أكـاديـميـة الـفـنـون
املعهد العاىل للموسيقى العربية
قسم التأليف والنظريات والقــيادة
"استخدام األحلان املصرية القدمية (القبطية)
فى كتابة وقـيـ ـ ـادة مؤلفات موسيقية مصرية معاصرة"
)The Use of the Ancient Egyptian Hymns (Coptic
to write and conduct
Contemporary Egyptian Music Compositions
بحـث هقدم هن الباحث
جـورج كريلـس عــوض يوســـف

)

(

أ.د.غ /لـيـنـدا فـتـح الـلــه جـبـراوي
العويد األسبق للوعهد العالي للوىسيقي العربيت
أ.م.د /عز الدين طه سليم
قائن بأعوال رئيس قسن التأليف والقيادة
بالوعهد العالي للوىسيقى العربيت

م.د /حممد عالء حممد فتحى
هدرس بقسن التأليف والقيادة
بالوعهد العالي للوىسيقى العربيت

القاهرة 3102

إهـــــــــداء
إىل كنيسيت ادلصرية األرثوذكسية ،اليت حفظت لنا تراث األحلان القبطية ألفي عام بالتقليد الشفاىي.
إىل معهدي العايل للموسيقى العربية ومجيع أساتذتو الذين علموين كيف أُدرك وأتذوق وأفهم موسيقى
كنيسيت القبطية.
إىل روح ٍ
كل من ادلوسيقار العادلي عزيز الشوان الذي علمين قواعد وأسس التأليف ادلوسيقي ،وادلايسًتو
العادلي يوسف السيسي الذي علمين قيادة األوركسًتا.
إىل زوجيت اليت شاركتين حب التسبيح ،وسهرت معي يف إعداد ىذا البحث.
إىل إبنيت الصغرية اليت رضعت حب التسبيح وادلوسيقى فكربت لتشاركين ذلك مع زوجها.
إىل كل أفراد أسريت الذين غرسوا يف داخلي أجبديات التسبيح.
إىل كل من ساعدين يف تقدمي األحلان القبطية داخل وخارج مصر.
إىل كل من تعب معي يف إعداد ىذه الرسالة ،ويف حفل األداء العلين.
إىل كل الدارسني والباحثني عن الكمال يف ادلوسيقى،
إىل ىؤالء مجيعا أىدي ىذا البحث .
البــاحــث

الـشــكـر والـتـــقــديــر
يسرين أن أتقدم خبالص الشكر واحلمد إىل إذلي الذي أعانين حىت إنتهيت من إعداد ىذه الرسالة
والبحث اخلاص بقضايا ومشكالت ادلوسيقى العربية ،وحفل األداء العلين يف التأليف والقيادة.
لذا أتقدم خبالص الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور /سامح مهران رئيس أكادميية الفنون ،واألستاذة
الدكتورة /زينب حممد العريب عميد ادلعهد العايل للموسيقى العربية ،واالستاذ الدكتور /عاطف إمام عميد
ادلعهد السابق ،واالستاذة الدكتورة /ىدى أمحد وكيلة ادلعهد واالستاذة الدكتورة /مايسة عبد الغين الوكيلة
السابقة للمعهد ،ألهنم مجيعا فتحوا يل باب العلم والبحث .
وأتقدم خبالص الشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة /ليندا فتح اهلل اليت كان ذلا دورا فعاالً ليس فقط يف
إشرافها علي الرسالة ومالحظاهتا الدقيقة اليت تعكس خربات السنني ،بل لتشجيعها ادلتواصل منذ بداية
دراسيت بادلعهد يف الثمانينات وحىت تارخيو .وكذلك الدكتور /عز الدين سليم علي إشرافو علي الرسالة
بكل حمبة وعلى توجيهاتو القيمة خالل فًتة البحث.كما أشكر الدكتور /حممد عالء حممد فتحي الذي
أشرف علي الرسالة من جهة وعلى األداء العلين من جهة أخرى ،فتفاين باخالصو الشديد وسهر معي
الليايل فكنا مستمتعني بالبحث يف جذور وأصول ىذه ادلوسيقى ادلصرية القدمية.
كما أشكر ادلايسًتو /ناير ناجي ادلدير الفين والقائد األساسي ألوركسًتا أوبرا القاىرة ،دلالحظاتو الفنية
الدقيقة ،على ادلدونات ادلوسيقية وعلى البحث خالل األداء العلين وأثناء ادلناقشة،واألستاذة الدكتورة/
ىناء جنيب طانيوس أستاذ ورئيس قسم علوم ادلوسيقى بادلعهد العايل للموسيقى الكونسريفتورا (سابقا)،
على مالحظاهتا أثناء ادلناقشة.
وأشكر األستاذ الدكتور /حميي الدين عاصم رئيس قسم التأليف السابق بادلعهد ،واألستاذة الدكتورة/
إذلام ادلوجي ،والدكتورة /إميان أنور ،فجميعهم أضافوا اىل البحث مالحظات قيمة يف جلسة "سيمينار
ماقبل ادلناقشة".
وأشكر زوجيت األستاذة الدكتورة /مها فوزي اليت تعبت معي يف تنسيق ىذه الرسالة لكي ماخترج بالشكل
الالئق .واألستاذة /نسرين شنودة واالستاذ /نصيف جورج دلساعدهتما يف أعمال اجلرافيك .وادلهندس/
وائل حليم والفنان /عزيز جورج دلساعدهتما يل يف برامج ادلوسيقي األلكًتونية ادلستخدمة.

وأشكر ادلهندسة /نيفني سالم وادلهندس /عمر سالم دلراجعتهما اللغة اإلجنليزية دللخص البحث،
وادلهندس /إدوار حنا الذي راجع وصحح األخطاء اللغوية هبذه الرسالة.
وأشكر السيدة /ناىد نظمي ادلستشار السياحي مبكتب السفارة ادلصرية مبوسكو دلساعدهتا يل يف جتميع
ادلعلومات وترتيب الزيارات للكنائس واألديرة األرثوذكسية الروسية ،مما كان لو دور يف إثراء البحث.
وأشكر كل السادة العازفني وأعضاء كورال كنيسة السيدة العذراء مبدينة نصر وأعضاء "فرقة دافيد" الذين
شاركوا يف حفل الريسيتال.
البــاحــث

