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الالهوت  لكليَّة  MRCWالتَّابع  للعبادة"   روي  "مرثا  مركز  يرّس 

م للقرَّاء األعزَّاء هذه النَّبذة املُختَصة عن حياة الرَّاحلة  اإلنجيليَّة، أن يقدِّ

َست الكليَّة ذلك املركز منذ بضع سنوات،  الدكتورة مرثا روي. وقد أسَّ

ومادَّة  الكنيسة،  تاريخ  مادَّة  أستاذ  روي"  "مرثا  د.  إىل  تَسميته  وتعود 

نيم واملوسيقى، يف كُليَّة الالهوت، يف أواخر القرن املايض.  العبادة والتَّ

واعتربَتها  مص،  يف  حياتها  كلَّ  عاَشت  الجنسيَّة،  أمريكيَُّة  ُمرَسلٌة  وهي 

نيم  التَّ يف  عاٍل  ُمستًوى  عىل  جليلة  خدمات  مت  وقدَّ األول.  َموِطنها 

واملوسيقى الكنسيَّة، واأللحان القبطيَّة، وليتوجيَّة العبادة. ونالت كثريًا 

ِمَن الجوائز والتَّقدير. 

"اذُكروا مُرشديُكم الذين كلموُكم بكلمة اهلل. 

لوا بإميكاهنم" اُنُظروا إىل هنايةِ سريهتم، فتمثَّ

)عربانيني 13: 7(

لتمجيد  ال  روي،  د.  لحياة  ُمختًصا  م  نُقدِّ القول  هذا  منطلق  ومن 

األشخاص، بل إلكرامهم ومتجيد الرَّب الذي أنار حياتهم بخدمة مثمرة، 

ليكونوا مثاالً لنا.

مركز مرثا روي للعبادة

كلية الالهوت اإلنجييل

تقديم
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يتذكَّر كثرٌي ِمْن أطفال املدارس يف األقص، والِحًقا يف القاهرة، مرثا 

أثر يف  أكرب  باعتبارها صاحبة  إعزاز وتقدير،  بكلِّ   Martha Roy روي

طفولتهم. وآَخرون يتذكَّرون تلك املعلِّمة األمريكيَّة طويلة القاَمة مصيَّة 

املَْولِد، التي كانت تجلس يف آخر الّصفوف يف كنائسهم القبطيَّة، تكتب 

اس. مل تُكن ُمجرَّد  ن األلحان أثناء الُقدَّ النُّصوص القبطيَّة برسعة، وتَُدوِّ

نَْت النُّصوص  عوب. َدوَّ ُمعلِّمة عظيمة، بل أيًضا باِحثٌة يف ِعلْم موسيقى الشُّ

يف  اإلنكليزيَّة  إىل  الليتورجيَّة  وتَرَْجَمْت  ِدقَّة،  بكلِّ  والقبطيَّة  العربيَّة 

كتاب "الليتورجيَّة القبطيَّة األرثوذكسيَّة للقديس باسيليوس مع تدوين 

 The Coptic Orthodox Liturgy of St. Basil with "موسيقي كاِمل

راغب  "د.  مادته  َجَمَع  الذي   Complete Musical Transcription

."Margit Tóth نَْت موسيقاه "مارجيت توث مفتاح"، وَدوَّ

نوات األوىل النَّشأة والسَّ

ُولَِدْت Martha Anderson Roy يف 27 مارس 1913 ألبَويْن ُمرَْسلَْي 

 Mark أمريكيَّْي ِمَن الكنيسة املشيخيَّة إىل مص. هي أكرب أبناء القس

إالَّ نحو ِستِّ  ِمْص  تَْقِض خارج  Roy وزوجتهIda McElroy Roy. مل 

سنوات طيلة حياتها. وقد ُولَِدْت يف املستشفى األمرييك يف مدينة طنطا، 

لعدم وجود مستشفى أمرييك يف اإلسكندريَّة، حيث كان يعمل والداها 

مرثا روي
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 Lycée فرانسيه  "الليسيه  مبدرسة  طفولتها  يف  التََحَقْت  وقد  آنذاك. 

اطبي. ويف  الشَّ ثم مدرسة  اإلسكندرية،  العطارين-  Français" يف حّي 

َمْدرََسة "شوتس األمرييكيَّة" يف  الثَّانوية يف  أنَهت دراستها  عام 1930م 

اإلسكندريَّة، حيث كان والدها ُمدرًِّسا. وهناك بََدأَْت تتعلم البيانو. 

سافَرَْت إىل الواليات املتَّحدة للحصول عىل شهادة ليسانس املوسيقى 

واللغة الفرنسية ِمْن كلية "َمسكينَجم Muskingum college - أوهايو 

Ohio". وبعد عودتها سنة 1935، َعِملَْت ُمَدرَِّسة موسيقى يف مدرسة 

 ،)1954-1936( اإلنجييل  النِّيل  لسينودس  التَّابعة  األقص،  يف  البنات 

تَُعلِّم الفتيات املصيَّات عن املوسيقى الكالسيكيَّة الغربيَّة، وعن تراثهنَّ 

يف  للبنات  رمسيس  مدرسة  يف  كوكيل  عِملَت  ثم  عبي.  الشَّ املوسيقي 

القاهرة )1954-1967(، ثمَّ أُجرِبَت عىل الرَّحيل مثل بقيَّة املُرَسلي إىل 

صها يف املوسيقى  ي تخصُّ نيويورك. وهناك درست يف جامعة كولومبيا لتُنمِّ

يف  التَّدريس  يف  بدأت   1968 سنة  عودتها  وعند  القبطيَّة.  الليتورجيَّة 

سة القبطيَّة  املعاهد الفنيَّة الُعليا، وواَصلَت دراستها للموسيقى يف املؤسَّ

راسات الُعليا يف القاهرة.  للدِّ

ل ألحان الكنيسة  وسوف يذكُر التَّاريخ أنَّها كانت أوَّل َمن جَمع وَسجَّ

ِمن  عاًما  ثالثي  فبعد  ُمدقِّق.  علمي  بأسلوٍب  األرثوذكسيَّة  القبطيَّة 

آَخران،  أكَملَت د. روي هي واثنان  راسة والبَْحث، ويف عام 1998،  الدِّ

أحدُهام قبطّي أرثوذكيّس واآلَخر كاثولييّك، تسجيل وترجمة الليتورجيَّة 

مطبعة  نفقة  وطُِبَعت عىل  باسیلیوس.  للقديس  األرثوذكسيَّة  القبطيَّة 

الجامعة األمريكيَّة، وكان عمالً مسکونيًّا عىل أعىل درجة. 
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 "ethnomusicology عوب الشُّ "موسيقى  ِعلْم  تتعرَّف عىل  بََدأَْت 

