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  ُملخَّص

ُخصِّصت هذه الّدراسُة ِلُمحاولِة تذليل صعوبات االنتقال 

بيَن األوضاع في األداء الُمنفرد على آلة الكمان من خالل 

اقتراح ترقيم أصابع لألجزاء التي تحتوي على صعوبات 

نتقاٍل في الحرآة اُألولى من آونشيرتو الكمان لهيثم ا

ُسكَّريَّة، وال سيَّما وأنَّ عملّيَة االنتقاِل بين األوضاِع ُتعدُّ 

من الدراسات الحيوّية في األداء على آلة الكمان نظًرا 

أمَّا أهمِّيَُّة . ألهّمّيِتها وضرورة إتقاِنها في العملية األدائّية

في ُقدرِتها على الوصول إلى اقتراح هذه الّدراسة فتتمثل 

ترقيم أصابع لألجزاء التي تحتوي على صعوبات في 

االنتقال بين األوضاع ما ُيؤّدي إلى إتقان مهارة االنتقال 

بين األوضاِع بدرجٍة فنيٍَّة وعلميٍَّة عاليٍة، آذلك تتعزَُّز هذه 

 األهمِّيَُّة في إمكانيَّة تحفيز طموح العازف البتكار ُطرٍق

جديدٍة في عمليَّة االنتقال ُتراعي التقدَُّم الُمستمَر الذي 

هذا وَخُلصت الّدراسُة إلى بعض . يكتنُف أداء آلة الكمان

  .النتائج ذات العالقة

موسيقا، آونسيرتو، عزف آلة الكمان، : مفتاحيةآلمات 

 أساليب األداء على آلة الكمان

  

   

Abstract  
The purpose of this study is to 

suggest a method which enables the 
violinists to overcome the difficulties of 
shifting between positions in solo 
performing. This is done through a 
proposing “fingers-numbering” of the parts 
that include difficulties in shifting in the 
first movement of the Violin concerto for 
Haitham Sukkarieh. The shifting process 
between positions is considered of the vital 
topics for studies in Violin performance 
and very essential to make the best 
performing. 

The importance of this study lies 
in suggesting a numbering system of the 
fingers for the parts that include difficulties 
in shifting between positions, which leads 
to developing the best shifting skill 
between positions with high technical and 
artistic efficiency. Also the importance of 
this study is due to the fact that it motivates 
the ambitious performer to create new 
methods in the shifting process which 
enable him to achieve continuous progress. 
Finally, the research concludes with some 
results that are related to this study. 
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  :مةقدِّم

ابع عشر تطوُّ    نُذة ُموسيقيَّاآلالت الُم اُتتقنيَّ هدْتَش ًرا القرن الس ا يتعلَّ   ٍة، وبخاصَّ ًرا آبي ات  ق بفيم تقني
ى مُ    آآلالت الوتريَّة القوسيَّة ا عل ا انعكس إيجاًب يقيَّ  ؤلَّالُم جملِ ، مم ات الموس ونَ ؤلِّأصبح المُ فة، ف يقيُّ الُم ف  وَنوس

ا عدي  َمِب عوَنيتمتَّ يقيَّ     عةٍ تنوِّوُم دٍةزاي آلالت الموس ة ل ك  ة في الكتاب ا أمكن من التقنيَّ     وذل ة ات الغنيَّ باستغالل م
  . )153. ، ص1965ديفي، ( الواسعة لتلك اآلالت

قد ، فوسيقيِّأليف الُمفي مجال التَّ بارزًة مكانًة )Solo( نفردٍةُم آآلٍة) Violin( الكماُن آلة تحتل  
الجانب ة في الخاصَّة األدائيَّ هامكاناتز بإظهار إعة التي تتميَّتنوَِّالُمة وسيقيَّعمال الُمصت لها العديد من األُخصِّ
ستخدمة واالنتقال بين ة الُممساحتها الصوتيَّمن  مكٍنُم ٍرهذا إلى جانب استغالل أآبر قْد، والتعبيريِّ التقنيِّ

والتي لها دراساتها  ،تفوق العشرة ًةعزفيَّ اأوضاًع آلة الكمان تمتلك ، ذلك أنَّبمهارة عالية ختلفةاألوضاع الُم
، 1997اسكندر، ( ًعا وغًنىكسبها تنوُُّت تنوعًةُم ًةصوتّي وأساليبها الخاصة، فضًال عن امتالآها تأثيراٍت

   .)26.ص
رصينة تمنحه  ٍةأآاديمّي ٍةموسيقّي ح عازف الكمان بدراسٍةإلى ضرورة تسلُّ الحاجُة نا تبرُزومن ُه  

  .راٍتما يكتنف آلة الكمان من تطوُّ على مجاراة آلِّقة رة والّثالقد
نتقال بين الة اقة بعملّيتعلِّة الُمالوقوف على الصعوبات األدائيَّراسة في هذه الّد سنحاولوهكذا،   

