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السماع واالستمتاع
ٮ﮴ذهب األ﮲عنٮ﮵ة ٮ﮳ال﮳حسد ﮲ڡٮ﮵ت﮲عىن ﮳ٮكلماٮ﮴ها ﮲ڡرحا أو حز﮲ٮا، ٮ﮵علو صوٮ﮴ه أو ٮ﮵همس، ﮲ڡٮ﮵ما ٮ﮴هٮ﮵م
الروح طرٮ﮳ا و﮲ڡتنة ﮳ٮموسٮ﮴﮵ڡاها المت﮲عل﮲علة ﮲ڡٮ﮵ها، ﮲ڡاأل﮲عنٮ﮵ة كلماٮ﮴ها وموسٮ﮴﮵ڡاها ﮴ٮشكل العال﮴ڡة
﮳ٮٮ﮵نهما عال﮴ڡة ﮳حسد وروح، ر﮳ٮما ٮ﮵سهل التعرف عىل مالمح ال﮳حسد لكن س﮳ٮر ﮲عذاء الروح
وكشف عناصر عمله أمر صعب، من هنا ٮ﮴أٮ﮴﮵ى أهمٮ﮵ة هذا الكتاب “شدو األلحان” للنا﮴ڡدة

الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة المصرٮ﮵ة ٮ﮵اسمٮ﮵ن ﮲ڡرّاج.

﮲ڡ﮵ى كتا﮳ٮها األ﮲حٮ﮵ر ﮳ٮعنوان “شدو األلحان” ﮴ٮصح﮳ٮنا ٮ﮵اسمٮ﮵ن ﮲ڡراج، أستاذة الن﮴ڡد الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى
ٮ﮳المعهد العال﮵ى للن﮴ڡد ال﮲ڡين ٮ﮳أاكدٮ﮵مٮ﮵ة ال﮲ڡنون، ﮲ڡ﮵ى رحلة للتعرف عىل كٮ﮲﮵ڡٮ﮵ة ﮳ٮناء وصناعة
موسٮ﮴﮵ڡى األ﮲عنٮ﮵ة العر﮳ٮٮ﮵ة، اكش﮲ڡة ﮲ٮسٮ﮵ج العال﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵ن الكلمة والموسٮ﮴﮵ڡى، وأسالٮ﮵ب ٮ﮴ذوق

الموسٮ﮴﮵ڡى، ا﮲ٮطال﮴ڡا من هدف ٮ﮵تمثل ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮشر الث﮴ڡا﮲ڡة الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة ﮲عذاء للروح.

ٮ﮴هدي ﮲ڡراج كتا﮳ٮها، الصادر عن الهٮ﮵ئة العامة ل﮴ڡصور الث﮴ڡا﮲ڡة، إلى محيب الموسٮ﮴﮵ڡى
و﮲ڡنا﮲ٮٮ﮵ها، وٮ﮴﮴ڡول “﮲ٮستمع إلى األ﮲عنٮ﮵ات ﮲ڡن﮳حد أ﮲ٮ﮲ڡسنا نترا﮴ڡص مع ﮲ٮ﮲عمات و﮲ٮ﮳ٮك﮵ى مع أ﮲حرى،

نن﮳حذب إلى أ﮲عنٮ﮵ات و﮲ٮ﮳ٮتعد عن أ﮲حرى، وال ٮ﮵عرف الكثٮ﮵رون لماذا ﮲ٮستملح أ﮲عنٮ﮵ة وال
﮴ٮستهوٮ﮵نا أ﮲حرى، و﮲عال﮳ٮا ما ٮ﮵ر﮳حع ذلك إلى در﮳حة التذوق الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى عند ال﮲ڡرد، اليت ﮴ٮ﮲حتلف

﮲ڡ﮵ى ٮ﮴لڡ﮴ّٮ﮵ها من ش﮲حص آل﮲حر، ﮳ٮما ٮ﮵ت﮲ڡق مع ﮲ٮشأة كل ﮲ڡرد وٮ﮶﮴ڡا﮲ڡته”.