راسية للحصول عىل درجة املاجستري ِمن كُلِّيَّة املعلِّمي  أثناء ُعطلتها الدِّ

 Columbia University Teachers Collegeالتَّابعة لجامعة كولومبيا

ِمْن 1967 إىل 1968. فأخذت معها إىل الواليات املتَّحدة ثالث تسجيالت 

يف  اختياريَّة  ملادَّة  موسيقاها  تَُدوِّن  أْن  وقَرَّرَْت  شعبيَّة،  مصيَّة  ألغاٍن 

عوب، كانت تستعدُّ لدراستها يف تلك الجامعة1.  وقد  ِعلْم موسيقى الشُّ

دراسة  االستمرار يف  َعها عىل  وَشجَّ العمل،  بذلك  ة  بشدَّ أستاذها  انْبََهَر 

َهْت د. روي بدورها  ُممتاز. فتََوجَّ ذلك املجال، وزوَّدها بخطاب تزكية 

يف  القبطيَّة  الجالية  أُْسُقف   ،)1980–1921( صموئيل  األنبا  نيافة  إىل 

مع  وبالتَّوازي  قَيِّمة.  لها مصادر  وأتاح  َعها  َشجَّ الذي  آنذاك،  نيوجريس 

بية املوسيقيَّة،  ذلك، ُدِعيَْت لتدريس البيانو والنُّوتة املوسيقيَّة يف كليَّة التَّ

حيث أرَْشَفَْت عىل حوايل 45 طالبًا يف رسائل املاجستري والّدكتوراه، منهم 

َمْن تناَوَل املوسيقى القبطيَّة ُمبارشًة. 

ُعيَِّنْت  املاجستري،  ِمْص، بعد حصولها عىل درجة  وعند عودتها إىل 

األثناء،  تلك  يف  حلوان.  جامعة   - املوسيقيَّة  بية  التَّ كليَّة  يف  للتَّدريس 

ل  وتُسجِّ اآلحاد،  أيَّام  يف  بانتظام  القبطيَّة  الكنائس  عىل  تتدَّد  كانت 

بََدأَْت  نفسه  الوقت  ويف  وتَُحلِّلها.  وتَُدوِّنها  تسمعها  التي  الطُّقوس 

تْها أثناء بَْحثها  تَْدرس اللغة العربيَّة. كثرٌي ِمْن تلك التَّسجيالت، التي أََعدَّ

1شاِهْد فيديو بعنوان:

  Laurence Moftah Interviews Margit Tóth and Martha Roy, March 13, 2002, 

from the Ragheb Moftah Collection, Music Division, Library of Congress.  

حيث تتحدث مرثا روي عن انجذابها لدراسة املوسيقى الشعبية املصية، ثم املوسيقى القبطية.
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أرشيف  يف  حاليًا  محفوظة   ،1977 سنة  إىل  تاريخها  ويرجع  امليداين، 

املوسيقى التَّقليديَّةArchive of Traditional Music يف جامعة إنديانا 

.University of Indiana

 Union Theologicalوقد التََحَقْت د. روي بكليَّة الهوت "يونيون

الليتورجيَّة،  تاريخ  عن  َدرََسْت  نيويورك، حيث  مدينة  Seminary" يف 

ويف   ."Cyril Richardson ريتشاردسون  سرييل  "الدكتور  يد  عىل 

دراساتها املستمرَّة للطقوس القبطيَّة، اكتََشَفْت أنَّ الليتورجيَّة القبطيَّة 

وبعد  الغربيَّة.  الكنسيَّة  العبادة  يف  املُتَّبَعة  نَْفسها  األشكال  اتَّبَعت  قد 

عودتها إىل ِمْص سنة 1955، التَقت مع الدكتور راغب مفتاح، وطَلَبَْت 

منه أْن تتعلَّم مزيًدا عن األلحان القبطيَّة. وكانت وقتئٍذ قد نَقلَت سَكنها 

إىل القاهرة، حيث َشَغلَْت َمْنِصب نائب مدير الُكلِيَّة األمريكيَّة للبنات 

إىل  وباإلضافة  للبنات.  رمسيس  كُلِّيَّة  الحًقا  يت  ُسمِّ التي   ،1967 حتى 

مع  القبطي  والتَّاريخ  القبطيَّة  اللغة  تَْدرس  بََدأَْت  التَّدريس،  يف  َعَملها 

راسات القبطيَّة،  املؤرِّخ القبطي الدكتور شاكر باسيليوس، يف معهد الدِّ

وِعلْم األلحان القبطيَّة مع الدكتور راغب مفتاح. ثُمَّ أَْصبََحْت هي نَْفسها 

ُمحاِضَة يف الليتورجيَّة القبطيَّة يف كُليَّة الالهوت اإلنجيليَّة يف القاهرة.

مرشوعه  يف  مفتاح  د.  بها  استعان  َعَملها،  وَجْودة  لَشَغفها  ونظرًا 

ة عرش  لحفظ األلحان القبطيَّة سنة 1988 تقريبًا، وظلَّت تعمل معه ملدَّ

للقديس  األرثوذكسيَّة  القبطيَّة  "الليتورجيَّة  كِتَاب  نرَْش  حتى  سنوات، 

مل  الفتة،  تلك  يف   .1998 سنة  كامل"  موسيقي  تدويٍن  مع  باسيليوس، 

تقتص عىل العمل عن كَثٍَب مع "مارجيت توث" الباحثة املََجريَّة يف ِعلْم 
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عوب، إلنتاج مخطوطة الِكتَاب، بل نرََشَْت أيًضا أعامالً لها  موسيقى الشُّ

يف املوسيقى القبطيَّة، منها “Koptische Kirchenmusick” يف الطَّبعة 

الثَّانية ِمْن:

 )Geschichte und Gegenwart )Kassel: Barenreiter, 1996(.

