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لخص
تَھ ِدف ھ ذه الدﱢراس ة إل ى محاول ة الكش ف ع ن أس اليب أَداء ال ّزغ ردة عل ى آل ة الكم ان ف ي
ال ُموسيقى العربيﱠة ،كما تھدف إلى محاولة تقنين تلك األَساليب وإسنادھا رمو ًزا خاصﱠة في ال ُمد ﱠونة
ال ُموسيقيﱠة بلو ًغا لتوحيد أساليب أَدائھا ب ين الع ازفين .ف ال ّزغردة ف ي أداء ال ُموس يقى العربيﱠ ة تتميﱠ ز
بِطُرق خاصﱠة ذات نكھة جديدة تُميﱢزھا عن ال ُموسيقات األُخرى ،ﱠ
وأن إدراك تل ك الطُ رق والتﱠع ﱡم ق
في ِدراستِھا يَضمن لل ُمريد أَدائھا بال ّشكل العلم ّي األمثل الّذي يقوم عل ى الرﱠص انة والوض وح .وق ْد
َسعينا في ھذه ال ّدراسة إلى ُمحاولة تَحديد نماذج من ال ُمؤلّفات ال ُموسيقيّة العربيّة ،و َمعرف ة الطّ رق
ال ُمختلفة في أَداء تَقنيّة ال ّزعردة على آلة الكمان فيھا .وخلصت ال ّدراسة إلى الكشف ع ن األس اليب
تنوع ة ف ي أداء ال ّزغ ردة عل ى آل ة الكم ان ف ي ال ُموس يقى العربيﱠ ةْ ،إذ ظُھ رت ھ ذه ال ّزخرف ة
ال ُم ﱢ
ُ
ُ
بأساليب أدائية ُمميﱠزة تبرز مدى أھمية البحث عن خصوصيّات أداء ال ُموسيقى العربيّة بعا ﱠمة بغية
استغاللھا في العملية األدائيﱠة بدرجة عالية من الحرفة وال ّدقة.
الكلمات الدﱠالة :أداء ،آلة الكمان ،الزغردة ،موسيقى عربيّة.
Abstract
The aim of this study is to explore the methods or technique of the
trill on the violin while performing Arabic Music, and to try to codify
those methods and refer to them by special symbols in order to unify
them among musicians. The trill technique in Arabic Music is
distinguished with a special flavor, which differentiates it from other
musical traditions. To be able to perform this kind of music in a more
academic way based on sobriety and clarity, recognizing these methods
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and studying it in-depth is important. We tried in this study to define
some models in Arabic Music compositions with the trill technique. At
the end of this study we discovered a lot of different methods in
performing the trill technique in Arabic Music, and these trills performed
in a specific way showed us the significance of the Arabic Music and its
value.
ال ُمقدمة
تَنفرد آلة الكمان بِمكانة َمرموقة بين سائر اآلالت ال ُموسيقية ال ُمختلفة ،ذلك أنﱠھا تمتل ك العدي د
صوتيﱠة الّتي تَعكس َمدى ث راء طابعھ ا ال ّ
من التّأثيرات ال ّ
ص وتي ،وذل ك باس تغالل تقنيﱠاتھ ا األدائيﱠ ة
التي تُم ﱢكنھا من التكيﱡف مع أشكال التّعبير ال ُمختلفة.
ھ ذا وتَمتل ك آل ة الكم ان ف ي أداء ال ُموس يقى العربيّ ة جماليّ ات وأس اليب أدائيّ ة تختل ف ع ن
بأن أھ ّم النّصوص ال ُموسيقيّة العربيّة الّتي يُمكن ْ
أساليب األداء في ال ُموسيقات األُخرى ،ونَعتقد ﱠ
أن
ْ
ّ
ص وت البّش ري ،إذ ﱠ
تُظھ ر جماليّ ات أَداء آل ة الكم ان ھ ي النّص وص الت ي تُغنﱠ ى بال ّ
إن إن دماج آل ة
الكمان مع صوت ال ُمغنّي و ُمحاكاتھا صوته في ُمختلف ال ّزخارف واإلضافات الّتي يق وم بإب داعھا
ف ي اللﱠحظ ة يُمك ن ْ
أن يُظھ ر أنماطً ا أدائيّ ة ُمميﱠ زة و ُمعق دة يتطلﱠ ب ت دوينھا ُجھ دًا كبي رًا ،وربّم ا
يحتاج األمر إلى إِيجاد رم وز خا ّ
ص ة ف ي ال ُمد ّون ة ال ُموس يقيّة تُعبﱢ ر ع ن أس اليب أداء تل ك األنم اط
).(Abed Al-Razzaq, 2007, P. 136
وم ﱠما لف ت انتباھن ا تركي ز ُج ّل المن اھج الموس يقيﱠة العربيﱠ ة الخا ﱠ
ص ة بآل ة الكم ان عل ى إب راز
تقنيﱠات ھذه اآللة َوفقًا لألسلوب األوروبيْ ،
دون االكت راث إل ى إب راز خصوص يﱠات األداء العرب ّي
ْ
عل ى آل ة الكم ان .وأنﱠ ه لم ن اليس ير عل ى ُمتتبّ ع ھ ذه المن اھج أن يُ درك وبوض وح اعتمادھ ا عل ى
األساليب األدائيّة الغربيّة البعيدة ك ّل البعد عن أساليب أداء ُموسيقانا العربيّة.
وتج در اإلش ارة ھُن ا إل ى م ا ذك ره رؤوف يكت ا ب ك ف ي "كت اب ُم ؤتمر ال ُموس يقى العربيّ ة"
) (Arabic Music Book Conference. 2007, P. 436وذل ك ف ي س ياق إجابت ه ع ن خي ر
الطُرق التي من شأنھا تنظيم ال ُموسيقى العربيّة وترقيتھا فقال:
