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عیدٍ  ثابتِ  بقلمِ   
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وصرامة نفةوأ قّوة تفیض فالمنكو لراقصة لوحة  

 
 في طالبًا كنتُ  عندما مّرة ألّول الفالمنكو رقصة شاھدتُ 
 من أتعّجبُ  كنتُ . عاًما عشرین نحو قبل زیورخ، جامعة
تي الجدّیّة ّ  كیف أفھم لم .الّراقصة وجھ مالمح على تبدو ال

ّھو بین الجمعُ  یمكن  راقصة أو لراقص یمكن وكیف والجدّ، الل
ا فیھا لمبالغا الجدّیّة ھذه بمثل یكونا أن  الّسنونَ  ومّرتِ . حق
ّاریخیّة وجذوره الفنّ  ھذا لدراسة فرصة أجدَ  أن دونَ   وفي. الت

 االستشراق عمیدةَ  قابلتُ  الماضي القرنِ  تسعینیّات مطلع
ّا الّصدیقة األلمانّي،  الوقت ذلك في كنتُ . شیمل ماري أن

 ویعرفُ . اإلسالم في العقالنيّ  الفكر تاریخ بدراسةِ  مشغوًال 
ّجربة ھذه بمثل مرّ  من  أحاسیس من عندئذٍ  المرء ینتابُ  ما الت

ًا تصل قویّة  فتنة بسبب والغرور، االستعالء درجة إلى أحیان
 غیر ھو ما كلّ  استحقرّ  كنتُ ». الكالم علم« ودراسة العقل،

ّا شخصیّة لكنّ . الّصوفيّ  الفكر وخاّصة عقالنّي،  ماري أن
ّع لتيوجع وإعجابي، اھتمامي أثارت شیمل  دراسة إلى أتطل



ّصّوف« مادّة دّرست فھي. أعمالھا  جامعة« في» اإلسالميّ  الت
: وكتابھا. عاًما وعشرین خمسةٍ  نحو األمریكیّة» ھارفارد

 الكالسیكیّة المراجع من یعتبر مازال» لإلسالم صوفیّة أبعاد«
 عن شیمل سألتني. وأمریكا أوروبّا جامعات في التّصّوف عن

 تدرَس  أن البدّ : «قالت ثمّ  الوقِت، ذلك في يوأعمال دراساتي
ّى الّصوفیّة،  سنواتٍ  بعدّة ذلكَ  وبعد»! معارفك تكتمل حت

 أن وبعد. العربیّة إلي األلمانیّة من أعمالھا أحد أترجم شرعتُ 
ّرجمة، من انتھیت . نشرھا فرفضتُ  عنھا، راضیًا أكن لم الت

 مرارة،ب تنتقدني وجعلت شدیدًا، غضبًا شیمل منّي فغضبت
ّتك في جدا تبالغ أنت: «قائلة  من أكثر حنبليّ  أنت. دق

ّرجمة عن رضائي عدم سبب وكان»! الحنابلة  شعوري ھو الت
 بلدان إلى سافرت قد فھي. الوقتِ  ذلك في معلوماتي بنقص
 ھناك، اإلسالمیّة اآلثار بنفسھا وشاھدت اإلسالمّي، العالم

ًا فوصفتھا ًا حیا وصف  اآلثار ھذه أشاھد لم نيأنّ  حین في. رشیق
 القارئ إلى النّصّ  روح نقل عن بالعجز فشعرتُ  اإلسالمیّة،

ّسّرع عن النّشر تأجیل ففّضلت العربّي،  لم ترجمة نشر في الت
 الدّول، ھذه شاھدتِ  أنت: «لھا قلتُ . عنھا راضیًا أكن
 إّال  اإلسالميّ  عالمنا دول من أرَ  فلمَ  أنا، أّما. وصفھا فأحسنتِ 
ا أو دولتین ً : بمواساة وقالت إلّي، شیمل نظرت». فقط ثالث

 قریبًا، الدّول ھذه تزور وسوف صغیًرا، مازلتَ  أنت«
 سنة ربیع وفي». اإلسالمیّة آثارھا من تریدُ  ما وتشاھد

 مّرة ألّول األندلس زیارة قّررت حیث البدایة، كانتِ  م١٩٩٩
» غرناطة« مدینتي على ھذه زیارتي اقتصرت. حیاتي في
 في» بالن ھوتیل« شركة مدیرة نانسي، قامت». رطبةق«و

 أجمل لي انتقت حیث لي، الّالزمة الحجوزات بعمل زیورخ،



 فندق: «ھو األّول العریقتیِن، المدینتینِ  ھاتین في فندقین
اني ،»)الحمراء قصر فندق: «أي» (باالس الھامبرا ّ : ھو والث

 معي حامًال  األندلس إلى ذھبتُ  وھكذا». أوكسیدنتال فندق«
ًا ًا، حنین ًا عمیق ًا كثیًرا، وشوق  األجداد آثار لرؤیة عجیبًا وتلّھف

 الفخم،» الحمراء قصر« فندق إلى أصل أكد لم. اآلباء وأمجاد
ّى  فجأة تذّكرتُ ». الفالمنكو« في أفّكر نفسي وجدتُ  حت

 موظفِ  إلى ذھبتُ . الّراقي الفنّ  لھذا العربیّة الجذور
. غرناطة في الفنّ  ھذا مشاھدة یّةإمكان عن سألتھ. االستقبال

 أن رجوتھ. األصیلة» الفالمنكو « مدینة ھي غرناطة إنّ  قال
 في العروض ھذه یُقدّم مكانٍ  أفضل في مائدة لي یحجز

 أحیاء أحد إلى أجرة سیّارة أخذتني المحدّد الموعد في. المدینة
 وجبة تشمل الدّخول رسوم كانت. القدیمة غرناطة مدینة
 وأدركتُ . الفالمنكو لرقصة عروض عدّة دةومشاھ عشاء
 في نظیره عن یختلفُ  أسبانیا في الحیاة نظام أنّ  مّرة ألّول

 قبل یبدأ لن العرض أنّ  الحظت الدّخول تذكرة ففي. سویسرا
 سیكون» العشاء« وجبة تناول أنّ  یعني وھذا. مساءً  العاشرة

 یرالكب االختالف ھذا من اندھشت. مساءً  العاشرة بعد أیًضا
 سویسرا في. الیوم ساعات تقسیم في وأسبانیا سویسرا بین