وأيًضا "الكنيسة القبطيَّة األرثوذكسيَّة وموسيقاها"

”The Coptic Orthodox Church and Its Music“ يف The Garland 
Encyclopedia of World Music: The Middle East )New York: 

Routledge, 2002(.

نالت  وقد  املصيَّة،  املوسيقيَّة  األكادمييَّة  أيًضا عطاؤها يف  لها  كان 

جائزة تقديريَّة يف ذلك، سلَّمها لها الرَّئيس املصي األسبق محمد أنور 

املاجستري  رسائل  تُراِجع  وظلَّت  الَكامل.  وسام  وأهداها  ادات،  السَّ

تها فيه من  والدكتوراه يف أكادمييَّة املوسيقى إىل آِخر وقٍت مكَّنتها صحَّ

عمل ذلك. ونتج عن نشاطها قيام مركَزيْن لتعليم املوسيقى: األول، يف 

القاهرة بقيادة "كايث جيكبسون". والثَّاين، يف أسيوط بقيادة "مارجريت 

ن  ممَّ املصيَّة،  القيادات  ِمن  قليل  غري  عدد  تخرَّج  وقد  جرومان". 

نيم  للتَّ فرق  تشكَّلَت  كام  املوسيقيَّة.  القيادات  تلك  يد  عىل  تتلَمذوا 

عىل ُمختلف املستويات. بعُضها له إنتاٌج ُمتميِّز انترَش يف كافَّة األوساط 

"مرثا روي، وكايث جيكبسون" يف  ِمن  كّل  العربية. كام خدمت  والبالد 

نيم  معيَّة والبصيَّة يف مجال التَّعليم واملوسيقى والتَّ مركز الوسائل السَّ

يف القاهرة. 
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كان للدكتورة مرثا روي فضٌل كبري يف تحسي العالقات بي الكنيستَْي 

أنَّ ما  ُمرَْسلون كثريون  اكتََشَف  املشيخيَّة واألرثوزكسيَّة يف مص. وكام 

ُدعوا ليعملوه يف الخدمة املُرسليَّة، قد يتناقض كثريًا مع توقُّعاتهم األوىل. 

عوة  ُمَعلِّمًة يف املدرسة لسنواٍت طويلة، لكن الدَّ بََدأَْت مرثا روي  فقد 

لتكوين عالقة مع الكنيسة األرثوذكسية فَتََحْت بابًا ُمختلًفا متاًما، يحمل 

تحديَّات وفُرًصا مل تُكن ُمتَوقََّعة.

 World Council ofالعاملي الكنائس  "مجلس  تأسيس  فُمنذ 

ظََهَر  لعضويَّته،  األرثوذكسيَّة  الكنائس  دعا  الذي   ،"Churches

املشيخيّي  بي  إيجابيَّة  أكرث  عالقة  إقامة  برضورة  املُتنامي  االهتامم 

بَدأَْت د. مرثا  ق األوسط. ويف سنة 1961  الرشَّ واألرثوذكس، خاصًة يف 

بتشجيع  العبادة(،  )نظام  القبطيَّة  الكنيسة  لليتورجيَّة   دراستها  روي 

اإلرساليَّة  "مفوضيَّة  ِمْن   "Rodney Sundberg َسْندبرج  "رودين  ِمْن 

 Commission on املشيخية  للكنيسة  التَّابعة  املسكونية  والعالقات 

يف  سنًة  روي  د.  فََصَفَْت   ."Ecumenical Mission and Relations

عوب ethnomusicology يف جامعة كولومبيا  دراسة ِعلْم موسيقى الشُّ

 .Columbia University

الكنيسة  ِمَن  األنبا صموئيل،  نيافة  َعها  َشجَّ ِمْص  إىل  عودتها  وعند 

د.روي والكنيسة األرثوزكسيَّة
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ذلك  مع  وبالتَّوازي  قَيِّمة.  مصادر  لها  وأتاح  العمل  هذا  يف  القبطيَّة، 

البيانو  لتدريس  مرثا  د.  ُدِعيَْت 

بية  التَّ كليَّة  يف  املوسيقيَّة  والّنوتة 

عىل  أرَْشَفَْت  حيث  املوسيقيَّة، 

حوايل 45 طالبًا يف رسائل املاجستري 

تناَوَل  َمْن  منهم  والّدكتوراه، 

املوسيقى القبطيَّة ُمبارشًة.

املوسيقى  قسم  رئيس   ،)2001-1898( مفتاح"  راغب  "د.  كان 

يف  لسنواٍت  بََحَث  قد  القبطيَّة،  راسات  للدِّ العايل  املعهد  يف  واأللحان 

ِمْن تدوينها.  يتمكَّن  أن  القبطيَّة، دون  للكنيسة  عة  املُتنوِّ الليتورجيَّات 

لكن "د. مارجيت توث"، رئيسة قسم املوسيقى يف جامعة بودابست، 

عوب وتدوين النُّصوص الليتورجيَّة.  كانت قد َدرََسْت ِعلْم موسيقى الشُّ

اإلنكليزي  والنَّص  العريب  النَّّص  تُراِجع  أْن  مرثا  د.  مهام  إحدى  وكانت 

القديس  ليتورجيَّة  كتابة  عىل  ثالثتهم  فعكفوا  املوسيقيَّة.  والنُّوتة 

باسيليوس كاملًة بالقبطيَّة والعربيَّة واإلنكليزيَّة. 