 ساعداقتراح ترقيم لألصابع ُيو، األوضاع الموجودة في الحرآة اُألولى من آونشيرتو الكمان لهيثم ُسكَّريَّة
في آلة الكمان ة االنتقال بين األوضاع رآيز على عملّية الّتنطلق أهمّيتذليل تلك الصعوبات، وذلك من ُمفي 

  .دوصوًال إلى األداء الجيِّ
  

  : راسةشكلة الدُِّم
 وبخاصَّة ختلفٍةُم ٍةأدائيَّ تحتوي على صعوباٍت ة التيوسيقيَّالُم القوالبقالب الكونشيرتو من  عدُُّي  
ا ة أنهريَّكَّولى من آونشيرتو الكمان لهيثم ُسمن خالل االطالع على الحرآة اُأل لنان نفرد، وقد تبيَُّمللعازف ال

على هذه  اإلضاءَة أنَّواالنتقال بين األوضاع،  ةفي عملّي ال سيَّماو عٍةتنوُِّم ٍةأدائّي حتوي على صعوباٍتت
ساعد ُيقد ، ما تعبيريٍَّة وأآثُر سليمٍة ها وأدائها بصورٍةتذليل لها قد ُيسهم في ناسٍبُم الصعوبات واقتراح ترقيٍم

  .ة واالنطالق في فضاء اإلبداعة على فتح آفاق العازف االحترافّيحصلة النهائّيفي الُم
  

  :راسةالّد هدُف
  .ُسكَّريَّةولى من آونشيرتو الكمان لهيثم صعوبات االنتقال بين األوضاع في الحرآة اُأل تحديُد - ًال أوَّ
ولى من آونشيرتو الكمان لهيثم في الحرآة اُأل لصعوبات االنتقال بين األوضاعترقيم لألصابع  اقتراُح - نًياثا

 .ُسكَّريَّة
  
  :راسةالّد ُةّيأهّم

ختلفة في مهارة االنتقال بين األوضاع الُمراسة في الوصول إلى إتقان أداء هذه الّد ُةّيأهّم ُنتكُم
العازف للطرق  ِمة تفهُّراسة في إمكانّيهذه الّد ُةّيأهّم ُزكمان المختار، وتتعّزولى من آونشيرتو الالحرآة اُأل

  .ة االنتقال بين األوضاعفي عملّي جديدٍة رٍقإبداع ُطختلفة في االنتقال بين األوضاع ودفع طموحه إلى الُم
  :)Concerto( الكونشيرتو
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راعى فُي. مرافقة األورآستراِب نفردٍةُم آللٍة مكتوبٌة ٍءن من ثالثة أجزايتكوَّ موسيقيٌّ الكونشيرتو عمٌل
في أعماق اآللة  الغوصل من خالإمكانات اآللة  وإظهارنفرد الُمإبراز براعة العازف الترآيز على 
 يمتلُك ؤدٍّبوجود ُم ى إّال، وهذا ال يتأّتعٍةتنّوُم ٍةصوتّي اٍتوجمالّي ٍةأدائّي اٍتى به من تقنّيتتحّل ما واستغالل آلِّ

  . )Kamien, 1992, p. 222( ستوىعالية الُم ٍةفنّي براعٍةز ِبتمّيدرة على األداء الُمُقال
واألورآسترا  نفردةة لآللة الُمالكتابة الموسيقّياته في إمكاناستعراض  ُفؤّلالُم يستطيُع ولكي

عها ونسيجها بالتي تختلف في سرعتها وبنائها وطاورافقة، عليه استغالل الحرآات الثالث للكونشيرتو الُم
ة غنائّي الثانية فتأتي بطيئًة ا الحرآُةفي قالب السوناتا، أمَّ كتُبوُت ًةجاّد ولى تأتي سريعًةاُأل الحرآُةف ؛الموسيقيِّ

ف ؤلِّمن الُم ات آلِّظهر إمكانُت تنطلق بها تنويعاٌت نشطًة الطابع، في حين تكون الحرآة الثالثة سريعًة
لآللة " Cadenza") آادنسا(ى سمَُّي الكونشيرتو تخصيص جزٍءقالب ز مّيما ُي ومن أهمِّ. ي واآللةؤّدوالُم
من  رافقٍةُم دوَنة للكونشيرتو ّيسة األسااالرتجال على األفكار الموسيقّيب والتي تقوم من خاللهنفردة الُم

الشوان، ( يؤّدالُم براعِة وبالتالي إظهاُربراز إمكاناتها وأسرارها إفي  نفردُةالُم اآللُة نا تأخُذاألورآسترا، وُه
  .)96. ، ص1992

ذلك ، ًةمنطقّي طوًةُخ عتبُرة ُيفّذ ٍةأدائّي بقدرٍة ُعيتمّت نفرٍدُم أداء الكونشيرتو إلى عازٍف إسناَد أنَّآما   
باالعتماد على  ةيتماشى وإمكاناته الفردّي خاٍص نفرد في الكونشيرتو يسير بأسلوٍبدور العازف الُم أنَّ
 المطلوب طاقاته للوصول إلى التعبير الصوتّي وتسخير آّل Virtuoso(1(ة ة الفردّيراعة األدائّينصر البُع
  .)162-161. ، ص ص1965ديفي، (
  