ص ة بھ اّ ،
ّ
إن ك ّل آل ة ُموس يقيّة تعوزھ ا األس اليب ) (Methodsالخا ّ
وإن ال ُموس يقيين الّ ذين
يس تعملون اآلالت الوتريّ ة ذات الق وس أو ذات النّب ر غي ر متّفق ين فيم ا بي نھم فيم ا يتعلّ ق بطريق ة
الع زف الفنيّ ة عل ى ھ ذه اآلالت ،ألنّھ م ال يتّبع ون أس اليب مكتوب ة وفقً ا لمقتض يات ال ُموس يقى
ال ّش رقيّة ،فك ّل ع ازف ل ه أس لوبه الخ اص  ...والحقيق ة ّ
أن معلوم ات ال ُموس يقيّين العلميّ ة س طحية
جدًا.
وعليه ،ستُخ ﱠ
صص ھ ذه ال ّدراس ة لمھ ارة ال ّزغ ردة )(Willmon, 1994, P. 159) (Trill
من مھارات آلة الكمان ،قصد التّع ﱡمق في معرف ة أس اليب أدائھ ا عل ى ھ ذه اآلل ة ومحاول ة تقنينھ ا،
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وذل ك م ن خ الل تن اول نم اذج م ن األعم ال ال ُموس يقيﱠة العربيﱠ ة وإب راز مھ ارة ال ّزغ ردة فيھ ا ،م ا
يُظھ ر أھميّ ة التّأكي د عل ى خصوص يﱠات أداء ال ُموس يقى العربيﱠ ة وتوظيفھ ا ف ي العم ل ال ُموس يق ّي
ب ُمتج ﱢذر ،وبالت الي تعزي ز إمكاني ة االنط الق ف ي درب الحي اة والمس اھمة ف ي رف د العط اء
بأسلو ٍ
اإلنسان ّي الواسع.
وم ا ھ ذه ال ّدراس ة إالّ ُخط وة ص وب التّركي ز عل ى تقنيّ ات آل ة الكم ان ف ي أداء ال ُموس يقى
العربيّة من خالل تقنيّة ال ّزغردة الّت ي تُع ّد واح دة م ن التّقنيّ ات الّت ي تُميﱢ ز األداء العرب ّي عل ى آل ة
الكم ان .ونأم ّل ْ
أن تُس ھم ھ ذه ال ّدراس ة ف ي ف تح بص يرة الب احثين وال ُموس يقيين االحترافيﱠ ة ،بقص د
ً
تكاثف جُھودھم بما يخ دم خصوص يﱠات ال ُموس يقى العربيّ ة ويُح افظ عليھ ا ،وص وال للتعام ل معھ ا
كعامل إث راء بعي دًا ع ن أس اليب التنم يط والنمذج ة الت ي تتجلّ ى باتخ اذ النم وذج الغرب ي واعتم اده
على حساب الموسيقى العربية وخصوصيﱠاتھا.
أھداف الدﱢراسة
 .1معرفة أساليب أداء ال ّزغردة على آلة الكمان في الموسيقى العربيّة.
 .2إسناد أساليب أداء ال ّزغردة على آلة الكمان في الموسيقى العربيّة رمو ًزا خاصﱠة ف ي المد ﱠون ة
الموسيقيﱠة.
أھ ّمية الدﱢراسة
تنبُع أھ ّمية ال ّدراسة من ضرورة معرفة األساليب ال ُمختلفة في أداء ال ّزغردة على آل ة الكم ان
في ال ُموسيقى العربيّة ،والّتي نرى نحن بأنّھا ما زالت في حاجة إلى مزيد من التّعمق ،ما قد يُس ھم
ف ي الكش ف ع ن تل ك األس اليب وإبرازھ ا بش كل علم ّي واض ح .ھ ذا وتتع ّزز أھميّ ة ال ّدراس ة ف ي
ُمحاولتھا الوصول إلى تقنين أساليب أداء ال ّزغ ردة عل ى آل ة الكم ان وإس نادھا رم وزاً خا ّ
صة في
المدوّنة ال ُموسيقيّة بغية توحيدھا بين العازفين .ما يؤ ّدي إلى التّأكيد عل ى إب راز ُمكوّن ات ُموس يقانا
العربيّة الّتي تُميﱢ ُزنا عن غيرنا.
مشكلة ال ّدراسة
على ال ﱠرغم م ن تط ﱡور مس توى األداء عل ى آل ة الكم ان وامتالكھ ا العدي د م ن الخصوص يّات
األدائيّ ة ف ي أداء الموس يقى العربيّ ة ،إالﱠ ﱠ
أن ھن اك ض رورة ُمل ﱠح ة للبح ث ع ن تل ك الخصوص يﱠات
ّ
ومعرفة طُرق أدائھا بصورة علميّة بعيدة عن االرتجال والعفويّ ة .والزغ ردة واح دة م ن مھ ارات
صة تُميﱢ ُزھا عن الموسيقات األُخرىّ ،
الكمان التي تتميﱠز بطرق أدائيّة خا ﱠ
وأن التّع ّم ق ف ي دراس تھا
ﱠ
ومعرفة أساليب أدائھا من خالل تحديدھا في المد ﱠونة الموسيقيﱠة بدقة ووضوح ،قد يُسھم في إب راز
ھذه المھارة في األداء الموسيق ّي العرب ّي بالشكل األمثل.
منھجيﱠة ال ّدراسة
تعتمد ھذه ال ّدراسة على المنھج الوصف ّي التّحليل ّي.
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حدود ال ّدراسة
األعمال الموسيقيﱠة العربيﱠة التي تحتوي على أداء مھارة الزغردة في آلة الكمان.
ال ﱠزغردة
يعتمد أداء ال ّزغردة على عمليﱠة العفق ال ّسريع ال ُمتتالي للنّغمة الّتي تلي النّغم ة األساس يﱠة ،م ع
إعط اء ق در م ن التّس اوي ف ي ُس رعة عف ق النّغم ة األساس يّة ونغم ة ال ّزغ ردة الّت ي تليھ ا .يُرم ز
لل ّزغردة بالعالمة ) ( وتُوضع دائ ًما فوق رأس النّغمة ال ُموسيقيﱠة بصرف النظر عن اتﱢج اه عص ا
تلك النّغمة سواء أكان لألسفل أم لألعلى .كما يُوضع ال ّرمز الخاص بال ّزغردة فوق ك ّل نغمة يُ راد
لھا ھذه الحالة ) ،(Gerou, P. 152اُنظر النّموذج ال ّرقم ).(1