ون الّنوتة املوسيقيَّة عفويًّا، كان البُدَّ  ولاَمَّ كان قادَّة التَّسبيح يُفرسِّ

بال  نظام  عىل  اعتامًدا  وتيَّة،  الصَّ التَّسجيالت  ِمَن  املوسيقى  كتابة  ِمْن 

بارتوك Bela Bartok يف كتابة النُّوتة املوسيقيَّة. وقد أَْدرَجوا يف النَّص 

اس، ِمثَْل االنحناء والرُّكوع  أيًضا َوْصًفا لحركات الجسد الالزمة أثناء الُقدَّ

لوات املُتعلِّقة  وتقبيل املذبح والتَّبخري باملَبَْخرة… إلخ. وأضافوا أيًضا الصَّ

هذه  تستغرقه  الذي  الزَّمن  ا  أمَّ الحصاد.  ومواسم  نوي  السَّ بالفيضان 
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الليتورجيَّة كاملة يف االحتفال بعيد القديس أنطونيوس، فإنَّه يتاوح بي 

ساعتَْي إىل ثالث ساعات عىل األقّل. 

خم: د. راغب مفتاح،  وهكذا اشَتََك هؤالء الثالثة يف ذلك العمل الضَّ

نَْت موسيقاه. و "د.  الذي َجَمَع مادته. و "د. مارجيت توث"، التي َدوَّ

األمريكيَّة  الجامعة  نرَْش  دار  نرشته  ثُمَّ  ه.  نَصَّ َحرَّرَْت  التي  روي"  مرثا 

الفهارس  ت  وأعدَّ مة،  املقدِّ مرثا  د.  كَتَبَْت  وقد  القاهرة سنة 1998.  يف 

األبجديَّة والليتورجيَّة. وهو 

ِمْن  فريد  أكادميي  َعَمل 

نوعه، القى قبوالً كبريًا لدى 

راسات  الدِّ يف  صي  املتخصِّ

الليتورجيَّة.

للجمهور  الكتاب  ذلك  بَنْفسه  طََرَح  قد  شنودة  البابا  قداسة  وكان 

ليتورجيَّة  أنَّ  إىل  أيًضا  اإلشارة  تَْجُدر  احتفاليَّة.  دعائيَّة  أجواٍء  َوَسط 

ة ليتورجيَّات.  القديس باسيليوس ليست إالَّ واحدة ِمْن عدَّ

وإْن كانت د. مرثا روي مل تتمتَّع بعالقة رسميَّة مع الكنيسة القبطيَّة، 

إالَّ أنَّها احتفظت بكثري ِمَن الرَّوابط غري الرَّسمية، خاصًة ِمْن خالل مكتب 

ق األوسط. القاهرة ملجلس كنائس الرشَّ
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 Union Theological يونيون  الهوت  بكليَّة  مرثا  د.  التََحَقْت 

الليتورجي  التَّاريخ  عن  َدرََسْت  حيث  نيويورك،  مدينة  يف   Seminary

عىل يد الدكتور سرييل ريتشاردسون Cyril Richardson. ويف دراساتها 

تَبََعْت  القبطيَّة  الليتورجية  أنَّ  اكتََشَفْت  القبطيَّة،  للطُّقوس  املُستمرَّة 

إىل  الغربيَّة. وبعد عودتها  الكنيسة  العبادة  املُتَّبَعة يف  نَْفسها  األشكال 

أْن تتعلَّم املزيد  التقت مع د. راغب مفتاح، طَلَبَْت منه  ِمْص، عندما 

وكانت  القبطيَّة.  األلحان  عن 

القاهرة  إىل  انتََقلَْت  قد  وقتئٍذ 

حيث َشَغلَْت َمْنِصب نائب مدير 

التي  للبنات،  األمريكيَّة  الُكلِيَّة 

كُلِّيَّة  إىل   1967 سنة  اسمها  تََغريَّ 

رمسيس للبنات. 

وباإلضافة إىل َعَملها يف التَّدريس، بََدأَْت تَْدرُس اللغة القبطيَّة والتَّاريخ 

راسات القبطيَّة،  القبطي مع املؤرِّخ القبطي د. شاكر باسيليوس يف معهد الدِّ

وِعلْم األلحان القبطيَّة مع الدكتور راغب مفتاح. ثُمَّ أَْصبََحْت هي نَْفسها 

ُمحاِضَة يف الليتورجيَّة القبطيَّة يف كُليَّة الالهوت اإلنجيليَّة بالقاهرة.

الكنيسة  تاريخ  تدريس  يف  كثرية  سنوات  روي  مرثا  د.  قَضت 

د. روي وكليَّة الالهوت اإلجنيليَّة
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واملوسيقى، والتنيم والعبادة املسيحيَّة، يف كليَّة الالهوت اإلنجيليَّة يف 

لة يف تلك املجاالت  اتها املَُفصَّ القاهرة. وقد أَْوَدَعْت يف مكتبة الكليَّة ملفَّ

لتها عىل مدى سنوات  من أفالم وأرشطة كاسيت، تلك التي َجَمَعتها وسجَّ

حياتها يف ِمْص. تلك التي أصبحت اآلن ُجزًءا هاًما من املركز الجديد، 

للعبادة".  روي  مرثا  MRCW"مركز  الُكليَّة   يف  باسمها  س  تأسَّ الذي 

كثريًا،  يف مص  املشيخيَّة  اإلنجيليَّة  والكنيسة  الكليَّة  أغَنت  قد  وكانت 

مجال  يف  سواء  وِعلمّي،  وأكادميي  جديد  هو  ما  كّل  كثريًا،  أعطَت  إْذ 

نيم، أو يف مجال  املوسيقى والتَّ

موسيقيَّة  قيادات  تدريب 

والجدير  ُمتعاقبة.  ألجيال 

بالذِّكر أن الرَّاحل القس أديب 

حبيب قد رافقها يف التَّدريس 

نوات.  يف الكليَّة لعديد من السَّ

أن  أنشطتها  مثار  ومن 

بقيادة "ميس كايث  القاهرة  األول يف  املوسيقى،  لتعليم  س مركزَان  تأسَّ

"مارجريت جرومن". فضالً عن  بقيادة  أسيوط  والثَّاين يف  جيكبسون"، 

انيم عىل ُمختلف املستويات، بعضها له انتاج ُمتميِّز،  تشكيل فرق التَّ

انترش يف جميع البلدان العربيَّة.