  :االنتقال بين األوضاع
 عند وضع اليد اليسرى في مكاٍن ة التي تكون حاضرًةه النغمات الصوتّيالوضع على أنَّ ُفعرَُّي  

  ).79. ، ص2010جبرائيل، (األصابع فوق األوتار  تحت رقبة الكمان ووجود ثابٍت
ختلفة، وبات ة الُمباستخدام األوضاع العزفيَّ آبيرًة آللة الكمان درجًة الحديثُة ُةوسيقّيالُم اُلاألعمبلغت 
ات ة االنتقال تعتبر من التقنيَّالمهارة الكافية في االنتقال بين األوضاع، فتقنيَّ الكمان عازف امتالُك من البديهيِّ

د ْنَزالتطوير حرآة اليد اليسرى على  بغيةستعداد التدريب واالكثير من ال ُبة في آلة الكمان والتي تتطّلالحيويَّ
)Finger board(دليًال ومرشًدا لإلصبع  ُلمثِّمن أصابع اليد اليسرى ُي إصبٍع آلَّ باالعتبار أنَّ ، مع األخِذ

ة األصابع في الوضع الجديد لبقّي رشد األساسيُّنتقال هو الُمة االاإلصبع الذي ُيجري عملّي ، وأّناآلخر
  ).26. ، ص1997اسكندر، (

عند التغيير بين األوضاع، وعند  واحٍد زمنيٍّ وباقي األصابع بتوقيٍت األيسُر اإلبهاُم ُكهذا ويتحرَّ  
المسة ُموم ِبيق إلى أْن تدريجيٍّ االنتقال إلى األوضاع العليا ُيالحظ انزالق اإلبهام تحت رقبة اآللة بشكٍل

يكون هذا  المرفق األيسر للعازف نحو اليمين قليًال على أْن األيمن، وفي هذه الحالة ينبغي إبراُز اآللة جانب
 .للعازف على اآللة السفليِّ الفكِّضغط تقع على نا ُهة حمل اآللة مسوؤلّي ذا فإنَّ، ِلريٍحوُم طبيعيٍّ هٍدُج نتيجَة
 Violin Playing As I"في آتابه " Leopold Auer"ليوبولد أوير  ن الروسيُّشير عازف الكماوُي

Teach It"  عند أآبر  ًةّيّرُح اليد اليسرى إلعطاء قدر اإلمكان أثناء األداء أعلىإلى ضرورة رفع الكمان إلى
 ,Auer( درلصَّساعدة في إنجاز ذلك ُيراعى تقدُّم اليد اليسرى قليًال صوب الُماالنتقال بين األوضاع، وِل

1980, P. 11.(  
ا في إخراج أساسيَّ ولى من اإلصبع على الوتر عامًالمسة اُألالعالي باللَّ اإلحساُس ُليشكِّآذلك   
 ُهذن توجِّالحظة الدقيقة من اُألالُم صال أطراف األصابع باألوتار، ذلك أنَّوذلك عند لحظة اتِّ ٍةنقيَّ أصواٍت
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 غيير بين األوضاععند التَّ ماوال سيَّالعازف بالمسافة المطلوبة  إحساُس ُروَّاإلصبع إلى المكان الصحيح فيتط
)Havas, 1988, P. 39(.  

  :)      -  1966(  ةريَّكَّنبذة عن حياة الفنان هيثم ُس
في القاهرة وحصل على درجة ) 1992(ة عام وسيقى العربّيمن المعهد العالي للُمُسكَّريَّة ج تخرَّ

ة العليا وحصل على درجة وسيقّيتابع دراسته الُم مَّات، ُثوسيقى من قسم التأليف والنظرّيلُمالبكالوريوس في ا
  .قسم التأليف والقيادة) 2011(ة عام وسيقى العربّيالدآتوراه من المعهد العالي للُم

ن، إلى للمسرح والتلفزيو من خالل التأليف الموسيقّي األردنّي في المشهد الثقافّي د نشاطه الفنّيتعدَّ
عن ) 2009(من وزارة الثقافة عام  غ اإلبداعّيوقد حاز على التفّر. ةّيجانب تلحين وتوزيع األغاني الفّن

  .األردنّي مشروع القصيد السيمفونّي
نت ثالثة أرباع الصوت أم ة سواء تضّمة باستخدام المقامات العربّييتميَّز أسلوبه في الكتابة الموسيقّي

 األردنّي ة من خالل تكريس بعض الحان الموروث الشعبّيم عناصر المدرسة القومّيآذلك يستخد. نلم تتضّم
على دمج األلحان  االذين عملو 2ينردنّياُأل ينعد من الموسيقّي، إذ ُيبتكرةوتوظيفه في األفكار الجديدة الُم

الشروق في " القصيد السيمفونّي: نذآر ةوسيقّيأعماله الُم أهمِّومن  .ةورآسترالّية في قوالب ُأردنيّّة اُألالشعبّي
، وثالثي للكالرنيت "عروس الشمال"، وسماعي لألورآسترا بعنوان "بترا" ، والقصيد السيمفونّي"وادي رم