نّموذج ) :(1ال ّزغردة.
جدي ٌر بالذكر ،أنﱠه عند أداء ال ّزغردة على النّغمات ذوات األزمنة الطّويلة ،يُراعى وضع خطّ
ُمتعرﱢ ج بعد ال ّرمز الخاصّ بال ّزغردة إشارة إلطالة تصويت ال ّزغردة بما يتناسب وال ُمدة ال ّزمنيﱠة
المطلوبة )المرجع السﱠابق ،ص ،(153 .اُنظر النّموذج ال ّرقم ).(2

نّموذج ) :(2ال ّزغردة على األزمنة الطّويلة.
ھ ذا ويُعتب ر اإلص بع الثّ اني والثّال ث أفض ل األص ابع ألداء ال ّزغ ردة ،بينم ا يحت اج اإلص بع
ق و ُمتواصل ألداء ھذه ال ّزخرفة ،ذلك ّ
ال ّرابع إلى تدريب شا ّ
أن العازف يجد صعوبة في اإلحساس
ً
ّ
بوزن مفصل اإلصبع ال ّرابع ،فضال عن أن رأس ھذا اإلصبع أضعف من ُرؤوس بقيّ ة األص ابع؛
لذا يجب إعطاء اإلصبع ال ّرابع عناية خا ّ
صة عند عملية التّدريب.
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وتُش ير عازف ة الكم ان الھنغاري ة ك اتو ھاف از )) (kato Havasول دت ع ام (1920
إل ى ﱠ
أن عملي ة التّ دريب عل ى ال تّح ﱡكم بآليّ ة عم ل اإلص بع ال ّراب ع ُمھ ّم ة ج دًا لتجنّ ب إص ابته
بش ّد عض ل ّي يُمك ن ْ
أن يُ ؤثر عل ى حرك ة الي د اليُس رى ف وق األوت ار ويُس بّب ُمش كلة ف ي األداء
).(Havas, 1988, P. 23-33
كما ﱠ
أن التّمكن من أداء ال ّزغردة بِمھارة عالي ة ال ُمس توى يُعتب ر م ن األُم ور ال ّ
ض روريّة الّت ي
يجب على عازف الكمان امتالكھا ،وذلك عن طريق زيادة ق ّوة و ُمرونة اإلص بع أثن اء عفق ه عل ى
الوتر والّذي يُمكن تشبيھه بمطرقة الجرس الكھربائ ّي ).(Menuhin, 1971, P. 122
ك ذلك يُؤ ﱢك د ع ازف الكم ان الروس ّي ليوبول د أوي ر "(1930 - 1845) "Leopold Auer
على أھميّة إنھاء ال ّزغردة بالعودة إلى النّغمة الت ي بُ ِدئت بھ ا ،ويُش ير ك ذلك إل ى إمكانيّ ة التّ دريب
على ھذا األُسلوب من خالل ضغط القوس على النّغمة األخيرة م ن نغم ات ال ّزغ رة ال ُمتتاليّ ة الّت ي
يت ّم ال ّرجوع إليھا ) ،(Auer, 1980, P. 52اُنظر النّموذج اآلتي ال ّرقم ).(3