يف  الُعليا  راسات  الدِّ لطلبة  تدرِّس  روي  د.  كانت  نفسه  الوقت  يف 

طرق  )مادة  الكونرسفتوار  معهد  الهرم:  يف  الفنون  أكادمييَّة  معاهد 

للتَّذوُّق  العايل  املعهد  ويف  والبيانو(.  عبية،  الشَّ املوسيقى  تدريس 



)17( د. مرثا روي .. ُمعلمة، ُمرَسلة، ُموسيقيّة

املوسيقى،  تذوُّق  )مواد  الفّني 

جامعة  ويف  املوسيقى(.  وتاريخ 

البيانو  مادة  تدريس  حلوان 

لطلبة  والحديثة  القدمية  وآدابه 

عن  فنتَج  الُعليا.  راسات  الدِّ

اهتاممها الكبري بالكليَّة والكنيسة 

أن  مص  يف  املشيخيَّة  اإلنجيليَّة 

كانت عىل عالقة وثيقة وُمبارشة 

الفعليَّة  واملشاركة  بالتَّعليم 

النوتة  تدوين  ويف  واالحتفاليَّة، 

انيم.  املوسيقية لكثري من التَّ

ِمن اجلوائز الكثرية اليت حصَلت عليها:

ِمَن  الكامل،  وسام  مع  القبطية،  راسات  للدِّ الوطنيَّة  الجائزة   *

ادات. الرئيس املصي األسبق محمد أنور السَّ

بية  التَّ كليَّة  تكريم   *

جامعة  من  املوسيقيَّة، 

حلوان سنة 1998.

ِمَن  املثايل  املعلِّم  جائزة   *

كامل  حسي  الدكتور 

بية والتَّعليم سنة 2002.  ين وزير التَّ الدِّ
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نساء صنعن التاريخ

يف  وتتنقَّل  بنشاطها  تحتفظ  كانت  أنَّها  إالَّ  ُضْعف جسدها،  ورغم 

أنحاء مدينة القاهرة بسيارات األجرة، لزيارة أصدقائها، وهي يف الثالثة 

والتِّسعي من عمرها. وكانت متيش يوميًّا حول َمسكنها يف حّي الزَّمالك، 

وتُحيي يف طريقها البوابي والباعة الذين كانوا أيًضا من أصدقائها.
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"َمن قال  َمقالها:  العنوان كتبت مجلَّة "معرفة" يف بدء  تحت هذا 

ر املقال صورة واحدة ُمركَّبة  إنَّ التَّاريخ من ُصنع الرِّجال فقط؟". وتصدَّ

لثالث نساٍء: األّم ترييزا، أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند، ود. مارثا روي. 

ا عن د. مارثا  دت الكاتبة أسامء نساء ُمعاِصات صَنْعن تاريًخا. أمَّ وعدَّ

ه:  فقد كتبت ما نَصُّ

التي  األْصل،  األمريكيَّة  روي"،  "مرثا  كتورة  الدُّ الحاليَّة  أيامنا  "ويف 

يف  واألخرى  املوسيقى  يف  واحدة  كتوراه،  الدُّ يف  درَجتَي  عىل  حصلت 

م املوسيقى  العبادة. ونالت جائزة من القادة السيَّاسيي ملُساَهمتها يف تقدُّ

املوسيقيَّة  النَُّوت  لتدوينها  شنودة  البابا  ِمن  جائزة  وكذلك  املصيَّة، 

لأللحان القبطيَّة. وهي بذلك َخلَّدت األلحان القبطيَّة الكنِسيَّة. كذلك 

كتوراه واملاجستري يف املوسيقى". أرَشفَت عىل عديد من رسائل الدُّ

ويف حديٍث هلا مع جمّلة "اهُلدى" قالت:

جامعة  من  املوسيقى  علوم  يف  البكالوريوس  درجة  عىل  "حصلُت 

جامعة  من  املوسيقيَّة  بية  التَّ يف  املاجستري  ثم   ،1935 سنة  أوهايو 

فيَّة  كولومبيا - نيويورك. وحصلت بعد ذلك عىل درجة الدكتوراه الرشَّ

ال  يف  دراسات  بعمل  قمُت  ذلك  بعد   .1965 سنة  "أوهايو"  من 

"نساٌء صَنْعَن التَّاريخ"
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Ethnomusciology عن املوسيقى القبطيَّة وألحانها، وعمل ُمقارنات 

قيَّة. وقد اقتََضت منِّي تلك  انيم يف الكنائس الرشَّ بي نظم األلحان والتَّ

راسات أن أدرس اللغة القبطيَّة، وتاريخ الكنيسة، وموضوعات أخرى  الدِّ

ذات صلة".

كليَّة  يف  العبادة  وتاريخ  نيم  التَّ بتدريس  أيًضا  "أقوم  وأضافَت: 

يف  العليا  راسات  الدِّ لطلبة  والتَّدريس  القاهرة.  يف  اإلنجيليَّة  الالهوت 

طرق  )مواد:  الكونرسفتوار  معهد  الهرم:  يف  الفنون  أكادمييَّة  معاهد 

الفنِّي  للتَّذوُّق  العايل  املعهد  عبيَّة والبيانو(، ويف  الشَّ املوسيقى  تدريس 

)مواد: تذوُّق املوسيقى وتاريخ املوسيقى(. كام أقوم بالتَّدريس لطلبة 

القدمية  وآدابه  البيانو  مواد  يف  حلوان  جامعة  يف  الُعليا  راسات  الدِّ

والحديثة".

َمت ببحٍث إىل املؤمتر العاملي الثَّاين للموسيقى العربيَّة  وكانت قد تقدَّ

ت  راسات التي أُِعدَّ – القاهرة، ديسمرب 1969، كان عنوانه: "ملَحة عن الدِّ

عن املوسيقى القبطيَّة من العرب واألجانب". والجدير بالذِّكر أنَّها كانت 

الة  الصَّ يوم  برامج  تُرتِّب  التي  يدات،  للسَّ املسكونيَّة  اللجنة  يف  عضًوا 

العاملي وغريه من الربامج، كام كانت عضًوا يف نادي سيدات القاهرة.