ّاسُ  یتناول  الّسابعة أو الّسادسة حدود في» العشاء« وجبة الن
ّات أسبانیا جنوب وفي. مساءً   قبل» العشاء« یتناولون ال بالذ

 المحجوزة، مائدتي إلى المسرح مدیر قادني. مساءً  العاشرة
بقلیل بعدھا العرض لینطلق . 
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غرناطة مدینة حانات إحدى في فالمنكو راقصة  



 
. وراقصة لراقص مختلفة رقصات من یتكّون العرض كان 

ّھما الحظتُ  ًا یرقصان ال أن  على منھما كلّ  یرقص بل أبدًا، مع
ّات الّراقصة وجھ تعبیرات أتذّكر مازلتُ . حدة  االبتسامة. بالذ

ّوبال. ممنوعة ّھ الجسم یغطي ث  الھزار أو للھو مجال ال. كل
 مالمح. ضاریّة حربیّة معركة ھذه. رقصة لیست ھذه. ھنا

ُعبّر الوجھ  األرض قرع. والكبریاء واألنفة، القّوة، عن ت
 وتعلن تقول الّراقصة. وسحقھ العدو ضرب إلى یرمز باألقدام

ّھا  في لقیحم أّال  المشاھد وعلى مقدّسة، حربیّة مھّمة في أن
 العدو سحق في استبسالھا إلى ینظر بل جسدھا، مفاتن
 ھو. الّصاعقة جنود مالبس یشبھ یكاد الّراقصة ثوب. ودحره

 أو الھزل، أو للعبث، مجال ال. للمعارك ومصّمم للقتال، معدّ 
ّھو  أو حیاة ومعركة مصیریّة، مھّمة ھو بل. الفالمنكو في الل

 ال رادیكاليّ  فھم ذاھ. أفھمھ كما الفالمنكو ھو ھذا. موت
ّاس معظم ألنّ  محالة، ًا الفالمنكو یعتبرون الن  ألوان من لون
ّھو  محّمد صدیقي بفھم یذّكرني ھذا فھمي. والّطرب الل

ّحّكم أستاذ منصور،  لإلسالم، زیورخ، جامعة في اآلليّ  الت
 إذا: «لھ قلتُ ». وأخالق وعمل علم ھو اإلسالم: «یقول حیث

ّعریف ھذا طبّقنا  في ینجح فلن عصرنا، مسلمي لىع الت
 ھذا: «قال». فقط المئة في اثنان أو واحد إّال  االمتحان،

ًا عایشتھ ما بالفعل وھذا»! صحیح  فقد. الفالمنكو مع الحق
 أشعر لم الفالمنكو، لرقص كثیرة عروًضا ذلك بعد شاھدتُ 

 من أكثر شاھدتُ  قرطبة في. أدائھا في صدق أو أصالة بأيّ 
 مخّصصة عروض. الفالمنكو قصلر» تجاريّ « عرض
ذین للّسیّاح ّ ًا یعرفون ال ال  الّراقي الفنّ  ھذا تاریخ عن شیئ



» دوناس الس« فندق مدیر دعاني بسنوات ذلك وبعد. العریق
 فلّما. الفندق في» الفالمنكو « عرض لحضور ماربیا، في
. لألداء جدا الّضعیف المستوى صدمني بحماس، الدّعوة لبّیت

ّالي الیومِ  في رالمدی سألني  لھذا لیس: «لھ فقلتُ . رأیي عن الت
: وقال متعّجبًا، إليّ  فنظر». الحقیقيّ  بالفالمنكو عالقة الّرقص

ذین الّسیّاح كلّ  أعجب العرض لكنّ « ّ : قلت»! حضروه ال
ًا یفھمون ال ألّنھم« الفالمنكو عن شیئ ». 
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ّب ویبكي ینتحب بل یغني، ال الفالمنكو منشد م ویتعذ ّ ویتأل  

 
 المطرب، إلى اإلشارة بدون» الفالمنكو« صورة تكتمل ولیس

 لدى والّصرامة الجدّیّة فعنصر. المنشد أو المغنّي، أو
. والحزن الكآبة عنصر الفالمنكو مغنى لدى یقابلھ الّراقصات

ا رھیب فنّ  نم لھ فیا  بل ناس، یا ترقص، ال الّراقصة. حق
م وینتحب یبكي بل یغني، ال والمغنىّ . تقاتل ّ  فنّ  إنّ . ویتأل

 تاریًخا لنا یلّخص فنّ  ھو بل عادیّا، لیس فنّ  ھو الفالمنكو
ّكریات من واآلالم، األمجاد من طویًال   والمشاعر األلیمة، الذ

 .العمیقة

 معتبًرا الّرقص، موضوع عن الكتابة على البعضُ  یعترضُ  قد
 عالم إلى اإلیمان، دائرة من وخروج وإلحاد، كفر ھذا أنّ 

 یأمرنا الحنیف فدیننا. كذلك األمر لیس لكن. والخالعة الفجر
 اإلسالم من ولیس. حولنا یدور ما كلّ  وبدراسة العلم، بطلب

ّسّرع شيء في ّا اختالفھم لمجرد بالكفر، اآلخرین بوسم الت . عن
 صارت المتقدّمة المجتمعات أنّ  ھو ھذا كلّ  من واألھم



 فالرقص. العالج من كنوع ھذا عصرنا في الّرقص تستخدم
 خلیعة تكون وقد ھادفة، جادّة تكون قد والحركة حركة،
 لحفظ اإلنساني، الجسم یحتاجھا الحركات ھذه. داعرة

 والّرقص. فقدھا بعد استردادھا في المساعدة أو الّصّحة،
ّعبیر وسائل من وسیلة ھو ھذا عن فضًال  ّيّ  الت  أن ویكفي. الفن
 یعرف وتشدّدًا تحفًظا العربیّة المجتمعات أشدّ  أنّ  نالحظَ 

 لعالج یكون قد إذن الّرقص. ویمارسونھ الّرقص، أفرادھا
ّفس على الّسرور إلدخال أو عارض، مرض من الجسم  من الن

الجسم تحریك خالل . 
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 وقّوة وجدّیّة بصرامة الحربیّة معركتھا تفتتح فالمنكو راقصة
 وعّزة

 
 
 