ٮ﮴ؤكد ال﮳ٮاحثة أن العال﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵ن هواة االستماع للموسٮ﮴﮵ڡى وال﮲عناء العر﮳ٮ﮵ى والنا﮴ڡد الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى
المحترف هو التذوق الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى، ﮲ڡكالهما ﮴ڡادر عىل ٮ﮴﮴ڡٮ﮵ٮ﮵م العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى ال﮲عنأٮ﮵ى،

ولكن أدوات وُس﮳ٮل ﮴ٮح﮴ڡٮ﮵ق ذلك ه﮵ى اليت ﮴ٮ﮲حتلف، ﮲ڡهواة االستماع للموسٮ﮴﮵ڡى ٮ﮵ستطٮ﮵عون
إدراك ال﮴ڡٮ﮵مة ال﮳حمالٮ﮵ة ٮ﮳ال﮲ڡطرة السلٮ﮵مة ﮲ڡ﮵ى العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى ال﮲عنأٮ﮵ى، من ﮲حالل ممارسة
﮲ڡن االستماع، ولكن من الصعب علٮ﮵هم الو﮴ڡوف عىل هذه العناصر اليت ﮳حعلت من عمل ما
متمٮ﮵زا، وعمال آ﮲حر ذا ﮴ڡٮ﮵مة أ﮴ڡل منه، ألن ذلك ٮ﮵تطلب المعر﮲ڡة ﮳ٮ﮳ٮعض علوم الموسٮ﮴﮵ڡى،

إلى ﮳حا﮲ٮب ال﮴ڡدرة عىل الت﮲ڡسٮ﮵ر.

وٮ﮴رى ﮲ڡراج أن السماع ٮ﮵رٮ﮴﮳ٮط ٮ﮳ال﮳حا﮲ٮب اإلدراك﮵ى عند المستمع، وٮ﮵تأٮ﮶ر ٮ﮳الحالة المزا﮳حٮ﮵ة عند
المتل﮴ڡ﮵ى الهاوي، والدلٮ﮵ل عىل ذلك أ﮲ٮه ٮ﮵مكنك ٮ﮴﮴ڡٮ﮵ٮ﮵م أ﮳حزاء من العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى الواحد
﮳ٮعدة ٮ﮴﮴ڡٮ﮵ٮ﮵مات م﮲حتل﮲ڡة ٮ﮴﮳ٮعا لحالتك المزا﮳حٮ﮵ة، ﮲ڡأحٮ﮵ا﮲ٮا ٮ﮵كون ا﮲ٮ﮳حذاب المستمع للكلمة،
وأحٮ﮵ا﮲ٮا لإلٮ﮴﮵ڡاع، وأحٮ﮵ا﮲ٮا لل﮲حط اللحين وأحٮ﮵ا﮲ٮا للتوزٮ﮵ع الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى أو التنسٮ﮵ق اآلل﮵ى للعمل
ال﮲عنأٮ﮵ى، أما المعر﮲ڡة ﮲ڡه﮵ى اليت ٮ﮴مكن المتل﮴ڡ﮵ى من ٮ﮴مٮ﮵ٮ﮵ز عناصر العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى، وال﮴ڡدرة
عىل إٮ﮳﮵حاد العالمات المكو﮲ٮة للداللة ﮲ڡ﮵ى العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى، واليت ٮ﮴مكن النا﮴ڡد من ٮ﮴﮲ڡكٮ﮵ك
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العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى ومن ٮ﮶م ٮ﮴﮴ڡٮ﮵ٮ﮵مه.

السماع ٮ﮵رٮ﮴﮳ٮط ٮ﮳ال﮳حا﮲ٮب اإلدراك﮵ى عند المستمع، وٮ﮵تأٮ﮶ر ٮ﮳الحالة المزا﮳حٮ﮵ة عند المتل﮴ڡ﮵ى
الهاوي

و﮴ٮشٮ﮵ر إلى أن الركٮ﮵زة األساسٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى عملٮ﮵ة التذوق الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى ه﮵ى االستمتاع، وه﮵ى و﮲طٮ﮲﮵ڡة
من و﮲طأٮف الع﮴ڡل ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮵توا﮲ڡر ﮲ڡٮ﮵ها الهدف، والهدف هنا هو محاولة الوصول إلى
العناصر المكو﮲ٮة للعمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى، ولذلك ٮ﮳﮵حب أن ﮲ٮ﮲ڡرق ﮳ٮٮ﮵نها و﮳ٮٮ﮵ن كلمة سماع واليت

