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بعد بسم هللا الرحمن الرحٌم و الصالة و السالم على
رسوله األمٌن سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم والصحابة
أجمعٌن أما بعد:
أهدي هذا العمل بصفة خاصة للوالدٌن العزٌزٌن اللذٌن
أكرمانً بدعواتهما وصبرهما ،وإلى أختً الغالٌة التً ساعدتنً
فلها كل الفضل ،وأخً العزٌز سٌدي محمد وإلى إبنتً رٌتاج
قمر.

يـمـذو ــــــــــــح

:

ربتل موسيقى الشعيب مكانة خاصة ُب الَباث اعبزائرم ك خصوصا باعبزائر
العاصمة ،كربظى باحَباـ كبّب لديهم حيث امتزجت فيها

عدة طبوع  ،بعبق التاريخ ليعطي

أنغاما خاصة  ،حبيث كاف ركاده هبمعوف بْب اغبس الفِب ك الوقار ،كما أف كلمات ىذا الفن
الشعيب العريق مستمدة من قصائد شعرية شهّبة أغلبها ،قبل أف يطعمها ركادىا بألواف شعرية
أخرل تستوحي مادهتا من اغبياة اليومية من اجملتمع اعبزائرم  ،كسبزج بْب اؼبوعظة كاؼبزاح ك بْب
اؼبدح ك الغزؿ الرقيق .
تقَبف أغباف موسيقى الشعيب القادمة من تاريخ اجملد الغابر  ،بأياـ العيد حيث تذاع على
القنوات ك اإلذاعات قبل ك بعد صبلة العيد ك ُب ليلة اؼبولد النبوم الشريف  ،كمباشرة بعد
أذاف اإلفطار ُب شهر رمضاف الكرٙب  ،ك بعد إعبلف رؤية ىبلؿ العيد أكىبلؿ مطلع شهر
الصياـ  ،ك ىو ما جعل ؽبا حيزا ىاما ُب ذاكرة الصغار ك الكبار على حد سواء ،كمن أىم
آالت ىذه اؼبوسيقى قبد آالت كترية ك أخرل نقرية أك إيقاعية ك تشتمل على آلة الكماف،
القيتارة  ،الطر  ،الزرنة  ،االدربوكة ك اؼبندكؿ الٍب تعترب من؛ الَباث اؼبوسيقي الغنائي اؼبضبوطة
علميا  ،ك على جانب كبّب من الركعة ك اعبماؿ  ،األمر الذم هبعلها أرقى أنواع التعبّب
اؼبوسيقي ُب اعبزائر.
كيعود اختيارم ؽبذا اؼبوضوع إٔب بواعث ذاتية ،ك أخرل موضوعية ،سبثلت فيما يلي:
 -1التعمق ُب الدراسات األكاديبية اؼبوسيقية بعد أف قمت بدراسة تاريخ اؼبوسيقى األندلسية
بتلمساف باألخص ُب شهادة اؼباجستّب  ،أردت مواصلة الدرب ك معرفة جوانب أكثر تفصيبل
الٍب عرفتها ىذه اؼبوسيقى اعبزائرية عموما.
 -2إبراز مكانة أعبلـ موسيقية فنية كاف ؽبا دكر فعاؿ ُب إحياء ك احملفاظة على أصالة كفبيزات
موسيقى الشعيب العاصمي.
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 -3التعريف على أشعار كأغباف موسيقى الشعيب الٍب استعملها ىؤالء األعبلـ كعبقريتهم ُب
اغبفاظ على الثوابت ك ربسْب اؼبتغّبات حسب أزمنتهم ك متطلبات أذكاقهم كأحاسيسهم ك
غّبت األجياؿ على ىذا الَباث العريق جيل بعد جيل رغم توإب العصور كاألزمنة ك التأثّبات
اػبارجية للثقافات األخرل.
 -4قراءة كاقعية ك موضوعية لدكر اعبيل اعبديد ُب التأثّب الذم يبكن أف يلعبو على حساب
موسيقى الشعيب العاصمية.
يبكن أف يندرج موضوع حبثي ضمن اؼبواضيع الفنية ك التارىبية ك الٍب سأتطرؽ فيها
إٔب دراسة موسيقى الشعيب ك أعبلمها ُب اعبزائر منذ نشأهتا إٔب يومنا اغبإب ُب سياقها التارىبي
ك عبلقتهم هبذه اؼبوسيقى ك الغناء ك الشعر العريب ك اؼبوسيقى الرببرية  ،كما أتطرؽ إٔب الطبوع
الٍب جعلتهم ينفردكف بأدائهم فيها ك استعماالهتم ؽبا ككذا أىم القصائد الشعرية الٍب اعتمد
عليها ىؤالء األعبلـ ُب السياؽ الفِب.
كؽبذا هبب استحضار التاريخ ؼبعرفة نشأة ك بركز ىذه اؼبوسيقى ك مراحل نبوغها ُب أكساط
اجملتمع اؼبتعددة ك التعرؼ على اؼبوسيقيْب الذين سانبوا ُب اغبفاظ عليها كشهرهتا ُب اعبزائر ك
خارجها  ،ك التغيّبات الٍب أدخلها ىؤالء األعبلـ على موسيقى الشعيب من صبيع اعبوانب  .ك
كيف كصلت إلينا على ما ىي عليو اليوـ ؼبا أثركا فيها ك ُب تأليف أغباهنا كأنغامها ك تأثّبىا
ّ
فيهم اجتماعيا ك غّبه ك كذا منافسة اعبيل اعبديد على تربع عرش النوابغ ك خبلفتهم  ،ك
مدل سبسك أصحاهبا كؿببيها هبا كفق تراثنا العريق الذم هبب أف يعيد بناء نفسو كفق
متطلبات العصر دكف اؼبساس باألصوؿ ك ؽبذه األسباب كلها طرحت بعض التساؤالت ،ك
ىي كاآلٌب :
 ما ىي أصوؿ اؼبوسيقى الشعيب اؼبغاربية ك اعبزائرية ك ما مصادرىا عرب تاريخ اؼبوسيقى العربيةك الرببرية ؟
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 ىل ساىم الشعر العريب ك الشعيب دبقاماهتما ك قوافيهما ُب بلورة اؼبوسيقى اعبزائرية كالشعيبخصوصا ؟
كيف نشأت موسيقى الشعيب ُب اعبزائر ك احمليط الذم ترعرعت فيو ،ك ما ىي فبيزات ىذهاؼبوسيقى عن باقي الطبوع اعبزائرية األخرل ؟
 مٌب ًبّ االىتماـ دبوسيقى الشعيب ُب اعبزائر العاصمة ك من ىم أىم أعبلمها ك أشهرقصائدىا؟
لقد فرضت علّي أنبية اؼبوضوع إستخداـ اؼبنهج التارىبي ُب دراسة نشأة موسيقى
الشعيب  ،عرب عدة أزمنة ك أمكنة منذ ظهور ىؤالء األعبلـ إٔب يومنا  ،كما استخدمت اؼبنهج
التحليلي الذم استندت إليو ُب ربليل بعض أراء ك أفكار بعض العلماء كالشعراء كاؼبوسيقيْب
من خبلؿ ـبطوطاهتم أكربليل ؼبعاينات ميدانية  ،أما اؼبنهج الوصفي فلقد كظفتو حٌب أسبكن
من كصف طريقة تعامل ىؤالء األعبلـ مع اعبوانب الشعرية كالفنية ك كيفية حفاظهم على ىذه
اؼبوسيقى كتعليمها ك استحداثها ك كذلك توارث ىذه اؼبوسيقى.
من ىنا فلقد قسمت حبثي إٔب ثبلثة فصوؿ  ،حيث تطرقت ُب الفصل األكؿ إٔب تاريخ
اؼبوسيقى العربية أين أبرزت معاؼبها ُب العآب العريب سواء من اؼبشرؽ إٔب اؼبغرب حبسب أىم
الشخصيات العلمية ك الفنية الٍب اكتشفت ك طورت كأبدعت ُب األشعار ك الغناء كاؼبوسيقى
ك اؼبقامات ك األغباف ك النغمات ك حٌب اإليقاع ،ك بالتإب سبكنت من كضع أرضية للتمهيد
جبذكر موسيقى الشعبية ك الشعيب خصوصا ،أما الفصل الثا٘ب فقمت فيو بإبراز أىم األنواع
اؼبوسيقية ك األجناس الشعرية الٍب بلورت اؼبوسيقى اعبزائرية ُب كل القطر سواء جغرافيا أك
تارىبيا ٍ ،ب قمت بتخصيص مبحث حوؿ اؼبوسيقى الشعبية اعبزائرية ك تأثّبات األجانب على
اؼبوسيقى اعبزائرية إباف الثورة التحريرية ك كل ىذا بغرض الوصوؿ إٔب التمييز بْب التنوع ك
التناغم بْب االنواع اؼبوسيقية باعبزائر ك إبراز أكجو اإلختبلؼ بْب موسيقى الشعيب باعبزائر

ج

العاصمة ك األنواع األخرل  ،أخّبا ُب الفصل الثالث قمت بالتخصص ُب ربديد لب دراسٍب
حوؿ موسيقى الشعيب ُب اعبزائر العاصمة الٍب تعد من أىم

اغبواضر الٍب أثّرت ك تأثّرت

باؼبوركث الفِب اؼبوسيقي على اؼبستول اعبهوم  ،الوطِب ،الدكٕب ك حٌب العاؼبي  ،كما قمت
بإبراز أىم الفانْب الذين أكصلوا لنا ىذه اؼبوسيقى ك حافظوا عليها من االندثار كالضياع
خصوصا اغباج ؿبمد العنقا ك آخرين ك من ًبّ عرفت بأىم القصائد الشعرية الٍب ألفها أىم
الشعراء ك أداىا أشهر اؼبوسيقيْب ُب ىذا اجملاؿ .

ُب األخّب كاجهت طواؿ مرحلة حبثي عدة صعوبات موضوعية ك ذاتية  ،أما اؼبوضوعية
فهي صعوبة الوصوؿ أٔب اؼبخطوطات الٍب ىي بيد ؾبموعة من الفنانْب الذين ىبافوف سرقتها أك
ضياعها كما لقيت صعوبة كبّبة لئللتقاء بالفنانْب ك اؼبغنيْب  ،كما كجدت نذرة كبّبة ُب
اؼبراجع ك اؼبصادر فيما ىبص دراسات األكاديبية ؼبوسيقى الشعيب ُب اعبزائر العاصمة .
سماش سيد أحمد
2014/12/14
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 المبحث األول :مراحل نشأة اؼبوسيقى عند العرب.
 المبحث الثاني :إنتقاؿ اؼبوسيقى العربية من بغداد إٔب األندلس.
 المبحث الثالث  :سبازج اؼبوسيقى العربية مع موسيقى ببلد
اؼبغرب.
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تمهيــد:
ٓب يكن لظهور اؼبوسيقى أف يتجلى ك يتطور ُب كل أصقاع العآب لوال الَباكمية التارىبية
كمؤدكه الذين
منظركه ّ
الٍب أضفت عليو صبغت اغبكمة ك اؼبرتبة العلمية ك الفنية الٍب سبيز هبا ّ
تداكلوا اؼبفاىيم ك السبلٓب اؼبوسيقية ك اؼبقامات الٍب أكجدت النربات كالنغمات ك االصوات

اؼبناسبة لكل فصل من السنة ك لكل مناسبة حزينة أك مفرحة .
ك لعل العرب كاف ؽبم الفضل الكبّب منذ فجر التاريخ إٔب يومنا ىذا ُب رسم معآب
ىذا الفن رغم ما القاه من معوقات تارة عرقية ك تارة اخرل دينية  .فلقد إىتم العرب إىتماما
كامبل باؼبوسيقى ك نظركا إٔب ىذه الصناعة نظرة إجبلؿ ك إحَباـ ك حظي فيها اجمليدكف بكل
عناية ك تقدير ك شغف هبا اػبلفاء ك األمراء ك القضاة ك الفبلسفة ك العلماء كأعطوىا حقها
من الرعاية.
يواجو الباحث ُب تاريخ اؼبوسيقى صعوبة منهجية بالغة نابعة من ندرة اؼبصادر كاؼبراجع
كشح اؼبعطيات اؼبتعلقة كخاصة دبرحلة البدايات .كتزداد كعورة مسالك البحث كلما توغلنا ُب
تاريخ اؼبوسيقى اؼبغاربية فيواجهنا الغموض الذم يكتنف ما قبل الفتح اإلسبلمي ُب مشاؿ
إفريقيا .كيشق اغبديث عن بداية اتضاح صورة اؼبوسيقى اؼبغاربية قبل توافد ىجرات العرب على
اؼبغرب ُب العصر اإلسبلمي الٍب كاف ؽبا أثر كاضح ُب إغناء اؼبوسيقى اؼبغ

اربية حيث ضبل

اؼبهاجركف العرب اؼبوسيقى اليمنية كموسيقى اػبليج العريب مع تأثّبات اؼبوسيقى الفارسية رفقة
القوافل التجارية كاغبمبلت العسكرية .كقد عرفت اؼبوسيقى اؼبغاربية فَبات ركود كغبظات تطور
حسب ما كانت سبليو تقلبات األكضاع التارىبية كاختبلؼ الدكؿ اؼبتعاقبة على

دكؿ اؼبغرب

كتباين رقعها اعبغرافية كامتدادىا السياسي كتفاكت قوة فعلها الثقاُب.كضبلت ىجرت األندلسيْب
إٔب دكؿ اؼبغرب اإلسبلمي الَباث اؼبوسيقى األندلسي الزاخر كخباصة بعد سقوط غرناطة
سنة897ىػ1492/ـ كىي آخر معقل عريب "للفردكس اؼبفقود" .ككاف ؽبذا الفن الرفيع أثره ُب
إعادة صياغة مبلمح اؼبوسيقى كالغناء ُب دكؿ اؼبغرب عموما ك اعبزائر خصوصا.
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 المبحث األول :مراحل نشأة اؼبوسيقى عند العرب:
أوال -أصول الموسيقى العربية و مصادرىا:
لنيل فضوؿ اؼبتتبع هبب البد ء بتحديد اؼبوسيقى العربية مكانا ك زمانا ؼبعرفة اذباه
البحث ك اؽبدؼ منو .ك بالنسبة للتحديد اعبغراُب ك القومي ؼبفهوـ اؼبوسيقى العربية فنادرا ما
كتب ُب موضوع اؼبوسيقى العربية ك استغُب عن التطلع إٔب اليوناف ك الفرس بوصفهما مصدرا
ؽبذا الفن .إذ ٓب يصل إٔب العلم ما ىو جدير بالذكر عن جزيرة العرب ؼبا قبل اإلسبلـ .عدا ما
أمكن استقطابو من نثار أقبلـ الكتاب اليوناف ك البلتينيْب أك من صباىّب األساطّب اؼبنحدرة
من اؼبصادر العربية ؼبا قبل اإلسبلـ .ىذا ما يفرض التشخيص البصرم كبو اليوناف ك الفرس ُب
ؾباؿ ىذا البحث .ك إنو ال ىبلو من كجاىة  ،ال سيما عند التفكّب ُب كضع جزيرة العرب ك
اؼبدنيات اػبارجية الٍب اتصلت هبا اتصاال ثقافيا .على أف اؼبدينة ٓب تبلغ أك تنبعث من تكلم
الفَبة الٍب اكتنفتها دجنة ك غموض  ،اؼبعركفة ب ػ "أياـ اعباىلية" زمن كاف السؤدد اليونا٘ب ك
تبأ بظهور اإلسبلـ ،فإف تارىبها يرجع إٔب حقبة
الركما٘ب ك البيزنطي قد بلغ السمائين  .بل كٓب د
1

سابقة عليهما معان.

إف تقنيات السنوات القبلئل اؼباضية ُب خرائب اؼبدنيات السامية اؼبوغلة ُب القدـ،
أحدثت تغيّبات عجيبة ُب آرائنا ك معلوماتنا عن تاريخ اؼبدنية العاؼبية.

فأقدـ مصدر موجود

اآلف عن جزيرة العرب يعود تارىبو إٔب األلف الثالثة قبل اؼبيبلد ،حْب ظهر على بعض كتابات
مسمارية كرد فيها ذكر لببلد عرفت بوقوعها ُب جزيرة العرب .فهنالك ملك "مكن أك مكن "
الذم كاف قد قهره (نراـ سن) ك ىو من أسرة سرجوف ك األكؿ مؤسس األسرة األكادية ُب
كادم الرافدين عرؼ فتوحاتو مشاؿ الببلد ك جنوهبا ك اؼبلك البابلي حوإب (  2600ؽ.ـ).كما
قرأ ُب زمن "كوديا" حوإب (  2400ؽ.ـ) ك ىو حاكم "لكش" السومرم جنوب العراؽ ،عن
-1كماؿ غفور ،اؼبرجع السابق،ص65
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فبلكة اظبها "كمش أك ماشو" فضبلن عن مكاف ما اظبو خخو" كأرضو "ملخا" .ك أخّبان
كتابات "أدادتر" حوإب ( 2300ؽ.ـ) .الٍب أتت إٔب ذكر صقيع عرؼ باسم "سبو"  .ك مع
أف اؼبواقع الصحيحة ؽبذه الببلد ظلت موضوع حدس ك زبمْب فاآلراء ؾبمعة على أهنا ببلد ُب
شبو جزيرة العرب.ك يرجح أف كبل من "مكن" ك"سبو"  .ليستا إال اؼبملكتْب العربيتْب "معن
"ك"سبا" فأما عن معن دكلة عتيقة ُب اليمن كجدت ُب القرف السابع قبل اؼبيبلد ك قد عاصرت
سبا  .ك عاصمتها (معن) مازالت باقية على بعد طبسة كيلومَبات من بلدة اغبزـ  .كأما سبأ
فهي دكلة ُب جنوب غرب اعبزيرة كانت على جانب عظيم من الرخاء ك قد كرد ذكرىا ُب
كتب العرب ك الركماف ك اليوناف ،اللتْب ازدىرتا ُب جنوب اعبزيرة  .ك أف "كمش ك ماشو"
كانتا ُب كسط اعبزيرة  .كقيل أف "خخو ك ملخا " كانتا كاقعتْب ُب الغرب .كأف األخّبة ىي
اؼبشهورة بأرض "بِب عمالق".حقان أف األدلة متواترة على قياـ بعض

قذه الدكؿ العربية ُب

مفتتح األلف األكٔب قبل اؼبيبلد .فاآلثار الباقية ُب جنوب اعبزيرة تكشف النقاب عن فبلكتْب
عظيمتْب نبا فبلكة (معن ك سبأ ) ،األكٔب بعاصمتيها (قرناكك ك يثيل) ك الثانية بعاصمتها
(مأرب).ك أغلب اؿظف أف كل فبلكة منهما كاف ؽبا دكرىا ُب السؤدد ،ك أف كل كاحدة منهما
مدت سلطاهنا كنشرت حكمها حٌب خليج العقبة مشاالن .ك ما يدؿ على ذلك من قراءات عن
زبوـ ببلد عربية باسم "مصراف" .كُب حدكد القرف السادس قبل اؼبيبلد سقطت ىذه اؼبملكة
األخّبة بيد العرب "اللحيانيْب"  ،الذين جعلوا عاصمتهم ُب (اغبجرة) ٍب أف النبطيْب العرب ُب
حدكد القرف الرابع قبل اؼبيبلد بسطوا سيادهتم السياسية على ىذه البقاع ك ازبذكا ؽبم (بَبا)
عاصمة كاستمر سلطاهنم قائما حٌب أخده "تراجاف" السنة 106ـُ.ب تلك األثناء بزغت
مشوس فبالك عربية أخرل ُب أقصى اعبنوب  .ك أننا لنعلم من (ثيوفراستس-القرف الرابع ؽ.ـ)
أنو كاف يوجد أربع فبالك ُب جنوب خليج العقبة ك ىي (حضرموت  ،ك قتباف ك فبلي أكملي).
أما (ايراتوستينس) من القرف الثالث ؽ.ـ فيذكر (معْب) كعاصمتها (فرناكك) ك(سبأ) كعاصمتها
(مأرب) ك(قتباف) كعاصمتها (سبنع) ك(حضر موت)كعاصمتها (شبوة) حسب ما ذكره
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ىّبكدكس ُب تارىبو أف العرب كانوا خلفاء اؼبلك الفارسي داريوس ك من بعده ارربششتاُ .ب
ضبلتو على اليوناف اؼبعركفة حبركب البلوبونيزك أف جيشان منهم يناىز

العشركف ألفا شارؾ ُب

1

اغبملة األخّبة .

كما أف حياة العرب الغنائية ال تقف بنفسها عند اغبقبة التارىبية الٍب سبقت ظهور
اإلسبلـ  ،فقد قامت ُب اعبزيرة العربية  ،سواء كاف ُب الشماؿ أـ اعبنوب  ،حضارات كانت
نتيجة طبيعية للعصر الذم ظهرت فيو  ،ففي اعبنوب كانت (معْب ك سبأ حضرموت كقطباف)،
كُب الشماؿ كانت (عاد  ،سبود  ،طعيم ك جديس) ك قد نعم ت ىذا اغبضارات العربية البائدة
حبياة غنائية متجاكبة األصداء مع الرقي العقلي غبياة العرب ُب ذلك الزمن

 ،أما مدل ىذا

الرقي ك ؾباؿ تطوره فهذه أشياء ما برحت ؾبهولة تعيش ُب السجف اؼباضي السحيق شأهنا ُب
ذلك شأف اؼبوسيقى لدل الشعوب القديبة .ك لكن ىذا الرقي الفِب الذم كصلت إليو الشعوب
العربية البائدة ٓب يكن دبعزؿ عن حضارات األمم اجملاكرة  ،عن حضارة (بابل كآشور كالفينيقيْب
2

ك اآلراميْب ك العربانيْب ك اؼبصريْب).

كفَبة ما قبل ظهور اإلسبلـ كانت مرحلة غامضة ك غّب كاضحة اؼببلمح فيما ىبص
الرحالة" اشتهركا باعبماؿ كوسيلة لعبور
تاريخ ظهور اؼبوسيقى العربية  ،حيث يعتقد أف "العرب ّ
فياُب الصحارم ك ٓب يكن بْب أيديهم طريقة للتنفيس عن خواطرىم سول أنغاـ بدكية ألفوىا

يرددكهنا ك ٓب تكن معرفتهم ألنواع الغناء متقدمتا بل اقتصرت فقط على إيقاع كحركات ؿبدكدة
مستوحاة من تنقل خطوات صباؽبم.3
كٓب يعرؼ العريب ُب العصر اعباىلي فنا غنائيا متقنا يستمد مقومات كجوده من قواعد
مقررة ك أصوؿ مرصودة فحياتو األكلية البدائية كظبت فنو الغنائي دبيسم الطبع كالبساطة،
 -1اؼبرجع السابق 65،ص66-ص.
 - 2ىنرم جورج فادمر ،تاريخ اؼبوسيقى العربية حٌب القرف الثالث عشر  ،ترصبة ك تعليق جرجيس فتح اهلل احملامي،
منشورات دار مكتبة اغبياة ،بّبكت لبناف ،ص-10ص.11
3
-Mahmoud guettât,-la musique classique du Maghreb- Sindiba, paris.1980.
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فناسب كما يقوؿ ابن رشيق(بْب األصوات مناسبة بسيطة) ك (ألف تبلحينو من غّب تعلم)
يقوؿ ابن خلدكف ،فهذا العريب ٓب يعرؼ يوما ما ىي الوحدة الزمنية ك ال الوحدة الزمنية للتحفة
1

اؼبوسيقية ...

كعن بعض مؤرخي ك باحثي العرب ُب مصدر الغناء  ،فنجد ىناؾ من يزعم أف أكؿ
صوت كاف (اغبداء) ك ىو غناء القافلة ،ك يعزكه إٔب "مضر بن نزار بن معد (اؼبوداد) ُب سفر
األياـ من العهد القدٙب ،ك إمبا ىو على ضرب (الرجز)  :قياس قيل أنو يتسق مع رفع أقداـ
اعبمل ك كقوعها .ك إنو جاء من (اغبداء) جنس (النصب) الذم عرؼ تعريفا كاضحان بكونو
حداء ؿبسنا متقنا ال أكثر .ك العامة تنعت اغبداء أحيانا بػ (الركبا٘ب) ك قم اؼبوسيقى الشعبية
كىذا أنسب للغناء اؼبعركؼ بالغناء اؼبرذبل الذم كثّبان ما نقرأ عن شيوعو بْب اؼبغنيْب القدامى
الغّب مثقفْب فنيان ك ىم فبن اعتاد استعماؿ القضيب  wandلوزف غنائهم  .كما ظل النصب
ك النوح حٌب هناية القرف السادس ك بداية القرف السابع يسود ببلد اغبجاز ٍب أدخل الشاعر
اؼبغِب "النضر بن اغبارث" ( 624ـ) الذم قدـ كافدا من اغبّبة  ،عدة بدع  ،نذكر منها اؼبهم
باؼبوضوع ك أف ( :الغناء ) الذم حل ؿبل (النصب) ك ىو الصوت اؼبتقدـ ُب صنعة اؼبوسيقى
 .ك من غّب اؼبستبعد أف للنصب من الغناء عبلقة أصيلة بعبادة األكثاف كذكر امرؤ القيس كلبيد
من شعراء اعباىلية ُب حديثهم عن عذارل يدرف بعود "قاؿ امرؤ ألقيس :ؼإ ف لنا سرب كاف
نعاجة *** عذارل دكار باؼببلء اؼبذيل
فبا وبتمل أف يكوف رقصان على إيقاع اؼبوسيقى ك الغناء كما ىو اغباؿ عند اإلماء القربصيات.
2

ك تلك حقيقة كاقعة كشفت عنها آثار الفن الغابرة.