ّاریخیّة الروایات بعض تحكي  أنّ  الت
 سقوط بعد ظھرت قد األسبانیّة األندلسیّة الفالمنكو رقصة

 الحكم على الكاثولیك واستیالء المسلمین، وھزیمة األندلس،
 بعض استدعى الكاثولیك مالحّكا أحد إنّ  فیُقالُ . أسبانیا في

ّساء  النساء ھؤالء وكانت. أمامھ لیرقصن العربیات، الن
 في العربيّ  الحكم سقوط من ساخطات، ناقمات، غاضبات،
ّعبیر فإردن األندلس،  وإبالغ العربّي، الكبریاء مشاعر عن الت

 في المسلمین على انتصروا یكونون قد الكاثولیك أنّ  الحاكم
ّھم إّال  معركة، . أبدًا یھزموھم ولن المسلمین، یھزموا لم أن

ُعبّر الّرقصة ھذه نشأت ھكذا ُعلن االستسالم، رفض عن لت  وت



 النّسوة ھؤالء انتصار وتصّوّ◌ر بل العربّي، الكبریاء عن
 ھذا أثناء رحاھا جرت رھیبة حربیّة معركة في أعدائھن على

 األرض قرع عن النساء تتوقفِ  لم حیث الّراقص، العرض
 إلیھم ویوجھن العرب، أعداء یصارعن وكأنھن ،بأقدامھن
 معالم ألھم معقوًال  تفسیًرا تقدّم الّروایة ھذه. قاضیة ضربات

والحزن والكبریاء، الجدیة،: الفالمنكو رقصة . 

 
موسیقى ھو الفالمنكو  

رقصة فھناك. الفالمنكو رقصة من مختلفة أنواع ثمة  
Alegrias وّي،ق نشیط وغناء مرحة بموسیقى تتمیز وھي 

رقصة ثمّ . خفیف ورقص  Sevillanas سریعة رقصة وھي 
. واألعیاد األفراح أثناء تمارس ما وغالبًا فردین، یمارسھا

تي Soleares ورقصة ّ . جلیل وإیقاع وقورة، بأنغام تتمیّز ال
الـ أشكال أقدم من وھي  cante jondo  (  ثم -     )عمیقة أغنیة

تي  Soleá por Bulerias رقصة ّ » الفالمنكو ملكة« ھاإنّ  یقال ال
 رقصة من قلیًال  أسرع وھي   المتحفظة، والقّوة بالوقار وتتمیّز

رقصة ثم -  soleares الـ  Bulerias  معبّرة رقصة وھي 
ّھا. والفرح بالّسرور أغنیتھا تتمیّز. ظریفة  أیًضا تحتوي لكن

من عناصر على  Jondo  ّب  اإلحساس من عالیة درجة وتتطل
ّغم  ارتجال یمكن حیث بالمرونة، أیًضا الّرقصة هھذ تتمیّز. بالن

رقصة ثمّ . أشكالھا من كثیر  Fandangos de Huelva   وھي 
 أسبانیّة، وشمال عربیّة بمؤثرات قدیم، شكل ذات رقصة

رقصة مثل مثلھا الّشعبیّة، الّرقصات ضمن تصنیفھا ویمكن  
Sevillanas  - رقصة ثم  Siguiriyas  بالحزن أنغامھا وتتمیز 



ّل دید،الشّ   موسیقى أو نشید. الكالسیكیّة الفالمنكو رقصة وتمث
 والحزن الّشدید والغضب الّضاربة بالقّوة تتمیز الّرقصة ھذه

الـ رقصة تمارس ھذا عصرنا في. العمیق  siguiriya  ما وھو 
الـ ألحان على والّرقص الغناء. الماضي في یحدث یكن لم  

siguiriya  ّب ّعبیر، قّوة من عالیة درجة یتطل  قویّة وشخصیّة الت
ورقصة. األلحان ھذه عن المعبّر الّراقص من  Toná  وتعتبر 

 ورقصة. الفالمنكو أناشید أصناف أقدم
تي  Tangos التانجوس ّ ّانجو برقصة عالقة أيّ  تربطھا ال ال  الت

 للفالمنكو، جدا القدیمة األشكال من تعدّ  حیث -  األرجنتینیّة
الـ یكّون. بسھولة تذّكره یمكن إیقاع ذات وھي  Tangos  الـ مع  

siguiriya  والـ soleá  والـ toná  للفالمنكو الّزاویة حجر .
ّمییز ینبغي ّانجو ورقصة ھذه، الفالمنكو رقصة بین الت  في الت

رقصة تأتي ثمّ . الّالتینیّة أمریكا  Tientos تطّورت رقصة ھي 
الـ من وانبثقت  Tangos ّھا  ئة،بطی األخیرة، ھذه بعكس لكن

الـ من واحدة وتعتبر  cante grande. 

 
 راقصة أشھر - كورتي نینا مع حوار

سویسریّة فالمنكو  
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كورتي نینا الّسویسریّة  

 
تي الّرسالة ھي ما: سؤال ّ الفالمنكو؟ رقص عنھا یُعبّر ال  



ًا سؤال: جواب ّھ. شائق  كشكل» كوالفالمن « وجود یفترض لكن
ّيّ  ّنا اعتقادي في. واضح فن  ھذا طرح الیوم نستطیع ال أن

 وتجاریّة ثقافیّة مؤثرات استوعب قد الفالمنكو إنّ . االفتراض
 على لستُ « بـ تبدأ جدا كثیرة أشكال لھ صارت بحیث جّمة،

ُحبّك إنّي« بـ مروًرا ،»یُرام ما  أرید إنّى« إلى وصوًال  ،»أ
 تكمن -  نظري وجھة من - لفالمنكوا روح أنّ  إّال ». أموالك

وماضیھ تاریخھ في . 