ٮ﮴عد من و﮲طأٮف األذن إحدى الحواس ال﮲حمس، و﮲ڡٮ﮵ها ٮ﮵تم ٮ﮴ل﮴ڡ﮵ى مثٮ﮵رات صوٮ﮴ٮ﮵ة أو
موسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة ﮳ٮعٮ﮵نها، دون اإلدراك الع﮴ڡيل ﮳ٮها ودون ﮴ٮحدٮ﮵د للهدف، وحاسة السماع ٮ﮴ؤٮ﮶ر ﮲ڡٮ﮵نا
عىل ﮲ٮحو ﮲عٮ﮵ر م﮳ٮاشر مثل سماعك أل﮲عنٮ﮵ة ﮲ڡ﮵ى وسٮ﮵لة مواصالت، ﮲ڡ﮵ى م﮴ڡهى، ﮲ڡ﮵ى احت﮲ڡاالت
ا﮳حتماعٮ﮵ة ﮲حاصة وعامة، أو أثناء السٮ﮵ر ﮲ڡ﮵ى الشارع، أو أثناء العمل الٮ﮵وم﮵ى، أو أثناء

المذاكرة.. وما إلى ذلك.

وأ﮲ٮت ﮲ڡ﮵ى هذه الحالة ﮴ٮسمع دون ٮ﮴معن ﮲ڡ﮵ى ما ﮴ٮسمعه، لس﮳ٮ﮳ٮٮ﮵ن: أولهما أن ما ﮴ٮسمعه
م﮲ڡروض علٮ﮵ك ولٮ﮵س من ا﮲حتٮ﮵ارك، ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵هما أن األ﮳حواء المحٮ﮵طة ﮳ٮحالة السماع ال ٮ﮴مكنك
من ﮴ٮحدٮ﮵د الهدف مما ﮴ٮسمعه، ﮲ڡ﮳ٮالر﮲عم من إدراكك أن ما ﮴ٮسمعه هو عمل موسٮ﮴﮵ڡ﮵ى أو

﮲عنأٮ﮵ى، إال أ﮲ٮك ال ﮴ٮستطٮ﮵ع ٮ﮴مٮ﮵ٮ﮵ز ﮳حمالٮ﮵ات أو سل﮳ٮٮ﮵ات هذا العمل.

وللوصول إلى مرحلة االستماع، ﮴ٮحدد ﮲ڡراج ٮ﮶الٮ﮶ة مستوٮ﮵ات ٮ﮳﮵حب أن ٮ﮵مر ﮳ٮها المتذوق أوال:
المستوى الحيس وهو الذي ٮ﮵تم ﮲ڡٮ﮵ه است﮴ڡ﮳ٮال العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى عن طرٮ﮵ق الحواس

و﮴ٮحدٮ﮵دا حاسة السمع، وه﮵ى أ﮳ٮسط المستوٮ﮵ات ومن ﮲حاللها ٮ﮵ستطٮ﮵ع اإل﮲ٮسان اإلحساس
ٮ﮳أن هناك أصواٮ﮴ا متوا﮲ڡ﮴ڡة ومنت﮲طمة أو متنا﮲ڡرة ﮲عٮ﮵ر منت﮲طمة، حٮ﮵ث ٮ﮵تم السماع دون ٮ﮴﮲ڡكٮ﮵ر
أو ٮ﮴﮴ڡدٮ﮵ر للموسٮ﮴﮵ڡى ومضمو﮲ٮها. ٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵ا المستوى التع﮳ٮٮ﮵ري وهو المستوى الذي ٮ﮵تم ﮲ڡٮ﮵ه

التمٮ﮵ٮ﮵ز ﮳ٮٮ﮵ن المثٮ﮵رات الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة، مثل اإلٮ﮴﮵ڡاع والصوت، سواء اكن ﮳ٮشرٮ﮵ا أو آلٮ﮵ا ومن ﮲حالل
هذا المستوى ٮ﮵شعر اإل﮲ٮسان ٮ﮳أن العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى ٮ﮵ع﮳ٮر عن حالة ا﮲ٮ﮲ڡعالٮ﮵ة ما.

أما ٮ﮶الث المستوٮ﮵ات ﮲ڡهو المستوى الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى و﮲ڡٮ﮵ه ٮ﮵صل اإل﮲ٮسان إلى أعىل مستوٮ﮵ات
االستماع، والذي ٮ﮵ستطٮ﮵ع ﮲ڡٮ﮵ه ﮴ٮحلٮ﮵ل العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى إلى مكو﮲ٮات “إٮ﮴﮵ڡاع ـ صوت ـ

هارمو﮲ٮٮ﮵ة” ٮ﮶م إدراك العال﮴ڡة ﮳ٮٮ﮵ن هذه المكو﮲ٮات ﮳ٮ﮳ٮعضها. وهذا المستوى هو الذي ٮ﮵ن﮳ٮثق
منه الن﮴ڡد الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى، وهو أرقى مراحل التذوق الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى والذي من ﮲حالله ٮ﮵تم التحكم

عىل العمل الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى ﮳ٮشكل موضوع﮵ى إلى حد ك﮳ٮٮ﮵ر.