- 1ىنرم جورج فادمر،اؼبرجع السابق ،ص.9
 -2كماؿ غفور ،اؼبرجع السابق 66 ،ص -ص.67
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كما لعبت القيان 1دكرا فنيا خطّبا ُب تاريخ حياة العريب  ،خبلؿ العصر اعباىلي،
فهذا العريب اؼبرىف اغبس ك الذم أكدع قصائده إٔب أرؽ مشاعره ك أدؽ العواطف ،كجد ُب
الغناء مدل إلحساسو الرحب  ،فحياتو اؼبقفرة ُب الصحراء القاحلة  ،جعلت من القينة ُب
نظره الكوكب الذم تتألق بأنواره دنياه ك ربوـ حولو أحبلمو ك رؤاه ك ٓب تكن لو مسارح غنائية
كما ىو اغباؿ لدل اإلغريق ك الركماف  ،ك إمبا كانت لو أسواقو التجارية العامة  ،كما كانت لو
كاحاتو ك قصوره ك خيامو.

2

أما عن اإليقاع كالذم نقرأ عن ضركب منو ؾ ػ (اؽبزج ك السناد) ُب أكاخر القرف
السابع فيبدكا أنو ٓب يشع ُب تلك األياـ ،إذ ك إف كنا عرفنا إستنتاجا أف (اغبداء كالنصب ) قد
تكونا من (أغباف موزكنة ) ك كما يظهر أنو للوزف اؼبوسيقي  ،يتم بتفاعيل عركضو للبيت ك أنو
ٓب يكن مستقبل عن اؼبيزاف العركضي كما كاف الضرب األخّب اؼبسمى بػ (اإليقاع).ككاف ألىل
اليمن جنساف من الغناء  ":اغبمّبم ك اغبنفي "ك األخّب أحسنهما ،كإننا لنجد ُب اغبمّبم
نوعا من غناء ما قبل اإلسبلـ ك يقصد بو موسيقى اغبمّبيْب ،كما قبد أيضا نوعا آخر أكثر
جدة منو ك ىو اغبنفي .ك ىناؾ آية ُب القرآف الكرٙب(  ) 53:61يرل اؼبفسركف أهنا تشّب إٔب
موسيقى ما قبل اإلسبلـ ك ىي قولو تعأب":تضحكوف ك ال تبكوف ك أنتم صامدكف"  .قاؿ أبو
3

العباس عبد اهلل بن العباس بن اؼبطلب (688ـ) " :ىو الغناء بلغة ضبّب" ،يعِب (الصمد).

ك كبن على مشارؼ اإلسبلـ إزاء شعب اكتنفتو البيئة اؼبوسيقية الٍب عمت أرجاء ىذه
اؼبنطقة اغبضارية الٍب تعاقبها الساسانيوف ك البيزنطيوف ك اؼبصريوف ك األفارقة  ،بل ك تراثهم
العتيق الذم ال يستبعد أف يكوف ُب غاية التهذيب – فاقتصار اؼبوسيقى العربية ُب ىذه الفَبة
ك حصرىا ُب إيقاعات رباكي خطى اعبمل ك ُب أنغاـ ثبلثية أك رباعية األصوات ىو من
 -1أنظر اؼبلحق الشكل.12
 - 2ىنرم جورج فادمر،نفس اؼبرجع ص.13
 -3كماؿ غفور ،اؼبرجع السابق ،ص.67
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صنع االستعمار ك من اْبزعببلت  ،فالشعب القادر على نظم القصائد الشعرية البديعة ُ ،ب
مكنتو إنتاج اؼبوسيقى اؼبناسبة ؽبا – فصرنا نسمع أقواؿ اؼبعارضْب عن غياب اؼبصادر اؼبتعلقة
ا
هبذه القضية ك أف ىذه األشعار كانت مقطعة  ،ال مغناة ك يبكن االعَباض على ىذا الرأم
حبجج بسيطة إذ نعلم يقينا أف العرب كانوا يبلكوف اآلالت اؼبوسيقية اؼبناسبة لغنائهم  ،كأنغاـ
موسيقية حافلة جلبها اؼبسافركف التجار ك عبيدىم من ـبتلف األصقاع ك ما حققوه بأنفسهم ،
ك كذا احملبلت الٍب كانت سبارس هبا اؼبوسيقى كالفنادؽ أك دكر ذبار األثرياء  ،أك
اؼببلىي الٍب كانت تغِب هبا القينات دبزاىرىن  ،ك

البيوت ك

كراهتن ك عيداهنن إذف فوجود نوع من

اؼبوسيقى اغبضرية ىو أمر ثابت ال غبار عليو ك ال غرك فإف ىذه اؼبوسيقى ٓب تكن لتنافس
موسيقى قصور الساسانيْب أك البيزنطيْب الٍب كانت

كقتئذ ربتضن أفضل اؼبوسيقيْب ككبار

اؼبغنيات ك الراقصات الذين كانوا يتنافسوف معركؼ األمراء ك يتزاضبوف على نيلو .
أما الساسنيوف ك التابعوف ؽبم من اللخميْب  ،ك الغسانيْب التابعْب للبيزنطيْب  ،فكانوا
غرقى ُب نفس احمليط اؼبوسيقي الذم كاف يسبح فيو ضباهتم األقوياء ك حلفاءىم اؼبختصوف هبم
ك تأييدا ؼبا نقولو  ،فإننا نذكر ما يركيو بعض الغسانيْب  ،حساف بن ثابت (570ـ650-ـ )
كما جاء ُب كتاب األغا٘ب أليب الفرج األصفها٘ب ":لقد التقيت بعشرة أٙب مغنيات كاستمعت
إليهن  ،طبسة منهن بيزنطيات كنا يرددنا أغا٘ب نابعة من ببلدىن األـ  ،يصاحبهن العود بربات
ك كانت اعبوارم اػبمس األخريات  ،ك أصلهن من اغبّبة ،ينشدنا أغا٘ب ؿبلية  -ك لعل ما
يزيد من غرابة اػبرب ىو معاصرة الراكم للرسوؿ صلى أهلل عليو كسلم كينكر اؼبؤلفوف اؼبسلموف
كل أثر للحضارة ك التمدف للعصر اعباىلي إٔب حد أهنم برابرة كنبج متوحشوف يؤدكف أبنائهم
ك بناهتم – ك ال بدع فذلك هبدؼ تدعيم األيباف بالدين اعبديد  ،الذم

مٖب عن فضائل

1

حضارية غّب ـبتلف فيها.

 -1فيصل بن قلفاط،اؼبوسيقى الكبلسيكية ُب الدكؿ اؼبغاربية  ،مقاربة تارىبية ،دائرة الثقافة غّب اؼبادم ك الكوريغرافيا،
تلمساف عاصمة الثقافة اإلسبلمية  ،تلمساف :اعبزء األكؿ2011،ـ14 ،ص15-ص16-ص.
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1

ثانيا -تطور الموسـيقى العربية و مكانتها عند المسلمين:

لقد جاء اإلسبلـ ُب أكائل القرف السابع للميبلد فوجد العرب ميالْب للفن ك األدب إذ
كانت اػبنساء شاعرتا لرثا تغِب مراثيها –كما يغِب األعشى ميموف بن قيس متغزال ُب ىريرة
أحد مغنيات اغبّبة أياـ النعماف ،ك يقوـ اغبداة بدكرىم األساسي ُب رحبلت التجار إذ على
نغماهتم تقطع اإلبل اؼبفاكز غّب شاعرة بثقل ضبولتها .
ٍب جاء عصر اػبلفاء الراشدين ( 632ـ661-ـ) دبجموعة من اؼبغنيْب اؼبوسيقيْب الذين
طعموا اؼبوسيقى العربية الصحراكية دبوسيقى الفرس بواسطة ظباعهم ؽبا من العم

ا لة اإليرانية

2

الذين جلبوا لبناء الكعبة.

كما ال ننسى التأكيد بأف اؼبوسيقى عند العريب جزء ال يتجزأ من الغناء  ،فقد كاف لديو
مزاجو الوطِب اػباص بو  ،ك ردبا كجد عنده االستعداد ك القابلية للفرد على اللحنية أك الوزنية
أك اإليقاعية احملضة  .ك ىي نواحي ليس ُب أم موسيقى أجنبية منها ما يشفي غليلو .ك لقد
كاف لديو ببل ريب نظاـ موسيقي قومي ىبتلف إٔب حد ما عن النظامْب الفارسي
كالبيزنطي.كأكؿ موسيقي ُب اإلسبلـ ىو (طويس)عريب األصل كونو كلد ك نشأ ك تعلم ُب
جزيرة العرب  ،لذلك مدرستو اؼبوسيقى الوطنية ،كذلك شب (سائب خاثر) على اؼبوسيقى
3

العربية .

أما العصر األموم (  )750-661فقد كاف مليئا بالفنانْب البارزين فهذه صبيلة موالة
األنصار الٍب يقوؿ فيها معبد أهنا أصل الغناء ك ىو مع زمبلئو الفركع ك لوالىا ٓب يكونوا ك
كانت ؿبتفظة بكرامتها فبل تغِب إال ُب بيتها ك يأتيها اإلشراؼ ك الفنانوف الذم يريدكف
االستمتاع بفنها  .كقد كانت حجتها مظاىرة شعبية صبعت الفنانْب ك األدباء ك قاـ بتشي معها
 -1أنظر اؼبلحق الشكل.08
 -2صاّب اؼبهدم ،كتاب اؼبوسيقى العربية  ،دار الغرب اإلسبلمي  ،الطبعة األكٔب ،بّبكت لبناف  1993ص .98
 -3كماؿ غفور ،رسالة ماجستّب"،النوبة ُب اؼبوسيقى اعبزائرية"قسم الثقافة الشعبية ،تلمساف 70 ،2004ص-ص.71
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أغلب أىل اؼبدينة ك استقبلها أىل مكة بفنانيهم ك شعرائهم ٍب صاحبوىا إٔب اؼبدينة بعد اغبج
ك ٓب تسمعهم الغناء إال بعد عشرة أياـ من رجوعها كانت سلسلة حفبلت أبرز فيها كل فناف
أحسن ما عنده  ،ك ىذه عزة اؼبيبلء الٍب تقيم حفبلهتا الدكرية ك تعلم الشعب السكوت عند
السماع لتربز من الَباث ما تعلمتو على سّبين خولو ك رباب كنشيط كسائب ك كانت معركفة
بأهنا سيدة من غُب من نساء ك عزؼ على العود  ،ك ىذا إماـ آخر من أئمة الغناء أبن سريج
حيث كاف يقاؿ أصل الغناء العريب مكياف أبن سريج كأبن ؿبرز كمدنياف معبد مالك  .فقد
اشتهر بْب اؼبغنْب بالنواح كتركو ؼبا تعاطاه تلميذه الغريض فغّب منهجو كاذبو إٔب احملركات ك
الغناء اػبفيف ك كاف قد غطى رأسو بشعر مصطنع لصلعو ك يسَب كجهو عند الغناء إلخفاء
صلعو ك ٓب ينح بعد ذلك إال على صديقتو اؼبغنية حبابو لفرط حبو ؽبا على اػبليفة اليزيد بن
اؼبلك سنة 724ـ ىذه بعض من األظباء البلمعة ُب العصر األموم لتعطينا فكرة عن اغبياة
1

الفنية ُب ىذه الفَبة من التاريخ العريب.

ك ىكذا يبكن ربديد اؼبراحل التارىبية الٍب مر هبا الفن الغنائي العريب ُب العصر األموم
خبمس مراحل :
األكٔب _:تركيب األشعار العربية على األغباف الفارسية كما فعل سائب خاثر .
الثانية  _:تركيب األشعار العربية على ؿباسن النغم الفارسي ك الركمي كما فعل سعيد بن
مسجح .
الثالثة  _:تركيب األشعار العربية على ؿباسن النغم الفارسية ك الركمية اؼبمزكجة بعضها ببعض
كما فعل ابن ؿبرز
الرابعة_:تعريب اآلالت اؼبوسيقية .
اػبامسة_:ظهور الغناء اؼبتقن الصنعة.2
 -1صاّب اؼبهدم ،اؼبرجع السابق  ،ص .99
 -2ىنرم جورج فادمر ،اؼبرجع السابق  ،ص.27
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ك ىذا العصر الذىيب للدكلة العباسية الذم انتقلت فيو اػببلفة من دمشق إٔب بغداد ،الٍب
كانت من أصبل ك أكرب مدف العآب ُب العصور الوسطى  .ك تطورت ُب عصره كلمة (عريب)
فلم تعد تعِب اعبنسية العربية ف بل مشلت كل من كاف يتكلم اللغة العربية  ،ك مقيم ُب أرض
1

الدكلة العربيةمن أم جنسية كانت.

كما شهدت العقود األكٔب من اػببلفة العباسية التأثر الشديد بالفلسفة اليونانية ،يتواصل
إٔب غاية "تأسيس بيت اغبكمة " من طرؼ اػبليفة اؼبأموف (  ) 33-813كسرعاف ما صار
ىذا اؼبركز الثقاُب اؽبائل مركز توزيع النتاج الفكرم ُب عصره ك منطلقو  ،ك صار عمل الَبصبة
ينمو ك يتطور بصفة أكثر تنظيما ( ك قبد النصارل النسطوريْب جبانبهم )  ،كُب نفس الفَبة
قبد تأثّب حركة فكرية منها انطلقت الفلسفة اإلسبلمية  :ك ىم اؼبعتزلة  ،ك ىي فرقة
العقبلنيْب ك سيتولد عن ىذه اغبركة بعض اؼبفكرين الكبار ُب العآب اإلسبلمي  ،ك ىذه الفَبة
ىي الٍب ىبتارىا اؼبأموف ليجعل من االعتزاؿ مذىبا لؤلمة – ك من ىذه الثورة اؽبائلة انبثقت
اؼبدرستاف اؼبوسيقيتاف العربيتاف الكبّبتاف .
أكالنبا تتصل باعبانب النظرم للموسيقى ( تأثرت باؼبوسيقى اليونانية ) ك أبرز

فبثليها

2

الكندم ك الفارايب ك أبن سينا ك إخواف ألصفا  ،ك أخّبا صفي الدين االرموم .

حيث ضبط لنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ الكندم خبلؿ القرف التاسع اؼبيبلدم ُب
رسالتو ،أجزاء خربية ُب اؼبوسيقى احملفوظة بدار الكتب العامة بربلْب ربت عدد

5530

اإليقاعات اؼبستعملة ُب عصره ك الٍب تعرض ؽبا أبو الفرج األصبها٘ب ُب القرف العاشر فكانت
كاآلٌب :
-1الثقيل األكؿ ثبلث نقرات متتاليات ٍب نقرة ساكنة على كزف فعلًب دبا يفسر ػب.5/8
 -1عبد اعبليل خالد ،اؼبوسيقى العربية ك اإلفريقية ،منشورات ؾبلس تنمية اإلبداع الثقاُب  ،اعبماىرية الليبية،2003،
ص33
 -2فيصل بن قلفاط ،اؼبرجع السابق20 ،ص.

15

-2الثقيل الثا٘ب  :ثبلث نقرات ٍب نقرة ساكنة ك نقرة متحركة على كزف فعلتاف دبا يفسر ب

ػ

.6/8
-3اؼباخورم :نقرتاف متواليتاف ك نقرة منفردة على كزف فعبلف دبا يفسر ػب.3/4
-4اػبفيف الثقيل :ثبلث نقرات متواليات ك بْب كل ثبلثة نقرات ك ثبلث نقرات زماف نقرة
على كزف بعلن دبا يفسر ػب.2/4
-5الرمل:نقرة منفردة ك نقرتاف متواليتاف ك بْب رفعة ك كضعة ك كضعة ك رفعة زماف على كزف
مفعوالف دبا يفسر ػب.7/8
ب 3/4ك ىو الوزف الذم
-6خفيف الرمل :ثبلث نقرات متحركات على كزف مفعولن ك يفسر ػ
ما.
اقتبس ُب الغرب البراز الفالس ُب ُب نّ
-7اػبفيف اػبفيف :نقرتاف متواليتاف ك بْب كل نقرتْب ك نقرتْب زماف نقرتْب على كزف فعوؿ
،،ك يفسر ػب.3/8
-8اؽبزج:نقرتاف متواليتاف ك بْب كل نقرتْب ك نقرتْب زماف نقرتْب على كزف فعوؿ

،كيفسر

1

ػب.2/4

كقد حصلنا ،مع الكندم على اؼبعلومات األكٔب اؼبتعلقة باألكجو الفنية للممارسة
اؼبوسيقية لذلك العصر  ،بالعود كىو سيد اآلالت ك كاف العود وبتوم كقتئذ على أربعة أكتار
تضبط على فاصلة رباعية  ،ك أضيف فيما بعد كتر خامس يبكن دبوجبو اغبصوؿ على الديواف
اؼبزدكج ( ك ىذا لسبب عملي ؿبض) ك كانت األكتار ربمل أظباء فارسية :اؼألخفض منها (مب
) ك (زير كزير حد) للحادة منها ،ك أما الوتراف الثا٘ب ك الثالث فكانت أظباؤىا عربية (مثُب ك
مثلث ) ك كاف كل كتر ىبتص بلوف  ،فالبم أسود  ،ك اؼبثلث أبيض  ،ك اؼبثُب أضبر ك الزير
 -1صاّب اؼبهدم  ،اؼبرجع السابق ،ص.100
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أصفر ك كاف االئتبلؼ يتم ُب كصوؿ دك ،فا ،سي  ،دبوؿ ( ك هبب أف فدرؾ ىنا أننا بصدد
نظاـ نغمي يقوـ على مسافات تفصل العبلمات فيما بينهما  ،فاالرتفاع ىنا إذف نسيب  ،إذ
أف عبلمة صوؿ ليس ؽبا قيمة مطلقة ك هبب اعتبارىا من حيث اؼبسافة فقط بالنسبة للعبلمة
دك الٍب تؤلف معها مسافة فاصلة رباعية تصاعدية :صوؿ دك كندين لو أيضا باألخبار الدقيقة
األكٔب نسبيا عن ـبتلف األصابع  ،ك الطرائق األكٔب ،إذ استخدـ الدساستْب لتوضيح مواقع
األصابع اؼبختلفة :
الدستاف األكٔب  :اسود كالبم :تقابلو السبابة .الدستاف الثا٘ب  :أبيض كاؼبثلث ك تقابلو الوسطى .الدستاف الثالث :أضبر كاؼبثُب كتقابلو البنصر.الدستاف الرابع:أصفر كالزير ك تق ابلو اػبنصر .ك لقد أعطى لكل عبلمة ُب السلم اؼبلوف حرؼ أجبدم (أ) (ب) (ج)(د) (ق) (ك)
(ز) (ح) (ط) (م) (ؾ) (ؿ) (ا) ك عبلمة اجملموعة اؼبكونة من شبا٘ب كحدات ؽبا نفس التسمية
كقد استعملت اغبركؼ كفقا لتعاقبها كقيم عددية  ،ك اغبركؼ السواكن توزع إٔب شبانية حدكد
تساعد الذاكرة (:بج د  ،ىوز  ،حط م  ،ؾ ؿ ـ ف ؛ س ع ؼ ص  ،ؽ ر ش ت ،ث خ ذ
 ،ض ظ غ  ،ك ىي سبثل سبلسل متتابعة من تسع كحدات من  1إٔب  ، 9كالعشرات (من
1

 10إٔب  ، 90ك أؼبئات من 100إٔب .) 900

ك أما اؼبدرسة الثانية  ،فأشهر فبثليها ىم الفنانوف احملنكوف إبراىيم اؼبوصلي كصهره
زلزاؿ ك ابنو إسحاؽ اؼبوصلي  ،ك قد كردكا من كافة أكباء اإلمرباطورية  .ك اغبد الفاصل بْب
ىشا رخوا بأثر كل منهما ُب األخر  ،لكوف أصحاب اؼبدرسة النظرية تأكدت
اؼبدرستْب كاف ّ
 -1فيصل بن قلفاط ،اؼبرجع السابق 23 ،ص24-ص.
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معرفتهم بالغناء معرفة جديرة ( على غرار الفارايب) كما أف أصحاب اؼبدرسة الثانية أبدكا معرفة
فائقة باعبانب النظرم – إال أف التمييز بينهما ىو أمر كاقعي  ،إذ لفظة موسيقى مشتقة من
1

اليونانية موسيكى.

فهذا إبراىيم اؼبوصلي الذم تصل ثركتو إٔب عشرين مليوف درىم ك ىو ما ٓب وبصل
عليو غّبه ُب عصره ك ذلك من ذبارتو ُب القياف البلئي كاف يشَبيهن ٍب يعلمهن األدب
كاؼبوسيقى ك الغناء ك لياقة اغبياة ٍب يبيعهن بأشباف خيالية ك كذلك من حقوؽ التلحْب كوبفظ
التاريخ كيف أنو يصنع اللحن ك يعلمو للمطرب

 ،ـبارؽ ك ىذا يغنيو للوزير وبي الربمكي

فيطلب منو إلقاءه على جواريو ك هبازيو عن ذلك دببلغ مإب ىاـ كيرسل معو عشرة أضعاؼ
ىذا اؼببلغ إٔب إبراىيم اؼبوصلي صاحب اللحن كيتكرر ىذا اإلجراء مع خالد بن وبي ككذلك
مع جعفر  ،كيناؿ كل مرة مبلغا أكفر فبا قبلو .ك يبوت إبراىيم سنة (188ػق 804-ـ) تاركا
ؾبموعة من التبلمذة األبرار على رأسهم  ،إ بنو إسحاؽ الذم أصبح أستاذ عصره ُب ىذه
الصناعة ببل منازع فيواصل طريقة أبيو ُب اغبفاظ على الَباث القدٙب ك ُب النسج على منوالو
بإنتاجو اعبديد ك يبتاز إسحاؽ على زمبلئو بتبحره ُب األدب ك العلوـ الرياضية كالدينية حٌب
يقوؿ فيو اػبليفة الواثق "ما غنا٘ب إسحاؽ قط إال كظننت أنو قد زيد ُب ملكي"  ،ك ىو الوحيد
من الفنانْب الذم يسمح لو اػبليفة اؼبأموف بارتداء اؼببلبس السوداء الٍب كانت من خصائص
الفقهاء  ،ك يدخلو ُب صبيع نواديو العلمية ك األدبية ك الفنية ك يقوؿ ُب شأنو  ":لوال ما سبق
على السنة الناس ك اشتهر بو عندىم من الغناء لوليتو القضاء حبضرٌب " .أم أعلى منصب ُب
القضاء ك عند كفاتو ،يرثيو اػبليفة اؼبتوكل بقولو (ذىب صدر عظيم من صباؿ اؼبلك ك زينتو ) .
ك ُب ىذا العصر كذلك هبتمع ألكؿ مرة أخ ك أخت أحسن غناء منها ك من أخيها كنبا
اػبليفة إبراىيم إبن اػبليفة اؼبهدم ك أخوا اػبليفة ىاركف الرشيد ك عم اػبليفتْب ؿبمد األمْب
1

-Voir Hadri boughrara, voyage sentimental en musique arabo-andalouse,
edition Paris-Mditérranée,2002,p49-p53.
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كاؼبأموف كأختو عليّو كٓب يعرؼ التاريخ اإلسبلمي أحسن صوتا ك أكسعو من صوت إبراىيم  ،إذ

يركم وبي بن اؼبنجم أنو غُب على الطبقة الٍب كاف العود عليها ك على ضعفها كعلى أسجا عىا

ك على أسجاع أسجا عىا أم على أربعة دكاكين ك ىذا يكاد يكوف مستحيبل ُب عصرنا بعد
كفاة اؼبغِب السعودم اؼبرحوـ إبراىيم السماف ك قد كاف ـبالفا ؼبدرسة اؼبوصلي ألنو يدعو إٔب
التجديد ك اػبركج من اؼبألوؼ كعند ما يعاب عليو ذلك يقوؿ  :أنا ملك أبن ملك ،أغِب كما
أشتهي ك على ما ألتذ ك ٓب هبسر غّبه على التغيّب  ،حٌب كوف مدرسة للمجددين منهم ـبارؽ
ك شارية كإستمرت مدرسة التجديد بواسطتها حية فيما بعد تكاد تغطي على اؼبدرسة القديبة.

1

ىذه حملة عن تطور اؼبوسيقى العربية عرب التاريخ فقد أمكن حل رموز اإليقاعات
كاؼبقامات ك لكن يستحيل التعرؼ على أغباف القطع جبميع جزئياتو إذ أف العصر الذم ربدث
عنو كتاب األغا٘ب كاف فيو الغناء مرذببل على سبلٓب صوتية معينة ك ىذه اؼبدرسة أم مدرسة
االرذباؿ ال تزاؿ حية اآلف مع اؼبوسيقى التقليدية العراقية اؼبعركفة "باؼبقاـ" ك تضعف نسبة
االرذباؿ ُب اؼبوسيقى العربية كلما انتقلنا من اؼبشرؽ إٔب اؼبغرب ك األندلس ابتداء من القرف
الثامن ميبلدم ،أين بعثت مدرسة التأليف اؼبوسيقى (مع اؼبشالية ك التوشية) الٍب ٓب تظهر ُب
اؼبشرؽ إال مع "البشرؼ" ُب اؼبوسيقى العثمانية – كما بعثت مدرسة التلحْب الغنائي اؼبضبوط
مع انتقاؿ زرياب 2إٔب األندلس ك الٍب ٓب تظهر ُب اؼبشرؽ إال مع مدرسة السيد ؿبي الدين بن
العريب ُب الشاـ (  )1240-1164( )638-560ك موالنا جبلؿ الدين الركمي ُب "قونيا"
3

بَبكيا ( 672 -604ق) ( 1273-1207ـ) بعد ما اتصل بأستاذه مشس الدين التربيزم.