ّاریخ ظلمة في لألسف تقبع مازالت الفالمنكو جذور إنّ   أو الت
ّشدید على یحرصون الغجر إنّ  صحیح. عتمتھ  ھذا أنّ  على الت

ّيّ  الّشكل ّأثیرات أنّ  إّال . عندھم ُولد قد الفن  العربیّة الت
 في الفالمنكو نشأ لقد. تجاھلھا یمكن ال القدیمة واألسبانیّة

ّنكیل أعمال من غاضبة شاكیة حزینة كنغمة البدایة  والقمع الت
تي ّ  الغجر إنّ  بل. والغجر الفّالحین من الفقراء منھا عانى ال
 حقوق، أيّ  لھم یكن لم! القانونیّة الحمایة من محرومینَ  كانوا

ـسُّـفِ  معّرضین وكانوا َ  ھناك كان. وقھرھم اآلخرین ِلتَـع
 المناسبات أنّ  إّال . والحزن للّشكوى كافیة ودوافع أسباب

 مثل ومعاشة، وملموسة محسوسة أیًضا كانت الّسعیدة
 من ذلك وغیر طفل، والدة ولحظة بالحّب، اإلحساس

الّسعیدة اللحظات . 

ُنقلُ  كانت بل كتابیا، األغاني تُحفظ لم  تطّورت حیث شفویا، ت
 اندمجوا. لمستمعونوا المغنيّ  ھناك كان. األجیال مرّ  على

ًا  األرض ضربوا صفقوا،. بھا وانتشوا الموسیقى في جمیع
 الدُّفّ  مثل بسیطة، آالت ذلك بعد دُمجت ثمّ . رقصوا بأقدامھم،

ّامبورین أو الّرّق،( ُدخل طویل بوقت ذلك وبعد ،)الت . الجیتار أ
ًا الفالمنكو سلك لقد  فقد یكون أن المرّجح من طویًال، طریق



 ونیران الحقول، من بدایة وذلك معالمھ، مأھ بعض خاللھ
ّى الحقول، وعربات الحقول، الحدیث المسرح خشبة حت . 

 للحیاة مرآة -  ولألسف الغالب في - الیوم الفالمنكو یعد لم
 محبّبة مجموعة مجّرد األحیان من كثیر في صار بل الیومیّة،

ّمطیّة الّصور من  عظماء لدى ونشاھد نلمس ھذا وبرغم. الن
ًا( مالنخولیا: ھذا عصرنا في الفالمنكو يمطرب  وقّوة، ،)حزن

ًا أّنھا یبدو وتوّحًشا، . القدیمة الجذور ھذه من أتت قد جمیع
رائع شيء . 

ّسبة  جذوره عن النّظر بصرف -  الفالمنكو فإنّ  لي بالن
ّاریخیّة ّعبیِر  وسیلة ھو - الت  وعلى. وذاتي شخصیّتي عن للت

ّف لم طویلة سنوات مدى  بدمج قمت الّرقص عن فیھا أتوق
 روحي من جزًءا صار بحیث شخصیّتي، في وروحھ طبیعتھ

 من ووجوده جوھره نفسھ الفالمنكو استلھم فمثلما. ونفسي
ّقافات ّغییر دائم وكان األخرى، الث ّعدیل، الت  أنا قمت والت

ونفسي روحي من جزًءا وجعلھ بتعدیلھ بدوري !! 

. الفالمنكو راقصة فسين أعتبر أو أسّمى أن أحبُّ  ال الیوم أنا
ّقلیدیّة الحركات عن تكون ما أبعد فحركاتي  لھذا الموروثة الت

ّيّ  الّشكل ّني صحیح. الفن  ألساتذة احترام أعظم أكنّ  أن
 إلى واآلليّ  البھلوانيّ  الّطابع أنّ  إّال . األسبان الفالمنكو رقص

ّذي ما حدٍّ  . أدائي تطویر على یساعدني ال عروضھم یُمیّز ال
 بعض لصیاغة الفالمنكو، »أبجدیة« استخدم فأنا ھذا وبرغم
 وحركاتھ، وأنغامھ، الفالمنكو، ألوان استخدم أنا. لغتي كلمات

ّجاھات المصحوبة حركاتي إلى وضّمھا إدخالھا أجل من  بات
وتعدیلھا وتغییرھا، نقلھا، خالل من وذلك أخرى، موسیقیّة . 
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بالجینس الفالمنكو رقصات إحدى تؤدّي كورتي نینا  

 
الفالمنكو؟ عشقك مصدر ھو ما: سؤال  

ھ بیت في نشأت أنا: جواب ّ  یعزفُ   أبي كان!! موسیقى كل
 الموسیقیّة زیورخ قاعة أوركسترا في الكمان تشبھ آلة على
َايّ  وكان ،)تونھالھ(  كانت. بالمھنة موسیقّیین أیًضا شقیق

تي البیئة في توقف الب تعزف الموسیقى ّ  كما. فیھا تربّیتُ  ال
. الموسیقیّة الحفالت من كثیر بحضور كأطفال لنا ُسمحَ 

ّنا أتذّكر مازلتُ   األوبرا حفالت بعد البیت إلى نعود كنا أن
األوبرا أغاني من سمعناه ما أحسن نغني ونحن المسائیة . 

ّم في حصًصا أخذت البدایة في  البیانو، على العزف تعل
ّمت ّطبعوبال  االشتغال باب كان. البالیھ رقص أیًضا تعل

 بدأت عندما مصراعیھ، على أمامي مفتوًحا إذن بالموسیقى
م في ّ ّني ھو ھنا الغریب. الفالمنكو تعل نس بألفة أحسست أن ُ  - وأ

 المألوفة غیر الفالمنكو عروض تجاه - زمیالتي معظم بعكس
 عثرت قد وكأنّى شيء كلّ  بدا. أوروبا وسط لدول بالنسبة

ًا أنّ  لو كما أو الموسیقّي، وطني على  في كان بداخلي ما شیئ
الموسیقى ھذه سماع انتظار . 

 حیاتي من الّصعبة الفترة في لي معین خیر الفالمنكو كان
تي ّ ًا جعلتھ حیث والدّي، عن فیھا انفصلت ال  لحیاتي، ھدف

. وتطوري نموي مرحلة في لي مرشد خیر كان وحیث
تي األولي المّرات تحّولتِ  ّ  نواة إلى أسبانیا في فیھا أقمت ال

لشخصیتي أساسیّة . 

 



بالعرب؟ الفالمنكو صلة ھي ما: سؤال  

 على كثب عن تعّرفت العربیّة للدّول زیاراتي أثناء: جواب
 یلمس أن المرء بوسع. وحبّ  بحماس العربیّة الموسیقى

ّشابھ  والموسیقى الفالمنكو بین للنّظر الملفت الّشامل الت
ّسبة بمستغرب ھذا لیس. عربیّةال  العرب حكم لقد. لي بالن

ّقافة المسلمون جلب. عام ألف من یقرب ما أسبانیا  الث
 األندلس مدن تُظھر. اإلیبیریّة الجزیرة شبھ إلى والحضارة

 الحضارة تفّوق مدى - وأشبلیة كغرناطة -  بوضوح الیوم
الوقت ذلك في الغربیّة نظیرتھا على العربیّة . 