نّموذج ) :(3ال ّزغردة مع ضغطّ القوس.
صدد ،يُمكن اإلش ارة إل ى ﱠ
وفي ھذا ال ﱠ
أن ال ُموس يقى العربيّ ة و ُمن ذ الق دم ق د عرف ت ال ﱠزخ ارف
اللّحنيّة وذكرتھا في الكثير من الكتب العربية القديمة ،فعلى سبيل المثال ال الحصر أطلق الفارابي
)أبو نصر مح ﱠمد بن طرخان 950 – 850م( في "كتاب ال ُموسيقى الكبير" عل ى ال ّزخ ارف تعبي ر
ٌ
تزييدات لذي ذة تُكس ب األلح ان أنقً ا أكث ر،
"تزييدات األلحان" بقوله" :نجد من األلحان ما تزييداته
ومنھا ما ليست لذيذة ،وھي مع ذلك ُمؤذيةٌ تُفسد اللﱠحن في المسموع ،فالتزييدات إ ًذا ،منھ ا م ا ھ ي
ٌ
وكماالت للحسﱢ ومنھا ما ليست كذلك" ).(GIHAMI, 2002, P. 143
طبيعيﱠة
االطار العملي
عينة الدراسة
ت ُموس يقيﱠة .وق د راعين ا ف ي اختي ار ھ ذه ال ُمؤلﱠف ات
تتك ﱠون عيﱢنة ال ّدراسة م ن س بع )ُ (7مؤلﱠف ا ٍ
احتوائھ ا عل ى مھ ارة ال ّزغ ردة ،وأدائھ ا بط ابع جدي د يختل ف ع ﱠم ا ھ و ُمعتم د ف ي أداء ال ُموس يقى
الغربيّة .وھذا جدول بعناوين تلك ال ُمؤلﱠفات:
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جدول ) :(1عناوين عيﱢنة الدﱢراسة.
عنوان
ال ّرقم
ال ُمؤلﱠفة
أشكي لمين
.1
الھوى
رسالة من
.2
تحت الماء
عيون القلب
.3
.4