-1صاّب اؼبهدم  ،اؼبرجع السابق ،ص .99
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.09
 -3صاّب اؼبهدم ،اؼبرجع السابق ،ص .102
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المبحث الثاني :انتقاؿ اؼبوسيقى العربية من بغداد إٔب
األندلس
أوال -نبـذة عن الموسيقى اإلسبانية و مقوماتها التاريخية والفنية:
قد يكوف من اؼبفيد البدء بالتعرؼ على اؼبوسيقى اإلسبانية كلها  ،لفهم فرضية تأثّب
اإلسبلمي اؼبقيمة ُب إسبانيا .سواء منها (اؼبؤلفة ،اؼبمارسة ،اؼبدرسة ) باألرض
ة
اؼبوسيقي العريبة
اإلسبانية ك الٍب من خبلؽبا سوؼ نعود إٔب ماض بعيد  ،ك عرب اغبضارات إٔب عصر ما قبل
التاريخ  .عندىا سوؼ نبلحظ باعبهات اؼبختلفة من ىذا القطر  ،تراكم العبلقات القومية منذ
زمن قدٙب ُب "الفلكلور اإلسبا٘ب"  .إذ ك حسب ـبتص ُب علم القوميات "الدكتور ماريوس
شنيدر" الذم توصل ُب إبراز كجود مدىش ُب الوحدة اؼبوسيقية داخل شبو جزيرة إيبّبيا.
حيث كبالنسبة لو ىناؾ سيطرة عنصراف قديباف ذات قيمة ىامة ،منها تلك الٍب تشهد على
أصالة أتت من"البحر األبيض اؼبتوسط" ك أخرل أتت من ثقافة "اؽبالب" .مع أنو ك حٌب
اآلف ،عادة ما تنسب ؽبذه اؼبوسيقى تأثّبات عربية لبعض "الزخارؼ اللّحنية ُ "Melismeب
األغنية الشعبية لبعض اعبهات ُب إسبانية  .مع اإلشارة من جهة على أف ؽبذه الزخارؼ جذكر
ؼبا قبل اإلسبلـ  ،ك من جهة أخرل على أف اؼبوسيقى العربية ألرض إسبانيا  ،ما ىي إال تطوير
غبضارة كبّبة ك فبارسة منذ قدٙب الزماف من طرؼ قوميات البحر األبيض اؼبتوسط اتسعت
رقعتها إٔب ع ّدة جهات من العآب حٌب كصلت الصْب البعيدة  .كأبعد ك أىم من ذلك كلو  ،ك
بعد مولد الرسوؿ محمد الكرٙب عليو صلوات اهلل ك سلّم استطاعوا فرض سيطرهتم ُب إسبانيا
كإنشاء عظمة ك هباء "إشبيليا كقرطبة" .
ك قبل ؾبيء ىذه اغبضارة العربية اإلسبلمية  ،ك عندما نطلع ؼبا قبل التاريخ نبلحظ هبذا القطر
تأثّب شعباف مستعمراف نبا "الفينيقيوف ك اؽببلنيوف"ٍ.ب شعباف مسيطراف نبا "القرطاجيوف ك
الركـ "ٍب"اإليبّبيوف " اآلتوف من اعبنوب .
20

أ-الفينيقيوف :ك ىم اآلتوف من سوريا ك لبناف "ك أكؿ من ٓب يكتفوا بالتعليم اؼبوسيقي لدل
سكاف اؼبنطقة (األسباف) فحسب ،بل علموىم كيفية تدكين غناءىم .كوهنم اؼبؤسسْب
حٌب عاـ 516ؽ.ـ ك اهنزامهم فيما بعد
ؼبستعمرات" كديكس  ،ماالقا  ،أشبيلية  ،قرطبة " ّ
من طرؼ القرطاجيوف.
ب-اؽبيبلنيوف:كاف تأثّبىم كبّبان ك ُب كقت الفينيقيوف  .ؼبا شكلوا عرب ساحل البحر األبيض
اؼبتوسط ع ّدة مدف منها " دانيا ،ركزاس  ،أمبورياس "حيث ؿبور فنّهم كاف موثوؽ مع كجود
ثرم .
اآلثار ك البحت بغض النظر عن اؼبيداف اؼبوسيقى الذم كاف ّ

د-القرطاجيوف  :ك ىم من اؼبسيطرين  ،خرجوا من الفينيقيوف على أرض إسبانيا ك سبركزكا ىناؾ
من سنة  216إٔب  516ؽ.ـ .
ىػ-الركمانيوف  :تأثّبىم كاف ضعيفان حيث تأثركا ك ٓب يؤثّركا .ك ينقسم عهدىم إٔب عصرين نبا
"اؼبقاكمة" الٍب بدأت ُب عاـ  205ؽ.ـ ك انتهت مع اؼبنع لكل ؿباكالت االستقبللية ُب عاـ
 19ؽ.ـ .ك العصر الثا٘ب"الطاعة" ،ك الذم تواصل حٌب سنة  414ـ .اؼبصادؼ بداية سيطرة
" الفيسيغوط "Les Wisigothesك فجر العصر الوسيط ٍ .ب كحدة الكنيستاف
"الفيسيغوط ك اؼبوزاراب  ، "Mozarabeك ُب نفس الوقت تو ّغل "بربر الشماؿ " كظهور
كوف "آطولف  Atolpheفبالك الفيسيغوط
بداية العصور الوسطى  ،دائمان عاـ  414ـ .ؼبا ّ

ُب أراض "كطبلف  "Catalanك تأسيس فبلكتو ُب بارشلونة ُ .Barceloneب نفس

السيوؼ ك اإليلْب Vandales Suèves et Alains)،الذين سبركزكا
ز
الوقت ػؿ) الفانداؿ ك
1

ُب اؼبناطق األخرل إلسبانيا.

 -1كماؿ غفور ،اؼبرجع السابق98 ،ص-ص.99
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ثانيا -دور الموسيقى العربية في ظهور المدرسة األندلسية
يؤكد السيد قطاط اؼبختص ُب اؼبوسيقى أف العرب منحوا كلمة أندلسي لكل الواجهة
األيبّبية ،الٍب كانت ربت حكمهم ،بعدما فتحها ُب سنة 711ـ طارؽ بن زياد على رأس
جيشو الرببرم ك من خبلؿ ىذ ا العصر من تاريخ الفتح اإلسبلمي الذم داـ شبانية قركف عرؼ
أصل ظهور اؼبوسيقى األندلسية ثبلثة فَبات :
الفَبة األكٔب :سبتد إٔب غاية حكم اغبكم األكؿ( 796ـ822-ـ) ك الٍب من خبلؽبا ٓب تكن
اؼبوسيقى سبثل سول صدل ضعيف منبعث من ساحات الغناء الرفيع باؼبشرؽ العريب ،كٓب يكن
1

االىتماـ هبا إال من خبلؿ إحضار مغنْب ك مغنيات من اؼبدينة ،بغداد أك اؼبغرب العريب.

الفَبة اؿثانية :صادفت حكم عبد الرحمن الثاني (822ـ852-ـ)ك الٍب عرفت فيها انتعاشا
منقطع النظّب للفن اؼبوسيقي من خبلؿ إرساء تقاليد موسيقية قادمة من مدرسة اؼبشرؽ العريب
حيث كاف ىبصص ُب قصره جناحا خاصا للمغنيات الشهّبات ك ىن " فضل"" ،علم" و
"قلم" ك الٍب كانت تعتمدف فيها طريقة تعليم اؼبوسيقي على تقاليد مدرسة اؼبدينة  ،كاشتهرف
باسم " المدينيات"  ،ك حٌب اؼبكاف الذم كانت ربتلو من القصر ظبي بػ "جناح اؼبدينة"  ،ك
الرقي ،كلكن مع مركر
لقد كاف تأثّب ىتو اؼبغنيات كبّبا ُب اؼبوسيقى ك حٌب ُب مستول حياة ّ

زرياب الذم كاف السبب اؼبباشر ُب ضبط

دبجي اؼبغِب الشهّب
الوقت بدأ قبمهن باألفوؿ ْ

اؼبوسيقى الكبلسيكية الكربل الٍب اشتهر هبا ُب ذلك الوقت ككاف الستقرار زرياب بقرطبة

الفضل األعظم ُب مستقبل اؼبوسيقى األندلسية ،دبا أنو ىو من أعطى الوجهة الصحيحة ؽبذه
اؼبوسيقى.
...حيث كاف للموصليْب غبلـ اظبو زرياب  ،أخذ عنهم الغناء فأجاد ،فصرفوه إٔب
اؼبغرب غّبة منو ؛ فلحق باغبكم بن ىشاـ بن عبد الرضبن الداخل أمّب األندلس.فبالغ ُب
- Mokhtar hadj slimane, la musique andalouse à Tlemcen, 2001; p19
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1

تكرمتو كركب للقائو ك أسُب لو اعبوائز ك اإلقطاعات ك اعبرايات  ،ك أحلّو من دكلتو كندمائو
دبكاف.فأكرث باألندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه إٔب أزماف الطوائف .ك طما منها بإشبيليا
حبر زاخر  ،ك تناقل منها بعد ذىاب حضارهتا إٔب ببلد العدكة بأفريقية كاؼبغرب.كانقسم على
1

أمصارىا  ،ك هبا اآلف منها صبابة على تراجع عمراهنا ك تناقص دكؽبا...

الفَبة الثالثة :ك ىي سقوط اغبكم األموم سنة 1027ـ  ،ك الذم قسم الببلد إٔب إمارات
صغّبة عرفت باسم "الطوائف" ك من خبلؿ ىذه اؼبرحلة من االنقساـ كالتناقضات ،عرؼ
اغبس الركحي كالذكؽ إزىارا ال مثيل لو  ،ك يرجع ذلك حملاكالت كل إمارة جلب أكرب قدر من
2

الفنانْب ك الشعراء ك العلماء كبوىا على قدر اإلمكاف.

نعم ُب ىذا العصر ظهرت مدرسة األندلس على يد علي بن نافع اؼبلقب بزرياب
تلميذ إسحاؽ اؼبوصلي فأحدثت هبا أكؿ طريقة ُب تعليم اؼبوسيقى ك الغناء كأدخل ذبديدا على
آلة العود ك ابتكر أكؿ طريقة ُب أداء الغناء ك اؼبوسيقى ك ذلك بافتتاحو بالنشيد أكؿ شدكه
يليو ما كاف على كزف البسيط ك ىبتم باحملركات ك كاف ذلك أساس النوبة ُب األندلس ك اؼبغرب
العريب ك الوصلة ُب اؼبشرؽ العريب ك الفاصل ُب تركيا إٔب السنفونية ُب اؼبوسيقى الكبلسيكية
الغربية كما ابتكر زرياب طرقا جديدة ُب تسريح الشعر ك ُب زبليط الركائح ك ُب اللباس لكل
فصل ك األطعمة ك اغبلويات ك بفضلو أصبحت قرطبة ؿبل إشعاع ك ربط صلة بالعآب الغريب
3

خبلؿ القرف التاسع اؼبيبلدم.

ك يبكن إصباؿ أىم اؼببلمح اؼبشرقية الٍب حافظت عليها اؼبوسيقى االندلسية ما يلي:
-1من الوجهة اؼبقامية ك اللحنية:
سيادة ظاىرة تعدد الطبوع على غرار كاقع عموـ اؼبوسيقى العربية . -1عبد الرضبن ابن خلدكف،اؼبقدمة،نسخة ؿبققة لوناف ،دار الفكرللطباعة ك النشر ك التوزيع ،بّبكت .لبناف ،
2004ـ.ص-409ص410
2
- Mokhtar hadj slimane, op, cit ; p19
 -3صاّب اؼبهدم ،اؼبرجع السابق ،ص.100
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العمل باػبط اؼبنفرد ذم اػبط اؼبونودم.تسرب اؼبقامات كاغبجاز ك الزكركند-2من كجهة األداء.:
سيادة األداء الصوٌب  ،فأكثر األغباف تؤدل مغناة من طرؼ األفراد أك اعبماعات  ،كفيها تتم
االستفادة إٔب أقصى حد فبكن من اإلمكانيات الٍب يبنحها الصوت البشرم ك خاصة ُب
االنشادات الفردية.
-3من ؾباؿ التأليف:
كجود فقرات ذات طبيعة ارذبالية ،ك يظهر ذلك ُب:
اؼبثاليات الٍب كإف كانت أغباهنا اليوـ ؿبفوظة (الٍب تشكل ال ريب بقايا أعماؿ ارذبالية الشكُب أهنا كانت تقليدا متبعا ُب التمهيد للنوبات ).
اإلنشاد ك اؼبواكيل ك التقاسيم الٍب ترافقها  ،ك ىو تقليد ال زاؿ معموال بو.-4من اجملاؿ اؼبعجمي:
أخذت اؼبوسيقى األندلسية باؼبصطلحات الشرقية سواء منها ذات اؼبفهوـ الفارسي أك العريب،
ك لكنها ٓب ربفظ ؽبا مدلوالهتا األصلية  ،ك يبلغ عدد ىذه اؼبصطلحات ُب اؼبعجم األندلسي
1

حوإب مائة مصطلح تشكل ربع اؼبعجم األندلسي تقريبا.

ك اؼبعركؼ اآلف أف عدد اإليقاعات ك اؼبقامات تزايد ُب اؼبوسيقى التقليدية العربية
خاصة بعد إنشاء اؼبدرسة األندلسية الٍب تلقحت باؼبوسيقى اللوبية ك الزقبية ك اإلسبانية كبعد
التشجيع الٍب القتو على يد السلطاف العثما٘ب سليم الثالث ( 1761-1808ـ) ك تزايد أيضا
عدد اؼبقامات بسبب سوء أداء مقامات أخرل مثل السيكاه الٍب ك لد لنا أداؤىا ُب إسبانيا
مقاـ الكردم الذم كاف يسميو بعض اؼبوسيقيْب اؼبصريْب أكؿ القرف "بياٌب إفرقبي" ك الشاىناز

 - 1عبد العزيز بن عبد اعبليل،اؼبوسيقى األندلسية اؼبغربية ،الكويت،سبتمرب1988ـ  ،ص.16
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الذم تولد عنو ُب البلقاف "اغبجاز كار" ك راست الذيل الذم أعطانا ُب أكركبا الوسطى مقاـ
1

النكريز ك النوثر.

كذلك انو من اػبطأ االعتقاد أف اؼبؤثرات العربية الشرقية كانت كحدىا السائدة ُب
األمباط الثقافية األندلسية  ،فلقد كاف العنصر اؼبغريب ك الثقاُب من الكثافة حبيث استطاعا أف
يرظبا مبلؿبها بوضوح على سائر اإلبداعات اإلنتاجية الفكرية منذ البداية كقت استمر توافد
العناصر اؼبغربية على األندلس عرب عصورىا اإلسبلمية.....ك ىكذا يقول احتماؿ أف تكوف
اؼبوسيقى األندلسية قد ضبلت بعض مبلمح اؼبوسيقى الرببرية لعل أكضحها ُب كاقع ىذه
اؼبوسيقى اليوـ:
قياـ بعض األغباف األندلسية على السلم اػبماسي  ،ك ىو إف يكن قد تعرض لبعضالتعديبلت احمللية فقد ظل يبنح األغباف نكهة خاصة تذكر ك ال ريب ببعض األغا٘ب األمازيغية
ُب جنوب اؼبغرب  ،كما تذكر دبوسيقى دكؿ إفريقيا الغربية .
تطعيم اؼبوسيقى األندلسية بأصناؼ شٌب من اإليقاعات .احتماؿ أف يكوف لبعض النماذج الفنية األمازيغية أثر ُب تكوين قالب النوبة  ،مثل رقصاتأحواش ك حيدكس ك ما يرافقها من غناء ك عزؼ .....ك يأٌب بعد العنصرين السابقْب عنصر
ثالث ك ىو الَباث اؼبوسيقي للشعوب الٍب سكنت مستوطنة اعبزيرة األيبّبية قبل الفتح
اإلسبلمي فلقد تفاعل ىذا الَباث مع ألواف اؼبوسيقى الوافدة إٔب اعبزيرة إثر الفتح اإلسبلمي ،ك
حصل بْب عناصرىا سبازج شبيو بالتمازج الذم حصل ُب اؼبشرؽ العريب بْب النماذج الغنائية
العربية اعباىلية ك بْب اؼبوسيقى الفارسية إثر خضوعها للحكم العريب ،ك يستفاد من كبلـ
التيفاشي أف الفاربْب كانوا ُب البداية  ،ك خصوصا قبل انتقاؿ زرياب إٔب الديار األندلسية ،
هباركف أذكاؽ الفئات االجتماعية الشعبية فيغنوف ك يلحنوف أغانيهم على الطريقة النصارل ،ك
ليس يعِب ذلك سول الغناء الذم انتشر ُب أكربا عامة ك من ضمنها اعبزيرة األيبّبية عندما
 -1صاّب اؼبهدم  ،اؼبرجع السابق ،ص .102
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فرضت الكنيسة اؼبسيحية نفودىا ك سلطاهنا على مظاىر اغبياة فيها  ،ك ىي األغا٘ب الغريغورية
الٍب أصبحت ُب عهد البابا غريغوريوس األكؿ أك األكرب (

604-590ـ) أساس اؼبوسيقى

1

الكاثوليكية.

ك لعل من مظاىر التفاعل مع اؼبوسيقى اإلسبانية ما نلحظو ُب ؾباؿ األداء الصوٌب
التراتين ك ىي

من ترديد مقاطع ال ربمل ُب ؾبملها أم معُب لغوم  ،فبا نسميو عادة

امتدادات غبنية غنائية تتجاكز حدكد الكلمات ُب البيت اؼبنظوـ  ،يرددىا اؼبنشدكف خبلؿ أداء
الصنعة اؼبشغولة على مقاطع ك صيغ متواضع عليها من قبيل:
ياالالف-طّبم طاف طار الطي -ىانانا ...ك لعل ىذه الَباتْب صلة بالَبديدات اؼبتداكلة ُب
2

األغا٘ب الشعبية األكربية من نوع طراالال.

منذ القرف التاسع أصبحت اؼبوسيقى ك الرقص اؼبوجودة باألندلس أكثر األنواع الفنية
اؼبرغوبة ُب أرجاء اؼبعمورة ك ليس من قبل األسياد ،فقط كما يعرب عن ذلك أبن مليك بل
كذلك أصبحت موسيقى يتغُب هبا صبيع الناس ك األمراء ك كذا قياد اعبيوش ،ك الفنانْب كما
الشعراء كٓب يقتصر عند بعضهم السماع بل كذلك األداء  ،بل أكثر من ذلك ليس فقط
كمغنْب بل منظرين للموسيقى الٍب سلبت عقوؽبم ك ٓب يكن ُب الكؤكس سول ذكؽ كاحد ك
ىو إيقاع اؼبوسيقى ففي األندلس كما ُب اؼبشرؽ  ،الفن اؼبوسيقي ٓب يبقى متحفظا بل تطور
لدرجة أف أىل الدين تأثركا بسحر اؼبوسيقى األندلسية ،فشاعر القصر "اغبميدم" يركم بأف
أحد قضاة زمانو ٓب يستطع االمتناع عن ظباع أحد اؼبغنيات فبا جعلو يكتب شعرا على كف
3

يده،لدرجة انبهاره ليذىب بعدىا ؼبأًب حامبل معو أركع ما جادت عليو قروبتو.

 - 1عبد العزيز بن عبد اعبليل ،اؼبرجع السابق  ،ص17ك18
 - 2نفسو  ،ص.20
3
- Mokhtar hadj slimane ,op ; cit ;p20.
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أصبحت قرطبة  ،أشبيلية ك بعد ذلك غرناطة مدنا تتقاسم ىذا اؼبّباث الضخم  ،حيث
أنو ُب إحدل اؼبرات بعث الفيلسوؼ ابن رشد البن زىر برسالة مفادىا ":إذا توُب عآب ُب
اشبيلية ك أردنا بيع كتبو سوؼ كبملها لقرطبة  ،أما إذا توُب موسيقي بقرطبة  ،سنذىب إٔب
اشبيلية لبيع آالتو اؼبوسيقية".1
إنتهت االندلس كأسطورة من األساطّب لكن أطيافها ال تزاؿ هتم بْب اغبْب ك اغبْب ،ك
صدل غبن قدٙب يسرم فتهتز لو النفوس  ، ،ك أظباء ك معآب ال تزكؿ ما بقي ؽبا من الدىر :
اغبمراء ،ماثلة كزنبقة ك ال تنطفئ منها العبّب ابدا ،أزجاؿ ابن قزماف بكل ما تنبض بو حيوية ك
2

عذكبة ،ك اؼبوشحات ،هنر جياش،يتدفق بالشذل ك الرؤل.

1

- Mokhtar hadj slimane ,op ; cit ;p21.
 -2ؿبمد زكرياء عنا٘ب  ،اؼبوشحات األندلسية،عآب اؼبعرفة،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس الوطِب للثقافة كالفنوف
ك اآلداب  ،العدد  ، 31الكويت ،ص.7
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 المبحث الثالث :سبازج اؼبوسيقى العربية مع موسيقى ببلد
اؼبغرب :
أوال -بـذور الحـركة الموسيقية البربـرية في بالد المغرب
يبدك أنو كاف لتوافد اؼبهاجرين من الببلد العربية ُب العصور القديبة على ببلد اؼبغرب
أثره الواضح ُب زرع البذكر األكٔب للحركة اؼبوسيقية الرببرية.

فلقد ضبل اؼبهاجركف فيما ضبلوا

اؼبوسيقى اليمنية ك موسيقى اػبليج العريب ،ك ما طبعهما من مؤثرات فارسية شقت طريقها إٔب
ىاتْب اؼبنطقتْب ُب رفقة القوافل التجارية ك اغبمبلت العسكرية .كقد نبو الرحالة األؼبا٘ب ىانز
ىولفريتز ُب كتابو " اليمن من الباب اػبلفي " إٔب كجود تشابو كبّب بْب اؼبوسيقى الرببرية ك بْب
أغباف اليمن ُب اعبنوب الغريب من شبو اعبزيرة العربية  ،مستندا ُب تدعيم رأيو إٔب تسجيبلت
موسيقية ُب ىذا اؼبوضوع  ،كحينما ندرؾ أنو كاف للعرب القحطانيْب من أىل اليمن خبلؿ
العصور اؼبوغلة ُب القدـ دكلة ترتبط بعبلقات سياسية كذبارية مع ببلد اؽبند ك شواطئ إفريقيا
الشمالية  ،ك أف السفن اليمنية كانت ربمل إٔب شواطئ إفريقيا بضائع اؽبند.حينما ندرؾ ىذه
اغبقائق التارىبية فسندرؾ معها كيف كصلت إٔب اؼبغرب تقاليد موسيقى اليمن ك كيف كانت
ىذه الببلد حينها حلقة الوصل بْب الغرب ك بْب الشرؽ االقصى.ك ما تزاؿ بعض اؼببلمح الفنية
الٍب سبت بصبلت ك ثيقة إٔب موسيقى الشرؽ األقصى كاؽبند ك الصْب ماثلة ُب البنية اؼبقامية
ؼبوسيقى 'سوس' باؼبغرب  ،ك موسيقى جزيرٌب 'قرقنة' ك 'جربة' بتونس كأقصد بذلك اؼبقاـ
اػبماسي اؼبعركؼ باسم البانتاتو٘ب ،كما ال يزاؿ "ؽنربم سوس" يقوـ شاىدا على التاثّب الصيِب
ُب موسيقى ببلد اؼبغرب.ك لعل ما يؤكد كجود تأثّب مبكر ؼبوسيقى الشرؽ االقصى ُب موسيقى
اؼبنطقة اعبنوبية من ببلد اؼبغرب تواجد عناصر فارسية هبا  ،كانت قد التجأت إليها بعد
إخبلئها للمستعمرات الٍب كانت ؽبا على ساحل طرابلس .كيظهر بعض ذلك التأثّب فيما
يستعملوف ُب موسيقى سوس من أدكات ك ُب طريقة عزفهم للصنج ذبعل اؼببلحظ ُب تساؤؿ
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مطرد .ك قد سجل أكثر من باحث ـبتص تواجد اؼبقاـ اػبماسي الذم أشرت إليو آنفا ُب كل
من ببلد اليمن ك اغببشة كالسوداف ك أف أحدث ما ظهر ُب ىذا اجملاؿ حبث ميدا٘ب أقبزه
الدكتور مصطفى ؿبمود بن كاحة ُب 'دامس' الواقعة جنوب ليبيا قرب اغبدكد التونسية اعبزائرية
على خط عرض  30مشاال  .ك فبا يقوؿ الباحث "للطوارؽ الطوارؽ ك يعِب هبم سكاف الواحة
أشعار كأغا٘ب كمنشورات باللغة الَبقية ...كىم يغنوف أشعارىم على اؼبيزاد

'الربابة' ك الطبوؿ

على السلم اؼبوسيقي طباسي مثل اؼبوسيقى السودانية " .ك لقد سقت ىذا ألضع بْب يدم
القارئ احتماال ثانيا  ،ك ىو أف تكوف اؼبؤثرات اؼبوسيقية الشرقية األكٔب قد شقت طريقها كبو
1

اؼبغرب عرب العمق الصحراكم  ،فضبل عن السواحل اؼبمتدة عرب البحر اؼبتوسط.

(األطلس

كاف للرببر أمباط عديدة من الغناء ترجع إٔب ـبتلف جهات اؼبغرب العريب
ؼ
2

الكبّب ك األطلس األكسط )،ك الزناٌب ك القبايلي ك األكراسي اْب...