مرثا روي "أنشودٌة على النيل"

مرثا  د.  عن  امللك"  عبد  "مشرية  يِّدة  السَّ كتبت  اتية  الذَّ سريتها  عن 

روي، تحت عنوان "أنشودٌة عىل النِّيل"، ما نّصه:
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"امرأٌة ذات ثِقل، تعرف ما تُريد بالتَّحديد. قرَّرَْت ُمنذ زمٍن طويل 

وعقَدْت العزم عىل أن تبقى ُهنا، وقد فعلَْت. لها مقولة شهرية: "مص 

ُسِئلَْت  كلَّام  تقول  كانت  هكذا  سواها"،  وطًنا  أعرف  ولسُت  وطني! 

ؤال الذي يطرحه عليها الجميع، عامَّ إذا كانت قد فَكَّرَْت أن تُغادر  السُّ

مص وتذهب إىل أمريكا. وهي تعلن ذلك بشعور عميق باالنتامء لتاب 

مص، وللبلد الذي أحبَّته أكرث من أيِّ بلد آَخر، وقَضت فيه كلَّ حياتها. 

فهي تعرف ما تريد، وُمستيحة متاًما يف ظروف الحياة املتواضعة التي 

أَلَفتْها منذ سنوات طويلة".

غرية، ذات  تها الصَّ يِّدة ُمشرية: "ذهبُْت لزيارة مرثا يف شقَّ وتقول السَّ

بت  السَّ يوم  تخرج  أن  اعتادت  وقد  الزمالك.  يف  الواحدة  النَّوم  غرفة 

النِّيل، حيث  للتَّنزُّه عىل ضفاف  ديقات  الصَّ بعض  مع  أسبوع  كلِّ  من 

للجلوس  األرض  عىل  مالءة  ويبسطن  سندويتشات  سلَّة  يأُخذن  كُنَّ 

ور القدمية التي تعتزُّ  عىل حافَّة الكورنيش.. وبينام تأيت مرثا ببعض الصُّ

الزَّمن  أبًدا هذا  أنىس  "لن  األيام:  تلك  ُمتذكِّرًة  تقول  إيَّاها،  لُتيني  بها 

باب والحيوية  الجميل". وتشري إىل األشخاص الذين كانوا يف ريعان الشَّ

آنذاك قائلة: "أرأيِت قَْسوة َعَجلة الزَّمن؟!".

الة التي تبلغ مساحتها 2 × 2 متًا،  يِّدة ُمشرية: "يف الصَّ وتُضيف السَّ

قف، وأكواٍم متأل كّل ُركْن، ُمعظمها  سة بأكوام ِمن الُكتُب حتَّى السَّ املُكدَّ

عن املوسيقى، جلََسْت مرثا العجوز الجميلة تحت أبجورة طويلة عىل 

يحيط  بعنايٍة،  املُصفَّف  القصري  األبيض  وَشْعرها  املُريح،  الهزَّاز  كرسيها 

يسي. فوقَفْت يف رشاقة لتُحرِض يل مقعًدا،  غري مثل هالة القدِّ بوجهها الصَّ
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راِفضًة أن تعطيني مقعدها، فظََهر قوامها النَّحيف الطَّويل الذي طاملا 

أدىن  البقاء هنا دون  تُصُّ عىل  فتاة صغرية.  كنُت  أن  منذ  به  أُعِجبُْت 

تردُّد، وتقول. "عندما أذهب لزيارة األهل واألصدقاء يف أمريكا، ال أعرف 

التلغرافات،  إرسال  أو  التليفونات،  استخدام  كيفيَّة  أعرف  وال  األماكن، 

أو حتَّى التَّنقُّل من مكان آلَخر. لكنِّي هنا أستطيع قضاء كلَّ َمصالحي. 

مص وطني".

تضيع  فإْن ضاَعت  ا.  جدًّ ُمراِوَغة  "املوسيقى  أيًضا:  مرثا  قالته  ومامَّ 

لألبد". وعندما سألتُها عن املوسيقى الفرعونيَّة التي َعرَفَْت عنها كثريًا، 

الفرعونيَّة  "املوسيقى  أجابَت:  طويلة،  فتة  األقص  يف  إقامتها  بفضل 

املَُدوَّنة هي فقط رَقٌْص أو تصفيٌق، أو ُمجرَّد تعبريٍ غنايئ. وكانت تُستَخَدم 

مل  لكن  بالغناء،  مصحوبة  تكون  أن  دون  أيًضا  املوسيقيَّة  اآلالت  فيها 

استنتاجه  ما ميكن  الطَّقسيَّة. وهو  املوسيقى  من  نوع  أّي  تصوير  يتّم 

نتها رسوماتهم ونقوشهم. لكن النَّغامت فُِقَدت.  من الحناجر التي تتضمَّ

أيَّة  تبَق  فلم  أيَّة نغامت فرعونيَّة.  أبًدا  ُمطلًقا ولن نسمع  فلم نسمع 

نسمعه يف جنازات صعيد مص  الذي  "التَّعديد"  إالَّ  مكتوبة  موسيقى 

لرثاء املُتويف. لكنِّي مل أعرف اللغة التي كُنَّ يُغني بها. مل تُكن لغة عربيَّة، 

بل كانت بعض املقاِطع والكلامت التي أتَت من املايض. أيَّ ماٍض؟ ال 

اث املأخوذ عن قدماء املصيي ومل مَيُْت. لديَّ  نعلم. كان هذا هو التُّ

أنَّه  استنتْجُت  رَشْحها،  ِمْن  ذهويل  ة  شدَّ وِمْن  منه".  التَّسجيالت  بعض 

إْن كان "التَّعديد" هو موضوع النَّغامت الفرعونيَّة، فمؤكَّد أنَّ الفراعنة 

كانوا َحزَاىن دامئًا! فأجابتني إجابة تنمُّ عن معرفة عميقة: "ال، مل يكونوا 
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َحزاين. ألنَّ املوسيقى عندهم مل تُكن حزينة وال سعيدة. ومل تُكن تعبريًا 

ال.  أْم  سعيدة  املوسيقى  كانت  إذا  فيام  يفكِّروا  مل  املُتويف.  توقري  عن 

َحزيًنا  يُكن حدثًا  نفسه مل  املوسيقى. واملوت  تقوله  ما  املهّم هو  كان 

ورة. فالحزن كان مصدره الُفقدان والُفراق، لكن ليس املوت يف حدِّ  بالرضَّ

ذاته، ألنَّهم كانوا يؤمنون بالبَْعث".