قارئة
الفنجان
ليلة الوداع

.6

المال
والبنون
يا حبيبي
طال غيابك

.5

.7

لحن/ال ُمؤلﱢف
ال ُم ﱢ
مح ّمد عبد
الوھاب
مح ّمد الموجي
مح ّمد الموجي
مح ّمد الموجي
مح ّمد عبد
الوھاب
ياسر عبد
الرحيم
فريد األطرش

ال ُمغنّي
مح ّمد عبد
الوھاب
عبد الحليم
حافظ
نجاة
الصغيرة
عبد الحليم
حافظ
مح ّمد عبد
الوھاب

آليﱠة -
غنائيﱠة
غنائيﱠة
غنائيﱠة
غنائيﱠة
غنائيﱠة
غنائيﱠة
آليﱠة

فريد
األطرش

غنائيﱠة

ُمالحظات
تقاسيم الكمان من أداء
جميل عويس
تقاسيم الكمان من أداء
أحمد الحفناوي
تقاسيم الكمان من أداء
رضا رجب
أداء مجموعة آالت
الكمان
أداء مجموعة آالت
الكمان
مؤلﱠفة مكتوبة آللة الكمان
أداء ياسر عبد الرحيم
أداء مجموعة آالت
الكمان

التّحليل ال ُموسيقي لعيﱢنة الدﱢراسة
يظھر استخدام ال ّزغردة في أداء ال ُموسيقى العربيّة أثناء ُمحاكاة عازف الكمان للمغنّي وكأنّه
ظلّه ،فيتصرف ال ُمغنّي باللّحن األساس ّي ويقوم العازف بِمحاولة تقلي ده ،وھُن ا يُس اعد عف ق أص ابع
اليد اليُسرى على األوتار بِنعومة أثناء أداء ال ّزغردة على إظھار ال ّ
صوت بط ابع تطريب ّي يتماش ى
وصوت ال ُمغنّي ،ويُمكن ُمالحظة ذلك بوضوح في نِھاية غناء الكوبلي ه األخي ر م ن أغني ة "قارئ ة
الفنجان" الّذي ظھرت فيه ال ّزغردة على الوتر ال ّرابع )ري( باستخدام اإلصبع األ ّول والثّاني.

نّموذج ) :(4ال ّزغردة في غناء الكوبليه األخير من قارئة الفنجان.
ومن النّموذج ال ّسابق ال ّرقم ) (4يتّضح ظُھور ال ّزغردة على الوتر ال ُمطلق ال ّرابع )ري(؛ أيْ
م ن ِخ الل عفقھ ا باإلص بع األ ّول ،وبالتّ الي اس تغالل أداء ھ ذه المھ ارة عل ى األوت ار ال ُمطلق ة
وظھورھا بأسلوب مميﱠز.
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ويُمكن أداء ال ّزغردة في ال ُموسيقى العربيّة م ن خ الل إح داث ض غط م ن الق وس عل ى نغم ة
ال ّزغردة أثناء األداء ،فيظھر ذل ك الض غط عل ى نغم ة ال ّزغ ردة المكتوب ة والنّغم ة الت ي تليھ ا عن د
عف ق اإلص بع المتت الي عل ى ال وتر ،م ع مالحظ ة عف ق أص ابع الي د اليس رى بنعوم ة أثن اء ض غط
القوس على نغمة ال ّزغردة ،ما يُعطيھا طاب ًعا خا ًّ
صا ،والنّموذج اآلت ي الم أخوذ م ن نھاي ة ُموس يقى
ُ
الكوبليه األ ّول في أغنية "ليلة الوداع" يُمكن أ ْن يو ّ
ضح ھذا األسلوب.