 وتفسیره الفالمنكو ألحان أنّ  بسھولة یثبت أن لمرءا بوسع
 یحمالن -  غرناطة في العربیّة العمارة مثل مثلھما -  الغنائيّ 

العربيّ  الّطابع بوضوح . 

ّي الفالمنكو كان وإذا  الموسیقى بمعالم تربطھ ال ھذا یومنا حت
 مّما أیًضا فھذا القلیل، من أقلّ  إّال  أوروبا وسط في األصیلة

 على أیًضا ینطبق بالّطبع ھذا. الھاّمة الّشرقیّة هجذور یثبت
 .الّرقص

 لغة الفالمنكو طّور لقد. عربیّة موسیقى لیس الفالمنكو أنّ  بید
ة نغمیّة ّ  نسخة مجّرد عن تكون ما أبعد ھي بھ، خاّصة مستقل
 الوقت في وھو. العربیّة الموسیقى من ماسخة صورة أو باھتة

نفسھ بالقدر وبیّونواألور العرب یقدّره قالب نفسھ . 

 
تي العربیّة المدن ھي ما: سؤال ّ بزیارتھا؟ قمت ال  

 في تونس إلى قادتنا العربيّ  العالم في جوالتي أّول: جواب
تي الحفالت أتذّكر مازلتُ . الفالمنكو لرقص احترافي بدایة ّ  ال

 المنستیر ومرفأ سوسة، مدینة في الّطلق الھواء في أقمتھا



 قرطاجة ومسرح ،)سوسة والیة يف الحّمامات خلیج على(
 .المدّرج

 اإلمارات دولة في للّرقص فرص عدّة لي أتیحت ذلك بعد
ّحدة العربیّة  كبیرة حفالت فقط لیس ھناك أقمت حیث - المت

 درجة مناسبات« خاّصة حفالت أیًضا لكن للجمھور، متاحة
 في وكذلك مغلقة، داخلیة قاعات في بالّطبع أقیمت - » أولى

مكشوفة یّةخارج ساحات . 

 قطر، في والدّوحة والبحرین، دبي، في رائعة حفالت أقمت
 بلقطات مصحوبة ظبي، أبي جدا العصریّة المدینة في وكذلك

ّشیكو« مع مذھلة صور  واألسطورة ،»والغجر الت
 سویسریّة وراقصة بالتا، دل مانیتاس الجنوبفرنسیّة

ظبي أبي شواطئ وعلى رائعة، سفینة فوق» غجریّة« . 

 في طویلة ساعات قضیت حیث بعمان، مسقط في ذلكك
 الفضیّة المجوھرات علب بین محتارة وأنا وتجّولت األسواق،

تي بالمیناء المغطاة ّ  األبواب أقفال وبین تُحصى، ال ال
 الخواتم وبینَ  الجمال، الّرائعة القدیمة الحدیدیّة وكوالینھا

 زمالئي دواعتق الّریح، بسرعة الوقت مرّ . الفضیّة والقالئد
ًا الّشرطة أبلغوا حیث ُخطفت، أو منھم، تھت أنّي ًا خوف  وقلق
 أساوم وأنا علي عثروا األخیرة اللحظة في. عني لتبحث عليّ 

ّعناع الشاي وأحتسي الّطیّبین، الباعة ّفائس ھذه بین بالن  الن
والحدیدیّة الفضیّة . 

ّب عربيٌّ  شابٌّ  أھداني   إلى بإرشادنا قام قد كان - نبیھ مھذ
ّغة وطنھ لنا یقدّم أن وحاول قطر، في الجمیلة المعالم  بالل

ّفیسة طاقیتھ الوداع عند -  اإلنجلیزیّة بالید المشغولة الن . 

 أوبرا في م٢٠٠٥ سنة كانت العربي العالم في حفالتي آخر



األسكندریة وأوبرا القاھرة، . 

 
فنّك؟ وتجاه تجاھك العرب یتصّرف كیف: سؤال  

 فالمنكو نجوم فرقتي في كان ستون زرتُ  عندما: جواب
 الجانبین أنّ  شعرت. مورنتا إنریكا مثل مشھورون، أسبان

 اآلخر، على منھما كلّ  لیتعّود الوقت، بعض إلى بحاجة كانا
ّقافیّة فاالختالفات. بعًضا بعضھما ویقدّر  ومرئیة محسوسة الث

 من شيء إلى األمرُ  یحتاج لذلك. الیومیّة الحیاة في أیًضا
ّفاؤل ّجاح أنّ  إّال . البدایة في االنفتاح من وشيء الت  یحّول الن

ّعب الجھد وسرور سعادة إلى والت . 

ًا ًا أعرف أن أستطیع ال یقین  ھذه على رقصاتي تأثیر مسبق
ّاس أمنح أن أودّ  أنا. العرب من المختلفة المجموعات ًا الن  شیئ

ًا لھم أسبّب أن أرید وال إیجابیًا، قرف . 

 البرقع أو الحجاب ترتدي عربیّة امرأة لفع ردّ  تُرى یا ھو فما
ُعبّر أوروبیّة سیّدة تجاه  الّطریقة بھذه مشاعرھا عن ت

 المجتمعات ھذه تجاه باالرتیاح أشعر لم الواقع في الّشخصیّة؟
ّقافیة البنى ذات ّي ذلك أوروبا، عن تماًما المختلفة الث  كنتُ  ألن
ّقافیة بنىال ھذه إلى أسأت قد قصد بدون وكأنّى أحسّ  دائًما  الث
 یبدأ بالّطبع ھذا. حفالتي خالل من باستفزازھا قمت أو

 .بالمالبس

ّقنا ھذا كلّ  برغم  نحظَ  ولم حفلة، كلّ  مع كبیًرا نجاًحا حق
ّاس استمتاع أیًضا لمسنا بل فحسب، الجمھور بتصفیق ّنا الن  بفن
ًا. الّسعیدة المنبسطة وجوھھم خالل من  یأتي كان أحیان

 خشبة خلف إلى الّرجال، خاّصة ھور،الجم من متفّرجون
 عبّر األربع بزوجاتھ العرب الّرجال أحد. لتھنئتنا المسرح،



 یدي، على یشدّ  وھو سألني ثمّ . برقصاتي الّشدید إعجابھ عن
 من زوجة یوجد فال الخامسة، زوجتھ أصیر أن أرید كنتُ  إن

الّرقص في تنافسني أن تستطیع األربع زوجاتھ ! 