ا، زاخر بعديٍد من اآلثار، وكثريٍ  وتُضيف مرثا: "األقص مكان غني جدًّ

ما  وغالبًا  اليوميَّة.  القدماء  املصيي  حياة  من  والرُّسوم  النُّقوش  من 

ينيَّة. لكن مقابر النُّبالء  عب الدِّ تَُصوِّر مقابُر امللوك واملَلِكات حياَة الشَّ

ة وشكل بيوتهم وأعاملهم، وما كانوا يزرعونه،  عب العامَّ تَُصوِّر حياة الشَّ

ا،  جدًّ شيًقا  كلَّه  املوضوع  كان  االجتامعيَّة.  لحياتهم  ُمامرستهم  وكيفيَّة 

واعتدنا أن نأخذ الطَّالبات من املدرسة كّل فَصٍل عىل ِحدة لزيارة معابد 

الرَبّ الغريب ومعبد الكرنك".

من األقصر إىل القاهرة

الكليَّة  مدير  نائبة  روي  مرثا  ُعيَِّنْت  األقص،  يف  عاًما  عرشين  بعد 

سنة  عرش  خمسة  مدى  وعىل  حاليًا.  رمسيس  كليَّة  للبنات/  األمركيَّة 

عِملَْت يًدا بيد مع "هلي جيه. مارتن Helen J. Martin"، ثم "سارة 

وقد  "رضا سالمة".  بوي  التَّ الخبري  مع  وأخريًا   ،"Sarah Maloy مالوي 

قالت: "هذا هو الوقت الذي َدرَْسُت فيه العربيَّة كلُغة. وقد ذهبُْت إىل 

العربيَّة. وقد ساعدين  العربيَّة وأسمع  كنائس ُمختلفة يف مص ألتعلَّم 

ة مرَّات عىل الـپيانو  كثريًا وجود أصدقاء مصيِّي كُرُث حويل. وعزفُت عدَّ
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بقاعة  فريقه  يقود  كان  عندما  امللك،  عبد  صموئيل  األستاذ  مبُصاحبة 

يف  األمريكيَّة  الجامعة  يف   Ewart Memorial Hall التِّذكاريَّة  إيوارت 

يسي، ويف كنيسة القديس أندرو يف  القاهرة، ويف كاتدرائيَّة جميع القدِّ

القاهرة يوم الجمعة العظيمة".

وتذكر مرثا روي أنه باإلضافة إىل منصبها اإلداري يف الكليَّة األمريكيَّة 

للبنات، كانت تَُدرِّس أيًضا مادَّة "األخالق". وكانت تحظى بُحبِّ واحتام 

للسيدة  هنا  )الكالم  أمي  تقول  ورؤسائها.  وزمالئها  طالباتها  جميع 

كلِّ  ألجلِّ  موجودة  دامئًا  "كانت  طالباتها(:  إحدى  كانت  التي  ُمشرية، 

واحد، ُمحتفظًة بطريقة كالمها الهادئة وابتسامتها املُطَْمِئَنة، مع َحزْمها 

أيًضا. مل نَْسمح ألنفسنا ُمطْلًَقا أن نُضايقها".

وتقول عنها "يرسيَّة لوزا ساويرس" عضو الربملان املعروفة، وإحدى 

بات،  املقرَّ روي  مرثا  صديقات  من  وهي  بَّالي،  الزَّ مرشوع  رائدات 

بروح  ذاتها. فهي متتاز  "د. مرثا روي دستوٌر يف حدِّ  وإحدى طالباتها: 

مُتَثِّل  كانت  عاتقها.  تأخذه عىل  َمسًعى  بأيِّ  وااللتزام  والحّق  االجتهاد 

الكليَّة األمريكيَّة للبنات، منوذًجا لالنضباط من خالل  لنا، نحن طالبات 

االحتام. لقد ساهَمْت د. روي يف تنشئة أجيال من النِّساء النَّاجحات. 

فهي شخصيَّة متتاز بالفاعليَّة والنَّشاط وغزارة املعرفة. وميكن للمرء أن 

يتعلَّم منها كثريًا. باختصار هي جوهرة".

الفندقيَّة يف مستشفى  وتقول عنها "منى جندي" مديرة الخدمات 

الم يف املهندسي، وهي تَْذكُر مرثا بالُحبِّ واإلعجاب: "نحن طالباتها  السَّ
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أحببناها جميًعا واحتمناها، ومل نجرؤ عىل ُمضايقتها. فقد كانت تتميَّز 

بهذا املزيج العجيب من الطِّيبة والَحزْم، مامَّ جعلنا جميًعا نلزَُم حدودنا".

وتقول عنها "ماري مسعود" أستاذة اللغة اإلنكليزيَّة واألدب املُقارن 

ورئيسة قسم اللغة اإلنكليزيَّة يف كليَّة اآلداب، جامعة عي شمس سابًقا، 

دة  بات: "إنَّها امرأٌة فريدة، ُمتعدِّ وهي أيًضا إحدى صديقات د. مرثا املُقرَّ

املواهب، ومع ذلك كانت يف ُمنتهى التَّواضع. أنا محظوظة أينِّ عرَفتُها 

وعِملُت معها عن كثٍَب. مرثا موسوعة ُمتحرِّكة عن مص. إينِّ أُكِّن لها 

كلَّ الُحبِّ والتَّقدير".

كليَّة  عميد  وُمساِعد  الخريي،  العمل  يف  النَّاِشطة  فريد"  "بثينة  ا  أمَّ

بية املوسيقيَّة يف جامعة حلوان سابًقا، وأستاذ ِعلْم املوسيقى، ورفيقة  التَّ

د. مرثا عىل مدى سنواٍت، وهي أيًضا إحدى طالباتها الُقدامى، فتقول: 

"مرثا ال تقول كلمة "ال" ُمطلًقا. فهي متدُّ يد املساعدة لكلِّ َمْن يحتاج. 