نّموذج ) :(5ال ّزغردة في ليلة الوداع.
ھذا وتبيّن للباحث أداء ال ّزغردة في ال ُموسيقى العربيّة عن طريق إحداث ضغوط ُمتتالية م ن
القوس ،بحيث تظھر عند التّغيير بين النّغمة المكتوبة )األساسية( والنّغمة التي تعلوھا ،مع مراعاة
إبطاء ُسرعة أداء ال ّزغردة من خالل العمل على تصغير شكلھا اإليقاع ّي وإضافة نقطة عند بداي ة
ك ّل تغيي ر يج ري ب ين النّغم ة المكتوب ة والنّغم ة الت ي تعلوھ ا .وھُن ا تج در اإلش ارة إل ى إمكانيّ ة
استخدام ھذا األُسلوب
بشكل الفت في األداء ال ُمنفرد على آلة الكمان ،وذلك لما يتطلﱠب ه م ن مھ ارة
ٍ
)(1
أدائية فرديّة عالية ال ُمستوى .والنموذج اآلتي المأخوذ من أداء الكمان ال ُمنفرد في أغنية "عي ون
القل ب" يُس اعد ف ي توض يح ذل كْ ،إذ أش رنا لھ ذا األُس لوب ف ي النّم وذج ال ُموس يق ّي بالعالم ة
)

(.

نّموذج ) :(6ال ّزغردة في عيون القلب.

) (1قام بأداء العزف المنفرد عازف الكمان رضا رجب.
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وم ن النّم وذج ال ّس ابق ال ّرقم ) (6يتب يّن أداء ال ّزغ ردة بق وس واح د ُمتﱠص ل ) (Legatoعل ى
الوتر الثّالث )صول( بنغمة )دو دييز  -إصبع أ ّول  /وضع ثالث(.
والجدير بالذكر أنﱠه عند المبالغة في لُيونة حركة أصابع اليد اليُسرى أثناء أداء ال ّزغردة فوق
األوت ار ،ف ﱠ
إن انزالقً ا ) (1)(Glissandoض يﱢقًا س ري ًعا إل ى ح ّد م ا يظھ ر ب ين النّغم ة األساس يّة
المكتوب ة ونغم ة ال ّزغ ردة الت ي تليھ ا ،ويُمك ن ُمالحظ ة ھ ذا األس لوب بوض وح ف ي نھاي ة الج زء
الخ اصّ بتقاس يم آل ة الكم ان) (2ف ي م وال "أش كي لم ين الھ وى" .وق د أش رنا لھ ذا األس لوب ف ي
النّموذج ال ُموسيق ّي بالعالمة )

(.

نموذج ) :(7ال ّزغردة في أشكي لمين الھوى.
ويتب يﱠن م ن النّم وذج ال ّس ابق ال ّرقم ) (7إنھ اء ال ّزغ ردة بزخرف ة النّافل ة القص يرة
) ،(3)(Acciaccaturaونعتق د ھن ا ،ﱠ
أن ظھ ور النّافل ة ج اء لض رورة إنھ اء التّقاس يم عل ى النّغم ة
األساسيّة للمقامْ ،إذ استُخدمت ھذه ال ّزخرفة كنغمة وسيطة "مساعدة" بين نغمة ال ّزغردة األساسيّة
)فا( والنّغمة األساسيّة للمقام )ري(.
كذلك الحظنا إمكانيّة أداء مجموعة آالت الكمان لمھارة االنزالق م ع ال ّزغ ردة ،فق د اس تُخدم
ھ ذا األس لوب ف ي أغني ة "ي ا حبيب ي ط ال غياب ك"ْ ،إذ ظھ رت ال ّزغ ردة عل ى النّغم ات ال ُمتسلس لة
الھابطة ،في حين ت ّم االنزالق أثناء االنتقال من نغمة إل ى أُخ رى  -للنّغم ات ال ُمتسلس لة الھابط ة –
أيْ بانزالق النّغمة األخيرة من نغمات ال ّزغردة ال ُمتتالية إلى النّغمة المكتوبة التي تليھا.