ّغمات على رقصتُ  األسكندریة، وأوبرا ،القاھرة أوبرا في  الن
 رقصاتي القت». الّسیمفونیّة القاھرة أوركسترا« لـ الّسیمفونیّة

ّحاِس  منَ  مدّورة صفیحة: الّصنج( بالّصنوج  األصفر الن
 بكعب األرض وضرب ،)للّطرب مثلھا أخرى على تُضربُ 
 مویللر، كریستوف الّسویسريّ  األوركسترا قائد بقیادة الحذاء،

غفیر جمھور استحسان . 

 األندلسي الجیتار عازف بصحبة راقیة حفلة أقمت دبي في
 لقد. الفنادق أجمل أحد في للفالمنكو، وفرقتي چوستیكیا پیپھ
ّى من وسیاسیّین أعمال رجال من المتكّون الجمھور عبّر  شت

الفالمنكو بأنغام الّشدید إعجابھ عن العالم أنحاء . 

ّقافيّ  عربال تسامح على یدلُّ  ومّما  بھ یقوم ما والحضاريّ  الث
 حفالت تنظیم من العرب من الكالسیكیّة الموسیقى عّشاق

دومینیجو بالسیدو مثل الغرب لمشاھیر . 

 ومعالم معّینة ألماكن زیارة لنا نّظموا الوقت ذلك في
 لتناول دعینا حیث ،»العرب برج« فندق مثلّ  اإلمارات،

 ھذا في حفلة إلحیاء الدعوة تلبیة أودُّ  كنتُ  كم. ھناك الغذاء
 لكنّي). م٢٠٠٥( السنة رأس عید في فرقتي مع الشھیر الفندق
 في حفلة بإقامة ارتباطي بسبب االعتذار، على مرغمة كنتُ 

العالم من آخر مكان في الموعد ھذا . 

 
 الكنیسة آباء قال. الّرقص یرفضون المتدیّنین من كثیرٌ : سؤال
». الّشیطان وجد لّرقص،ا وجد أینما« الوسطى القرون في



الّرقص؟ لمعارضي تقولین ماذا  

 النّظرة بھذه أشعر لم الّرقص لمھنة ممارستي طوال: جواب
 إلغاء تمّ  عندما وذلك. واحدة مّرة إّال  الّرقص تجاه العدائیة
 أمستردام، في الكاثولیكیّة للكنیسة معي تلیفزیونیّة مقابلة

الّرقص من العدائيّ  الموقف ھذا بسبب . 

ّي إّال . الّرأي ھذا بالّطبع تقبّلت متسامحة إنسانة اعتباريب  أن
ّى الموقف ھذا فھم في كبیرة صعوبة أجد مازلتُ   یومنا حت

 أوقات في وسرور طرب رقصات إقامة رفض إنّ . ھذا
 تتكّون ال الّسنة أنّ  بید. مفھوم طبیعيّ  أمر ھو والحداد، الحزن

ّھ. فقط وحداد حزن أیام من فھمال صعب موقف إن . 

 القرون في اإللھ باسم كثیرة أخرى أشیاء أیًضا حدثت لقد
ًا لھا عالقة ال أشیاء. الماضیة  من المسیح بھ نادى بما مطلق

ّسامح، ،»اآلخر حبّ «  رسالتھا معنى أفھم ال أشیاء والت
ًا ھذا عصرنا یكون أن المفترض من كان!! اإللھیة مختلف . 

ّسبةبا ھو شخصیًا أنا أمارسھ كما الّرقص إنّ   من نوع لي لن
 ما لكلّ  الّصادق وبالكشف باالنفتاح، عالقة لھ إنّ . الدّیانة
ّعبیر أحاول مشاعر من یجتالني . رقصاتي خالل من عنھا الت

 في المرء یرآه الموسیقى، في بھ أشعر ما وكلّ  أنا، كما فأنا
 أتقاسم. وعاطفة وانفتاح، بصدق، بل حیل، بال رقصاتي،
ًا ننح. الجمھور مع شخصیتي  بالّطاقة أنفسنا نشحن جمیع

تي القویة اإلیجابیّة ّ  تنطلق عندما. االنفتاح ھذا خالل من تنشأ ال
 إلى ذلك بعد لنعود الّطاقة، ھذه مضاعفة نستطیعُ  الّشرارة،

 یُصبح عندئذ. العظیم الّزاد بھذا تزودنا وقد الیومیّة الحیاة
ّصفیق ًا الت  من جمھورال مع بھ أشعر بما مقارنة جانبیًا، شیئ

ّحظات ھذه مثل. خالصة وسعادة نشوة  خالصة، سعادة تعدّ  الل



عبادة؟ ھذه ألیست. بھ یشعر أن للمرء یمكن ما أجمل ! 

ّذي الشخص عن أبحث إنّي  تكون لماذا لي یبیّن أن یستطیع ال
ّى. الّشیطان من الّسعادة مثل ّق األمر أنّ  أعتقد إن  برفض یتعل

 عصرنا في الّسیاسیّین بعض .لإلنسان العاطفیة القّوة منابع
 یتمّ  الموسیقى تعلیم فمدارس: المنابع ھذه قدر یعرفون ال ھذا

 في یحدث وھذا. والمسارح األوركسترا تصفیة ویتم غلقھا،
 وموتسارت وبیتھوفن، باخ، لحن أو نّظم حیث أوروبا، وسط

ًا ھذا ألیس. اإللھیة موسیقاھم ًا؟ شیئ فظیع !!  
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أندلسیّة حانة في فالمنكو راقصة  

 
الفالمنكو عن عاّمة مالحظات  

 مجموعة إلى لإلشارة یُطلق مصطلح ھو» الفالمنكو » -١
األندلسیّة والّرقصات األغاني من . 

ونشأتھ المصطلح، ھذا أصل حول كبیر اختالف ھناك -٢ . 