  .وغيرها" ةرقصة شرقّي"والبيانو والكونترباص بعنوان 
  :العمليُّ اإلطاُر

ولى من آونشيرتو اُأل نا بتحديد صعوبات االنتقال بين األوضاع الموجودة في الحرآةُهسنقوم   
على تحديد نا ُه عتمُدوسوف ُي. قصد تذليل تلك الصعوباتب صابعلأل اترقيًم سنقترح مَّ، ُثُسكَّريَّةالكمان لهيثم 

  .يليها ترقيم األصابع الُمقترح؛ الصعوبة
  ).50 – 47(من المقياس الرقم ) 1(الرقم  الصعوبُة -1

   :الصعوبُة 1-1  
  ).1(نظر النموذج الرقم ُا، )ري( واحٍد وتٍر علىة الجملة الموسيقيَّ أداء نا فيُه ن الصعوبُةتكُم  

  

  قبل الترقيم) 1(الرقم  الصعوبُة
  )1(النموذج الرقم 

 :الُمقتَرُح الترقيُم 1-2  
وتمهيدًا لتحضير اليد لذا،  ).ري(في الوضع الخامس على الوتر قترح بدء أداء هذه الجملة ُي  

 ،)وضع ثالث/ إصبع ثالث () ري(على الوتر نغمة سي بيمول  3ُيستحسن جسُّ اليسرى في الوضع الخامس
بدء هذه الجملة ما قبل من المقاييس الفارغة  عدٍد بالذآر وجوُد وجديٌر ،)خامسوضع / ل إصبع أّو(ها ثم جّس

سي (مس بنغمة الوضع الخاالجملة في  أداُء يبدُأوبعد ذلك . اليسرىتحضير يده ي لؤّدأمام الُممجال الح فِسُي
وضع / مي بيمول (إلى نغمة ) وضع خامس/ ري ( باإلصبع الثالث من نغمة ُينتقل مُُّث) أولصبع إ -بيمول 
نصف  عِدعلى ُب– قريٍب وذلك باالنتقال إلى وضٍع 4واحٍد نا أسلوب التغيير بإصبٍعُه وقد اسُتغلَّ ،)سادس
 وذلكبوط، سلوب أثناء الُهاُألنفس  استخدام مكنُيآما . يرالحظة التغيوعدم ُم األداءة ظهر انسيابّيَفَت -درجٍة
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وجاء ذلك ، )وضع خامس/ ري (إلى نغمة ) وضع سادس/ مي بيمول (اإلصبع الثالث من نغمة بانتقال 
  ). 2(ُانظر النموذج الرقم ، في الوضع الخامس) Grupetto( 5مرةالزُّزخرفة أداء  ضرورةِل

  
  مبعد الترقي) 1(الرقم  الصعوبُة

 )2(النموذج الرقم 
  ).67 – 64(من المقياس الرقم ) 2(الرقم  الصعوبُة -2

  : الصعوبة 2-1  
 - دو ( ن نغمتيِّبي) مي(عد الثالثة الصغيرة على الوتر ُبِل حنيَّةالقفزة اللَّ وجودفي  الصعوبُة ُلتتمّث  
  ).3(قم موذج الّرُانظر الّن ،)فا، وصول(للنغمتين  إآمال التتابع النغميِّ ّمُث، )مي بيمول

  قبل الترقيم )2(الرقم  الصعوبُة
  )3(النموذج الرقم 

  :الُمقتَرُح الترقيُم 2-2  
/ إصبع أول () مي(على الوتر ) ال(نغمة  ُيراعى أداءلتجنُّب االنتقال بين األوضاع الُمتباعدة   
إصبع  -سي بيمول (غمة ة االنتقال من الوضع الثالث إلى الوضع الخامس من نعملّي جرى، ثم ُت)وضع ثالث

مي (يليها االنتقال من الوضع الخامس إلى الوضع السابع من نغمة  ،)لإصبع أّو –دو (، إلى نغمة )ثاٍن
صول (في الوضع السابع بنغمة  ُةوسيقّيالُم الجملُة ، لتنتهَي)إصبع ثاٍن –فا (إلى نغمة ) إصبع ثالث –بيمول 

على  يعمُلاالنتقال من الوضع الثالث إلى الخامس إلى السابع،  علىالذي يعتمد  الترقيُموهذا  ).إصبع ثالث –
، الخامُس ، وهو الوضُعنفسه في الوضع) مي بيمول -دو ( الصغيرِة بعد الثالثِة الِنشّكن ُتتيالّل أداء النغمتين
  ). 4(ُانظر النموذج الرقم . عند األداء قد تظهُر فجوٍة حدوث أيِّ وبالتالي تجنُُّب

  

  بعد الترقيم) 2(الرقم  الصعوبُة
  )4(النموذج الرقم 

  ).80 – 79(من المقياس الرقم ) 3(الرقم  الصعوبُة -3
  : الصعوبة 3-1  
مع الطابع  تماشًيا ،ُمتَّصٍل غنائيٍّ وسيقيَّة بأسلوٍبالُم اتضرورة إظهار النغمفي  ل الصعوبُةتتمثَّ  
  ).5(ج الرقم ، ُانظر النموذالمطلوبة ةوسيقّيللجملة الُم الغنائيِّ
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  قبل الترقيم) 3(الرقم  الصعوبُة