﮴ٮحلٮ﮵ل ﮲ٮ﮴ڡدي
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ك﮵ٮف ٮ﮵مكننا ٮ﮴ذوق الموسٮ﮵﮴ڡى؟

تتساءل ﮲ڡراج: كٮ﮵ف ٮ﮵مكننا ٮ﮴ذوق الموسٮ﮴﮵ڡى؟ وٮ﮴﮴ڡول “لك﮵ى
ٮ﮵مكننا ٮ﮴ذوق الموسٮ﮴﮵ڡى ال ﮳ٮد من التعرف عىل ٮ﮶الٮ﮶ة عناصر
أساسٮ﮵ة العنصر األول: الصوت ‘الن﮲عم‘، وهو كل ﮳حسم ﮴ڡادر
عىل إحداث ذ﮳ٮذٮ﮳ات، ولك﮵ى ٮ﮵سمع الصوت ٮ﮳﮵حب أن تتراوح

ذ﮳ٮذٮ﮳اٮ﮴ه ما ﮳ٮٮ﮵ن 16 إلى 20 ألف ذ﮳ٮذ﮳ٮة ﮲ڡ﮵ى الثا﮲ٮٮ﮵ة ٮ﮴﮴ڡرٮ﮳﮵ٮا.
والصوت ع﮳ٮارة عن ﮲ٮ﮲عمات، ولكل ﮲ٮ﮲عمة عدد من الترددات
المحددة، وعدد ٮ﮴لك الترددات هو ما ٮ﮳﮵حعل هناك ﮲ٮ﮲عمة
حادة وأ﮲حرى ﮲علٮ﮲﮵طة، والن﮲عمات المنت﮲طمة ﮴ٮحدث ﮲ٮوعا من

الموسٮ﮴﮵ڡى، و﮲عٮ﮵ر المنت﮲طمة ٮ﮴عد ض﮳حٮ﮳﮵حا أو ضوضاء”.

و﮴ٮضٮ﮵ف “ٮ﮵تمٮ﮵ز الصوت الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى ﮳ٮثالث ص﮲ڡات أولها
الدر﮳حة اليت ﮴ٮحدث نتٮ﮳﮵حة عدد االهتزازات ﮲ڡ﮵ى و﮴ڡت

محدد، وكلما زادت االهتزازات ا﮴ٮ﮳حه الصوت إلى ال﮳حدة.
وٮ﮶ا﮲ٮٮ﮵هما شدة الصوت و﮴ڡوٮ﮴ه، واليت تتو﮴ڡف عىل ﮴ڡوة االهتزازات وتتحكم ﮲ڡ﮵ى مدى ارٮ﮴﮲ڡاع
أو ا﮲ٮ﮲ح﮲ڡاض األصوات، وٮ﮶الثها ﮲ٮوع الصوت وهو طا﮳ٮع الصوت وص﮲ڡته ال﮲حاصة ﮳ٮه، ومن
﮲حالله ٮ﮵مكن ٮ﮴مٮ﮵ٮ﮵ز أصوات اآلالت أو ال﮳ٮشر أو أي اكٔٮن ح﮵ى عن اآل﮲حر، وأ﮴ڡل اآلذان ٮ﮴درٮ﮳﮵ٮا
عىل االستماع ٮ﮵مكنها التمٮ﮵ٮ﮵ز ﮳ٮٮ﮵ن الطا﮳ٮع الصوٮ﮴﮵ى للصوت. ومن ﮲حالل ﮴ٮسلسل األصوات
اليت ه﮵ى الن﮲عمات ـ ﮳ٮنسب حسا﮳ٮٮ﮵ة محددة ـ تتشكل هوٮ﮵ة الم﮴ڡام كما ٮ﮵طلق علٮ﮵ه ﮲ڡ﮵ى
الموسٮ﮴﮵ڡى العر﮳ٮٮ﮵ة، أو السلم الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى كما ٮ﮵طلق علٮ﮵ه ﮲ڡ﮵ى الموسٮ﮴﮵ڡى ال﮲عر﮳ٮٮ﮵ة، الذي

ٮ﮵كون له لون سمع﮵ى محدد ٮ﮵حمل الش﮳حن، ال﮳ٮه﮳حة، ال﮴ڡوة، والحزن”.

