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B"ال B)' لمساء'
ت('ص= مع م(قع 'لمساء 'اللكت%(نى
Hلتفاعل"ة (ج(الت' HتRعب% 0نش

'لم"6'ن"ة

Z%ألعما= 'لتي ل. تق6. في مص% من> فت' Bثالثا فق%'? 'لب%نامج م) B"Y"في 'لف%"[ 'لمتمYعا Bلس(ل"س?" م'"
R("لة.

'لحف= 0ق". علي 'لمس%a 'لكب"% (قاW6 'لما"ست%( 'لكنP6 'لY'ئ% "ك%"ست"اB 'لكسن6%" (كاB 'لعاNY 'لمنف6% /(
عاNY 'لفل(? 'لمج%P "ب"ت% 0(الW" عض( 'لس"مف(ني من> عا. 2005 ("ع6 مB 'لعاYف"B 'لمجت]B"6 سب[ 'B قا.
Bلمنف%6 في فنلن6' ضم' NYمنف%6 ق6. خالل]ا 16 حفلة كما قا. في "(ن"( 'لماضي بالع NYكعا Bبج(لة في 'ل"ابا
ج(لتH مع ف%قة س"مف(ن"تا 'لمص%"ة (في ش]% 0كت(ب% 'لماضي عNY في قاعة كا%"نجي بن"("(%E كما /ناE كث"%

.Hعا? م(س"ق"ة خاصة ل)Rلنمسا قام(' با/6'ء مق') Bفي 'لمج% ('ل"ابا B"%لمعاص' B"لفeلم' Bم
تتضمB ب%نامج 'لحف= كعاZ6 حفال? 'لس"مف(ني في 'لعال. 3 فق%'? "مقR(عة تم]"6"ة- ك(نش%ت(- س"مف(ن"ة"
(كان? 'لب6'"ة مع مقR(عة للمeلN 'لف%نسي م(%"f %'ف"= "1875- 1937" بعن('B في >ك%P ك(ب%'B كتب]ا
H0ص6قائ Bفق6 'لع6"6 م) %Rللخ Hتع%ض? ح"ات B"لعالم"ة 'أل(لي ح' b%لح' bلأل(%كست%' عا. 1919 عق
E)%عص% 'لبا Nلeم )/ B'%ف%نس(' ك(ب ..H0ح6 0ص6قائ a)%4 ح%كا? ك= ح%كة "]6"]ا ل Bعة م)Rلمق')
Hفي ص"اغت Wم(س"قا a)% ع6 0ب( 'لم(س"قي 'لف%نس"ة (/نا %'فا""= 'ست(حي" P<لف%نسي "1668-1733" ('ل'
ل]>' 'لعم= (>ك%W في عن('B 'لعم= تمج"6' للم(س"قي 'لف%نس"ة كما قا= >لE مفس%'ً.. 'لعم= ت. عYفH بشك= ج"6

ح"5 0(ضح 'لقائ6 مالمح عص% 'لبا%(E 'لتي 'ستعا%/ا 'لمeلN مY Bخ%فة (حل"ا? ('"قاعا? 'ل%قJ 'لكالس"كي.
(للعل. %'فا""= مB 'لمeلف"B 'لمحب"B للجم](% 'لمص%P (مeلفاتH مB ضمB 'ل%ص"6 'لفني لف%[ 'أل(%كست%'

'لمص%"ة (لكW</ B 'لمقR(عة كما سب[ 'B >ك%? ل. تعNY من> فت%R Z("لة (ل]>' كاB عYف]ا 0م%' ج"6'.
Nلكب"%" للم(ل' P% .ك(نش%ت( 'لفل(? ('أل(%كست%' في سل" Bلب%نامج كا' Z%6 =عة 'لثان"ة ('لتي تمث)Rلمق'
'لف%نسي جاE '"ب%? "1890-1962" (/( 0ح6 مeلفي 'لنصN 'أل(= مB 'لق%B 'لعش%"B لH 0سل(b خاJ ح"5
"مkY ب"B ع66 مB 'ألسال"b تجمع ب"B عناص% مB م(س"قي 'لجاY كما 0ن]ا تم"= في بعj 'الح"اB 'لي 'لم(س"قي
'لت%ف"]"ة (لكB ال "خ%k في 0عمالH عB 'لنRا[ 'لكالس"كي (/>' 'لك(نش%ت( "ع6 مB مeلفاتH 'لممم"ZY كتبH عا.
ً في 'Rا% 'لمجم(عة ً ح"5 ق6. لنا />' 'لعاNY 'لمتم"Y "'(الP" 'ل>P نشا/W6 6'ئما 1934 (كاB 'خت"ا%W م(فقا
W</ ?خاصة في 'لح%كة 'أل(لي ح"5 تنتق= نغما j'%علي 'الستع Hلف%6"ة (ق6%ت' Hف%صة نشا/6 م]ا%ت W</ ?كان)
Z%"تكن"ك"ة كب Z%م]ا kتحتا R)فق%'? لحن"ة صعبة ب]ا صع(6 (/ب B"في ح%كا? 'نتقال"ة ب NYاللة تح? 0نام= 'لعا'
0ما في 'لجانb 'لتعب"%P 'ل>P "م"Y 'لمeلفا? 'لف%نس"ة بشك= عا. ('لتي تتRلبH 'لح%كة 'لثالثة نجW6 'ستRاB' Q "نق=
'لي 'لجما/"% 'لج('نb 'لعاRف"ة 'ل%ق"قة 'لتي تتضمن]ا />W 'لح%كة ('لتي تc]% %قة />W 'اللة (تضفي لمحة ح6'ثة