 مثل الّشعوب، شتى من مفترضة تأثیرات ھناك أن إذ -٣
 والیھود، والعرب، واإلغریق، والفینیقیّین، الـواندال،

 .واإلیبیریّینَ 

ّاسع القرن منذ -٤ الـ قام عشر الت  Gitanos  غجر أي 
ّأثیر بطابعھم الفالمنكو بطبع األندلس، فیھ والت . 

 أي الجیتانوس ھؤالء من الفالمنكو مطربي من كثیرٌ  -٥
األندلس غجر . 

 الموسیقى من عناصر على أیًضا ويیحت الفالمنكو أنّ  إّال  -٦
 الفالمنجو ویعدُّ . یھودیّة تأثیرات أو مؤثرات وكذلك العربیّة،



ّراث معالم أحد ألسبانیا الموسیقي الت . 

الكانتھ أّوًال : عناصر ثالثة من العادّة في الفالمنكو یتكّون -٧  
Cante  ّشید أي التوكیھ وثانیًا األغنیة، أو الن  

Toque   ا تار،الجی عزف  أي ً الـبایلھ وثالث  Baile  الّرقص أي .
والّرقص والجیتار، اإلنشاد،( ). 

اإلیقاع الخاّصة الفالمنكو عناصر من -٨  Compás - معظم 
 اثنى بطریقة بل ،٤-٤ أو ،٤-٣ بطریقة عزفھا یتمّ  ال األشكال

مختلفة وبتشدیدات عشریة، . 

 
ّشید  Cante الن

ّشید ّشید بجانب. الفالمنكو عناصر جمیع أساس ھو الن  الن
ّصفیق( اإلیقاع من الفالمنكو یتكّون والبالماس بالید، الت  

Palmas ) والّرقص ،  (Baile ) الجیتار وأخیًرا ، . 

ّشید یعدّ  ّسبة جدا الفھم صعب الن  أوروبا، وسط لشعوب بالن
ّغة بسبب أیًضا بل فحسُب، اإلیقاع بسبب لیس ّدة الل تي المعق ّ  ال

الغجر یستخدمھا . 

ّق الفالمنكو أناشید موضوعات تكون ام غالبًا : تعالج أو تتعل
والّظلم والمعاناة، المنال، صعب أو المفقود، الحبّ  . 
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الفالمنكو فنّ  من أساسيّ  جزء الجیتار  

 
 Toque الجیتار

 یكون ما وغالبًا الفالمنكو، في موسیقیّة آلة أھم ھو الجیتار



 بعكس الفالمنكو، جیتار ھیكل أو جسم. الّرجال من ازفونالع
ّع مسّطح، الكالسیكي، الجیتار  خشبیّة أصناف من ومصن

 تكون أن ینبغي إذ واضحة، مدویة، نغمة ولھ مختلفة،
 األرض وقرع الغناء، انطالق عند تقویة، بدون مسموعة،
الجیتار صانعي من كثیرٌ  ھناك. الّرقص عند باألقدام  

guitarreros وغرناطة مدرید في خاّصة أسبانیا، في . 
 بجانب. والّراقصة المغنيّ  الجیتار عازف یصاحب ما عادة

 عن فضًال  الّطبول، من مختلفة أصناف استخدام یتمّ  الجیتار
ّصفیق ویُعتبرُ  ھذا. الّصنوج بالید الت  Palmas  أساسیًا عنصًرا 

شدید قوي أّولھما التّصفیق، من نوعان یوجد. الفالمنكو في  
Palmas claras  - عمیق ھادئ تصفیق وثانیھما  Palmas 
sordas  - ّون ّھ قلیل، الجیّدون المصفق  ینبغي ما غالبًا ألن

ّصفیق علیھم ّة بسرعة دقائق عدّة الت  إلى یضاف. كبیرة ودق
ّصفیق تي الفرق تستخدمھا أخرى وسیلة الت ّ  تتقن ال

ا، الفالمنكو فنّ  ّسان طرقعة وھي حق  العنصر ھذا دمیستخ. الل
ّصفیق، معارضة أو مقابلة كوسیلة  یقومون من على ویطلق للت

ّصفیق، معارضي أي  contrapalmas بھا  یقومون حیث الت
ّسان بطرقعة ّصفیق مع متزامن غیر بإیقاع الل الت . 
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ّصفیق الموسیقى إیقاع على ترقص فالمنكو راقصة والت  

 
قص  Baile الرَّ

 أنّ  إذ مستغربًا ھذا لیس. الفالمنكو فنّ  محور ھو الّرقص
ّشید أو األغنیة بعد مباشرة ظھر الّرقص  الناحیة من الن



ّاریخیّة  تحتاجُ . الجیتار وأخیًرا اإلیقاع، ذلك بعد جاء ثمّ . الت
 یعتبرن فھن. شدید تركیز إلى الّراقصاتُ 

 المغنّي، باستثناء ،المطربین بقیة. ومحوره الفالمنكو قلب
. حركاتھا وفق عملھم ویضبطون الّراقصة، یتبعون

ّساء، مع الّرجال یرقص ال األصیل الفالمنكو في  باستثناء الن
أشبلیة رقصات  Sevillanas  تي ّ  ضمن تُحسب تعدْ  لم ال

الفالمنكو رقصات . 

 لھذه خصیًصا مصّمًما تقیلدیا حذًءا الّراقصات ترتدي
َـبَّـت يّ خشب بكعب الّرقصة،  بطریقة ومصنوع بالمسامیر، ُمـث

. األرض على ثابت بإیقاع بشدّة الّضرب على الّراقصة تساعد
 المغني إنشاد أثناء یحدث ال الحذاء بكعب األرض قرع أنّ  بید

ّد تفاعل ھناك. مقاطعھ  بینَ  العالقة تحكم صارمة وقوانین معق
 بتدئالم المشاھد على یصعب والّرقص، اإلنشاد أو الغناء

وھلة ألّول إدراكھا . 

یّة تتمحور ال الفالمنكو رقصات أنّ  بید ّ  األرض قرع حول كل
 من آخر نوع أي یوجد ال إذ. معین ثابت بإیقاع بالقدمین
 أعضاء من عضو كلّ  فیھ یشترك البالیھ، باستثناء الّرقص،

ّراعان،: العلويّ  النّصف من. الجسم  بل األصابع، الیدان، الذ
ّجاه إنّ  ّب. األھّمیّة غایة في العین اتنظر ات  المقاطع تتطل

ّات البطیئة  الّراقصة، أو الّراقص من ھائلة تعبیر قّوة بالذ
ّشویق على للحفاظ الت . 