فلقد كاف ؼبوجات اؽبجرة الٍب توالت على اؼبغرب منذ أف استقر بو الكياف الرببرم آثار
بينة على اؼبوسيقى القائمة أنذاؾ زادت ُب إثرائها ك إمدادىا بإمكانيات تعبّبية جديدة ،كما
كاف ؽبذه اؼبوجات تأثّب متفاكت زبتلف حدتو حسب مناطق النفود ك اإلستقرار للمجموعات
اؼبهاجرة ك األجناس الغازية  .كقد كاف الفينيقيوف كالركماف أكثر ىؤالء القادمْب تأثّبا ُب الببلد
 ،ك ذلك لطبيعة العبلقات الٍب قامت بينهم ك بْب اؼبواطنْب كإلمتداد الفَبة الزمنية الٍب
ربك بْب الفينيقيْب منذ مطلع القرف الثا٘ب عشر قبل
عايشوىم فيها  ،فقد قامت بْب اؼبغا ة
اؼبيبلد صبلت ذبارية أساسها تبادؿ احملاصيل كاؼبصنوعات كاؼبعارؼ  ،ك لعل من بْب ىؤالء
اؼبعارؼ اؼبوسيقى الشرقية اؼبتأثرة دبوسيقى اآلشوريْب كموسيقى قدماء اؼبصريْب  ،بينما كاف
اإلستقرار الركـ اإليطاليْب

146ؽ.ـ435-ؽ.ـ ٍب البيزنطيْب من بعدىم

543ؽ.ـ-

 -1عبد العزيزعبد اعبليل ،مدخل إٔب تاريخ اؼبوسيقى اؼبغربية ،ؾبلة علم اؼبعرفة،العدد،65الكويت ،سنة،1983ص-13
ص.18
 -2ؿبمد سهيل الديب ،قصائد من اغبوزم،العركيب ،اؼبديح،الغريب ،دائرة الَباث اؼبادم ك الكوريغرافيا ،تلمساف عاصمة
الثقافة اإلسبلمية،ج،1اعبزائر.2011ص.43
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698ؽ.ـ ك للمدارس اؼبوسيقية الٍب أسسوىا ُب كل من شرشاؿ باعبزائر ك جامعة قرطاجة
بتونس باإلضافة إٔب اؼبسارح كمراكز السماع الٍب شيدكىا باؼبدف نتائج إهبابية لعلها أف تكوف
قد سانبت ُب تطوير الَباث اؼبوسيقي الرببرم ك طعمتو بعناصر

 ،كمقومات فنية جديدة .

ينبغي أف نبلحظ ىنا أف السلم اؼبوسيقي السباعي ك ىو السلم الطبيعي اؼبكتمل
 Diatoniqueقد شكل أبرز عنصر موسيقي أخذه الرببر عن الركماف الذين استمدكا
بدكرىم لبناتو البنيوية من السبلٓب اإلغريقية  Modesكالسلم األيو٘ب كالدكريا٘ب كالفرهبي ك
اؼبيكسوليدم ٍ ،ب بعد ذلك من السلم السباعي الذم نسب اؼبؤرخوف اليونانيوف اؼبتأخركف
استكمالو إٔب فيثاغورس ك شاع بفضل استخدامو ُب اؼبوسيقى األكربية ،غّب أف استعمالو ظل
مقصورا على اؼبناطق الشمالية للمغرب  ،ك ٓب يقو ل على مواجهة اؼبقاـ اػبماسي الذم عرفو
اعبنوب اؼبغريب ك الذم بقي كحده ك خباصة ُب منطقة سوس سيد اؼبوقف دكف منازع ،كحٌب
عصرنا اغباضر على أف سعة استعماؿ السلم السباعي باؼبغرب ك انتشاره ُب مناطق أخرل ٓب
يدركها الزحف الركما٘ب وبملنا اليوـ إٔب فرض إحتماالت أخرل عن مصادر ىذا السلم ك
ظركؼ تسربو إٔب اؼبوسيقى اؼبغاربية القديبة  .كلعل من ابرز ىذه اإلحتماالت ك أقواىا أ ف
يكوف السلم السباعي قد شق طريقو إٔب اؼبغرب مباشرة من الشرؽ العريب ك بالذات من مشاؿ
العراؽ حيث سكن اغبوريوف الذين كانوا يعتربكف اؼبوسيقى جزءا ىاما من حضارهتم الٍب
شيدكىا منذ 1500سنة قبل اؼبيبلد  ،كأف يكوف الفينيقييوف جّباف اغبوريْب ىم نفسهم الذين
نقلوا إٔب اؼبغرب اؼبقاـ السباعي فيما نقلوه من تراث شرقي .كفبا يعزز ىذا اإلحتماؿ ك يقويو
االكتشاؼ العظيم الذم ًب على يد ؾبموعة من علماء اآلثار الفرنسيْب ُب ىذه اؼبنطقة من
مطلع اػبمسينات من ىذا القرف  ،فقد عثر على ألواح ظبيكة من الطْب غرب سوريا ،ك
حسب العلماء أهنم اعتقدكا أكؿ األمر أف عليها من رموز يشكل مباذج من اغبركؼ اؼبسمارية ،
كلكنهم أدركوا بعد البحث كاؼبقارفة أهنا ٓب تكن ُب الواقع سول ؾبموعة رموز موسيقية تنسج
اػبيوط اللحنية ألقدـ أغنية مدكنة ُب العآب يرجع تارىبها إٔب عاـ 1400ؽ.ـ كيقوؿ ريتشارد
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كرككر أستاذ تاريخ اؼبوسيقى ُب جامعة بّبكلي بكاليفورنيا ":لقد كنا نعلم دائما انو كانت ىناؾ
موسيقى ُب أكؿ عهد اغبضارة اآلشورية البابلية  ،ك لكن حٌب ظهور اإلكتشافات األخّبة ٓب
نكن نعرؼ أنو كاف ؽبا السلم الدياتو٘ب نفسو ،السباعي اللحن  ،الذم ىو من فبيزات
اؼبوسيقى اؼبغربية اؼبعاصرة ك اؼبوسيقى اليونانية ُب األلف األكؿ قبل اؼبيبلد".
ك ىكذا يقول احتماؿ أف يكوف الرببر أنفسهم قد ضبلوا إٔب اؼبغرب السلم السباعي مثلما
ضبلوا السلم اػبماسي أك يكوف الفينيقييوف قد نقلوه لدل ىجراهتم البحرية اؼبعركفة.ك يبدك أف
بعض اآلالت اؼبوسيقية قد تواجدت ُب اؼبغرب على عهد الفينيقيْب كالركماف كآلة التانبانوف أك
ما شابو البندير اؼبستعمل ُب أحواش  ،كالنام اؼبزدكج كعلى كل حاؿ .
كما حفظت لنا كتب التاريخ ركايات متفرقة تصور لنا كيف أف اؼبوسيقى كانت رائجة ُب
أكساط متعددة ؼبختلف العصور من غرب اعبزائر إٔب شرقها ك من مشاؽبا إٔب جنوهبا كتركم لنا
أف ىناؾ تذكقا ؽبذه اؼبوسيقى ك أهنا توٕب االىتماـ الكبّب ك أف اعبوارم كاؼبغنيات كاؼبغنْب
يتباركف ُب اإلجادة ك اغبفظ ك اإلتقاف ،بالرغم من قسوة الفكر كحدة الطبع الٍب يتميز هبما
اإلنساف اعبزائرم قديبا ك ردبا ُب عصرنا ىذا ،فقليل ىم أكلئك الذين ٓب تتمكن أك تؤثر ُب
نفوسهم ىذه اؼبوسيقى .ففي القرف الثا٘ب قبل اؼبسيح أسس اؼبلك اعبزائرم يوبا الثا٘ب أكؿ
معهد للتمثيل ك اؼبوسيقى ك النحت ك التصوير ك ذلك دبدينة شرشاؿ.ك بولغْب أمر بإحضار
1

آالت االنس ك أدكاتو كإحضار زكجتو بعد أف آب من بعض غزكاتو.

...غّب أف ىذا التأثّب ما كاف أبدا ليستطيع أف يتغلغل ُب أعماؽ التقاليد اؼبوسيقية الرببرية
ك خباصة عندما يتعلق االمر بالتأثّب الركما٘ب ك البيزنطي .ففيما كانت الكنيسة ُب القركف
اؼبسيحية األكٔب ربظر اؼبوسيقى الدنيوية حظرا تاما  ،ك فيما كاف رئيسها القديس جّبكـ (حوإب
342ـ425-ـ) يقرر أف " الفتاة اؼبسيحية هبب أال تعرؼ ما ىو اللّب أك النام" ،كانت
سهوؿ اؼبغرب ك جبالو تردد أصداء النام ك ال ترل خطرا ُب األنغاـ الشجية اؼبنطلقة من افواه
 -1جلوؿ يلس ،امقراف اغبفناكم ،اؼبوشحات ك األزجاؿ  ،الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع،ج ،2اعبزائر.ص.9
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النافخْب فيو .ك فيما كانت الكاتدرائية ىي كحدىا أىم معامل إنتاج اؼبوسيقى ُب أكربا  ،ك
فيما كاف رؤساء اعبوقات الغنائية اجملددكف يكافحوف ىناؾ ضد الركح الدينية الشديدة احملافظة
 ،كانت اؼبوسيقى اؼبغربية ك اؼبغاربية حبق موسيقى الشعب بكامل فئاتو  ،تنطلق من البيت ك
من اػبيمة ك تنطلق من العامل ُب حقلو  ،كالصانع ُب منسجو ،ك الراعي ُب مرعاه  ،ككقف
الركماف اؼبتشددكف ُب مسيحيتهم أماـ ىذه الظاىرة الشعبية مشدكىْب ،األمر الذم وبودنا أف
نقوؿ بأف اؼبغرب ك اؼبغاربة حققوا كيانا موسيقيا منذ العهد الرببرم  ،ك ىو كياف تنبِب أسسو
1

على أصالة ُب الفن كعبقرية ُب اإلبداع.

ثانيـا" -الموسيقى" عـالقة تأثير و تأثر بالمغرب العربي :
كاف اؼبغرب العريبُ ،ب أكاخر القرف السابع،

قد اعتنق اإلسبلـ ك عندئذ شرع

اؼبسلموف ُب غزك إسبانيا ك من اجملدم التذكّب ىنا بالعبلقات الٍب كانت تربط اإليبيّبيْب بالرببر
منذ العصور القديبة  ،ك تقتصر ىنا على ذكر حادثْب ىامْب:
*أكؽبما تأسيس مدينة قرطاجنة من طرؼ القرطاجنيْب  ،كالدكر اؽباـ الذم لعبو اإليبّبيوف ُب
الغزكات الٍب غزاىا حنباؿ ُب أكائل القرف الثالث قبل اؼبيبلد.
*ثانيهما اجتياح الرببر عبنوب إسبانيا ُب أكائل القرف الثالث بعد اؼبيبلد ك ىذا للتأكيد على
العبلقات العريقة الٍب كانت تربط شعيب ضفٍب اؼبضيق .ك باإلضافة إٔب اؼبقايضة كالتجارة الٍب
كاف يتعاطاىا الشعباف منذ اؼبتاجر األكٔب ،فإنو قد طرأ عليهما معا النفوذ الفينيقي ،كاليونا٘ب،
ك الركما٘ب كالبيزنطي ،دبا يَبتب عليو من توفيق ثقاُب ك ديِب –فبل ىغ ىرك إذف -أف قبد الضابط
فاستقبلتو
الرببرم طارؽ بن زياد هبتاز اؼبضيق جبيش يع ّد رجالو حبوإب السبعة آالؼ رجل،
ؿبررا ؽبا ،فسرعاف ما ربالفت مع اعبيوش اؼبسلمةُ ،ب غزكاهتم لؤلقاليم
القبائل اإليربية ،بوصفو ّ
احملتلة من طرؼ الفيزيغوط بالشماؿ اإلسبا٘ب.
-1عبد العزيزعبد اعبليل ،مدخل إٔب تاريخ اؼبوسيقى اؼبغربية ،ص-13ص.18
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ك دبجرد استقرارىم بإسبانيا  ،أدخل العرب مبطا من البذخ ك البلهنية ُب عيشهم  ،يرجع إٔب
عهد بِب أمية ،فصار مبوذجا وبتذيو سكاف شبو اعبزيرة أما اسم األندلس ،فتتعارض ُب حقو
أطركحتاف ،أكالنبا شعبية ذبعلو مشتقا من عبارة "بلد الوندا ؿ ،ك أما الثانية ،ك ىي أطركحة
أكاديبية ،فهي حسب جاف ريناؿ ذات أصل فيزيغوطي ":النداىلوط" ك تعِب اللفظة توزيع
1

األراضي عن طريق القرعة .

كبعد تطرقي ؼبوضوع اغبياة السياسية من خبلؿ فَبات حكم اؼبسلمْب بإسبانيا ُب
اؼببحث الثا٘ب ك حاؿ اؼبوسيقى ىناؾ ك نظرا لئلحتكاؾ الذم ساد الضفتْب الشمالية كاعبنوبية
عرب فَبات زمنية متباعدة ك ـبتلفة ،فرأيت أنو البد من التفريق بينهما ؽبذا حاكلت التكلم عن
أىم األحداث السياسية كالتارىبية الٍب رافقة تاريخ اؼبوسيقى ُب اؼبغرب العريب باػبصوص ُب
عملية التأثّب ك اغبديث عن الموسيقى األندلسية ُ 2ب الضفة اؼبقابلة خصوصا ك أهنا نتاج
لتبلقح بْب حضارات ـبتلفة ك مؤثرة .
ُب النصف الثا٘ب من القرف اغبادم عشر بدا السيحيوف يهددكف دكؿ اإلسبلـ خبطر
عظيم  ،ك على إثر سقوط طليطلة سنة 1085ـ طلب األندلسيوف من مرابطي مشاؿ إفريقيا
يد العوف  ،فدخل ىؤالء اؼبغاربة األندلس ُب سنة 1087ـ ك دحركا جيوش النصارل ُب كاقعة
الزالقة قرب بطليموس  Badajosك كاف للمرابطْب اغبماة شبنهم ك ىو األندلس لتصبح شبو
جزيرة كجزءا من إمرباطورية مراكش ،ك كاف األسياد اعبدد متعصبْب ك الفقيو عندىم ذك
3

سلطاف عظيم.

كقد أثر ىذا على الشعر ك الغناء ك الثقافة ك حرية الفكر ك العلم ك ما عاد أحد ينظر
إٔب الشعراء ك اؼبغنيْب ك الفن بصفة عامة نظرة إحَباـ ك تقدير إال ما نذر  ،ك رغم ذلك فلقد
 -1ؿبمد سهيل الديب ،اؼبرجع السابق ،ص-40ص.41
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.10
-3ىنرم جورج فارمر  ،اؼبرجع السابق ،ص.273
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برز إسم ابن باجة ُب مقدمة األظباء البلمعة ُب تلك الفَبة  ،ك ىو الفيلسوؼ كاؼبوسيقي
اؼبعركؼ لدل سكاف أكربا الغربية باسم .Avempace
ٍب ظهرت ُب إفريقيا سنة 1130ـ قوة جديدة ىي اؼبوحدكف  ،حاربوا اؼبرابطْب ُب مراكش كُب
األندلس 1144ـ1145-ـ ك غلبوىم ليحكموا األندلس ك مشاؿ إفريقيا حوإب قرف من
الزمن ،ك ظلت الدكلة اؼبوحدية سبثل قوة سياسية ك عسكرية ضاربة ُب غرب البحر االبيض
اؼبتوسط ُب كقت كاف فيو العآب اإلسبلمي يعا٘ب من كطأة اغبركب الصليبية اؼبدمرة ك اإلسَبداد
اإلسبا٘ب اؼبطرد.
كامتاز اؼبوحدكف على أسبلفهم باؼبيل الشديد إٔب العلم ك الثقافة  ،فتالقت ُب زماهنم
1

أظباء أعظم بناة اغبضارة العربية كابن طفيل  ،ك ابن رشد ك موسى بن ميموف ك غّبىم...

كعند انقراض حكم اؼبوحدين سنة 1267ـ ،استحوذ اؼبسيحيوف على كافة أرجاء شبو
اعبزيرة باستثناء مدينة غرناطة الٍب كاف وبكمها النصريوف الٍب صمدت إٔب حدكد
سنة1492ـ .كظهر باؼبغرب العريب سبلالت أخرل :اؼبرينيوف باؼبغرب األقصى ،كبنو عبد ألواد
باعبزائر ،كاغبفصيوف بتونس .كذبدر اإلشارة ىنا إٔب أف اؼبسلمْب ٓب يطردكا من اؼبدف الٍب
اسَبدىا اؼبسيحيوف ،كٓب يزالوا يؤدكف دكرا ىاما ُب اغبياة السياسية كاالقتصادية كالثقافية .كنظرا
لبلضطهاد الذم استفحل كضعو بسائر أرجاء أكركبا إٔب أكائل القرف الرابع عشر ،فضل الكثّب
من اؼبسلمْب ك اليهود مغادرة األندلس لبلستقرار بالوطن اإلسبلمي،

فأقاـ بعضهم بغرناطة

كعرب البعض اآلخر البحر ،كاستفحلت ىذه الظاىرة إٔب سقوط غرناطة سنة  .1492فوقعت
على إثرىا اؽبجرة العظمى كبو اؼبغرب العريب على كجو اػبصوص،

ٍب تكررت نفس اؽبجرة

 -1عبد الواحد اؼبراكشي ،اؼبعجب ُب تلخيص أخبار اؼبغرب ،ربقيق خليل جرباف اؼبنصور ،دار الكتب العلمية  ،بّبكت
ف لبناف،ط1988 ،1ـ،ص.54
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أعداد ىائلة ُب أكائل القرف السابع عشر ،مع كصوؿ اؼبسلمْب كاليهود األكاخر (أكثر من مائٍب
1

شخص) إٔب إفريقيا الشمالية .

رحبت أقطار مشاؿ إفريقيا باؼبوسيقى األندلسية ك باألخص القطر اعبزائرم ك فتحت ؽبا
أبواهبا على مصراعيو لتحضنها ُ ،ب حجرىا بكل افتخار فوجدت ىذه اؼبوسيقى ديارا فاسحة
ك عوض القصور الٍب كانت زببئها عن األظباع جالت بْب الشعب ُب األعراس كاغبفبلت
العائلية فعرفها العاـ ك اػباص ،ك يطرب ؽبا الصغّب ك الكبّب ،النساء ك الرجاؿ على ـبتلف
2

طبقاهتم ك تعدد درجاهتم.

كما هبدر ذكره ىو أف ببلد اؼبغرب ٓب تكن ؾبرد ناقل ؽبذه اؼبوسيقى  ،بل على العكس
لقد منح االحتكاؾ هبذه اؼبوسيقى ك أىلها القادمْب من األندلس نكهة دفعة هبا كأعطتها نفسا
جديدا ك صبغة مغاربية أضفت بعض التغيّب ك إف كاف متأخرا .ففي القرف اغبادم عشر كبعد
الفتوحات اؽببللية أقبل أبو الصلت أمية من "دانية" إٔب اؼبهدية ك أتى معها دبخَبعات جديدة،
كلذلك بقيت تونس متأثرة بالشرؽ ُب أدهبا ك فنها.أما اؼبغرب األقصى ك اعبزائر فكاف تأثّب
الشرؽ ضعيفا ،فبينما كانت الببلد التونسية تستقبل الوفود من الشاـ كالعراؽ كتتأثر مرة بعد
اؼبرة بنفود اؼبوحدين اغباكمْب بفاس ك تلمساف ك سلطة اغبفصيْب باؼبغرب األدٗب فاف
ببلدنا(يعِب اعبزائر) ،بقيت تستلهم قواىا ك ثقافتها ك فنّها من األندلس مباشرة أك

بواسطة

3

اؼبهاجرين األندلسيْب.

كسرعاف ما صارت اعبزائر إحدل اؼبدف الكربل بالبحر األبيض اؼبتوسط يتوافد عليها
الناس من كل جهة  ،الشيء الذم نتج عنو حياة ثقافية شبيهة حبياة اؼبراكز اغبضرية الكربل
لتلك الفَبة فالتقى الغناء األندلسي بالغناء الرببرم ك العثما٘ب ك الصوُب ك اغبركات اؽببللية
 -1ؿبمد سهيل الديب ،اؼبرجع السابق ،ص-41ص.42
 -2أضبد سفطى  ،دراسات ُب اؼبوسيقى اعبزائرية ،اؼبؤسسة الوطنية للكتاب ،اعبزائر1988،ـ  ،ص.89
 -3نفسو  ،ص.412
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اْب ...ككانت ىذه العطاءات يضاؼ بعضها إٔب تلك الٍب احتفظت هبا اؼبدينة منذ تارىبها
1

القدٙب.

 -1ؿبمد سهيل الديب ،اؼبرجع السابق ،ص-41ص.43
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 المبحـث األول :اؼبقومات الشعرية ُب اؼبوسيقى اعبزائرية
كخصائصها.
الثاني :األنػواع اؼبوسيػقية ُب اعب ػزائر.
 المبحث ـ
 المبحث الثالث:يهود اعبزائر ك عبلقتهم باؼبػوسيقى اعبزائرية
كالعاصمة.
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تمهيـد:
إف اعبزائر كانت ُب احتكاؾ دائم مع معظم اغبضارات اإلنسانية الٍب تناكبت على كوكبنا
منذ عدة قركف .كبالنسبة ؿؼبوسيقى اعبزائرية فقد أثرت عليها اؼبوسيقى اإلغريقية الركمانية ،
العربية الفارسية ٍب األندلسية ك الَبكية كأخّبا اؼبوسيقى الغربية.
ك إمتداد تأثّب اؼبوسيقى األندلسية إٔب الغناء الشعيب اعبزائرم القائم على الزجل حٌب أخذ
يقَبب ُب قالبو الشعرم من القصيدة الفصحى كخباصة ُب "فن اؼبلحوف " ،قد أغٗب اؼبوسيقى
اعبزائرية بأغباف كموازين جديدة .نتيجة ابتكار مقاـ

"نوبة االستهبلؿ " ُب دنيا األغباف

كاؼبقامات ،ىذا ما خلق فسيفساء من التنوع اؼبوسيقي كالغنائي،

فكثافة التأثّبات على

اؼبوسيقى اعبزائرية كإثرائها الدائم بوسائل تقنية كأساليب فنية جديدة ٓب تغّب ال األصالة ك ال
الطابع الوطِب ؽبذه اؼبوسيقى العتيدة .ألف اؼبوسيقى اعبزائرية أعدت ؾبموعة من األنظمة
الشعرية اإليقاعية ،اللحنية كالشكلية األصلية ُب نظاـ موسيقي مبوذجي موحد مبِب أساسا على
اؼبمارسة اؼبوسيقية الشفهية كالركائية.
من جهة أخرل إ ف الوجود اليهودم ُب الَباث الفِب اؼبوسيقي كالغنائي اعبزائرم ،ما ىو
سول اندماج طبيعي ألفراد من غّب دين اؼبسلمْب ُب ثقافة اؼبسليمن ناجم عن أحداث تارىبية
سنحاكؿ التعرؼ عليها  ،حيث ٓب يسبق أف أثارت فبارسة اليهود للموسيقى اعبزائرية االىتماـ
كاعبدؿ اللذين أثارهتما خبلؿ السنوات األخّبة .مساراهتم ،كزهنم على الساحة الفنية احمللية ،
عبلقاهتم بزمبلئهم من اؼبسلمْب ،أنبية إنتاجهم اؼبوسيقي كالغنائي ُب ؾبمل التاريخ اؼبوسيقي
اعبزائرم ُب القركف اػبمسة األخّبة على األقل .كاغبّبة أحيانا ُب تقوٙب أعماؽبم كتصنيفها ثقافيا
كقطريا  ،كؽبذا أردت زبصيص ؾباؿ للتعرؼ على التأثّب ك التأثر الذم فرضتو ىذه اعبالية على
كاقع اؼبوسيقى اعبزائرية ك موسيقى الشعيب العاصمية خصوصا بذكر أىم الوجوه اؼبوسيقية
اليهودية.
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 المبحـث األول :المقومات الشعرية في الموسيقى
الجزائرية و خصائصها:
أوال -أصول الشـعر فـي الجـزائر:
أ  -الموشـح و الزجـل:
من الواضح أف اؼبوسيقى ك الشعر ينتسباف إٔب جنس كاحد ىو التأليف ك الوزف
كاؼبناسبة بْب اغبركة ك السكوف .فكبلنبا صناعة تنطق باألجناس اؼبوزكنة.
الشعر :ىو معا٘ب زبتص ُب ترتيب الكبلـ على نظاـ موزكف ،مع مراعاة قواعد النحو ُب اللغة.
ك أما اؼبوسيقى :زبتص ُب مزاحفة أجزاء الكبلـ اؼبوزكنة ك إرساؽبا كما ك كيفا مع طرؽ تتحكم
ُب أسلوب التلحْب  ،فإذا اقَبف حسن اؼبعُب ُب الشعر مع جودة الصناعة ُب غبن تاـ صحيح
اإليقاع هبي اؼبذىب ك التسليم من صوت مليح النغمة  ،ىذا كلو يؤدم جدب النفس بغريزة ك
تنصت ٍب تأٌب عوامل شٌب  .ك اؿظاىر أف اؿصناعة ك األقاكيل اؼبوزكنة كاؼبسجوعة أقدـ ُب
الوجود بوجو ما من صناعة األغباف  .فهذه إمبا صفة أكؿ األمر أغبانان إنسانية مقَبنة باألقاكيل
لتناؿ هبا الغايات أسرع .ك صناعة األغباف أيضان ىي أقدـ بوجو ما من صناعة النغم اؼبسموعة
1

من اآلالت  ،فهذه إمبا تقَبف باألغباف اإلنسانية لتكوف ىذه هبا أجود ك أهبى مسموعان .

موشحات ك أزجاؿ ك مقطوعات ك قصائد تغنت هبا أجياؿ عمرت ىذه الرقعة الطيبة
من عصور قديبة ،لقحت بافتتاف ىذا الشعب بكل ما ىو صبيل ك جذاب ،ك سكبت معها
تلقائية الذم يعشق باألذف قبل العْب أحيانا ك انسالت مع الشعور الفياض ك التفكّب الصاُب
ك خدمتها الغريزة ك كعتها الذاكرة ك اغبافظة فشمخت مع الزمن تعكس صورا جذابة غبياة
مفعمة بالفن ك الطرب ،ك تصور نفوسا تغذت بأركع النغمات نشرهتا أنامل مرنة بعبقرية كذكاء
 -1كماؿ غفور ،اؼبرجع السابق  ،ص.7
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بريشة أك قوس تذيب ركامات جليدية خلقتها احملنة القاسية الٍب عاشها اإلنساف اعبزائرم ُب
1

عصور ـبتلفة .

