ا كالحد ح   مال حرية يع

الللللللذي  «أغللللللدا ألقللللللاك»مال  تل ا تيللللللارهللللللا لن  ال للللللادي آدث 

تبلورت فيه بذلا مل القناعات كاملطلللللللللللللمات ال   مانت تريد أث 

للتحطللللللللللللين مال ن رم ملثوث زرع للللا في قلللللب عقللللل األمللللة العر يللللة 

ك ا أهمية ال  املجتمعات هذه للمرأم العر ية بكيان قا م الذات

 د عنها أك تجاهل ا ألي سبب مان .يمكال الحيا

 

 .[p. 3 ,العياش  , 1987] 46

كليس مجرد  صلللللللللللللاحبللة رؤيللةلللذلللا يمكال القول بلل نهللا مللانللت 

 فنانة يغن  ملجرد الغناا. ألن 

أث ملثوث لم تكال بتلا ال   يعوزها املادم الغنا ية مي ترض   ب ن »
ت دي أي ش  اذ كال بال   يعوزها قوم الذكق مي ال تجيد ا تيار األغاني 

كهي الحري ة عة    رنها في ميدان الغناا  –ا ها ال   تلتم ا لغن
كالغيورم عة  مربتها في سماا الفال. كهذا ر ما ما ساهم أبقر في نجاح 

 46.«هذه األعمال كاباطا ها جماهيرية موسعة

إ ا ر ما لفتت اناباهنا هذه املطللتويات لدى تناكلنا للخطاب 

اباملوسلللللللللللليقي ملحمللد  ذ «نللت عمري أ»مال  تل مثللال   عبللد الوهلل 

 لا أن تناكل الخطاب املوسللللللللليقي بالدرس مطللللللللل لة تثير نوعا ما 

بع  التعقيللللد مال  تل عتقللللة ال لمللللة بللللاللحال ألن  الفكرم أك 

األف لار املوسلللللللللللليقيلة امل لللللللللللللاحبلة ملعلاني ململات الن  الشللللللللللللعري 

كأغراضللللللللله كدالالتهذ مال املفترض أنها يعبر عنها كتترجم ا لتنقل ا 

 إل  املتقبل.

احيلة أ رىذ نجلد امل لف املوسلللللللللللليقي اللذي يطلق لكال مال نل

العنان ملحاكرم مخياله كاسللانطاق مختكنه املوسلليقي املوركث في 

قراام تجلللديلللديلللة متجلللاكزا  بلللذللللا سلللللللللللللطلللة ال لملللة طثبلللات  اتللله 

 .47املتحررم

ابف للل يمكننللا القول بلل ن  قللد تمكال مال تحقيق  عبللد الوهلل 

نللاحيللةذ هللذه املعللادلللة بين مقتىلللللللللللليللات الخطللاب املوسلللللللللللليقي مال 

 كمخياله التمحدكد مال ناحية أ رى 

 
 

 

* *  * 

 

  

 

. 

 

 

 .[p. 16 ,بن ير, 2004] 47
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  موسيقية أمثلة : 1ملحق

 

 

 

 
 1التموزكن عة  املطتوى اآللي نمو    17 مصّور 
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 2التموزكن عة  املطتوى اآللي نمو    18 مصّور 

 
 3التموزكن عة  املطتوى اآللي نمو    19 مصّور 

 
 4التموزكن عة  املطتوى اآللي نمو    20 مصّور 

 
 1نمو   التموزكن عة  املطتوى الغنائي  21 مصّور 
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 2التموزكن عة  املطتوى الغنائي نمو    22 مصّور 
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 3التموزكن عة  املطتوى الغنائي نمو    23 مصّور 

 

 1الزمة موسيقية عدد  24 مصّور 
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 2الزمة موسيقية عدد  25 مصّور 

 

 

 

 

 3الزمة موسيقية عدد  26 مصّور 
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  4الزمة موسيقية عدد  27 مصّور 

 

 

 
  5الزمة موسيقية عدد  28 مصّور 

 

 

 
 6الزمة موسيقية عدد  29 مصّور 
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 ب هي ة للم ديةالقفلة املقامية  30 مصّور 

 

 

 

 
 املقامية في الجوابالتربيز عة  القفلة  31 مصّور 
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 آلالت املوسيقيةاتوايف  32 مصّور 

 

 

 
 1نمو   نماا  33 مصّور 

 

 

 
 )75ك 74إ ا ما قارنناهما بن يريهما رقم  79ك 78النماا يكمال في املقياسين  2 (نمو   نماا 34 مصّور 
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 3نماا نمو    35 مصّور 

 

 
 تنو ي  36 مصّور 
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 لألغنية الكامل التدوين : 2ملحق
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