ّناوب  ھو البطیئة، والمقاطع للقدمین، الّسریعة الحركة بینَ  الت
ّذي الفالمنكو رقصة في والجمال اإلثارة یخلق ال . 

 جدا، باألرض مرتبط الفالمنكو لرقص األصیل األسلوب
ّھ یعني ھذا. األرض نحو القدمین ضربات تتّجھ حیث  رقص أن



 المتمیّز األصیل البالیھ رقص بعكس باألرض، مرتبط
قة الّطائرة الخفیفة بحركاتھ ّ أعلى إلى المحل . 

 كورتي نینا الّسویسریّة باستثناء جونلة، الّراقصات ترتدي
تي ّ ّقلید ھذا كسرت ال  الجونلة ھذه. الجینِس  طلونَ بن بارتدائھا الت

 أثناء حركاتھن في الّراقصات تساعد خاّصة بطریقة مصّممة
 مالبس یرتدون ما فغالبًا الّراقصون، الّرجال أّما. الّرقص

 .تقلیدیّة

 الّصنوج استخدام یتمّ  الفالمنكو رقصات من قلیلة أشكال في
 ال الّرجال أن أي فقط، الّراقصات قبل من أیًضا

 !!یستخدمونھا

ّساء ورقص الّرجال رقص بین األساسيّ  الفارق  أن ھو الن
 جادّة، وحركات الّزاویا أشكال تأخذ ما غالبًا الّرجال حركات

االستدارة إلى الّراقصات حركات تمیل بینما . 

 في ولیس عائلّي، كفنّ  یُمارسُ  البدایة في الفالمنكو كان
 على ألندلسا في الغجر تعّود فقد. العاّمة األماكن أو المسارح
 وكان. جمھور بال صغیرة، دوائر في الّرقصة ھذه ممارسة
 بھذه. الھویة على الحفاظ في الّرغبة ھو ذلك من الھدف

ّعبیر تلقائیة وسیلة البدایة في الفالمنكو كان الّطریقة  للت
ّاریخ، وعن المشاعر، عن الّصادق  المصیر وعن الت

 .الّشخصي

الـ علیھ یُطلق ما روتفسی فھم یمكن فقط اإلطار ھذا في  
Duenda  تي ّ ُعبّر ال والغناء الّرقص بینَ  الوثیق االرتباط عن ت . 
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والكبریاء والقّوة الّصرامة  



 
الفالمنكو أصناف من  

تي الفالمنكو أصناف من : Sevillanas األشبليّ  -١ ّ  تمارس ال
ّقاد یعتبرھا. األعیاد في  تحسب أن دون فالمنكّیة، الن

الفالمنكو على !! 

 ال دي جیریس مدیني في تمارس :Bulerías بولیریاس -٢
 أكثر تكون قد. األسباني الجنوب في وقادیس فرونتیرا

ّھا إّال  مرونة، الفالمنكو أصناف أداءً  أصعبھا أن . 

 من تعدّ . إیقاعھا في بالوقار تتمیّز :Soleares :سولیارس -٣
ـال أشكال أقدم  cante jondo  أھم من. العمیقة األغنیة أي 

وقرطبة أالكاال، دي: األندلس في مراكزھا . 

بولیریاس بور سولیا -٤  Soleá por Bulerias: من قلیًال  أسرع 
رقصة وھي. سولیارس رقصة  Soleá انسجام أو بتوافق 

 .بولیریاس

 في الفالمنكو أنواع من نوع :Fandangos فاندانجوس -٥
الخاّصة بأغانیھا تتمیّز. ةأولب مقاطعة . 

 في قادیس مدینة فالمنكو وھو :Alegrías ألیجریاس -٦
أسبانیا جنوب . 

 مالقة مدینة مجموعة وھي :Malaguenas ماالجویناس -٧
تي ّ ًا عشر ثمانیة من تتكّون ال الفالمنكو من صنف . 

 ضمن والكآبة الحزن أغنیة تعدّ  :Siguiriyas سیجویریاس -٨
 مع تعدّ . بالّصیاح مملوءة درامیة، دائًما وھي. الفالمنكو أغاني

الـ أشكال أقدم سولیارس أغنیة  cante jondo  أصالة وأكثرھا . 

میناس الس دي وكانتھ تارانتو -٩  Taranto und Cante de las 



Minas: المریة مدینتي في یمارسان  Almería  وخاین Jaén. 

 أقدم من یعدّ . البطیئة الّرقصات من :Tientos تینتوس -١٠
الـ أشكال  cante jondo. 

اإلیقاعیّة الّرقصات من :Tarantos تارانتوس -١١ . 

 یرى. جدا الّسریعة الّرقصات من :Rumba رومبا -١٢
ّھ الفالمنكو خبراء أفریقیّة كوبیّة جذور ذات أن . 

ّانجو برقصة لھ عالقة ال :Tangos تانجوس -١٣  الت
 ذات الفالمنكو فنون من فن ھو. الّالتینیّة أمریكا في المشھورة

الحفظ سھل الواضح، اإلیقاع . 

ّد إیقاعي رقص :Tanguillo تانجویو -١٤ معق . 

 ذات الّرقصات من :Colombianas كولومبیاناس -١٥
 أمریكا من مقاطع على وتحتوي المتكّررة، األربعة اإلیقاعات

أمریكا ووسط الجنوبیة . 

 ةبالّسرع یتمّیز نوع :Farruca فاّروكا -١٦
الّرجال یمارسھ ما غالبًا .واالستعراض . 

 من المستوحاة الفالمنكو فنون من :Zambra ثامبرا -١٧
َّات غرناطة في العربیّة الحضارة بالذ . 

 الفصح، عید في تستخدم ما غالبًا أغنیة :Saeta سایتا -١٨
اإللھ أم العذراء« لتمجید ». 

» :Guajira جواخیرا -١٩ ّذي أغنیة عاد ثمّ  راح ال » Cante de 
ida y vuelta  - تي األغاني من ّ  األسبان الفاتحون أحضرھا ال

أسبانیا إلى تغییرھا بعد عادت ثمّ  الّالتینیّة، أمریكا إلى . 