اؼبوشح بالفصحي ك الزجل بالدارجة  ،نبا إبداعاف من أىم اإلبداعات ُب اؼبوسيقى
األندلسية ينسب اؼبوشح إٔب الشاعر الضرير مق ّدـ بن معاَب القربم الذم عاش ُب أكاخر القرف
التاسع _ أما الزجل  ،فيعود إبداعو إٔب أيب بكر ؿبمد بن قزماف  ،اؼبتوُب سنة 1160ـ ك لفظ
اؼبوشح مشتق من الوشاح ك معناه الطّوؽ  ،أك اغبزاـ اؼبرصع باعبواىر كاألحجار الكريبة _ ك
ىناؾ احتماؿ آخر اقَبحو مؤخرا بعض العلماء ُب اللغات السامية اؼبقارنة فيقوؿ ابن باجة ":قد
معرب اللفظية اآلرامية موشح (مشتق من اللغة اآلرامية ـ ش (س) ح ك معناىا
يكوف اؼبوشح ّ

باآلرامية :قاس  ،ك ّقوـ ،ك مارس اؽبندسة اؼبعمارية ،كبالتعميم ،فإنو يدؿ على معُب التنغيم ك
نظم الشعر ،ك تدؿ اؼبعا٘ب كلها على غناء ساـ " .

ك منذ أكائل القرف الثا٘ب عشر ،صار اؼبوشح ك الزجل األسلوبْب السائدين ُب الغناء األندلسي.
ك ربدث عنهما ابن رشد ( 1198-1127ـ) ( 594-521ىػ) ُب كتابو التلخيص فقاؿ:
اؼبغِب على حاالت ثبلث :انسجاـ العبلمات (ُب النغم كاؼبقاـ ) ،
"تتوقف احملاكاة ُب الشعر ّ

اؼبركبات اإليقاعية (اإليقاع ك نظم الشعر ) ك احملاكاة ُب ذاهتا (اغبركؼ كالكلمات)  .ك يوجد

كل خط من ىذه اػبطوط منفصبل عن غّبه  :فيمكن ظباع النغم بواسطة نام  ،ك إدراؾ
اإليقاع بالرقص  ،ك احملاكاة بالنطق مشافهة  ،فهو دبثابة اعبزء اغبر ك اإلوبائي لنظم شعرم  .ك
يبكن أف سبتزج ىذه األجزاء صبيعها كما ىو اغباؿ ُب نواحينا  ،عبنس

إشتهر بشبو اعبزيرة

(األندلس) ك يعرؼ باسم اؼبوشح ك الزجل ك صار شعارا لسكاهنا .ك ذبدر اؼببلحظة إٔب أف
ىذا الكبلـ شبيو دبا قالو اؼبشاؤكف العرب أمثاؿ الفارايب كاألظباط (ك ىي أبيات قصّبة ) -ك
يكوناف اؼبوشح  .ك أما اػبرجة فهي اؼبطلع األخّب  ،ك تنظم باللغة الدارجة ،
اؼبطلع ك البيت ّ
كما تنظم أحيانا بالركمانية ك بالعربية  ،ك ىو ما يدؿ على تعدد اللغات ُب اؼبوشح خبلؿ
 -1جلوؿ يلس ،امقراف اغبفناكم ،اؼبرجع السابق ،ص.9
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القرنْب الثا٘ب عشر ك الثالث عشر  ،الشيء الذم اختفى منذ عدة قركف  ،كٓب يبقى منو إالّ
أشكاؿ قليلة من اؼبوشحات  ،من بينها ىذاف النوعاف ما زاال باقيْب إٔب اليوـ  :اؼبوشح األقرع
 ،كىو األكثر انتشارا.
كمن خصائص اؼبوشح تعدد حبور أبياتو ك تغّب قوافيو ك يَبتب على تعدد حبور تأثّب على
إيقاعات األنغاـ اؼبرافقة للموشح  ،ألهنا رباكي أحيانا ىذا النمط اؼبتعددة البحور الذم ينجم
عنو "إيقاعات متعددة األكزاف ".
...ك صفي الدين األرموم ُب "رسالة الشرفية "بعد شرحو ك ربليلو كافة إيقاعات عصره ،يشّب
إٔب أف الكثّب من ىذه اإليقاعات من اؼبمكن كجودىا ُب النغم الواحد ":ظبعنا عدة قطع
موسيقية من صنعة فنانْب عرب أقدمْب يضعوف ـبتلف اإليقاعات ُب النغم الواحد " .كدبا أف
ىذه الشهادة يعود تارىبها إٔب منتصف القرف الثالث عشر  ،وبثنا على البحث عن أصل نظاـ
اإليقاعات اؼبستخدـ حاليا ُب اؼبوسيقى العربية األندلسية .
القصيدة :سبثل الشكل القدٙب للشعر العريب ،فهي قصيدة تنظم على النفس القافية ك نفس
_ؼ
البحر من أكؽبا إٔب آخرىا ك قد تستعمل ُب النوبة أيضا ،ك ُب الواقع فهي شبيهة باؼبوشح
كبالزجل  ،فإف قل عدد البيوت عن أربعة  ،فإف اؼبطلع غائب ،

ك نضرب على ذلك مثبل

قصيدة أيب نواس (القرناف الثامن ك التاسع) إذ يقوؿ فيها "أال فاسقِب طبرا" ك اؼبوجودة ُب
الديواف كمص ّدر لنوبة الديل (حيث ال يوافق األصل الشرقي إال البيت األكؿ ) ك ىي شبيهة
باؼبوشح األقرع .
_شعراء النوبة  :لطاؼبا تأثر الشعر ك الغناء باألندلس  ،من فتح شبو اعبزيرة إٔب أكائل القرف
التاسع دبدرسة اؼبدينة  ،فكانت القصيدة القديبة تؤدم على صيغ الغناء اؼبد٘ب  .ك كاف لزرياب
الفضل ُب ذبديد األساليب اؼبوسيقية  ،فظهر نوع جديد من اؼبوسيقى باألندلس يتميز بركح
أندلسية ؿبضة ،سرعاف ما صارت اؼبرجع ُب أنواع اؼبوسيقى بالعآب اإلسبلمي  .ك بقيت
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القصيدة ىي النمط الشعرم اؼبرافق للموسيقى األندلسية إٔب غضوف أكائل القرف اغبادم
عشر.

1

كوبثنا التاريخ كذلك أف علماء ك شعراء قدموا من اؼبغرب ك اؼبشرؽ إٔب اعبزائر ككتب
التاريخ مليئة هبؤالء األعبلـ .لقد ضاعت لنا ك علينا كثّب من اآلثار القديبة لعلماء كعباقرة
أنبتهم ىذا الوطن ك ما تزاؿ ىناؾ بقية من اآلثار منتشرة ُب أكثر من مكتبة ُب العاؼبْب العريب
ك اإلسبلمي ك الغريب .ىناؾ زخم كافر من أظباء األعبلـ ك مؤلفات جليلة تطالعنا هبا كتب
التاريخ قبد ؽبا عيّنات منتشرة ُب مكتبات العآب ،تدفعنا إٔب التفكّب جب ّدية أكثر ك دبوضوعية ك
كاقعية عن ؿبتوياهتا ك عن عدـ اكتشافها موشحات ك أزجاؿ نرددىا يوميا ُب اعبمعيات

اؼبوسيقية ك الفرؽ احمللية ك مع شيوخ ىذا الفن بدكف أف ندرل أهنا عبزائرم ك أهنا جزائرية ركحا
ك نصا  .يذكر ابن خلدكف من الوشاحْب اؼبشهورين ابن خلف اعبزائرم صاحب اؼبوشحة
اؼبشهورة .
يد اإلصباح قدحت

زناد األنوار

ُب ؾبامر الزىر

ك ابن خرز البجائي لو من موشحة :
ثغر الزماف مرافق

حباؾ منو ابتساـ

ك لنا من الوشاحْب اعبزائريْب الذين تغنّت بنتاجهم الببلد إٔب جانب ابن خلف اعبزائرم كابن
خرز البجائي علي بن الزيتو٘ب الشاعر الذم (ذكر أنو شاعر اؼبغرب األكسط ك أديبو كاؼبعية ك
أريبو  ،ك ىو صاحب توشيح ك توشيع ،ك تقصيد ك تقطيع ك قد سار شعره غناء) .ك إبراىيم
ابن اؽبارم الذم (ذكر أنو صاحب توشيح مليح ك ردبا قصر إٔب قصد كأحسن إذا قطع )،ك
ابن اؼبليح الطبيب الذم لو مقطعات جالبة للحب ،

 -1ؿبمد سهيل الديب ،اؼبرجع السابق ،ص-48ص52
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سالبة للّب .كيورد لنا صاحب كتاب

(تاريخ األدب اعبزائرم) لببة من شعراء اعبزائر كأيب علي حسن بن الفقوف القسنطيِب الذم لو
1

(تواشيح ظريفة مستحسنة) حيث يصف الناصرية.

كما نذكر فيما يلي بعض فحوؿ الشعراء الذين عاشوا بْب القرنْب العاشر ك الرابع عشر
ك ىم  :مقدـ بن معاَب القربم ك ابن عبد ربو ك ابن الكتا٘ب اؼبتوَب سنة 1029ـ  ،كابن حزـ
القزاز اؼبتوَب سنة 1098ـ ،كابن
األندلسي (1064-994ـ) (456-384ػق) ك ابن عبادة ّ
بقي اؼبتوَب سنة
قزماف ( 1160-1080ـ) ( 555-472ػق) ك األعمى التمطلي  ،ك ابن ّ

1145ـ ،ك أبو مدين شعيب ( 1198-1127ـ) (594-521ػق)  ،كؿبي الدين بن عريب
(1240-1165ـ) (637-560ػق) ك ابن خفاجة (1234-1180ـ) (631-576ػق)
ك إبراىيم بن سهل اإلسرائيلي ( 1251-1208ـ) (649-604ػق) ،كأبو اغبسن الششَبم
(1269-1212ـ) ( 667-608ػق)  ،ك لساف الدين اػبطيب (

1374-1313ـ)

(775-713ػق) ك ابن زمرؾ اؼبتوَب عاـ 1393ـ .ىذه القائمة  ،ك إف ٓب تكن شاملة  ،بيد
أهنا تقدـ بعض الشعراء حبسب تسلسل كفياهتم  ،كالذين كاف ؽبم األثر البالغ ُب اؼبوشح ك
مرد ىذا إٔب سببْب
الزجل .كما ينطوم ديواف النوبة على قصائد عدة هبهل ناظموىا ،ك ّ
رئيسيْب :

-التسوية الطارئ على الركاية الشفهية ،

إذ األىم بالنسبة إليهم آنذاؾ ىو اغبفاظ على

القصيدة من الضياع  ،بغض النظر عن ناظميها ،ك يبكننا أف نذكر  ،على سبيل اؼبثاؿ ،
قصيدة الشعر الصوُب األندلسي أيب مدين شعيب "ربي بكم كل أرض تنزلوف هبا " ،كاؼبذكورة
بالديواف اؼبغريب ك أهنا لشاعر ؾبهوؿ (ك ىي القصيدة السابعة من ميزاف قداـ نوبة العشاؽ ).

 -1عبد اغبميد حاجيات  ،اعبواىر اغبساف ُب نظم أكلياء تلمساف،الشركة الوطنية للنشر ك التوزيع ،اعبزائر،ص-12
ص13
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كالعامل الثا٘ب ىو كوف الناظم ينزكم كلّية ك يزكؿ عن قصد أماـ عملو الذم سرعاف ما يصبح
ملكا للجميع ك وبكي عن شاعر عاش بْب القرنْب الث ا٘ب ك الثالث عشر أنو أضاؼ مقطعا
غّب خرجة قصيدة شاعر فبن سبقوه .
شعريا أك ّ

كما وبتوم ديواف النوبة إذف على قصائد لشعراء عديدين قد عملوا جبد ،ما بْب القرف الثامن
عشر ك اػبامس عشر ك ىي فَبة كجود اؼبسلمْب بأسبانيا .ك تنقسم القصائد إٔب نوعْب:ىزؿ ك
جد  ،ك كاف الشاعر كثّبا ما يأٌب بالنوعْب .
فأما نوع اؽبزؿ فيلحق بو مواضيع مثل :اجملوف  ،ك سبجيد الطبيعة  ،ك اغبب العذرم ك اغبنْب
إٔب الفردكس الضائع  .ك ُب أكساط القرف الثا٘ب عشر ك ىو اؼبوافق ألكائل اغبكم

آبكحدم

(1147ـ1269-ـ) أبدل األندلسيْب شغفا مفرطا بنظم الزجل "الصوُب " بقصائد ُب ضبد
اهلل ك مدح رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ك آلو ك سلّم .ك حسب الشيخ اعبزائرم الشهّب سيد
سرم  ،فقد تأسس ُب أكاسط القرف السابع عشر  ،دببادرة من علماء اعبزائر ديواف ديِب
أضبد ّ
يشتمل على أفضل األشعار ك قد ظبّوىا "القصائد" تشبو أنغامها أغا٘ب اؽبزؿ األندلسية .ك
كانت ىذه القصائد تؤدم ُب ليلة اؼبولد النبوم الشريف خاصة ،

ك ىو ما كقع باؼبغرب

األقصى ُب أكائل القرف التاسع عشر  ،إذ حلت قصائد اعبد ؿبل أشعار اؽبزؿ لنوبة رمل اؼباية،
أما باعبزائر العاصمة  ،فقد عرفت نوبة الرىاكم نفس التغيّب  ،ك كانت االستخبارات تتخذ
1

غالبا شكل "البيتْب" كأشكاؿ أخرل من الشعر تعود إٔب عصكر ـبتلفة .
ب  -الشعر الشعبي:2

يقوؿ 'ىردر'عن الشعر الشعيب ك تطوره ُب اعبزائر  ،ما يلي ":إنِب أرل أف الشعر عامة
ىو إنتاج صباعي كإنتاج شعيب يتطلّب آذانا كثّبة لتسمع ك حناجر كثّبة لَبدد ك لقد ظل
الشعر يعيش ُب أذف الشعب ك على شفاىة وبفظ لنا التاريخ ك األحداث ك األسرار كاؼبعجزات
 -1ؿبمد سهيل الديب ،اؼبرجع السابق ،ص-52ص-53ص.54
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.19
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ك اآليات على أننا إذا رجعنا إٔب تاريخ نشأتو قبده يعود إٔب تاريخ ظهور اؼبوشحات باألندلس
ك إٔب تاريخ انتشار قصائد الشعر اؽببلٕب ُب منتصف القرف الرابع اؽبجرم "  .كىذا ما يدعونا
إٔب زبصيص كلمة ُب النوعْب معا.
إف الشعر الشعيب الذم ربدر إلينا من شعرائنا اؼباضْب ينقسم إٔب نوعْب :نوع الشعر البدكم ك
ىو فرع من الشعر اؽببلٕب ك لو خصائصو ك ظباتو ك نوع الشعر اغبضرم ك ىو فرع عن
اؼبوشحات ك األزجاؿ ك لو كذلك خصائصو ك ميزاتو  .أما الشعر البدكم اؽببلٕب ك ىو أقدـ
عهدا ُب اؼبغرب األكسط من اؼبوشحات األندلسية فإنو تسرب إٔب الشعراء الشعبيْب باؼبغرب
األكسط من شعراء بِب ىبلؿ الذين رافقوا اغبمبلت العسكرية الٍب زحفت على القّبكاف سنة
449ػق ك على اعبزائر سنة 460ػق .ك قد كاف شعراء ىذه اغبمبلت يصفوف حركهبم كحاالهتم
1

االجتماعية .ك كانوا وبازكف بشعرىم الشعيب العامي قصائد شعراء الفصيح.

كيقوؿ ُب ذلك ابن خلدكف ُب اؼبق ّدمة ":فأما العرب أىل ىذا اعبيل اؼبستعجموف عن
لغة سلفهم من مضر فيقرضوف الشعر ؽبذا العهد ُب سائر األعاريض على ما كاف سلفهم
اؼبستعربوف كيأتوف منو باؼبطوالت مشتملة على مذاىب الشعر ك أغراضو من النسيب كاؼبدح ك
الرثاء كاؽبجاء ،ك يستطردكف ُب اػبركج من فن إٔب فن ك ردبا ىجموا على اؼبقصود ألكؿ
كبلمهم ك أكثر ابتداء قصائدىم باسم الشاعر ٍب بعد ذلك ينسبوفٍ ....ب رب ّدث أبن خلدكف
عن اسم القصائد الٍب كاف يطلق عليها ُب اؼبغرب األصمعيات نسبة إٔب الركاية األصمعي ككاف
يطلق على نظّبىا باؼبشرؽ أسم الشعر البدكم ك قاؿ :إف ىذه القصائد قد ترافقها اؼبوسيقى
البدكية اؼبناسبة (فيلحنوف فيها أغبانا بسيطة على طريقة الصناعة اؼبوسيقية ٍب يغنوف بو
كيسمعوف الغناء بو باسم اغبورا٘ب نسبة إٔب اغبوراف من أطراؼ العراؽ ك الشاـ .)....كرب ّدث
ابن خلدكف أيضا عن أنبية ىذا الشعر البدكم ك انتقد اؼبنكرين لببلغتو من النحاة ألف الببلغة
ُب رأيو ال تقتصر على األعراب ك ُب قوؿ أبن خلدكف ىذا بعض إفراط.كأكرد لنا قصائد كثّبة
-1عبد اغبميد حاجيات ،ؾبلة آماؿ،عدد خاص ،الشعر اؼبلحوف ،كزارة األخبار ،اعبزائر،ص.9
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متعددة يرجع بعضها إٔب القرف اػبامس اؽبجرم ك الباقي منها يرجع بعضها إٔب القرف السابع ك
الثامن  .ك ىذه النماذج الشعرية ىي من مبط القصيدة الفصيحة اؼبوركثة ُب منهجها العاـ ك ال
ينقصها من خصائص القصيدة إالّ اإلعراب .ك من ىذه النماذج الٍب ترجع إٔب القرف اػبامس
على ما يبدك قصيدة ؾبهولة اؼبؤلف تتح ّدث عن رحلة بِب ىبلؿ إٔب اؼبغرب.
ك أم صبيل ضاع ٕب ُب الشريف بن
بيًب
لقد كانت أنا ك باه ُب زىو ػا
ك عدت كأ٘ب شارب من مداـػة

ىاشم ك أم رجاؿ ضاع قبلي صبيلها
دليلىا
حبجة ما غبا٘ب ػ ػ
ػعنا٘ب ّ

يبيلىا
ـػف اػبمر فهو ما قدر من ػ

أك مثل مشطا مات مضنوف كبدىا

1

عقبيلىا
مدكخة ػ
ػغريبا ك ىي ّ

لقد أشار أبن خلدكف ُب مق ّدمتو إٔب أف دكر اؼبوسيقى ُب استحداث أكزاف اؼبوشحات
األندلسية ك األغاريض ك اؼبرصعات ُب الشعر البدكم كاف ذا تأثّب ّبْب على أف تأثّبه ُب

اؼبوشحات كاف أكثر من تأثّبه ُب الشعر البدكم حبكم اغبياة اغبضرية الٍب كانت تدعوا إٔب

الرقّة ك لطافت األسلوب ك تعقيد النغمات ك تنويع اإليقاع خببلؼ اغبياة البدكية الساذجة الٍب
كانت تكتفي ببساطة األسلوب ك رتابة النغمات ك سذاجة اإليقاع الٍب تتطلّبها آالت الطرب
األكلية من رباب ك بندير ك غيطة ك غّبىا .

كىذه الظاىرة نبلحظها ُب اآلثار الشعبية الٍب

تطورت ك تع ّقدت
كصلتنا من القرف اػبامس إٔب اآلف  ،فبينما قبد األزجاؿ ك اؼبوشحات ّ
نغماهتا ك تفاعيلها ك تعددت أكزاهنا إذا بالشعر البدكم بقى ؿبافظا على كثّب من ظبات

القصيدة البدكية اؽببللية  .ك يهمنا ىنا أف نتابع اغبديث عن تطور الشعر الشعيب البدكم
اؽببلٕب الذم أكرد لنا إبن خلدكف مباذج ـبتلفة منو عبملة شعراء عاشوا ُب القرف اػبامس ك
السادس ك السابع ك الثامن .ك ببل شك أنو نبغ كثّب من الشعراء ُب القركف التالية ك ٓب نعرؼ
منهم إال أفرادا قبلئل عاشوا ُب القرف اغبادم عشر ك ما بعده أما شعراء القرف التاسع ك العاشر
فإننا ال نعرؼ عنهم شيئا ك أشهر من نبغ ُب القرف اغبادم عشر اؽبجرم الشاعر اؼبنداسي ك
 -1عبد الرضبن ابن خلدكف  ،اؼبرجع السابق ،ص-603ص.604
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يعترب من أكرب فحوؿ الشعر البدكم ك من شيوخهم ك أما القرف الثا٘ب عشر ك الثالث عشر
فقد نبغ فيهما كثّبكف ُب البادية ك اغبضر كابن مسايب ك ابن مسهل كأبن قنوف ك مصطفى
بن إبراىيم ك غّبىم فبن أكردنا ؽبم مباذج ـبتلفة ُب ىذه الدراسة .
فقد كاف الشا عر الشعيب "القواؿ" كما يسميو العواـ يقوـ بالدكر الذم كاف يقوـ بو
الشاعر اعباىلي ُب اعبزيرة العربية فيمدح قبيلتو ك يهجوا القبائل اؼبعادية ؽبا  ،أك يفخر بنفسو
كبرجالو ك يشيد بأؾبادىم ك قد يلقى قصيدتو ُب (الرحبة) ك ىي تقوـ مقاـ اؼبريد أك عكاظ
شعراء الفصيح اعباىلْب ك اإلسبلميْب ٍب يتلقى مشايخ القبيلة ك اؼبداحوف تلك القصيدة
كغّبىا ك وبفظوهنا ك يلحنوهنا ٍب يلقوهنا ُب األسواؽ ك اغبفبلت ك الوالئم  .ك قد تسمو منزلة
يتكهن بأحداث اؼبستقبل ك يأمر كينهي ك
الشاعر ك يعظم إؽبامو فيأٌب باغبكم ك األمثاؿ ك ّ
يدعو منهج أخبلقي معْب فيأخذ رجاؿ القبائل قولو بالتسليم ك يستشهدكف حبكمو ُب

اؼبناسبات اؼبختلفة ك يحا كلوف األخذ هبا ك يعدكهنا دستورا أخبلقيا مقتبسا من ذبارب اغبياة ك
من أحاديث النيب (ص)ك القرآف  .ك قد قبد بعض ىؤالء الشعراء يقفز إٔب درجة نصيح
للملوؾ كاؼبنداسي الذم أنشأ قصيدة ينصح ك يشّب فيها على موالم إظباعيل ملك اؼبغرب
حبكم ك ذبارب ُب اغبياة االجتماعية ك السياسية .ك من آرائو أنو أكصاه بإبعاد النماـ عن
1

حاشيتو ألنو ال هبيئو خبّب.

إف الشاعر اغبق ىو الذم يعمل على ربقيق نوع من االنسجاـ كالتآلف بْب ىذه
البنيات ُب القصيدة الواحدة ،انطبلقا من أهنا كحدة فنية تتفاعل داخلها كثّب من اؼبفردات،
لعل ىدؼ ىذا البناء إمبا ىو اؼبوسيقى ،ألهنا سبثّل
كل قائم ال ّ
يتجزأ .ك ّ
كذلك من حيث ىي ّ
2

بداية ما يصادفو اؼبتل ّقي.

 -1عبد اغبميد حاجيات ،ؾبلة آماؿ  ،ص-17ص.18
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ـبرب عادات كأشكاؿ التعبّب الشعيب باعبزائر ،دار الغرب للنشر كالتوزيع ،كىراف ،2003 ،ص.12
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أصبح من اؼبسلم بو القوؿ بأف الفنوف الشعبية من قصص ك أشعار ك سّب تعترب األكثر
تعبّبا عن حاجات الوجداف الشعيب ك عن اؽبوية ك الثقافة الوطنيتْب،ك قد عرفت ببلد اؼبغرب
العريب مبلمح مشَبكة ُب فنوهنا األدبية الشعبية نظرا الرتباطها دبراحل تارىبية عرفت كضعا
اجتماعيا ك ثقافيا متشاهبا ،ك نذكر هبذا الصدد ما خلفتو أشكاؿ األدب األندلسي من آثار
على األدب الشعيب اؼبغاريب  ،ك كذالك ما ضبلو بنو ىبلؿ من تراث عريب سبتد جذكره إٔب
العصر اعباىلي  .رغم ىذه األنبية للتواصل الواضح بْب األدب الشعيب كما يذكر عبد اغبميد
النص الشعيب أدؿ على بيئتو من أدب اػبواص ك شواىد األدب الشعيب أنفس من
يونس "أف ّ
غّبىا ك أدؿ على صاحبها خصوصا إف كاف صاحبها معركفا " ،ك عدـ اإلىتماـ باألدب
الشعيب من طرؼ دارسي األدب العريب ُب اعبزائر يعود إٔب ؾبموعة من العوامل نذكر منها :
أ_ما تطلبو اؼبرحلة من الدفاع على اللغة العربية ك اسَبجاع حقها ُب الوجود بعدما
تعرضت إليو من اضطهاد ك استبعاد من طرؼ اؼبستعمر .خاص ك أف ىذا األخّب عبأ إٔب
العناية باللهجات احمللية ك آداهبا لتحقيق مثل ىذا الغرض.
ب_تعارض العناية بالَباث الشعيب من كجهة النظر تراه خاليا من القيم اعبمالية كبالتإب
ىو غّب مؤىل ألف يدرس من ىذا اعبانب ،كجهة النظر ىذه ال ترل فيو سول أداة للتحليل
1

اؼبضمو٘ب اؼبتعلق بفركع العلوـ االجتماعية مثل التاريخ ك علم االجتماع ك علم النفس.