.P%لتي تمث= 'ضافة ل%ص"6 'لس"مف(ني 'لمص') Z%ألعما= 'لمعاص' Bع6 م" P<علي />' 'لعم= 'ل
Bبلج"كي م N1822-1890" (/( م(ل" Eف%'ن %'Y"س Nلeلصغ"% للم' P% .س"مف(ن"ة في سل Bختا. 'لحف= كا
0ب("B 0لمان""B عاd في ف%نسا من> نع(مة c0اف%W (ل]>' "حسb علي 'لم6%سة 'لف%نس"ة 'لتي ت%ع%Q في كنف]ا
Q)عا. 1889 ("تضح ف"]ا تن f"%في ك(نس%فت('% با Z%ق6 ع%ض? أل(= م) H0/. 0عمال Bلس"مف(ن"ة م' W</ 6تع)
B"ح Bم %[cم(ت"فة" ت" Z%"نغمة لحن"ة صغ Eلم6%سة 'اللمان"ة ('لف%نس"ة فمثال نج6 /نا' B"لم(س"ق"ة ب' Hثقافت
آلخ% ت%بR ب"B 0جY'ء 'لعم= كلH (/>' 0سل(b 'تبعH 'لمeلف(B 'أللماB 0مثا= باجن% (شت%'(f (ف%'نY ل"س?

(غ"%/... 0ما 'لل(B 'لف%نسي فق6 'تضح في 'لح%كة 'لثان"ة ح"5 تب06 بمق6مة %(مانس"ة بR"ئة ث. تتk%6 'لي نغما?
%'قصة "تضح ف"]ا m %)6لة 'ل]ا%b (نب% 'الال? 'ل(ت%"ة (عNY منف%6 للك(%ن(.

'لما"ست%(
ً في 'خت"ا%'تH ح"5 (كما 'تضح مB ع%j 'لب%نامج نجB' 6 'لما"ست%( 'لكنP6 ك%"ست"اB 'لكسن6% كاB م(فقا
ً ('حZ6 س"R%? علي 'لحف= كما 0نH ق6. 0عماالً ب]ا ح6'ثة 'لي خصJ 'لب%نامج لمeلف"B ف%نس""B' P0 B /ناE %(حا
Bلس"مف(ن"ة %غ. 'ن]ا م') B"%لعش' B%لق' Bأل(= م' Nم(لفا? 'لنص Bح6 ما ح"5 'الفتتاح"ة ('لك(نش%ت( م
مeلفا? 'لق%B 'لتاسع عش% (لكن]ا مB 0عما= 'لمeلN 'لج"Z6 ('لتي سبق? عص%/ا بعj 'لشيء ب6ل"= 'ن]ا ل. تل[
Bضم B)تك B' ك= ف%قة J%0/. 'ألعما= 'لتي تح B0صبح? م B"%لعش' B%قباالً في ب6'"ة ع%ض]ا ث. في 'لق'
Z%معب B0لحا Bم Hلمص%"ة بما تتضمن' B<عا? 'لب%نامج جاء? مستساغة لأل)Rك= مق B' ص"6/ا 'لفني كما%
Y"ك6 علي 'لمالمح 'ل%ئ"س"ة 'لتي تمe" B' QاRللسما? 'ل]امة في 'ألعما= ('ست ً ً %'قصة كما 0نH كاB متف]ما (0ح"انا
ك= مeلN كما 0نH 0ح56 ت('Yنا ('نسجاما ب"B 'لعاNY 'لمنف%6 ('لف%"[ (ال نغف= 6(% عاYفي 'لف%"[ ح"5 0ك6('

'ن]. متم"B)Y "حتاج(B فقR للقائ6 'لج"6.
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