) (1االنزالق ) (Glissandoمن التقنيّات التي تُميﱢز األداء العرب ّي على آلة الكمان ،وتعني االنتقال التّدريجي من
نغمة إلى أُخرى فوق زند اآللة ،فتُمسح بذلك كافﱠة النّغمات التي تتوسّط تلك النّغمتين .يُنظرAl-Sayed, T. ،
(2005). "Difficulty in the Position of Left - Hand shifting of the Violin Instrument
(Study Theorem Procedure).”p. 137.
) (2قام بأداء التقاسيم في موال "أشكي لمين الھوى" عازف الكمان جميل عويس.
) (3النافلة القصيرة ) :(Acciaccaturaھي عبارة عن نغمة أو أكثر تُدوﱠن على شكل نغمات صغيرة بزمن ذات
السّن ،وتحتوي على خطّ مائل في وسطھا .توضع قبل النّغمة األساسيّة المكتوبة وتأخذ قيمتھا ال ّزمنيّة منھا.
يُنظرBrown, James. A Handbook of Musical Knowledge. P. 43 ،
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نموذج ) :(8ال ّزغردة في يا حبيبي طال غيابك.
ومن النّموذج ال ّسابق ال ّرقم ) (8يتبيﱠن ظھ ور االن زالق عل ى مس افة ال ّدرج ة الثّالث ة الھابط ة،
فت ّم ذلك على الوتر ال ّرابع )ري( بنغمتي )صول  -إص بع ثال ث  /م ي إص بع أ ّول( ،ونغمت ي )ف ا -
إص بع ث اني  /ري وت ر مطل ق( ،ذل ك ّ
أن النّغم ة األخي رة م ن نغم ات الزغ ردة المتتالي ة )ص ول(
ُ
ّ
ّ
تنتھي على درجة أعلى من نغمة ال ّزغردة األساس يّة األول ى )ف ا( ،ف ي ح ين تب دأ النغم ة الت ي تل ي
تل ك النّغم ة األخي رة – أي نغم ة ال ّزغ ردة األساس يّة الثّاني ة )م ي(  -بنغم ة أخف ض م ن النّغم ة
األساس يّة األُول ى )ف ا( ،األم ر ال ذي يُس اعد عل ى إب راز عمليّ ة االن زالق .ك ذلك يب دو للباح ث م ن
خالل االستماع لھذا الجزء ﱠ
أن عمليّة تبديل القوس قد ظھرت عند أداء النّغمة األخي رة م ن نغم ات
ال ّزغردة ال ُمتتالية ،ما يُسھم أيضًا في تعزيز ظھور عمليّة االنزالق.
كذلك يُمكن اس تغالل مھ ارة االن زالق وعف ق األص ابع بليون ة ف ي أداء ال ّزغ ردة الت ي تنتھ ي
بنافلة طويلة ُمزدوجة (1)،فتُؤثﱢر عمليّة االنزالق على نغمتي تلك النّافلة القصيرة ،ويُمك ن توض يح
ذلك من خالل النّموذج اآلتي ال ّرقم ) (9المأخوذ م ن ُموس يقى الكوبلي ه األخي ر ف ي أغني ة "قارئ ة
الفنجان" ،فقد ظھرت عملية االنزالق ھُنا على ال وتر الث اني )ري( ف ي الوض ع األ ّول ب االنزالق
من نغمة )م ي – إص بع أول( إل ى نغم ة )ف ا – إص بع ث اني( بلو ًغ ا لالن زالق إل ى النّغم ة األخي رة
)صول – إصبع ثالث( ،ما يُظ ِھر الزغردة والنّافلة القصيرة بطابع عاطف ّي ُمميﱠز.

) (1طريقة أداء "النّافلة الطّويلة المزدوجة" مشابھة لطريقة أداء "النّافلة القصيرة" غير ﱠ
أن النّافلة الطّويلة
ّ
المزدوجة تشتمل على نغمتين صغيرتين توضعان قبل النّغمة األساسيﱠة دون أن يقطعھما خط مائل في
وسطھما .يُنظر Gerou, T. Lusk, L. Essential Dictionary of Music Notation. P. 73 .
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نّموذج ) :(9ال ّزغردة في موسيقى الكوبليه األخير من قارئة الفنجان.
والجدير بال ُمالحظة ،ھو استغالل قوس آلة الكمان في إمكانيّ ة أداء ال ّزغ ردة بأ ُس لوب جدي د،
ذلك ﱠ
أن استخدام طرف شعر القوس م ن الخ ارج والض غط ال ُمف اجئ م ن أص ابع الي د اليُمن ى عل ى
ﱠ
بداية ج ّرة القوس أثناء الھُبوط والصﱡ عود يعمل على إنت اج ص وت زغ ردة ُم بطن ش يء م ا ،وذل ك
كما ھو الحال في النّموذج اآلتي الم أخوذ م ن الج زء الخ اصّ ب األداء ال ُمنف رد آلل ة الكم ان) .(1ف ي
الكوبليه الثّاني من أغنية "رسالة م ن تح ت الم اء" ،والّ ذي يتﱠض ح م ن خالل ه تب ديل ج ّرة الق وس
ضغوط ُمفاجئة من أصابع الي د اليُمن ى ِعن د بِداي ة
صعودًا وھُبوطًا على نغمة )ال دييز( مع إحداث ُ
ُ
(.
ُك ّل تبديل .وقد أَشرنا لھذا األُسلوب في النّموذج ال ُموسيق ّي بالعالمة )

نّموذج ) :(10ال ّزغردة في رسالة من تحت الماء.