  )5(النموذج الرقم 
  :الُمقتَرُح الترقيُم 3-2  
 طلقة قدَراألوتار الُماالبتعاد عن استخدام  يستوجُب صٍلتَُّم غنائيٍّ ة األداء بطابٍععملّي ظهاَرإ إنَّ  
في ) ال(ى نغمة ؤدَُّت قترح بأْنعليه، ُيو. ةالموسيقيَّ اترة االهتزاز على النغممها إبراز بهدفوذلك  اإلمكان

على ) 80م(االنتقال في المقياس الرقم  مَّ، ُث)وضع ثالث/  صبع ثاٍنإ) (ري(على الوتر ) 79م(المقياس الرقم 
 – مي طبيعّي(إلى نغمة ) إصبع ثاٍن – ال طبيعّي( من نغمةل من الوضع الثالث إلى الوضع األّو نفسه الوتر

نغمة  إضافةمن خالل  )Portamento( 6قترح الباحث استخدام أسلوب االنزالق الناقلينا وُه ،)إصبع أول
 ة ظهور انزالٍقة االنتقال، ما ُيساعد في إمكانّيأثناء عملّي 7وسيطٍة آنغمٍة )لوضع أوَّ/ إصبع ثالث  – صول(

ُانظر . أآبُر يٍّتعبير مٍقوبالتالي إعطاء ُع، )صول(والنغمة الوسيطة ) ال طبيعّي(ولى ما بين النغمة اُأل
  ). 6(النموذج الرقم 

  

  بعد الترقيم) 3(الرقم  الصعوبُة
  )6(النموذج الرقم 

  ).84 – 82(من المقياس الرقم ) 4(الرقم  الصعوبُة -4
  : الصعوبُة 4-1  
وذلك بين ) صول(الهابط على الوتر  )Glissando( 8ود مهارة االنزالقُجفي ُو الصعوبُة ُلتتمّث  

  ).7(، ُانظر النموذج الرقم )دو -ا ف(نغمتي 

  

    
  قبل الترقيم) 4(الرقم  الصعوبُة

  )7(النموذج الرقم 
  :الُمقتَرُح الترقيُم 4-2  
سرى اليد الُيأصابع  حتَِّم وضَعملة ُيه الُجفي هذ )صول(وتر الأداء مهارة االنزالق الهابط على  إنَّ  

على بعد  يبدُأ االنزالق ما وأنَّال سيَّ، ة االنزالقعملّيب لبدءقبل ا )صول(الوتر  فوقناسب الُم المكانفي 
إلى الوتر ) ري(من الوتر  االنتقاُل ُلُيفضَّ لذا. - أي من نغمة فا – طلقالدرجة السابعة من ذلك الوتر الُم
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وضع / إصبع ثالث  –فا (إلى نغمة ) وضع ثالث /إصبع أول  -  صول(من نغمة االنتقال : آاآلتي) صول(
على إبقاء اإلبهام األيسر  الذي يعتمُد )Half shift( 9سلوب االنتقال النصفيهنا ُيراعى استخدام ُأ، و)رابع
وبعد ذلك تكون األصابع قد . د وصوًال إلى الوضع الجديدبالتمدُّ الثالُث اإلصبُع في مكانه في حين يقوُم اثابًت

اإلصبع الثالث من ب ُيؤدَّىالذي ) 84(المقياس ألداء االنزالق الهابط  تمهيًدا) صول(أخذت مكانها فوق الوتر 
ُانظر النموذج الرقم . ُيثري الجانب التعبيرّي، ما )لوضع أّو/ دو (نغمة ب انتهاًءا) وضع رابع/ فا (نغمة 

)8 .(  

  
  بعد الترقيم) 4(الرقم  الصعوبُة

 )8(النموذج الرقم 
  ).93م(المقياس الرقم ) 5(الرقم  الصعوبُة -5

  : الصعوبُة 5-1  
ب تجنُّو، سنانة األة الصاعدة في زمن ثالثّيلسلمّية اأداء السالسل النغمّيفي نا ُه الصعوبُة ُلتتمّث  

  ).9(ُانظر النموذج الرقم ، مكاناإل االنتقال بين األوتار قدَر
  

  
  

  قبل الترقيم) 5(الرقم  الصعوبُة
  )9(النموذج الرقم 

  :الُمقتَرُح الترقيُم 5-2  
تغيير الوضع  يتمُّ بحيث .ثابٍت في وضٍع سلسلٍة ة أداء آّلالسالسل النغمّي تلكرابط قترح إلظهار تُي  

ة الّتصاعد وبالتالي إبراز عملّي ،تجاورينسلسلة على وترين ُم ي إلى أداء آّلؤّدما ُي، سلسلة بعد انتهاء آّل
 –ال (من نغمة  بدًءا) ري – صول(على الوترين ل ولى في الوضع األّوالسلسلة اُأل ىُتؤدَّ ،وهكذا. حنياللَّ