وِمْن بي جميع األساتذة هي أكرث َمْن حظي بُحبِّ الطُّالب، الذين كانوا 

دامئًا يستشريونها يف دراساتهم الُعليا. وكانت دامئًا تُساعدهم يف رسائل 

املاجستري والدكتوراه، وال تخزي أيًّا منهم. فهي دامئًا حاضة لُهم جميًعا. 

ر حبَّها لهم ويل. فقد فَعلَْت مرثا كثريًا من أجيل شخصيًّا. وسأظلُّ  وكم أُقَدِّ

ُممتنَّة لها ما حييت".

الخرييَّة  فأنشطتها  طالَّبها.  مبُعظم  ُمطلًقا  مرثا  ِصلة  تنقِطع  مل 

عة والعديدة، جعلتها عىل اتِّصال دائم بهم،  واالجتامعيَّة والدينيَّة املتنوِّ

ُمتعاونًة وُمشارِكًة وُمساِعدًة يف كلِّ ما يفعلونه ألجل مص، بغضِّ النَّظر 

عن الَجهد الذي ميكن أن يْشَق عىل أشخاٍص يف نصف ُعمرها أن يبذلوه.
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حملات أخرى

يف سنة 1967، قبل أن تذهب إىل أمريكا لدراسة املاجستري، سألَْت 

القبطيَّة،  األلحان  بعض  تَْدرُس  أن  املمكن  ِمن  كان  إْن  األنبا صموئيل 

وقد وافق عىل ذلك. فأخَذْت معها بضعة تسجيالت كانت قد كَتَبَتْها. 

ثمَّ  البداية.  وكانت هذه هي  املكتوبة،  املوسيقى  تَْدرُس هذه  وبدأَْت 

كان البدَّ أْن تعرف معنى تلك األلحان، والرِّسالة التي تنقلها، وِمْن ثَمَّ 

القبطي  املؤرِّخ  يد  عىل  القبطي  والتَّاريخ  القبطيَّة  اللغة  تَْدرُس  بدأَْت 

راسات القبطيَّة. ورسعان  املعروف "شاكر باسيليوس" يف املعهد العايل للدِّ

تحوي  التي  الليتورجيَّة،  تَْدرُس  بدأْت  ثمَّ  القبطيَّة،  اللغة  أتَقَنْت  ما 

لوات.  العناص األساسيَّة ملعاين الُقداس القبطي، ومعاين القراءات والصَّ

ما  وهو  القبطيَّة.  والطُّقوس  لوات  الصَّ أساسيَّات  َدرََسْت  أنَّها  يعني  ما 

َمكََّنها من تدريس الليتورجيَّة يف كليَّة الالهوت اإلنجيليَّة يف القاهرة منذ 

ذلك الحي.

كنائس  مجلس  مظلَّة  تحت  سنوات  عرش  ملدة  روي  مرثا  َعِملَْت 

ق األوسط: املوسيقى  ق األوسط. يف تلك الفتة َدرََسْت موسيقى الرشَّ الرشَّ

الكاثوليكيَّة،  والقبطيَّة  األرثوذكسيَّة،  واليونانيَّة  يانيَّة،  والرسُّ القبطيَّة، 

الكنسيَّة،  واملوسيقى  الليتورجيَّة  هيكل  َدرََسْت  واليهوديَّة.  واألرمينيَّة، 

والقواِسم املشتَكة بي تلك األنواع املوسيقيَّة، والغرض منها، واالختالفات 

ة عرش سنوات يف مجال الَعناص  التي بينها. وتقول د. روي: "عِملُْت ملدَّ

ة للعبادة وُمحتوياتها؛ ما يقوله العابدون ويفعلونه ويفكِّرون فيه،  العامَّ

وكيف مُيكننا ُمساَعدة قادة الكنائس عىل معرفة تلك العناص وفهمها. 
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الكنائس  يف  الكلامت.  ببعض  والتَّفوُّه  الفم  فَتْح  ُمجرَّد  ليس  نيم  فالتَّ

يشء  أيَّ  تعني  ألحان غربيَّة ال  الكالسيكيَّة هي  انيم  التَّ الـربوتستانتيَّة 

املوسيقى  يَُدرِّسون  األمريكيون  املرَسلون  املدرِّسون  فمثالً  للمصيي. 

الغربيَّة لتالميذ املدارس الذين يجب أن يتعلَّموا عن تُراثهم ال عن تُراث 

املوسيقى  يف  جذورهم  تقدير  عدم  إىل  املطاف  بهم  وينتهي  الَغرْب. 

املصيَّة".

إىل  ميتدُّ  القبطيَّة  املوسيقى  تُراث  يف  روي  مرثا  ُمساهمة  أنَّ  إالَّ 

أسبوع  لَْت موسيقى  وَسجَّ َجَمَعْت  فقد  أخرى فسيحة.  نجاح  مجاالت 

وكنيسة  الكاتدرائيَّة،  ِمنها  مص،  يف  ُمختلفة  قبطيَّة  كنائس  يف  اآلالم 

القديس بطرس، وكثري غريهام. وبفضل جهودها، فإنَّ هذه التَّسجيالت 

 University إنديانا  التَّسجيالت يف جامعة  أرشيف  حاليًا يف  محفوظة 

أقسام  أكرب  من  هو  األرشيف  ذلك  املتَّحدة،  الواليات   -  of Indiana

محفوظات املوسيقى الدينيَّة يف العالَم. وتقول مرثا: "املوسيقى القبطيَّة 

ينيَّة. فهي فريدة من نوعها. وتقع  ال يُضاهيها أيَّ نوع من املوسيقى الدِّ

ألحانها يف إطار خمس نربات صوتيَّة فقط، يتمُّ اللعب بها لحنيًّا لتُنِتج 

أنَّها ُمعجزيَّة ألنَّها ال تحوي إالَّ  ع الكبري من األلحان. أعتِقد  التَّنوُّ ذلك 

ا. ومع ذلك، تظّل املوسيقى القبطيَّة  هذه الخاَمة اللحنيَّة املحدودة جدًّ

عىل  تبَعث  أجدها  وإينِّ  وعبادته.  الله  تسبيِح  عن  التَّعبري  عىل  قادرة 

الهدوء وتُْشِعرين بحضوِر الله وبهائه وتأكيده لنا أنَّه موجود".