العنصر الثا﮲ٮ﮵ى كما ٮ﮴رى ال﮳ٮاحثة هو الزمن، وٮ﮵حدده اإلٮ﮴﮵ڡاع الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى وو﮲طٮ﮲﮵ڡته تن﮲طٮ﮵م
حركة الصوت، سواء اكن آلٮ﮵ا أو ﮳ٮشرٮ﮵ا، لٮ﮲﮵حرج ﮲ڡ﮵ى شكل منتج موسٮ﮴﮵ڡ﮵ى، واإلٮ﮴﮵ڡاع ﮲ڡ﮵ى

الموسٮ﮴﮵ڡى ٮ﮵عين ٮ﮴﮴ڡسٮ﮵م األزمنة ٮ﮴﮴ڡسٮ﮵ما من﮲طما، ٮ﮲﮵حتلف من حٮ﮵ث الطول وال﮴ڡصر، ومن
﮲حالله ٮ﮵تم ﮴ٮحدٮ﮵د سرعة اللحن أٮ﮵ضا. واإلٮ﮴﮵ڡاع هو أصل الموسٮ﮴﮵ڡى ألن اإل﮲ٮسان عرف

اإلٮ﮴﮵ڡاع ﮴ڡ﮳ٮل أن ٮ﮵عرف الكالم، وهناك كم ك﮳ٮٮ﮵ر من اإلٮ﮴﮵ڡاعات ﮲ڡ﮵ى العالم، وكل دولة ﮳ٮها عدد
من اإلٮ﮴﮵ڡاعات دا﮲حل مناط﮴ڡها الم﮲حتل﮲ڡة اليت ٮ﮴ع﮳ٮر عن ال﮳ٮٮ﮵ئة ال﮳ح﮲عرا﮲ڡٮ﮵ة والث﮴ڡا﮲ڡٮ﮵ة النا﮳ٮعة
منها. أما العنصر الثالث ﮲ڡهو الطا﮳ٮع الصوٮ﮴﮵ى هو ذلك الصوت ذو الص﮲ڡة ال﮲حاصة الذي
ٮ﮵صدر عن وسٮ﮵ط موسٮ﮴﮵ڡ﮵ى إذ كما ٮ﮵ستطٮ﮵ع أي إ﮲ٮسان التمٮ﮵ٮ﮵ز ﮳ٮٮ﮵ن اللون األ﮳ٮٮ﮵ض واللون
األ﮲حضر، كذلك ٮ﮵عد التمٮ﮵ٮ﮵ز ﮳ٮٮ﮵ن الطوا﮳ٮع الصوٮ﮴ٮ﮵ة الم﮲حتل﮲ڡة من األحاسٮ﮵س ال﮲ڡطرٮ﮵ة اليت
ٮ﮴ولد معنا ولٮ﮵س من المهم معر﮲ڡة در﮳حات األصوات وأسماء اآلالت، ولكن ما ٮ﮵عنٮ﮵نا هو

معر﮲ڡة ال﮲ڡرق ﮲ڡ﮵ى ﮲ٮوع الصوت عند االستماع ألي منهم.
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﮴ٮحلٮ﮵ل ﮲ٮ﮴ڡدي أل﮲عا﮲ٮ﮵ى أم كلثوم وع﮳ٮدالوهاب