بدًءا وذلك  اأيًض) ري –صول (على الوترين ى السلسلة الثانية ُينتقل إلى الوضع الثالث لُتؤّد ّم، ُث)لإصبع أّو
ل ألداء السلسلة الثالثة على وبعد ذلك تعود اليد اليسرى إلى الوضع األّو ،)لإصبع أّو –دييز دو (من نغمة 
ى على الوترين السلسلة الرابعة التي تؤّدوصوال إلى ، )لإصبع أّو –مي (من نغمة بدًءا ) ال –ري (الوترين 

  ). 10(ُانظر النموذج الرقم . )لإصبع أّو –صول (من نغمة بدًءا  إيًضا) ال –ري (

  

  



  
  
 المجلة األردنية للفنون

470 
 

  بعد الترقيم) 5(الرقم  الصعوبُة
 )10(النموذج الرقم 

  ).96 – 95(من المقياس الرقم ) 6(الرقم  الصعوبُة -6
  : الصعوبُة 6-1  
في اإلصبع الرابع، ُانظر وال سيَّما ) Vibrato( 10في أداء مهارة االهتزاز الصعوبُة ُلتتمثَّ  

  ).11(النموذج الرقم 

  

  قبل الترقيم) 6(الرقم  الصعوبُة
  )11(النموذج الرقم 

  :الُمقتَرُح الترقيُم 6-2  
 ما وأنَّال سيَّعند األداء  ع الرابعب استخدام اإلصبتجّن قترُحإلظهار مهارة االهتزاز بوضوح ُي  
على األزمنة الطويلة وهذا ما يحتاج إلى اهتزاز الذراع، لذلك ُيراعى االنتقال على الوتر  نا يظهُراالهتزاز ُه

أي من  )وضع خامس/  إصبع ثاٍن - صول (إلى نغمة ) وضع ثالث/  ثاٍنإصبع  - مي طبيعّي(من نغمة ) ال(
 وتجدُر .نفسه على الوتر الجملة في الوضع الخامس ُتستكمل ّمُث، بنفسه اإلصبعب خالل التغيير بين األوضاع

 إلمساكر بما يكفي ضغط اإلصبع الذي على الوتو ٍننا إلى ضرورة إبقاء اإلبهام األيسر بوضع لّيُه اإلشارُة
  ). 12(ُانظر النموذج الرقم . الوتر وإبقاء اإلصبع في مكانه

  

  الترقيمبعد ) 6(الرقم  الصعوبُة
  )12(النموذج الرقم 

  ).156(المقياس الرقم ) 7(الرقم  الصعوبُة -7
  : الصعوبُة 6-1  
ُانظر تجاورين، على وترين ُم صٍلتَُّم بقوٍسفي أداء مسافة الخامسة الناقصة  الصعوبُة ُلتتمّث  

  ).13(النموذج الرقم 
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  قبل الترقيم) 7(الرقم  الصعوبُة
  )13(النموذج الرقم 

  :الُمقتَرُح ترقيُمال 7-2  
باالنتقال من  ، وذلكفي الوضع الثالثالخامسة الناقصة ستحسن أداء مسافة ُيلتذليل هذه الصعوبة   

مع ، )إصبع ثالث – مي طبيعّي(إلى نغمة ) إصبع ثاٍن –سي بيمول (من نغمة ) ال(إلى الوتر ) مي(الوتر 
ة االنتقال بين الوترين ُيسهِّل عملّيما وهذا  دء األداء،عند ب) ال(راعاة وضع القوس أقرب إلى الوتر ُم
    . تجاورينالُم

آذلك يمكن أداء هذا النموذج في الوضع األوَّل دون الحاجة إلى تغيير األوضاع، غير أننا نعتقد   
بأن أداءه طبًقا للترقيم المقترح السابق يمنح الجملة تعبيًرا أآثر مقارنة بأدائه في الوضع األول الذي سيجبر 

ما يؤّدى إلى صعوبة أداء مهارة االهتزاز عند تكرار عزف نغمة ) مي(عازف على استخدام الوتر المطلق ال
  .ُيوضِّح الترقيمين المقترحين) 14(، والنموذج اآلتي الرقم )مي طبيعي(

  

  بعد الترقيم) 7(الرقم  الصعوبُة
  )14(النموذج الرقم 

  ).188 - 187(المقياس الرقم من ) 8(الرقم  الصعوبُة -8
  : الصعوبُة 8-1  
طلق بدًءا من الوتر الُم األربعة وتاراألعبر  الصاعد أداء التتابع النغميِّفي نا ُه الصعوبُة تكمن  

  ).15(ُانظر النموذج الرقم ، )وضع سابع -ال بيمول (لوًغا إلى نغمة ُب) صول(

  

  قبل الترقيم) 8(الرقم الصعوبةُ 
  )15(النموذج الرقم 

  :الُمقتَرُح الترقيُم 8-2  
 – ري(من نغمة ) ري(على الوتر  الثانيالوضع  لتذليل هذه الصعوبة ُيراعى االنتقال إلى  
ويستمر األداء في الوضع الثاني ، )ثالث - ثاٍن –إصبع أول / بيمول ال  –صول  – فا(إلى نغمة ) وترمطلق