ثانيـا :ظهور الشعر الملحون وارتباطو بالموسيقى الشعبية في الجزائر
ال شك إف الَباث اعبزائرم وبمل بْب طياتو ك جوانبو الكثّب من مبلمح الفكر كالثقافة
تاؿ قائمة ك ؾبهولة  ،قد نكشف  ،بعد التعامل معو ا  ،عن جوانب
العربيْب ُب اعبزائر الٍب ما ز
مضيئة منها ،تثرم الساحة الفكرية ك الثقافية ك اغبضارية  .ك غّب خاؼ ،أف عبقرية أية أمة من
األمم تتجلى فيما ربوزه من تراث شعيب يلتصق بَببتها ،

ك يكشف عن ىويتها اغبضارية،

 -1أضبد األمْب ،صور مشرقة من الشعر الشعيب اعبزائرم ،اعبزائر عاصمة الثقافة العربية ،دار اغبكمة ،اعبزائر ،2007
ص-248ص.249

48

كيعرب عن أخبلقياهتا ك وبسم نضاؽبا اؼبستمر من أجل البقاء ك يصور تطلعاهتا لتشييد مستقبل
أفضل  .ك ببلدنا سبلك رصيدا ىائبل من ىذا الَباث الذم الزـ مسّبة تارىبها ك عرب عن كياهنا
ك كجودىا .ك يبثل الشعر اؼبلحوف دبختلف موضوعاهتا كجها آخر من أكجو تراثنا الوطِب ك
القومي.

1

يسمى مصطلح اؼبلحوف بػ 'الشعر العريب الشعيب'' ،الشعر العريب الغّب رظبي'،
العريب الديالكتيكي' أك 'الزجل اؼبغاريب' ك اليوـ ٓب يعد يعرؼ إال من خبلؿ

'الشعر

إسم اؼبلحوف

كالذم ظبي من خبلؿ مؤدكه أنفسهم ك ىذا دبحض إرادة إهبابية ،بغرض توحيد اؼبفاىيم
ككذلك رفع كل لبس عن التسميات السابقة .ك ال يعِب ىذا أف ىذا االسم قد رفع عنو اللبس
التاـ كما سنرل الحقا  ،لكن لديو االستحقاؽ ليكوف معركؼ ك متبُب من طرؼ األكساط
التقليدية كما العصرية باؼبقابل  ،إف العزاء اغبقيقي للّحن ُب توظيف كلمة ملحوف ىو استخداـ
العربية القديبة _كما يقوؿ ذلك صفي الدين اغبيلي ُب كتابو  ،اؼبوجو خصيصا لؤلنواع الشعرية
االربع اؼبعركفة ك الغّب مهجات بالعركض العريب (-الزجل ،اؼبواليا ،الكاف ككاف ،كالقوما)' :غبنها
إعراهبا ك خطأ كبوىا صواهبا' " ،فهي الفنوف الٍب إعراهبا غبن ،كفصاحتها لكن ،ك قوة لفظها
كىن ،حبلؿ اإلعراب هبا حراـ  ،ك صحة اللفظ هبا سقاـ  ،يتجدد حسنها إذا أكدعت من
النحو صناعة ،فهي السهل اؼبمتنع ك األدٗب اؼبرتفع  ،طاؼبا أعيت هبا العواـ اػبواص  ،ك أصبح
2

سهلها على البلغاء يعتاص".

كاؼبعُب الثا٘ب لكلمة ملحوف يوبتكم فيها للموسيقي ك هبعل من اؼبلحوف شعرا ملحنا
ليكوف مغُب ،فكثر أمثاؿ ؿبمد الفاسي الذم اعتكف حوؿ دراسة ىذا اؼبدلوؿ ك الفرضية ،
كىذا عكس ما يعرؼ عن الشعر العريب الكبلسيكي الذم ال يعتمد على اؼبوسيقى ك نستدؿ
 -1شعيب مقنونيف،مباحث ُب الشعر اؼبلحوف اعبزائرم،دار الغرب للنشر ك التوزيع،كىراف ،اعبزائر،2003،ص.13
2
اغبلي ،العاطل اغبإب ك اؼبرخص الغإب  ،ربقيق حسْب نصار ،مركز ربقيق الَبثن اؽبيئة اؼبصريةالعامة
صفي الدين ّللكتاب  ،1986 ،ص.168
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بذلك من خبلؿ اؼبوسوعة الشعرية العربية لؤلصفها٘ب ك الذم عنو اف كتابو بػ'كتاب األغا٘ب'
حيث قسم فيو أنواع 'األصوات' عكس مقولة ليوف اإلفريقي كالذم يتحدث فيو عن الشعر
الشعيب الذم كاف موجودا ُب عصره خبلؿ القرف 16ـ حيث يتكلم على أف اؼبلحوف من
1

خبلؿ رحلتو قد كاف موجودا أيضا.

كاؼبعُب الثالث لكلمة ملحوف أنو ال يعترب اؼبلحوف فقط ؾبرد لغة شعرية حيث أف
كلمةى غبى ىن "ىي كذلك التكلم مع شخص آخر بطريقة الدارجة اػباصة الٍب ال يستطيع هبا
فهمك كل الناس اآلخرين ،كذلك ىو ؿباكلة شرح كلمة لشخص آخر  ،أك' تعبّب ' أك 'قراءة
بالغناء' ك كلمة ملحوف هبذا الشكل يكوف إما من جهة معُب ؼبوقف أمامنا  ،معُب إقناعي ،
2

معُب رباكرم أكمن جهة أخرل ' موقف مسلي كمنغّم'".

كاؼبعُب االخّب الذم يبدك لنا األقرب للتعريف ك لببة عباقرة ىذه اللغة كىذا النوع
الشعرم ك ىو مثبت من خبلؿ اغبديث النبوم الشريف التإب للرسوؿ صلى اهلل علية ك سلم
إٕب ك لعل بعضكم أف يكوف أغبن حبجتو من البعض (أم أفصح ؽبا ك
يقوؿ ":إنكم زبتصموف ّ

أجدؿ) فمن قضية لو بشيء من حق أخيو فإمبا أقطع لو قطعة من النار"( .ابن منظور لساف
العرب احمليط) .

إف أقدـ النصوص الٍب كقعت بْب أيدينا ُب نوع اؼبلحوف ىو النص اؼبؤرخ ُب 830ىػ1427/ـ
عن عبد اهلل بن حساين ك ىو (سهوـ بربرية) ك اؼبنشور من طرؼ عباس اعبّبارم ىذا الشاعر

1

-Voir jean-léon l’africain, Déscription de l’afrique,nouvelleédition
traduitepar A.Epaulard, librairie d’amerique et d’orient,Adrien
Maisonneuve,Paris,1981,p120
 -2ينظرأضبد سهوـ،اؼبلحوف اؼبغريب ،من منشورات شؤكف صباعية  ،صحيفة اعبماعات احمللية باؼبغرب ك البلديات العربية
كالدكلية،الدار البيضاءف ،1993ص.231
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من منطقة –دراُ -ب جنوب اؼبغرب مع اغبدكد اعبزائرية كالذم يعترب من قبل ع ّدة مؤلفْب
كمؤسس للملحوف اؼبغريب.

1

إف ما هبعل من اؼبغرب كما اعبزائر سبتلكاف أقدـ القصائد تارىبا كتأكيدا ك ىي الٍب
تعود إٔب القرف 16ـ ك تعود القصيدتْب التاليتْب إٔب كصف أقدـ اؼبعارؾ اؼبسجلة عرب التاريخ.
النص األكؿ للشاعر اؼبغريب اؼبسمى -بن عبود -ك القصيدة تصف معركة بْب بِب كطّاس ك
السعديْب عند منطقة التادلة سنة 1536ـ كالنص الثا٘ب ىي القصيدة اؼبشهورة ؼبزغراف أين
قبد العابد األكرب اعبزائرم من الشرفاء نسبو للرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم سيدم ػبضر بن
خلوؼ يصف معركة خبلؿ مرحلة شبابو سنة 1558ـ قريبة من مستغاٖب حيث أف ىذه اؼبعركة
جرت رحاىا بْب فيالق إسبانية بوىراف ربت قيادة القائد 'قاضي القضاة' ك كفاتو البطولية ؽبذا
األخّب بعد االنتصار اؼببهر للمسلمْب ربت راية البام حسْب بن خّب الدين.

2

كانت ىتو القصائد كثائق تارىبية لوقائع ىامة عاشها أصحاهبا ك ليس أدؿ على ذلك
مثل قصيدة مزغراف لشاعرنا ػبضر بن خلوؼ الذم أبدع ُب تصوير معركة مزغراف الشهّبة
3

كصفا دقيقا.

ىذه النصوص اؼبكتوبة بشكل ك لغة ذبعل القارئ ؽبا اليوـ وبس بقرهبا من كجدانو كيتعرؼ
عليها على أهنا ملحوف ك ىذا دليل على أف ىذا النوع الشعرم كاف موجودا منذ القرف

16ـ

لكن إذا ابتعدنا قليبل عن اؼبلحوف سنجد ؾباال أكثر قرابة ؽبذا النوع ك ىو – عركض البلد-
(الشعر احمللي) ك ىذا ما يعرؼ عند السكاف اؼبغاربيْب بالزجل األندلسي بنص يسمى –
اؼبلعبة -للشاعر الكبّب اؼبعركؼ هبذا النوع ك ىو الكفيف الزرىو٘ب ىذا

الشاعر اؼبلحمي

-1ينظرعباس اعبّبارم ،الزجل ُب اؼبغرب  ،القصيدة  ،الرباط ،1970،ص.562
 -2ؿبمد بن شريفة تقدٙب ك تعليق ك ربقيق  ،ملعبة الكفيف الزرىو٘ب ،اؼبطبعة اؼبلكية  ،الرباط.1987،ص؟
-3توفيق كمافُ ،ب الشعر الشعيب اؼبعاصر ،منشورات الرابطة ،الوطنية لبلدب الشعبيئلرباد الكتاب اعبزائريْب،2007 ،
اعبزائر  ،ص.5
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اؼبعركؼ ُب عهد اؼبرينيْب الذم كصفو ابن خلدكف ُب كتابو  ،أين يعكس صورة الفرقة اإلفريقية
1

اػبطّبة للسلطاف أبو اغبسن كاؼبعركؼ بالسلطاف االسود سنة 1447ـ.

ك يقوؿ إبن خلدكف":اف ىذه الطريقة الزجلية ؽبذا العهد ىي فن العامة باألندلس
كلفيها نظمهم ،حٌب إهنم ليحاكوف البحور اػبمسة عشر على لغتهم ًب قاؿ اف أىل االمصار
باؼبغرب قد استحدثوا فنا آخر من الشعر ك أعاريض مزدكجة كاؼبوشح ظبوه _عركض البلد_ ك
أكؿ من نبغ فيو ىو ابن عمّب الفاسي األندلسي ك الكفيف الزرىو٘ب الذم نظم رحلة ايب
اغبسن إٔب إفريقيا.

2

تعد بنية اؼبلحوف شيئا غّب بعيد عن عركض البلد الذم يكوف قد يكرث عن الزجل

األندلسي .حيث تقتصر بنية القصيدة على أىم جزأين سواء االقساـ ذات كحدة قافية أك

األقساـ ذات قواُب ـبتلفة كنبا غالبا ما تستخدماف ُب اغباالت الٍب سنسميها حسب اغباالت
:مذىب ،دخوؿ ،مطلع أك ى ّدة.
سبحاف مالك خواطر األمرا *** ك نواصيها كل حْب ك زمػاف
إف طعناه عطفهم لنا نصرة *** ك إف عصيناه قضى بكل ىواف
ُب حالة األقساـ اؼبتغّبة اؼببنية ُب األبيات التالية سوؼ تسمى -دكر -أك كما تسمى ُب
الشعر البدكم الوىرا٘ب –فراش:-
قلب السلطاف يقاؿ كاعبوزة* ك قلوب اػبلق جارية ؾب ػراه
إف كاف عادؿ برافة العػزة * يطلع منها نسيم يشق ذكػػاه
إذا يعدؿ قد فتحت الغػرزة * كانو مصباح ك ىي تصّب لضياه
ٍب العودة الضركرية كبو التفعيلة األساسية:
حٌب ُب السنبلة ك ُب الثمرة * يظهر عدلو نعم ك ُب اغبيواف
-1ؿبمد بن شريفة تقدٙب ك تعليق ك ربقيق  ،اؼبرجع السابق.ص؟
 -2عبد اغبميد حاجيات ،ؾبلة آماؿ ،ص.17
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الراف
ك إف كاف جاير عبلت منّا فَبة * يطلع منها على القلوب ّ
إف ىذه اغبركة الضركرية للذىاب ٍب العودة ُب التثبيت ٍب التجميع بْب القواُب اؼبتغّبة كالقواُب
الركاح' أك 'السراح' ىذا ما يشكل أىم اؼبميزات الَبكيبية للشعر اؼبغاريب .لكن
الثابتة اؼبسماة بػ' ّ

إذا كاف الشكل ك البنية ذات رموز كتابية تظهر لنا على ضوء ما رأينا  ،ستكوف مشتقة مباشرة

من الزجل االندلسي كبتقسيم (عركض البلد) عكس اللغة اؼبستخدمة

 .ؼكبن كبس أنو ٓب

يتشكل لنا ال اللغة ك ال اللحن ك ال انسيابية اؼبلحوف .إذف كبن أماـ أشعار الكفيف الزرىو٘ب
ُب القرف 14ـ دبنطقة مكناس أين قبد ؿباكالت اؼبلحوف ،حيث ننتظر ؾبيء القرف 16ـ ،
ؼرأ اؼبلحوف اؼبثإب لسيدم ػبضر بن خلوؼ  ،كآبؤلفكف اؼبغاربة أمثاؿ اعبّبارم حاكلوا إعادة
نق
تشكيل السبلسل الٍب تربط اؼبلحوف اغبإب كاألجناس الشعرية القديبة ،لكن برغم ؿباكالهتم ك
الٍب أخذت نصيبا إهبابيا أك سلبيا من النجاح  ،قبد انتقادين كتعريفْب سوداكيْب يربزاف -
حبسب رأيناُ-ب ىذا النفق التارىبي  ،إننا قبهل كليا كيف كاف الفن الشعرم ألكرب القبائل
الزناتية الرببرية الٍب تشكل تركيبة بعض الشعوب اؼبعربة حاليا ُب اؼبغرب ك غالبية سكاف اعبزائر
بدكف أف ننسى أىم اؼبؤسساف كل من ػبضر بن خلوؼ كسيدم عبد العزيز اؼبغراكم  ،ؼنبا
من أصكؿ قبائل مغراكة حيث أف ـىد ىذا الَباث كاف أدغاؿ شليف كسلسلة جباؿ الظهرة ،
أكؿ القبائل الرببرية الٍب أسلمت ك الٍب عيّربت كالٍب سبتد من اؼبغرب إٔب ليبيا مركرا بساجلماسة
أين قبد تافيبللت مهد اؼبلحوف باؼبغرب كما يقاؿ.

باإلضافة إٔب ذلك أين يبكن أف قبد لؤلدب اؼبغاريب اؼبسمى-الشفهي -أىم مرحلة
ُب سجبلت قريبة  ،زمن القبائل العربية-الزناتية اؼبسماة حركة بنو ىبلؿ ؟ حيث أف من
أبطاؽبم األساسيْب قبد زعيم الرببر اػبليفة الزناٌب .ردبا أهنا كانت تدكر أك إف ٓب نقل كلدت
حوؿ منطقة تلمساف البِب يفراف أكالد عم اؼبغراكيْب  ،أين قبد نسب أحد الوزراء  ،اؼبسمى
أبو سعادة اإليفرا٘ب حيث أف الربىاف قاطع لوجوده.
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ك كبن ال قبزـ إال ما كجد ُب بعض اؼبقوالت  ،الٍب تقع موقع الفرضية فقط كابن خلدكف
نفسو تكلم عن الشعر العريب البدكم ك بِب ىبلؿ ك اؼبعاقيل قبل ظهور اؼبلحوف .كبن نعلم
فبيزات لكنة العرب اغبضر قبل ؾبيء اؽببلليْب كعركض البلد الذم يبتلك التعبّب الشعرم كلكن
ال نعلم شيئا -ردبا خطأ أرشيفي -كيف كاف شكل (لكنة) دياليكتيك اؽببلليْب كاؼبعاقيل ك
1

الشعر العريب البدكم قبل تكوين ىذه اللهجة ك ىذا الشعر اؼبلحوف ُب القرف 16ـ.

ك لوال ما خزنتو صدكر الركاة ك كتبو بعض اؼبهتمْب هبذا الشعر ك ىم قلة قليلة ؼبا
كصل إٔب أيدينا شيء من تراث ضخم يبثل أصدؽ ما يبكن أف يصل إٔب األظباع.ألف غالبا ما
يتفق أف هبتمع النظم ك التلحْب ك الغناء لدل الشاعر الواحد ،ك ذلك ما اتصف بو بعض
شعراء اؼبلحوف ُب جزائر القرف السابع عشر ك الثامن عشر للميبلد .ك من ضمنهم ؿبمد بن
مسايب ،إبن تريكي ،ك ابن سهلة ،ك ابن الذباح ،ك اغببيب بن قنوف  ،ك سيدم أبو صبعة  ،ك
كريو ،ك ابن قيطوف  ،كاؼبنداسي
مصطفى بن إبراىيم  ،ك الشيخ بن يوسف  ،ك عبد اهلل بن ّ
الصغّب  ،ك كلهم بلغوا من نباىة الذكر ،كاستفاضة الشهرة  ،كبعد الصيت ما جعل الناس
يرككف عنهم ُب شغف ك ل ّذة  ،فكاف شعرىم أشبو شيء باللحن العبقرم ،ال تلبث أف تعيو
القلوب  ،ك تشفيو اآلذاف ك تردده األلسن ُب ـبتلف احملافل ُب كل شرب من تبلاب اعبزائر .
كؼبا ارتبط كاللحن أكثر لدل العامة ،

الذين ظبوا الشاعر "القواؿ" ك ظبوا الشعر "اؼبيزاف"

ك"الغناء" ك "النشيد"" ،رسخت ىذه الظاىرة حٌب اعتاد الشاعر الشعيب أف يقوؿ شعرا إال
بلحن مبتكر أك ؾبلوب".فهذا العامل التأثّبم للحن ك اإليقاع اؼبرافق للنظم هبعل السامع ،
دكف ؿبالة ُ ،ب عآب آخر ـبالف سباما لدل ظباعو كبلما عاديا .

األمر الذم حذا بأحد

الباحثْب لئلشارة إٔب أف شاعر اؼبلحوف غالبا ما كاف "وبفظ ك يغِب أشعار صبيع الشعراء ُب

1

-Voir Ahmed amine delai,Chonson de la casbah, ENAG édition . Alger,
2006,p11-p12.-p13
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اؼبلحوف" .ك ردبا كانت معرفة شعراء اؼبلحوف دبصطلحات اؼبوسيقى ك آالهتم كطبوعها
1

كإيقاعاهتا دليبل على ما أشّب إليو قبل حْب.

 -1شعيب مقنونيف،مباحث اؼبرجع السابق ،ص-48ص-49ص.50
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الثاني :األنـواع الموسـيقية في الجزائر
 المبحث ـ
أوال -أىم التصنيفات الموسيقية في الجزائر:
ُب اؼبغرب األكسط أم ُب كسط اعبزء الشمإب من القارة اإلفريقية  ،توجد ببلد
اعبزائر ،حيث وبد مساحتها الشاسعة ،البحر اؼبتوسط من الشماؿ ك تونس كليبيا شرقا،
كاؼبغرب األقصى غربا ك النيجر ك مإب ك موريطانيا جنوبا

ك ىبتلف اؼبناخ كمبط العيش ُب

اعبزائر حسب إختبلؼ نوعية مناطقها اؼبَبامية األطراؼ بْب سواحل البحر األبيض اؼبتوسط
كرماؿ الصحراء الكربل ( 2376400كلم مربع منها 20801400كلم مربع مناطق
صحراكية ) ك أصل سكاف اعبزائر يعود إٔب عناصر ـبتلفة أنبها:الرببر ك ىم السكاف األصليوف
ك العرب الوافدكف مع الفتح اإلسبلمي ٍب تضاعف عددىم ُب بداية النصف الثا٘ب من القرف
اغبادم عشر اؼبيبلدم اثر زحف قبائل ىبلؿ ك سليم ...ك الَباث اؼبوسيقي اعبزائرم على غرار
صفوة ُب بقية بلداف اؼبغرب العريب ،يتبوأ بفضل تنوعو ك ثرائو  ،مكانة مرموقة ُب ـبتلف مراحل
اغبياة اػباصة ،ك العامة ك اؼبناسبات الدينية ك الدنيوية .فهو مع ما يتحلى بو من خصوصيات
ؿبلية  ،يساىم مع بقية التقاليد اؼبوسيقية للمغرب العريبُ ،ب تشكيل كحدة متكاملة سبيزىا
حٌب على اؼبوسيقى اؼبشرؽ العريب الٍب تتحد معها ُب االنتماء إٔب نفس "األسرة اؼبوسيقية"
اؼبعركفة باألسرة (اؼبقامية)  modaleكاؼبعتمدة أساسا على التبليغ الشفوم ك استعماؿ
اؼبقامات أك الطبوع الٍب تستمد سبلليمها من النظاـ السباعي أك اػبماسي أك اؼبزج بينهما.
كىي تتمثل عمليا ُب شكل عقود ثبلثية أك رباعية أك طباسية من النوع اؼبقامي
 Diatoniqueأكاؼبتقارب  chromatiqueأك الشرقي ثبلثيتو اػباصة

.Neutre

كيكوف الربط بْب ىذه العقود عن طريق االتصاؿ ُب بعضها ك عن طريق االنفصاؿ ُب البعض
1

اآلخر.

-1ؿبمود قطاط،ؾبلة اغبياة الثقافية،العدد ، 32دار اغبداثة للطباعة ك النشر ك التوزيع ،بّبكت 1984،ـ،ص141
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إننا قبد عدة أنواع من الغناء ك الطرب ُب اعبزائر :
-1اؼبوسيقى األندلسية الكبلسيكية اؼبوركثة من اؼبوشحات الٍب زاحت من األندلس
بعد خركج العرب منها ك الٍب توجد باػبصوص ُب اؼبدف اؼبتحظرة ال سيما تلك الٍب توجد على
شواطئ البحر اؼبتوسط ك الٍب نزؿ هبا اؼبهاجركف بعد سقوط غرناطة سنة1492ـ.
-2اؼبوسيقى الصحراكية.
-3اؼبوسيقى اعببلية ،منها األكراسية ك القبائليةك األطلسية.
-4اؼبوسيقى الشعبية ك منها تلك الٍب انبثقت من األندلس الٍب نشأت من البدكم.
1

-6اؼبوسيقى العصرية ك اػبليطة ك اؼبشتقة من عدة فركع متنوعة.

كنشّب ُب البداية إٔب رأم غريب يعود بالطالع إٔب عهد بعيد ،عهد بِب ىبلؿ.ك قد جاء
رأم قدكر الصرارُب ُب مراسلة من ؾبهوؿ بعث هبا من تقرت احد اؼبتذكقْب أك اؼبطلعْب على
تطور اؼبوسيقى .فقد الحظ ىذا اؼبراسل أف اؼبوسيقى ك الشعر اؼبلحوف ُب تلمساف كقسنطينة،
كأف أصل الغناء اغبوزم ك العركيب ...أك ما اظباه بالصياح أك الطالع ُب اؼبوسيقى إمبا ىو
مصرم األصل كرد إٔب اعبزائر مع بِب ىبلؿ عرب تونس .ك لكن ىذا اؼبراسل ردبا ٓب يعرؼ أف
بِب ىبلؿ ليسوا مصريْب ك إمبا عربكا مصر فقط .كاف الفناف التونسي قدكر الصرارُب يتعاكف ُب
اعبزائر مع فرقة الفن العريب بقيادة ؿبي الدين باش طارزم .ك قد أدٔب بتصريح إٔب جريدة
(تونس سوار) قارف فيو الوضع الفِب ُب اعبزائر بالوضع الفِب ُب تونس،بعد أف قضى ُب اعبزائر
ثبلث سنوات .فنوه بالنهضة الفنية فيها ك بتأثّبىا على النهضة الفنية ُب مشاؿ أفريقيا ،ك صنف
الفن اعبزائرم ثبلثة أصناؼ .

-1أضبد سفطى ،اؼبرجع السابق ،ص.5
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-1الكبلسيكي الذم تقدره _كما قاؿ_إذاعة اعبزائر تقديرا خاصا لكي يبلغ درجة
عالية .ك ىو يقصد بو األندلسي أك اؼبوسيقى العربية القديبة .
-2احمللي (الشعيب)  :ك ىو ُب نظر ق الصنف الوحيد الذم وبرز على تقدير صبيع
الطبقات ،ك يبثل الطابع الوطِب اعبزائرم سواء كاف يعتمد األسلوب القدٙب ك اغبديث ،كىو ُب
نظره يسّب كبو التطور ،ك ال ندرم كيف كصل الصرارُب إٔب ىذا القرار ،مع أف الشعيب خاص
بالعاصمة ،بل بفئة ردبا بفئة كاحدة من أىل العاصمة ك ليس لو طابع "كطِب" يرض م صبيع
الطبقات ك األذكاؽ عرب القطر اعبزائرم .
-3العصرم ،ك لو مكانتو أيضا ُب اجملتمع ،

ك ال تعِب كلمة العصرم أف أصحابو

يعتمدكف اؼبوسيقى الغربية أك اؼبقلّدة ،ك أفضل أنواعو عنده ىو اؼبمزكج بالطابع الوطِب .
ك ٓب ىبربنا الصرارُب عن قادة كل صنف ك موضوعاتو .فهل كل ىذه األصناؼ من النوع
"احمللي" أك اعبهوم؟ ك اؼببلحظ أف الصرارُب قد أشاد بدكر اإلذاعة اعبزائرم

ة (الفرنسية)ُب

تشجيع الفن ك االرتفاع بو إٔب مستول الذم وبصنو من السرقات أك االقتباس ك التقليد .كىو
أفضل برامج إذاعة اعبزائر على برامج إذاعة تونس ،ألف إذاعة اعبزائر تتعاكف مع فرقة اؼبسرح
يره.رأينا ُب ؿبتول أحد أعداد
العريب الٍب يديرىا باش تارزم "عميد النهضة الفنية "،حسب تعب
(ىنا اعبزائر ) مقالة بعنواف 'اؼبوسيقى بْب األداء كالتسجيل ' فأغرانا اؼبوضوع بالقراءة لنعرؼ
مدل تقدـ فن اؼبوسيقى ك لكننا لؤلسف كجدنا اؼبقالة مقتطعة ك ليس ؽبا اسم لكاتب ،ك ٓب
ننجح ُب االطبلع على اؼبقالة اؼبفقودة .لكن الكاتب الذم درس اؼبوسيقى األندلسية دراسة
كافية من موقع اؼبختص ك اؼبثقف ىو سفّب البودإب الذم زكد ؾبلة ىنا اعبزائر ك غّبىا دبقاالت
1

قيمة عن ىذا الفن .