و﮴ٮستشهد ال﮳ٮاحثة هنا ٮ﮳أن هناك آالت موسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة ٮ﮵تسم صوٮ﮴ها ٮ﮳ال﮴ڡوة مثل آالت الن﮲ڡخ
النحاسٮ﮵ة، ﮳ٮٮ﮵نما هناك أ﮲حرى ٮ﮵تسم صوٮ﮴ها ٮ﮳أ﮳حواء الط﮲ڡولة وال﮳ٮراءة مثل األكسٮ﮵لٮ﮲﮵ڡون
وأ﮲ٮواع ٮ﮶الثة ٮ﮵تسم طا﮳ٮعها الصوٮ﮴﮵ى ٮ﮳الش﮳حن النسيب مثل الكالرٮ﮵نٮ﮵ت واألو﮳ٮوا وال﮲ڡا﮳حوت،
ورا﮳ٮعة ٮ﮳ال﮳ٮه﮳حة وال﮲ڡرح والتألق وأصوات العصا﮲ڡٮ﮵ر مثل آلة ال﮲ڡوت الك﮳ٮٮ﮵ر والص﮲عٮ﮵ر، ﮲حاصة
عند عزف النوٮ﮴ات السرٮ﮵عة ومتوسطة السرعة، و﮲حامسة ٮ﮵تسم صوٮ﮴ها ٮ﮳العمق والحزن
مثل آلة ال﮲ڡٮ﮵ولٮ﮵نتشٮ﮵للو وهذا ما ٮ﮳﮵حعل التعرف عىل أصوات اآلالت الموسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة وال﮳ٮشرٮ﮵ة

والتمٮ﮵ٮ﮵ز ﮳ٮٮ﮵نها من أساسٮ﮵ات التذوق الموسٮ﮴﮵ڡ﮵ى.

﮳حمعت ﮲ڡراج ٮ﮶الٮ﮶ٮ﮵ن ﮲ٮوٮ﮴ة موسٮ﮴﮵ڡٮ﮵ة ألعمال ﮲عنأٮٮ﮵ة شهٮ﮵رة حٮ﮵ث حللت سردٮ﮵ا عناصر كل
أ﮲عنٮ﮵ة وعال﮴ڡة أ﮳حزأٮها ﮳ٮ﮳ٮعضها، وذلك ٮ﮳است﮲حدام عدد من الن﮲طرٮ﮵ات الن﮴ڡدٮ﮵ة مثل الن﮴ڡد
الت﮲ڡسٮ﮵ري أو الت﮴ڡدٮ﮵ري والن﮴ڡد السٮ﮵اڡ﮴﮵ى والن﮴ڡد التحلٮ﮵يل، و﮴ڡد ﮲حصصت ال﮲ڡصل األول
لتحلٮ﮵ل م﮳حموعة من األ﮲عنٮ﮵ات العاط﮲ڡٮ﮵ة و﮴ٮضّمن إحدى عشرة أ﮲عنٮ﮵ة ألم كلثوم ومحمد

ع﮳ٮدالوهاب وع﮳ٮدالحلٮ﮵م حا﮲ڡظ ووردة ومحمد ع﮳ٮدالمطلب، ﮳ٮٮ﮵نما ﮲حصصت ال﮲ڡصل الثا﮲ٮ﮵ى
لأل﮲عنٮ﮵ات الوطنٮ﮵ة، ٮ﮶م ﮴ٮطر﮴ڡت ﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡصل الثالث إلى ﮴ٮحلٮ﮵ل م﮳حموعة من أ﮲عنٮ﮵ات

المناس﮳ٮات اليت ﮲ٮسمعها ﮲ڡ﮵ى المناس﮳ٮات السنوٮ﮵ة أو المرٮ﮴﮳ٮطة ٮ﮳أحداث ٮ﮴ارٮ﮲﮵حٮ﮵ة محددة
مثل أ﮲عنٮ﮵ات “رمضان ﮳حا﮲ٮا، مرحب شهر الصوم، ٮ﮵ا لٮ﮵لة العٮ﮵د آ﮲ٮستٮ﮵نا، عندي ﮲حطاب عا﮳حل
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إلٮ﮵ك”.

 و﮲ڡ﮵ى ال﮲ڡصل الرا﮳ٮع تناولت ال﮳ٮاحثة “أ﮲عنٮ﮵ات ذات طا﮳ٮع ﮲حاص”، حٮ﮵ث تناولت أ﮲عنٮ﮵ات لها
﮳حا﮲ٮب ﮲ڡلس﮲ڡ﮵ى مثل رٮ﮳اعٮ﮵ات ال﮲حٮ﮵ام ألم كلثوم، أو أ﮲حرى تت﮲عىن ٮ﮳الط﮳ٮٮ﮵عة مثل “ٮ﮵ا ﮳ٮدع
الورد” ألسمهان حٮ﮵ث رأت أن هاٮ﮴ٮ﮵ن األ﮲عنٮ﮵تٮ﮵ن لهما طا﮳ٮع ﮲حاص ﮳ٮعٮ﮵دا عن التصنٮ﮵ف

الواضح لأل﮲عنٮ﮵ات السا﮳ٮ﮴ڡة.