 الوترإلى الوضع الخامس على تقل ، ثم ُين)ثاٍن –إصبع أول / ري  –دو (فُتعفق النغمات ) ال(على الوتر 
، ويستمر األداء في الوضع الخامس )ثالث – ثاٍن –إصبع أول / بيمول ال  –صول  –فا ( لعفق النغمات نفسه

تمهيًدا لالنتقال إلى الوضع السابع وعفق ) ثاٍن –إصبع أول / ري  –دو (لعفق النغمات ) مي(على الوتر 
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فضل أداؤها بامتداد فُي) ال(ا النغمة األخيرة ، أمَّ)ثالث - ثاٍن –ع أول إصب/ صول  –فا  –مي بيمول (النغمات 
  ). 16(نظر النموذج الرقم ُا. لظهور مهارة االهتزاز اإلصبع الثالث تسهيًال

  
  بعد الترقيم) 8(الرقم  الصعوبُة

  )16(النموذج الرقم 
  ).206(المقياس الرقم ) 9(الصعوبُة الرقم  -9

  : الصعوبُة 9-1  
تجاورة، وهي على ثالثة أوتار غير ُم) Triplet(ن الصعوبة ُهنا من خالل أداء زمن الثلثية تكُم  

  ).17(، ُانظر النموذج الرقم )ال(ما يؤدى إلى القفز عن الوتر الثالث ) صول، ري، مي(بالتوالي 

  
  قبل الترقيم) 9(الرقم الصعوبة 

  )17(النموذج الرقم 
  :الترقيُم الُمقتَرح 9-2  
ه في الوضع الثالث عفقيجري  ،ثالثة أوتار متجاورةؤدى على ل أداء هذا النموذج بحيث ُيلتسهي  
ال (لعفق نغمة ) ري(، ثم الذهاب للوتر الثاني )صول(على الواتر ) إصبع أول - دو(نغمة تعفق  :آاآلتي
المثل تؤدَّى النغمات في وب ،)ثالثإصبع  –فا (نغمة  عفقلالنتقال إلى الوتر الثالث ل بلوًغا) إصبع ثاٍن/ بيمول

  ).18(ُانظر النموذج الرقم ، نفسه باعتماد الترقيم حال الهبوط

  
  بعد الترقيم) 9(الصعوبة الرقم 
  ) 18(النموذج الرقم 

  ).361 - 360(المقياس الرقم  من) 10(الرقم  الصعوبُة -10
  : الصعوبُة 10-1  
  ).19(، ُانظر النموذج الرقم ى الوضع السابعإلل من الوضع األّونا في االنتقال ُهالصعوبة  نتكُم  
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  قبل الترقيم) 10(الرقم  الصعوبُة
  )19(النموذج الرقم 

  :الُمقتَرح الترقيُم 10-2  
صبع باإل) 360(المقياس  )صول(قترح أداء نغمة ة االنتقال ُيعملّي تباعدة أثناَءلتخفيف المسافة الُم  

بامتداد اإلصبع الثالث، ) مي(على الوتر ) صول(عفق نغمة  ، ثمَّ)ال(السادس على الوتر وضع ل في الاالوَّ
  ). 20(ُانظر النموذج الرقم  ).إصبع رابع –ال بيمول (تمهيًدا لعفق نغمة 

  
  بعد الترقيم) 10(الصعوبة الرقم 
   )20(النموذج الرقم 

  ).416(من المقياس الرقم ) 11(الصعوبُة الرقم  -11
  : الصعوبُة 11-1  
، ُانظر هذا النموذج في االنتقال عبر ثالثة أوتار باستدخدام أزمنة سريعة نسبًياوبة صع تكُمن  

  ).21(النموذج الرقم 

  قبل الترقيم) 11(الصعوبُة الرقم 
  )21(النموذج الرقم 

  :الترقيُم الُمقتَرح 11-2  
وهكذا، ، )ال، ري( متجاورينالترين في الوضع الثالث على الو عفقهالتذليل هذه الصعوبة نقترح   

 النغمتان) ري(ر ُتعفق على الوت ، ثمَّ)ثاٍن –إصبع رابع / مي بيمول  –صول ( نغمتانال) ال(عفق على الوتر ُت
  ). 22(النموذج الرقم ُانظر  ،)أول –إصبع ثالث / صول  –سي طبيعي (

  

 
  بعد الترقيم) 11(الصعوبة الرقم 

  ) 22(النموذج الرقم 
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  :تائجالّن

في  ُيسهم في تذليل األجزاء التي تحتوي على صعوبٍة أصابٍع إلى اقتراح ترقيِم ُةراست الّدتوصَّل
استخدام الطبقات  لوحظ ة، إْذريَّكَّلهيثم ُسولى من آونشيرتو الكمان االنتقال بين األوضاع في الحرآة اُأل