 -1أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالعاشر ،الديواف الوطِب للمطبوعات اعبزائرية  ،اعبزائر،2008
ص-357ص-358ص.359
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ثانيـا -الموسيـقى الشـعبية والشبو الحضرية في الجـزائر:
إذا كانت سواحل اعبزائر البحرية اؼبمتدة على أكثر من

 1200كلم  ،غرب البحر

األبيض اؼبتوسط عرضة عرب العصور للغزاة القادمْب من الشماؿ ،فإ ّف السكاف كجدكا دكما
مبلذا ُب اعبباؿ حفاظا على أركاحهم زمن ٍبّ على تراثهم ،كقد كانت اعبباؿ الشاىقة اكرب

لرد الغزاة على أعقاهبم كلو بعد حْب .كليس القادموف من الشماؿ دائما من الطامعْب
حصن ّ
ُب االستيبلء على األرض كخّباهتا ،إذ عرفت سواحل اعبزائر كاؼبدف القريبة من الشواطئ اناسا

نزحوا من شبو اعبزيرة اإليربيّة بعد سقوط غرناطة كجلبوا معهم فنّا حضاريا رفيعا سبركز فيما

أصبح جزران ثقافية ىي تلمساف ك جباية ك قسنطينة فاعبزائر العاصمةٍ ،ب انتشر بعد استقبلؿ
سنفصل ىذا اؼبوضوع إٔب
اعبزائر انتشارا كاسعا .كما دمنا ُب معرض اغبديث عن الَباث ،فإننا
ّ

بالفن
الفن الكبلسيكي الذم شاع االصطبلح بتسميتو ّ
بابْب كبّبين ،باب الفن الشعيب ،كباب ّ
األندلسي.
أ-الموسيقى الشعبية  :لنبدأ بتسليط الضوء على الَباث اؼبوسيقي ك الغنائي عرب ؿبطات
1

أساسية تغطي ـبتلف مناطق ما نسميو "اعبزائر العميقة".

المحطة األولى :جبال أوراس النمامشة ومنطقة الشاوية:كلتكن البداية من قلب الشرؽ اعبزائرم ،من منطقة األكراس األشم حيث الوفاء للتقاليد يع ّد
ىناؾ طريقتاف ُب أداء الفن األكراسي :أكالنبا صباعية كالثانية فردية .كيعرب عن
مضرب األمثاؿ .ؼ
أحد األساليب ُب الداء اعبماعي بكلمة "أردس" ،كقد اشتهرت تسمية ىذا النوع بالرحابة.
يؤدل ىذا الفن ُب أكساط الفبلحْب أصبل كُب الليإب اؼبقمرة عل ل النحو التإب:
فن الرحػابة ّ :
ّ
صف من الرجاؿ
ص ّفاف من الرجاؿ عموما أك من النساء ُب بعض األحياف كىو قليل ،أك ّ

يقابلو صف من النساء كىو اقل فبارسة .يقوـ الصف األكؿ بَبديد مقاطع األغنية كلها بينما

 -1األمْب بشيشي ،اجمللة العربية للثقافة ،السنة  ،24العدد  48ذك القعدة 1426ىػ  ،ديسمرب (كانوف األكؿ)
2005ـ.ص.149
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كيعرب عنو
يسمى "أطبس" أم ترديد آخر مقطع فبا يغنيو
يقوـ
ّ
ّ
الصف األكؿّ ،
الصف الثا٘ب دبا ّ

يتم ىذا األداء دكف استعماؿ ام نوع من
بالشاكية جبملة "أيوعاد فبلس" مثل ترديد الصدلّ .

الدؼ كىو آلة
اآلالت اؼبوسيقية باستثناء بعض اغباالت الٍب يستعمل فيها البندير فقط ،أم ّ

إيقاع مستديرة يَباكح قطرىا بْب  60ك  70سنتمَبا ،كىي مصنوعة من جلد اعبدم (صغّب
اؼباعز) الذم يسمح بصدكر نربات إيقاع مستساغة من األذف خصوصا إذا أضيف إليو كتراف
أك ثبلثة من خيط مصراف الغنم مثبتة على طوؿ القطر ُب الدائرة اػبشبية الٍب ربيط بالبندير،
كىي مصنوعة من خشب خفيف .كيدخل ناقر البندير إهبامو ُب خرـ الدائرة اػبشبية لتثبيت
الصف ،كنبا
الصف تلو
اليد ،كتتفنن اليد األخرل ُب العزؼ دبهارة .يتقابل الصفاف منشدين
ّ
ّ

حٌب األنف اتقاء
يفسر تغطيتهم للجانب السفلي من الوجو ّ
يد ّكاف األرض د ّكا بأرجلهم ،فبّا ّ

علي' كجاء
للغبار اؼبنبعث من ربت أقدامهم.من أشهر أغنيات الرحابة ،أغنية 'كاهلل ال لوـ ّ

فيها:

يا العػػإب الطف يب

كأنت اللطيػف

انت تعلم باؼبخفيػػة

سلطاف شريػف
ضباف الصيػف

ضبانك جا٘ب ُب الكبدة

علي
كاهلل ال لوـ ّ
شك ُب أهنا
حٌب اليوـ .كما من ّ
ككلمة اغبماف تعِب اغبرارة ،كىي مستعملة ُب اللغة الدارجة ّ

اغبمى'.كجاء ُب مقطع آخر قوؽبم:
مشت ّقة من كلمة ' ّ
قبيك ُب ليلة ظلمػة

مثلك مثل البدعيػة

كقبيب سعيػف

حرير كصػوؼ

انت نعجة بدريّػة كأنا اػبػػركؼ
قوٕب كلمة بالنيّػة كبرؼ مصػركؼ

ػؿك كاف ماكيش أنٍب لبطا لكلػػوؼ
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علي
كاهلل ال ػ ػؿػكـ ّ
أغا٘ب الرحابة تتم ليبل دكف النهار كما أسلفنا ،ك يكوف ترتيبها كما يلي:

تستهل بالتهليل

كالتكبّب كالصبلة على النيب طواؿ الثلث األكؿ من الليلٍ ،ب تنتقل أكاسط الليل إٔب األغا٘ب
اغبماسيّة كتنتهي ُب اكاخر الليل باألغا٘ب الغراميةّ .أما ما اشتهر من أغا٘ب الرحابة عند النساء،

فنسوؽ ىذين البيتْب:

يا عزيػزم أركاح للربج العإب
كي نشوفك نرتاح ال تغّب حإب
إذف ليلة كاملة يقضيها الرحابة ُب اإلنشاد كالرقص حبيث تتناسق ضربات األرجل مع أغباف
كيطل الصباح،
اؼبدكية.
األغا٘ب كتشت ّد الضربات كلّما زاد اغبماس الذم تغ ّذيو النساء بالزغاريد ّ
ّ
كتق ّدـ صاحبة البيت أكلة للرحابة الذين تكوف أصواهتم قد حبت تسمى بارزقاف كىي عبارة عن
تصب عليو كمية كبّبة من
رفيس زيراكم على دقيق ـبلوط بعجوة أك سبر جاؼ مسحوؽ كزبدة ّ

العسل الطبيعي حسب يسر اغباؿ.

1

جرت العادة أف تق ّدـ ربّة البيت أداء الراحة فتق ّدـ ؽبم بارزقاف إف ىي رضيت أك

أعجبت باألداءُ.ب ىذااغباؿ يبدحها اؼبغنوف بالبيتْب التاليْب:
أكرشاف أكرشاف أكيد أقبلف
أريب قداس اغباؿ

نشرم لك صابوف الروبة

العزكز العزكز ؼبليػحة
كمعناىا :يا فبلف يا فبلف

أعطي ػػِب اللي كاف

حسن األحواؿ
يا رب ّ

الروبة الصابوف اؼبعطر كىو عبلمة بذخ عند اىل الريف .كإذا خبلت ربّة
كيقصد بعبارة صابوف ّ
البيت ،اؼبكُب عنها دائما بالعزكز ،فإهنم يذموهنا بالبيتْب التاليْب:
 -1اؼبرجع السابق ،ص-150ص.151
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العزكز العزكز أقم القريب(أم الكوخ)
ريب
كبلف لك ما تشوُب ّ
علي
لو تعرُب من ىو يب خفن ّ
نسمي ،عار ّ

التحريبة :كمن الفنوف اعبماعية بالشرؽ اعبزائرم التحريبة كىي رقصة حربية اشتهرت هبا قبيلة
أكالد ملوؿ بقلب األكراس ،تنتظم فيها صباعة من حاملي البنادؽ ُب صف من  20إٔب 30
فردا يتق ّدمهم عازؼ على آلة اعبواؽ كىي آلة نفخ مثل النام .يبشي اعبميع خبطوات متزنة،
ن
كيلتئم اعبميع ُب شكل دائرم ،كعندما تنغلق الدائرة تعطى اإلشارة إٔب إطبلؽ الباركد فيضغط

دكم ىائل .يوجد ُب غرب اعبزائر ىذ ا النوع عند 'أىل
اعبميع على الزناد دفعة كاحدة كينطلق ّ

الرمشي' كُب منطقة 'ميزاب' عند صباعة 'بالرياف' الذين يستعملوف بنادؽ ذات فوىات كاسعة
ّ
تسمى قربيلة .كلنختم اعبانب من الفن الريفي ُب األكراس بذكر أعبلـ ىذا النوع من األداء،

اؼبغِب الظاىرة الشيخ عيسى اعبرمو٘ب اغبركاٌب (،)1946-1885
يأٌب ُب مق ّدمتهم ببل جداؿ ّ

يليق سيطان كظبعة اغباج اغبنشلي (  )2004-1903كاؼبغنية الكبّبة بقار ح ّدة ( -1921
يفضل النوع الصراكم ،كالصرا
 .)2001أما من ناحية القوالب اللحنية ،كاف عيسى اعبرمو٘ب ّ
الصوتية.
للمغِب بإبراز ملكاتو ّ
صبع صراكات تعِب اؼبرتفعات .كالصراكم نوع من اؼبواكيل تسمح ّ

كتفوقو على غّبه من
كمن أقدر من عيسى اعبرمو٘ب صاحب الصوت اػبارؽ على تأكيد موىبتو ّ

يغِب الغا٘ب الَباثية ُب بداية
اؼبغنّْب اؼبعاصرين .كللعلم ،فإف عيسى اعبرمو٘ب ىو الذم كاف ّ

كيؤديها بنفسو .كقد سار على منوالو صبيع من جاء بعده
مشواره كصار ينظم أغانيو كيلحنها ّ

يغِب
ُب أسلوب األداء حبيث يعترب حبق رائد اؼبدرسة األكراسيّة األصيلة .ككاف عيسى اعبرمو٘ب ّ
يتؤب الفنّاف ؿبمد بن الزين العزؼ على
كيتؤب بنفسو ضبط إيقاع أغانيو على آلة البنديو بينما ّ
ّ
1

القصبة.
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القصبة :نام ـبتلف اؼبقاسات كاألحجاـ حسب اؼبناطق كيعترب أقدـ آلة موسيقية ابتكرىا
كتسمى ُب اغلب األرياؼ 'جواؽ'
اإلنساف .كقد اختلفت أظباؤىا باختبلؼ موقع استعماؽبا ّ

كىو نوع من النايات مبتور ُب إحدل طرفيو ؿبدكد الفوىة ،كىو أقصر من الن ا م العادم (من

يسمى بالفحل كىو مستعمل ُب قسنطينة خصوصان ،فيتميّز
 24إٔب  30سنتمَب)ّ .أما ما ّ
حاد النغم كيعلو صوتو على صبيع آالت الفرقة
اغبس ّ
بقصر الطوؿ (  15سم) ،غّب أنّو رقيق ّ

استحق من أجلها اظبو :الفحل (نظّبه ُب الفرقة السمفونية
اؼبوسيقة .كرّدبا ح ّدة نرباتو ىي الٍب
ّ

يتكوف من  6إٔب  7مفاصل
ّ .)Piccolo Leأما القصبة فهي نام كبّب الطوؿ غليظ األنبوب ّ
كأحيانا اكثر كلو عدد اكرب من الفتحات تتناسب مع طولو .كأغلب العازفْب على القصبة ىم

صانعوىا .كتكمن عبقريتهم ُب صناعتها ّأهنم قلّما ىبطئوف ُب ضبط اؼبسافات بْب الفتحات
بأم مقياس.1
الٍب ربدد الدرجات اؼبوسيقية عند العزؼ كذلك دكف االستعانة ّ

كإذا الحظ عازفاف للقصبة بأ ّف ىناؾ نشازان ُب األداء ،فإهنم يستعملوف العلك أك اللبّاف
حٌب ينسجم نغم القصبتْب أك الثبلث اؼبشَبكة ُب العزؼ ،خصوصا كأ ّف
لتقليص الفتحة ّ
ؿبمر من ش ّدة النار الٍب يغمس فيها.
يتم صنعها خبرؽ اػبشب دبا يشبو س ّفود ّ
الفتحات ّ
-المحطّة الثانية :جبال جرجرة ومنطقة القبائل :

فنتقل اآلف غربا ،إٔب مرتفعات جرجرة الشاـبة حيث منطقة القبائل ،الٍب كانت األغا٘ب الشعبية
حضرات تطغى فيها االبتهاالت كاؼبدائح ال ّدينية مرفقة بإيقاع يتم على صفائح
فيها عبارة عن ْ
مربّعة مغطّاة جبلد األنعاـّ .أما األغا٘ب النسويّة ىناؾ فكانت مرفقة غالبان بال ّدفوؼ كالتصفيق

الرقص خاص ببنات تلك اؼبنطقة .كعن الغناء الفردم فسوؽ مبوذجا
كالزغاريد ،يبيّزىا نوع من ّ

مواؿ مليء باألسى كاغبنْب ،قالب غنائي
ّ
حر أك ّ
يسمى 'أشويق' ،كىو عبارة عن استخبار ّ

متميّز ال يغامر ُب أدائو إالّ اؼبتم ّكنوف .الكلمات بالقبائلية كىي فرع من فركع األمازيغية مثل
الشاكية .كأغلب عبارات أشويق منصبّة على لوعة الفراؽ أل ّف نسبة اؼبغَببْب من ىذه اؼبنطقة
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سبثل أكرب كأعلى نسبة من اعبزائريْب الذين نزحوا إٔب مشاؿ البحر اؼبتوسط حكم ؿبدكدية
احملاصيل .فببلد القبائل جبلية تنبت فيها أشجار التّْب كخصوصا الزيتوف كال شيء غّب ذلك.
كُب أشويق كذلك رسائل غبنية للمحبوب اؼبنتظر .لكن األغنية القبائلية ميّالة ُب قوالبها اللحنية

حٌب ُب اداء االبتهاالت الدينية.ال يبكن ؿنا أف ٖبّر ىكذا على سيدة
كاإليقاعيّة إٔب طابع اؼبرح ّ

الغناء القبائلي اغباجة شريفة الٍب تربّت كترعرعت كعمرىا  10سنوات ُب 'األكرار' كىي تقيم
حفبلت ُب اؼبداشر كالقرل دبناسبة األعياد الدينية كأفراح الزكاج أك اػبتاف كقد كفقها اهلل ُب

كحٌب كبارىم ينهلوف من إبداعاهتا
االررباؿ الذم أصبح ميزة ؽبا كموىبة كصار صغار اؼبطربْب ّ

الٍب تع ّد باؼبئات .صحيح أف الساحة الفنية القبائلية مليئة بفنانْب بلغوا شأكان كبّبان من النجاح
نصا كغبنا مثل الشيخ اغبسناكم كسليماف عازـ كآيت منقبلت كالشريف
بعضهم لسبلمة فنّو ّ

خداـ كإيدير كشنود كأكلي وبياتن كالشيخ نور الدين .كمنهم من اشتهر بتعاملو السياسي مع

فوجهوىا كجهة أخرل ،كيبقى القالب الغالب
األغنية مثل ّ
مهِب فرحات كمعطوب الونّاسّ .

على اجملموع طابعا عصريا ُب ميداف الَبكيبات اللحنية .لكن أقبح األغا٘ب تبقى تلك اؼبنبثقة

من الَباث األزٕب الذم ال تزيده األياـ إالّ ركنقا كصباال.
البدوي الوه ـراني:1
الفّن ـ
المحطة الثالثة :ـالفن البدكم الوىرا٘ب حيث الكلمة سيدة اؼبوقف .أما اللحن كطريقة األداء
كلنتّجو غربا إٔب ّ

فتبدكا رتيبة ال تزيد مقاماهتا على أربع أك طبس درجات ُب السلّم اؼبوسيقي ،يرافق اؼبطرب فيها
ثبلثة عازفْب على القصبة مع آلة القبلؿ (  )Gallalكىي آلة إيقاع ـبركطية الشكل لكنها
تؤدم دكره كما ينبغي .كذبدر االشارة إٔب أف القصبة ُب الغناء
رغم صغر مساحة النقر عليها ّ

ست فتحات
البدكم الوىرا٘ب أصغر قليبل من القصبة األكراسية حيث قبد ُب ىذه األخّبة ّ

بينما تكتفي القصبة الوىرانيّة خبمس فتحات فقط .كأبرز مبوذج ُب ىذا النوع ىو عميد األغنية

البدكيّة الوىرانية اؼبرحوـ الشيخ ضبادة اؼبولود ُب عاـ  1889كاؼبتوَب سنة  .1968ككاف غادر
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مسقط رأسو كاستقر ُب مدينة مستغاٖب اؼبعركفة باىتماـ أىلها بالفنوف كاآلداب منذ القدـ .كقد
كاف مولعان بالشعر اؼبلحوف كبأقطابو ُب ناحية الغرب اعبزائرم كىم كثّبكف ،نذكر من أشهرىم:
األخضر بن خلوؼ ،بن مسايب مصطفى بن براىيم كبن سهلة كؿبمد بن اظباعيل كؿبمد
1

بلخّب كعبد القادر اػبالدم كغّبىم.

سجل الشيخ ضبادة ّأكؿ اسطوانة لو عاـ  1926عند شركة ( )Pathe Marconi
ّ

سجلو مائٍب اسطوانة سرعة  78ك 45ك 33ل ّفة .كبلغ عدد القصائد الٍب ّأداىا
ككصل عدد ما ّ

حوإب طبسمائة عنواف من عيوف الشعر.كاف الشيخ ضبادة ؾب ّدان وبفظ بالسليقةٍ ،ب سجل نفسو

بْب عامي  1945كُ 1950ب قسم الدركس اؼبسائية حيث كاف يتعلّم مع أكالده الذين كانوا
حٌب ذلك الوقت اعبرئد كاجملبلت.رزئ خبلؿ خبلؿ حرب التحرير ُب كلديو االثنْب:
يقرؤكف لو ّ
أضبد الذم استشهد ُب ساحة الوغى عاـ  .1959أما الثا٘ب كاظبو عبد القادر ،فكاف ضمن

حٌب اليوـ.
اؼبقاكمْب داخل الَباب الفرنسي كٓب يعثر على جثمانو ّ
-المحطّة الرابعة :الفن البدوي الصحراوي:2

أربوؿ اآلف إٔب الصحراء الكربل كنزكر سويّان حزامها الشمإب حيث الكلمة اللطيفة
حيث ّ
كاللحن السلسبيل اؼبستساغ من األذف العربية عموما لسبلمة النطق كعذكبة اللحن ُب نوع

يسمى 'أياي'  .كأرل –لؤلمانة -أف أذكر كذلك الراحلْب عبد اغبميد عبابسة كالبار عمر،
الركاد ،ككذلك الشاب الواعد ؿبمد لعراؼّ .أما الفناف البلمع رابح درياسة خريج ىذه
كنبا من ّ

اؼبدرسة فقد ازبذ منحى آخر كاذبو إٔب األغنية القصّبة اػبفيفة اؽبادفة كبرز فيها ؿبليّا كعربيّا.
الشعبيّْب باغبزاـ الشمإب من الصحراء كبوادم سوؼ بالذات ،قبد اؼبطرب
كمن اؼبطربْب ّ

الرخيم كخ ّفة الركح كلكن أيضا
ؿببوب كاؼبطرب عبد اهلل اؼبنّاعي الذم يتميّز ليس فقط بصوتو ّ
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1
الزمار) كأغلب أغانيو مستوحاة من الَباث .بالعودة
برباعة العزؼ على آلة الزرنة (الصرنام أك ّ

حر،
يستهل آ
إٔب أسلوب األداء ُب نوع أياي ينبغي أف نذكر بأنو
بلة القصبة ُب شبو استخبار ّ
ّ
تدعمها قصبة أخرل غليظة تعزؼ نوتة ثابتة ُب قرار أحد اؼبقامات ،كينطلق اؼبطرب بعد ذلك

ُب إنشاد أبيات قليلةٍ ،ب تدخل الدفوؼ لتبْب معآب األغنية إيقاعيا ،كتتدخل اجملموعة الصوتية
لتؤدم الَبديدة بعد إسباـ اؼبطرب اؼبنفرد غناء كل فقرة من فقرات األغنية.
بعد ذلك ّ

كتبقى

القصة أك
األغنية رتيبة غالبا من الناحية النغمية ،لكن اؼبستمعْب يبقوف متعلقْب دبجريات ّ
اؼبلحمة الشعبية الٍب ال يبلّوف من ظباعها رغم طوؽبا احيانا كرغم معرفتهم بتفاصيلها مثل

ملحمة حيزيّة اػبالدة.

فن أىليل بالصحراء الكبرى:2
-المحطّة الخامسةّ :

يبقى ٕب ُب صحراء موقعاف اثناف الب ّد من الوقوؼ عندنبا :أكؽبما كاحة تيميموف الساحرة،
كيسكنها مواطنوف من قيبلة زناتة العريفة ؿبتدا ،اشتهركا بإقامة أعياف اؼبولد النبوم كل سنة على
مدل أسبوع كامل .يأٌب الزكار كالسواح إٔب ىذه الواحة ليتمتّعوا باالستماع إٔب الغناء الديِب
اؼبسمى أىليل بقيادة اغباج بركة فوال٘ب الذم لقنتو زينوبة كلت الغندكر حوإب مائة كعشرين
ّ

قصيدة ،كزينوبة كلت الغندكر سيدة مسنّة جداًّف ككاف اغباج بركة فوال٘ب ُب صغره يغرؼ ؽبا
كل دلو ماء بأغنية جديدة ،فبا حفظتو عن ج ّدهتا.
اؼباء من بئر بعيدة ،فكانت تكافؤه عن ّ

الحظوا بأف أىل الصحراء الكربل يسموف مثبل :زينب كلت الغندكر بالتاء أم كلد كليس بنت
3

كما ىو اغباؿ ُب الشماؿ.