) (1قام بأداء العزف المنفرد عازف الكمان أحمد الحفناوي.
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إلى جانب ك ّل ما ُذكر ،يتﱠضح للباح ث إمكانيّ ة أداء مھ ارة ال ّزغ ردة بإص بع واح د؛ أيْ ب أداء
النّغمة األساسيّة المكتوبة ونغمة ال ّزغردة التي تليھ ا ب نفس اإلص بع ،وھ ذا يتطلّ ب لُيون ة فائق ة ف ي
حرك ة أص ابع الي د اليُس رى أثن اء العف ق بلو ًغ ا إلظھ ار ھ ذا األس لوب بال ّش كل األمث ل .ويُمك ن
ُمالحظة ھذا األُسلوب بوضوح في عزف آلة الكمان ال ُمنفرد) (1للمؤلف ة "الم ال والبن ون" .ك ذلك،
كل ُمتقطﱢ ع
الحظن ا اس تغالل ق وس آل ة الكم ان ف ي أداء ھ ذا األُس لوب م ن خ الل ج ّر الق وس بش ٍ
صة .وم ﱠما ال ش ك في ه ،ﱠ
قصير ،ما يُعطي األداء جماليّة خا ّ
أن أداء ھ ذه التّقنيّ ة يحت اج إل ى س يطرة
ُ
ّ
كبيرة على ق وس آل ة الكم ان إل ى جان ب التأكي د عل ى ليون ة أص ابع الي د اليُس رى عن د العف ق .وق د
(.
أَشرنا لھذا األُسلوب في النّموذج ال ُموسيق ّي بالعالمة )

نّموذج ) :(11ال ّزغردة في المال والبنون.
النّتائج
خلص ت ھ ذه ال ّدراس ة إل ى معرف ة أس اليب أداء ال ّزغ ردة عل ى آل ة الكم ان ال ُمس تخدمة ف ي
ال ُموس يقى العربيّ ةْ ،إذ تب يﱠن للباح ث ظُھ ور ھ ذه ال ّزخرف ة بأس اليب أدائي ة ُمميﱠ زة تُب رز م دى
ُخصوصيّة أداء ال ُموسيقى العربيّة على آلة الكمان ،ومن أبرز ھذه األساليب نذكر:
ضغوط متتالية من القوس ،بحيث تظھ ر تل ك الض غوط عن د
 −أداء ال ّزغردة عن طريق إحداث ُ
التّغيير ب ين النّغم ة المكتوب ة والنّغم ة الت ي تعلوھ ا ،م ع إبط اء س رعة أداء ال ّزغ ردة وإض افة
نُقطة عند بداية ك ّل تغيي ر يج ري ب ين النّغم ة المكتوب ة والنّغم ة الت ي تعلوھ ا .وق د أُش ير لھ ذا
األُسلوب في ال ُمد ّونة ال ُموسيقيّة بالعالمة )

(.

 −أداء ال ّزغردة باشتراكھا مع تقنيّة االنزالق التي تظھر ب ين النّغم ة األساس يّة ونغم ة ال ّزغ ردة
التي تليھا .وقد أُشير لھذا األُسلوب في ال ُمد ّونة ال ُموسيقيّة بالعالمة )

(.

) (1قام بأداء العزف المنفرد عازف الكمان ياسر عبد الرحمن.
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 −أداء الزغردة باستخدام ط رف ش عر الق وس م ن الخ ارج والض غط المف اجئ م ن أص ابع الي د
ص عود .وق د أُش ير لھ ذا األُس لوب ف ي المد ّون ة
اليُمنى على بداية جرة القوس أثناء الھُب وط وال ُ
الموسيقيّة بالعالمة )

(.

 −أداء مھارة ال ّزغردة بإصبع واحد ،واستغالل ق وس الكم ان ف ي أداء ھ ذا األُس لوب م ن خ الل
ج ّر القوس بشكل متقطع قصير ،ما يُعطي األداء جماليّة خا ّ
صة .وقد أُشير لھذا األُس لوب ف ي
ال ُمد ّونة ال ُموسيقيّة بالعالمة )

(.

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  2014 ،(7) 28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