نفرد ة اآتساب العازف الُمّيّمد أهؤآِّمر الذي ُي، األالسابعالوضع األداء في صوًال إلى الحادة في آلة الكمان ُو
لالنتقال بين األوضاع  رٍقة ُطّدِع ضح استخداُمآذلك اّت .لتحقيق االنتقال السليم بين األوضاعالمهارة الكافية 

  : ة االنتقال، ومنهافي تسهيل عملّي لعبت دوًرا

  ).أو نصف درجٍة عد درجٍةعلى ُب( قريٍب عند االنتقال إلى وضٍع واحٍد بإصبٍع غييُرالّت -
 .غمة الوسيطةمن خالل استغالل الّن) Portamento(اقل باستخدام مهارة االنزالق الّن االنتقاُل -
 .االنتقال ِةتخفيف حّدِل واسعٍة ٍةلحنّي ود قفزٍةُجفي االنتقال إلى األوضاع العالية عند ُو ُجالتدرُّ -
الذي يعتمد على إبقاء ) Half shift( سلوب االنتقال النصفيِّبين األوضاع باستخدام ُأ غييُرالّت -

  .د وصوًال إلى الوضع الجديدبالتمدُّ سرىأصابع اليد الُيباقي  تقوُم بينمافي مكانه  ااإلبهام األيسر ثابًت
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  :الهوامش

                                                 
ي .  1 اء ف يقيَّةج اموس الُمصطلحات الُموس ن أنَّ  ق اهر، ): Virtuoso(ِلجس ِولُم اهر، عازف م يقّي م موس

  .169. ، ص]موسيقار[
في قوالب ُأورآسترالّية من أبرز الموسيقّيين األردنّيين الذين استثمروا األلحان الشعّبية اُألردنيَّة ودمجوها .  2

زع   )1997 - 1927(ُيوسف خاشو  : نذآر اس ف ام    )2008 – 1934(، والي د حم د الحمي     - 1943(، وعب
  .169-161. ص ص. األهزوجة اُألردنّية). 1997.(، ُينظر، غوانمة، محّمد )

 -  1921(ب محمد الرج للحاج هاشم الموسيقيون والمغنّون خالل الفترة المظلمةجاء في كتاب .  3

2003 (أن الجس :والمضراب في آلة . 90. ص. ابة واإلبهام دون المضرابهو نقر األوتار بالسب

وعليه، فإن جس هنا تعني نقر اإلصبع للنغمة المطلوبة دون . العود يقابل القوس في آلة الكمان

  .القوس
، مـا  المطلوبة على وتـر واحـد   اتغميعتمد أسلوب التغيير بإصبع واحد على قيام اإلصبع بعفق النّ.  4

 .P. 39. .Havas, kato ينظـر،  . يؤدي إلى خفّة في األداء وعدم مالحظة التغّيير بين األوضـاع 

(1988). A New Approach to Violin Playing   
، مجلّة البحث الموسيقي". وسيقى العربية، مشروع حداثةصطلحات في المالم"يوسف، ينظر، طنّوس، .  5

المجمع العربي للمةوسيقى، جامعة الدول العربي .ل، شتاء الم83، ص)2009(جلّد الثامن، العدد األو.  
هذا ويعـرف االنـزالق    .117. ص. قاموس المصطلحات الموسيقية). 1994. (سن، جِلمر، وِينظَ.  6

بط بين صوتين بُأسلوب غنائي معبـر،  على أنَّه حركة انزالق بطيئة نسبيا تر) Portamento(النّاقل 

Barbara, J., Joel, B., Kenneth, S. (1987). Dictionary of Bowing Terms for 
String Instruments. American String Teachers Associated, 3rd Edition, p. 36.  

ع إلى آخر، فتُساعد على تخفيـف  تباعدتين عند االنتقال من وضغمة الوسيطة بين نغمتين متُؤدى النّ.  7

  .39. مرجع سابق، ص ،Havas, katoينظر، . حنية بين هاتين النّغمتيناللَّ القفزة
. بوطًـا عودا أو هبحركة سريعة ص الوترة انزالق اإلصبع على هي عمليGlissando :((االنزالق .  8

  Lois Ibsen al Faruqi. (1981). An Annotated Glossary of Arabic Musicalينظـر،  

Terms. Printed in the United States of America, pp.115, 424.   
يجري االنتقال النصفي من خالل إبقاء اإلبهام األيسر ثابتًا في مكانه تحت رقبة الكمان في حين تقوم .  9

نا يجب تمتُّع باقي أصابع اليد اليد وصوالً إلى الوضع الجديد، وهسرى بالتمدسرى بقدرٍ أصابع اليد الي

رونة لتتمكّن من التمدمن الم د، تامر يسـين . د فوق زند الكمانكافنظر، السيصـعوبة  ). 2005. (ي
 .29ص. األوضاع في انتقاالت اليد اليسرى لدارس آلة الكمان

ـ تعني اهتزاز أصابع اليد اليسرى في حركة موازية لألوتار فتُعط :)Vibrato(االهتزاز . 10  ااتي النّغم

  .49. ، مرجع سابق، صينظر، السيد، تامر يسين .الموسيقية دفًئا وعذوبة
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