تلوف طواؿ الليل أدائها بطرؽ
كىي ّ
كتتصف ؾبموعة اغباج بركة فوال٘ب بأدائها اؼبتميزّ ،

كيؤديو ُب أكؿ السهرة أعضاء اجملموعة جالسْب ،كيتم االيقاع فيو بقاعدة
ثبلث :النوع الشبلٕبّ :
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رحى حجرية تستعمل كذلك لطحن اغببوب كينقر عليها بأحجار صغّبة ،كما يعزؼ على آلة
البنقرم ،كىي آلة كترية بيضاكية ذات كترينٍ .ب تبدأ االبتهاالت اؼبعركفة باسم أىليل ُب مرحلة
ثانية يرافقهم ُب انشادىم كاقفْب نام كأكبلؿ كىو نوع من الدربوكة 1كبّبة اغبجم ،مصنوعة
يسمى باغبيضررة كىي شبو
من طْب ضبراء اللوف.كالقسم الثالث من الغناء ُب آخر السهرة ّ
ق ّداس يشارؾ فيو صبيع اؼبغنْب باإلنشاد كيتمايل األجساـ ُب إيقاع حركي رشيق مرفقْب
بدؾ األرجل كدبصاحبة بندير كعازؼ أكبلؿ.
بإيقاعات حيّة ّ

-المحطة السادسة :الفن الترقي في أغوار الصحراء الكبرى:2

آخر ؿبطة لنا ُب الصحراء الكربل تكوف عند قبائل التوارؽ أك اؼبلثمْب أك الرجاؿ الزرؽ كما
يسميهم األكركبيوف ،يسكنوف اؼبناطق اعبزائرية اؼبتاطبة إلفريقيا السوداء كمثل اؼبإب كالنيجر.
ّ
كإذا كاف الرجاؿ قوامْب على النساء ُب الشماؿ ،فإف اؼبرأة عند التوارؽ ىي صاحبة السيادة

اؼبطلقة ،فهي سبشي سافرة الوجو بينما يعيش الرجل ملثما مهما كاف كضعو االجتماعي ،كأقصد
مهما كاف مركزه ُب ىرـ السلطة .فهي الٍب تأذف للضيف بدخوؿ البيت كليس الرجل ،كىي الٍب
سبرر العازفة على كترىا الوحيد
تنفرد بالعزؼ على آلة اإليبزاد ،كىي آلة كترية أسطوانية الشكل ّ

قوسا صغّبة فتنبعث منها انغم ُب منتهى الرقة كاعبجماؿ كاللطف كاغبناف .كىناؾ فرقة يقودىا

التارقي عثماف بإب من مدينة جانت بأقصى اعبنوب الشرقي من الصحراء الكربل اعبزائرية،
كل براؾبو الغنائيّة مع زكجتو كأختيو
كتتكوف ىذه الفرقة من أـ عثماف بإب كىي اؼبرجع األكؿ ُب ّ

كبعض أقاربو .كٓب هبد ىذا الفناف التّارقي ب ّدان من استعماؿ آلة العود ،كالكشف عن كجهو

خبلفا للتقاليد ،كال غرك بأف تكوف الفضائيّات قد الحقتو كقومو ُب عقر خيامهم .أٓب ندخل
3

صبيعا ُب عصر العوؼبة.
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ؾبموعة جانت النسائيّة :كنعود إٔب األصالة مع صبع من الَبقيات يغنْب كيضبطن اإليقاع

على آالة التندرم كىي آلة ذات استعماالت عديدة منزلية كفنّية تطحن فيها اغببوب عادة

كل شخص بيده
دبدقات غليظة ،كيبزج الدقيق فيها بالطماطم كالفبلفل كالتوابلٍ ،ب يتناكؿ ّ

نصيبو من اػبلطة .كُب اؼبناسبات السعيدة يغطى نفس اإلناء جبلد ناعم يضبط حببل ضبطا
برش اؼباء
ؿبكما كيستعمل بعد ذلك كآلة إيقاع تصاحب غناء التارقيات ،كتتك ّفل
إحداىن ّ
ّ

حينا بعد حْب على اعبلد كي ال يفقد رنينو كالتندم يشبو شكبل آلة ( ُ )Timpaniب الفرقة

السمفونيّة .كمن البديهي أف يكوف السلّم اػبماسي سيّد اؼبوقف ُب ىذه اؼبناطق اعبزائرية
مستهل حديثي خبصوص الَباث
يسمى بالساحل اإلفريقي .كقد قلت ُب
اؼبتاطبة لبلداف ما ّ
ّ

ست ؿبطات .كليس معُب ىذا أنِّب طوقت اؼبوضوع بأكملو ،فهناؾ
الشعيب ّ
بأ٘ب سأتوقف عند ّ
صنوؼ أخرل كجبت االشارة إليها ...

فِب متميّز تستعمل فيو
*نوع بامبارا ُ :ب كاحة تات بقلب الصحراء الكربل أسلوب ّ

يردد
اجملموعات اؼبوسيقيّة آلة القرقابو كىي آلة إيقاع معدنية كصنوج كبّبة مثبتة ُب اليدين ّ

سبجد الرسل كاألكلياء ،كيرقصوف باحتشاـ صفًّا
اؼبنشدكف على إيقاعاهتا اغبيويّة أذكاران كمدائح ّ

كاحدا ص ّفْب طويلْب ،كيعطوف االنطباع للرائي جببللبهم البيضاء الطويلة كأ ّهنم يبشوف مسرعْب.

كل
كىناؾ رقصة أخرل ُب تلك اؼبناطق النائية يتقابل فيها الراقصوف اؼبفرد مقابل الفرد كيتواجو ّ
ثنائي يقرع إحدانبا عصا اآلخر( ،عصا ال يزيد طوؽبا عن  40سنتمَبان) ُب حركات منسقة،
كتتم تلك اؼبقاببلت ُب حركات رشيقة متساكية .كينتقل الشخص بعض ضربة أك ضرتْب إٔب
شخص آخر يدكر كل كالحد على نفسو ليجد راقصا آخر مقاببل لو ،كتتواصل اؼببارزة السلميّة
1
اعبماعية أمدا طويبل دكف كلل أك ملل كدكف أم خطأ يسجل على أم من الراقصْب.
*الزكايا كاؼبوسيقى الدينية :تتوفر اؼبوسيقى الدينية ُب اعبزائر ُب عدد كبّب من القوالب
ابتداء من اآلذاف كذبويد القرآف إٔب االبتهاالت كاألذكار اؼبستوحاة من اؼبعتقدات الدينية،
 -1اؼبرجع السابق ،ص.158
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خباصة داخل زكايا الطرؽ الصوفية اؼبنتشرة ُب كافة أصقاع الببلد .إ ّف تنوع اؼبوسيقى الدينية ُب
اعبزائر يستوجب مؤسبرا خاصا بو كذلك لغزارة ثركتو .إذ ىبتلط فيو األسلوب الشعيب باألسلوب
كتتنوع مدارسو من اؼبدائح الوقورة إٔب حلقات الرقص كاعبذب الٍب تتبارل فيها
الكبلسيكي ّ
1

ع ّدة طرؽ مثل العيساكيّة ك اعبيبلليّة كالشاذليّة كغّبىا.

 -المحطة السابعة:الموسيقى الشعبية الحضرية  :ك ىي نتيجة امتزاج ك تداخل بْب

الرصيدين الكبلسيكي ك الشعيب كىذه بعض القوالب اؼبنتشرة ُب اؼبراكز التالية ك اؼبدف اجملاكرة
ؽبا .
 باعبزائر يستعمل:
العركيب  /العريب :ك ىو غناء يؤدل غالبا من قبل الرجاؿ ك يَبكب من بيت بو اثنْب أك ثبلثة
أغصاف تنتهي بػ 'صياح' أم انشاد منفرد على ايقاع حر.
قادرية صنعة  :نوع من الغناء يؤدل من طرؼ النساء خاص باؼبسمعات /اؼبسامع (اؼبغنيات
احملَبفات) ك ىي أغا٘ب ظريفة خفيفة اللحن ك االيقاع غّب أف متانة أسلوهبا يقرهبا من الرصيد
الكبلسيكي األمر الذم هبعلها ُب الكثّب من االحياف ربل ؿبل -اػببلصُ -ب النوبة  ،خاصة
ك اف غالبية مواضيعها ذات صبغة دينية
قادرية زندا٘ب  :ك ىي أغا٘ب أكثر شعبية  ،ؽبا كلمات بسيطة ك مؤثرة  ،تؤدل بأغباف لطيفة،
غالبا ما تستهل بإستخبار صوٌب ك إٓب يتبعو غناء يضبط على ايقاع الدريكة ك الطبلة ثبلثي
الَباكيب  ، 6/8قوم النقرات يصلح ؼبصاحبة ىذا النوع من الرقص اغبضرم الذم يعتمد على
حركات االرداؼ ك تنقبلت اػبطى خبفة ك رشاقة ترافقها اىتزازات األيدم اؼبخضبة باغبناء ك
ىي ربرؾ اؼبناديل اغبريرية اؼبلتوية بْب أنامل مزدانة خبواًب الذىب إف ىذا النوع اػباص بالنساء
ُب اعبزائر العاصمة يؤدم خاصة ُب االحتفاالت العائلية عند مناسبات الزفاؼ أك اػبطبة
أكاػبتاف أك غّبىا ...
 -1اؼبرجع السابق ،ص.159
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الشعيب  :ك ىي تسمية حديثة لنوع إنتشر ُب منطقة اعبزائر العاصمة كىي نتيجة تداخل بْب
قوالب ؿبلية ك أجنبية يعتمد بالغالب على اللحن ك السهل الكلمات اغبرة الساذجة غالبا ما
تعرب عن شكول طويلة من لوعة اغبب من استعماؿ ايقاعات ـبتلفة منها احمللية كالقباحي
كاؽبداكم ك الربكإب ك منها األجنبية خاصة تلك اؼبستعملة ُب موسيقى أمريكا البلتينية
كموسيقى اعباز ك ذلك حٌب ُب استعماؿ اآلالت كاؼباندكؿ كالباقبو ك القيتارة ك البيانو
كاألكورديوف ...اْب  .من فبيزات ىذا النوع أنو غالبا ما يستهل باستخبار صوٌب ك إٓب ٍب يشرع
ُب غناء القصيد على إيقاع خفيف قريب من نوع األعرج _كالقباحي الرببرم_ يتنوع بْب
اؽبدكء ك اؽبيجاف الراقص حيث يفسح اجملاؿ إٔب االيقاع دكف اللحن ك سنتطرؽ إليو بالتفصيل
ُب الفصوؿ البلحقة فهو موضوع حبثي.
 بقسنطينة ىناؾ:
الزندا٘ب :ك ىو يعترب إبن الشارع الذم أغبقت بو تأثّبات ـبتلفة يستعمل ىذا اللوف ُب قالبأغباف راقصة لئلحتفاالت النسائيةتصاحبها كلمات عادية ك سهلة تقتصر على بعض
الَبنيمات أحيانا.
اؼبهزكز :يعرؼ بشدة إيقاعو ك ىو مع الزندا٘ب ُب كامل اؼبنطقة إٔب جانب 'العركيب' اؼبتداكؿُب اعبزائر العاصمة ،ك متفرع من اؼبوسيقى الكبلسيكية مع تبسيط لغتها ك تراكيبها .ك أنو رغم
كونو يعترب رجوعا إٔب القصيدة القديبة ذات القافية الواحدة فإنو يعتمد أساسا على خاصيات
اللهجة احمللية ك مواضيعها الشعبية ذات (الكلمات ك اؼبعا٘ب البسيطة اؼبتداكلة بْب صبيع الناس
تعرب عن اؼبسرات ك األحزاف ك تتغُب بركائع الطبيعة ك تدعو إٔب اإلنابةك الرجوع إٔب رب
العباد)ك ىذا النوع مشهور بوفرة إنتاجو إذ يعرؼ لو كثّب من ثبلثة آالؼ مقطوعة تتسم بطابع
الريف اؼبتميز ما يبكن أف نسميو (بالتهركيلة)أك اؼبشي باالكتاؼ.
القصيدة  :كانت قديبا تؤدل من قبل اؼبداح اؼبتجوؿ  ،ك ىي ربتوم على سلسلة مناألغصاف تفصل بينها لوازـ تؤديها اجملموعة.
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الغناية:كلماهتا مستوحات من اللهجة العامية ك مواضيعها غالبا ما تكوف ىجائية ك فكاىيةمصاغة على اغباف تتسم بالسبلسة ك سعة اػبياؿ.
البواقل :كانت قديبا ترذبل من طرؼ الفتيات ك ىي أغا٘ب تؤدل بأكثر قوة ك حيوية مناغبوزم غّب أهنا اقل منو أنبية.

1

ثالثـا -موسيقى النوبة( 2الموسيقى االندلسية)في الجزائر:
الفن
ٓب تكن الفضاءات األرستقراطية ُب القطر اعبزائرم خاكية من رجاؿ الفكر كالعلم ك ّ
سواء عند أمراء بِب زياف بتلمساف ،أك عند أمراء بِب ضبّاد ببجاية .فقد كاف اىل الثقافة كالفنوف

كحٌب قبل اف سبتلئ تلك الفضاءات كغّبىا بالنازحْب من ببلد
مبجلْب ُب كل آف ّ
مكرمْب ّ
ّ

األندلس بعد سقوط غرناطة .لكن ينبغي القوؿ –لؤلمانة التارىبية -بأف اؼبدف الساحلية
ككذلك اؼبدف القريبة من الساحل عرفت بفضل النازحْب حركة فنية متميزة ربمل طابع حضارة
المعة جلبتها الوفود القادمة من قرطبة كأشبيلبة كغرناطة كطليطلة كغّبىا من االمصار اإليربية.
كىكذا نشطت تلمساف كجباية كقسنطينة كعاصمة اعبزائر باػبصوص ،كاكتشف أىلها موسيقى
جديدة كشعران غّب الشعر العمودم ،كآالت موسيقية ٓب يسبق أف مارسوىا أك عرفوىا من قبل.
ىذا النوع من اؼبوسيقى بألواهنا الزاىية الباىرة ىي ُب الواقع نتيجة تطعيم ما جاء بو العرب
فن خاص هبم امتزج بزخم الفنوف اؼبوسيقية األصيلة بببلد األندلس.
اؼبسلموف من ّ

كقد دخل

الفناف اػبالد زرياب التاريخ من أكسع أبوابو عندما مزج األلواف العربية مع األلواف األندلسية

كابتكر صيّغا كقوالب جديدة اختلط فيها الشعر بالنغم فنتج عن ذلك كلّو االنصهار بْب ما

عرؼ عندنا -خطأ -بالفن األندلسي كىو تعبّب حديث أطلقو الفرنسيوف اعتمادا على اؼبصدر
يسمى باؼبوسيقى األندلسية ىو -أساسان-
اعبغراُب دكف أف يلتفتوا إٔب اؼببدعْب اغبقيقيْب .فما ّ

شعر رقيق ذك قوالب مبتكرة ،مصاغ بلغة عربية فصحى أبرز الفنانوف تقاطيعها العركضية بأغباف
 -1ينظر ؿبمود قطاط،ؾبلة اغبداثة ،مرجع سابق ،ص111-110ص.
 -2أنظر اؼبلحق الشكل11
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سلسة متماشية مع معانيها كمع تراكيب موازينها العركضية .كاغبقيقة أف كثّبا من فنّا٘ب ذلك
العصر كانوا إذا أعجبتهم قطعة موسيقية ضبلوىا نصا شعريا ال تتماشى تفعيبلتو أحيانا مع
االيقاع اؼبوسيقي من ناحية اؼب ّد كالقطع.ك رغم ذلك ،فإنو ال جداؿ ُب أف قمة االبتكار ُب
ؾباؿ اؼبوسيقى الكبلسيكية ُب اعبزائر ىو ما اصطلح على تسميتو بالنوبة ،كتشاطر اعبزائر فيو
1

كل من اؼبغرب كتونس كليبيا.
ّ

كتنقسم ىذه اؼبوسيقى إٔب (كحدات) أك (نوبات) لكل منها نغمة خاصة تسمى

(الطبع) ك ىذا الطبع يتكوف بدكره من نقط خاصة ك يصل عدد الطبوع إٔب ثبلشبائة ك ستو
2

ستوف على عدد أياـ السنة الشمسية.

معْب يشمل
فالنوبة عبارة عن ؾبموعة أمباط آلية كغنائية تتسلسل كفق نسق ّ

تقليديا اؼبقطوعات التالية :اؼبشالية كالتوشية كاؼبصدر كالبطاوبي كالدرج كاالنصراؼ
3

كاػببلص.

كقد يكوف الَبتيب غّب ما ذكر لدل فنا٘ب مدرسة قسنطينة مثبل .قبل الدخوؿ
مكونات النوبة ،كجب التذكّب ببعض القضايا اؼبفيدة اػباصة باؼبوضوع.
ُب تعريف ّ
إف الطبوع أم اؼبقامات ُب اؼبوسيقى األندلسية باعبزائر زبضع كلها للسلم الثابت

( )Diatoniqueمقاـ كنصف اؼبقاـ ،رغم استعماؿ بعض اؼبصطلحات ُب
اؼبوسيقى الشرقية عموما مثل الرست كالسيكا مثبل .كاؼبوسيقيّوف ُب اعبزائر يبدلوف

السْب صادا ،فيكتبوف نوبة الرصد كالصيكة ،كال كجود لربع اؼبقاـ بتاتا ُب اؼبوسيقى

الركاة دكف براىْب مقنعة بأف عدد النوبات أصبل أربعة
األندلسية .كما يؤّكد كثّب من ّ
كعشركف (  )24متماشية مع ساعات الليل كالنهار .كيقولوف باف نصفها ضاع ُب

 -1ينظرؿبمود قطاط،ؾبلة اغبداثة ،مرجع سابق ،ص106-105ص.
 -2عبد العزيز بن عبد اهلل ،ؾبلة األكاديبية،ؾبلة أكاديبية اؼبملكة اؼبغربية ،أحاديث اػبميس ،مطبعة اؼبعارؼ اعبديدة ،
الرباط ،اؼبغرب ،2011،العدد  ،27ص.93
 -3ينظر ىنرم جورج فادمر ،اؼبرجع السابق ،ص .294
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طيات الزمن كٓب يبق منها إال اثنٍب عشر نوبة ظبيت كل كاحدة منها باسم الطبع أم
اؼبقاـ الذم يبيّزىا من غّبىا .كتعتمد مدرسة القسنطينية

 10نوبات فقط منها أربع

1

نوبات ناقصة.

تدؿ على أحد الطبوع مثل الرست كالسيكا،
إف عبارة اؼبواؿ (بضم اؼبيم) ّ
كخصوصية ىذا اؼبقاـ تكمن ُب أ ّف اؼبنزلة الرابعة مزيدة

)ُ (FAب السلّم اؼبوسيقي

الذم يرتكز على دك (  )DOكال عبلقة للمواؿ اعبزائرم باؼبواؿ الشرقي الذم يطلق
2

عليو عندنا لفظ استخبار.

للفن اؼبعركؼ باألندلسي:
توجد ُب القطر اعبزائرم ثبلث مدارس ّ
3

 - 1مدرسة تلمساف ك تعرؼ بالغرناطي .

4

 - 2مدرسة اعبزائر العاصمة ك يطلق عليها مصطلح الصنعة .
5

 - 3مدرسة قسنطينة ك تعرؼ بػالمالوف .

ك أعود إٔب توضيح موجز لكل جزء من مكونات النوبة .
 - 1اؼبتشالية :ك ىي التسمية الٍب أطلقها التلمسانيوف على ىذه اؼبقطوعة اآللية
اػباكية من كل إيقاع  .تكمن أنبيتها ُب السلطنة على اؼبقاـ بالنسبة
للعازفْب ك اؼبنشدين على حد سواء  ،ك تساعد كذلك اؼبستمع على
االستئناس باؼبقاـ سبهيدا ك ربضّبا لبلستمتاع ك االنتفاع  .ك تسمى
اؼبتشالية ُب العاصمة دائرة .

 -2األمْب بشيشي ،اؼبرجع السابق ،ص.160
 -3أنظر اؼبلحق الشكل.24
 -4أنظر اؼبلحق الشكل.21
 -5أنظر اؼبلحق الشكل.22

-Voir Mokhtar Hadj Slimane, op ; cit, p23.
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1

 - 2التوشية  :عبارة عن قطعة موسيقية آلية ربمل ُب تراكيبها نغمات
مستوحات من ـبتلف مقاطع النوبة .تبدأ ببطء ٍب يتسارع إيقاعها كيعود
كما بدأ ببطء سبهيدا للشركع ُب اإلنشاد  .إيقاع التوشية 4/4ك 4.8
 - 3اؼبص ّدر (بتسديد الداؿ اؼبهملة) :ىو أكؿ اؼبقطوعات اؼبغناة  ،بطيء
السرعة يتبارل فيو كبار اؼبطربْب لصعوبة أداءه ،ك يستلزـ نفسا طويبل.
 16/14بتلمساف 4/4 ،بالعاصمة ،
الدائرة اإليقاعية للمصدر ىي
16/4بقسنطينة .
 ، 8/4يبدأ هبا تقليص عدد أزمنة
 - 4البطاوبي  :مقطوعة غنائية إيقاعها
اإليقاع  ،ردبا ال يكتفي فيها بإنشاد بطاوبي كاحد ُب النوبة الواحدة.
ص161
 - 5توشية االنصراؼ :كصلنا اآلف ؼبنتصف النوبة  ،فلزـ أخذ األنفاس قليبل
بالنسبة للمطرب اؼبنفرد ك كذلك للمنشدين .فيعزؼ اعبوؽ فاصبل
موسيقيا آليا ميزانية  8/5سبهيدا للشركع بأداء القسم الثا٘ب ك األخّب من
النوبة ك الذم يكوف أسرع من القسم األكؿ .
 - 6االنصراؼ  :ك ىو اعبزء الغنائي الرابع من النوبة خفيف ك يضبط على
10/8
إيقاع التوشية ،ام  8/5لكن اؼبستمع اغبصيف النبيو يبلحظ أنو
سباما مثل السماعي الشرقي عند العديد من ضابطي اإليقاع .
ك يكثر اعضاء اعبوؽ من عازفْب ك منشدين من أداء ىذا النوع من اؼبقطوعات
الغنائية ربفيزا عبمهور اؼبستمعْب الذم يكوف طوؿ األاداء قد ناؿ من متابعتهم
للحفل بعض الشيء  ،حبيث تراىم يفيقوف ك يسهموف ىم بدكرىم بضبط اإليقاع
بأكفهم  .ك وبفز ىذا النشاط اؼبتجدد اعبوؽ كؾبموعة اؼبنشدين فيضاعفوف من
أداء االنصرافات حٌب يصل عددىا أحيانا إٔب أكثر من عشر إنصرافات .
 - 7اػببلص  :ك يأٌب كخاسبة للنوبة ك يتميز بش ّد السرعة على إيقاع
غالبا .ك تتفنن بعض االجواؽ اؼبوسيقية ك ؾبموعاهتا الصوتية فتنخفظ
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8/6

السرعة شيئا فشيئا ٍ ،ب تعود فجأة إٔب سرعة قصول تنتهي على إثرىا
النوبة باستثناء مدرسة تلمساف الٍب زبتم النوبة دبا بدأت بو أم بقطعة
موسيقية آلية يسموهنا توشية الكماؿ ك نبا اثناف إحدانبا خاصة بنوبة
1

اغبسْب ك االخرل بنوبة الغريب .

ك قد اجتهد الباحث اجملدد االستاذ رشيد قرباص مؤلف

 5توشيات  ،كما ( ُب

نوبات السيكا) ك اؼبزموـ ك الرمل ك رمل اؼباية  .ك أكمل توشية الكماؿ بالنسبة
لتوشية الغريب ألهنا كانت عبارة عن صبلتْب فقط .
كافة اؼبقطوعات الغنائية ُب النوبة تستهل دبقدمة آلية تسمى كرسي باستثناء
اػببلص الذم ينتقل إليو االنصراؼ فهو دكف كرسي.
ك فيما يلي قائمة النوبات الكاملة :
 - 1نوبة الرصد (الرست).
 - 2نوبة الذيل
 - 3نوبة رصد الذيل
 - 4نوبة الرمل
 - 5نوبة اؼباية
 - 6نوبة رمل اؼباية
 - 7نوبة اغبسْب
 - 8نوبة الصيكو (السيكو).
 - 9نوبة اؼبزموـ.
 - 10نوبة الزيداف.
 - 11نوبة الغريب.
 - 12نوبة اجملنبة.
 -1ينظر ؿبمود قطاط  ،ؾبلة اغبداثة ،مرجع سابق ،ص108-107ص.
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أما النوبات الناقصة  ،فعددىا أربع ك ىي على التوإب :
 - 1نوبة اؼبواؿ (بضم اؼبيم) .
 - 2نوبة اعباركة (اعبهاركاه).
 - 3نوبة العراؽ .
1
 - 4نوبة غريبة اغبسْب.

 -1ينظر ،جلوؿ يلس ،امقراف اغبفناكم ،اؼبرجع السابق ،ص-40ص.41
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الثاني :يهود اعبزائر ك عبلقتهم باؼبػوسيقى
 المبحث ـ
اعبزائرية ك العاصمية باػبصوص
أوال :الموسيقى الجزائرية بين التحريم و التهويد
ال شك أف اؼبنظومة الفقهية التقليدية الٍب حرمت ُب الغالب فبارسة اؼبوسيقى كالغناء،
أثر كبّبه على عزكؼ اعبزائريْب عن ىذا اعبانب خاصة بعد االحتبلؿ الذم جاء بثقافة
كاف ؽبا ه
جديدة كادت أف تضيع أماـ طوفاهنا ،الثقافة اعبزائرية األصيلةُ .ب ىذا السياؽ ينقل الدكتور
صاّب اؼبهدم عن الفناف ؿبيي الدين باش تارزم ،أف أىل الفن من شيوخ الدين الذين كاف
أغلبهم إف ٓب نقل كلهم من الصوفية ،كالذين كانوا خارج اؼبنظومة الفقهية اؼبنغلقة ،شعركا خبطر
ضياع فنهم ُب القرف الثامن عشر ،كذلك بتخلي خّبة الشعب عن فبارسة االحَباؼ الفِب
كتركوه بْب أيدم العواـ الذين تغلب عليهم األمية ،كأكثرىم من غّب اؼبسلمْب .فدعا اؼبفٍب
اغبنفي الشيخ ؿبمد بوقندكرة ،أشهر اجملودين كعرض عليهم اؼبشكل .كبعد نقاش طويل اقَبح
ثلة منهم إدخاؿ كلمات القصائد اؼبؤلفة ُب مدح الرسوؿ األعظم صلى اهلل عليو كسلم ،على
الطبوع الغنائية األندلسية ،كاقَبح آخركف إنشاء أغباف جديدة على غرار ما قاـ بو اؼبلحن الَبكي
اؼبرحوـ مصطفى العَبم (1711 – 1640ـ) من تلحْب غناء التسبيح الذم ال يزاؿ متواصل
األداء ُب األعياد كاؼبآًب ُب أغلب البلداف اإلسبلمية .كتزعم ىذه اغبركة الفنية عدد من اؼبفتيْب
األحناؼ كمنهم اؼبشايخ بن عمار كبن علي كبن الشاىد كالقبلٌب .كأماـ ىذا النجاح الباىر،
ًب ذباكز الطابو الفقهي كتواصلت التجربة كطبقت أغباف الطبوع األندلسية على قصة مولد
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ،كقصائد الشيوخ البوصّبم كابن عريب كسيدم بومدين ،كسيدم
عبد الرضبن الثعاليب الذم تبنت طريقتو الصوفية ىذا اإلجراء .كيقوؿ الدكتور صاّب اؼبهدم ،إف
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الشيخ عبد اغبميد بن باديس نفسو ،كاف كثّبا ما وبضر حفبلت فرقة قسنطينة للمداحْب بل
1

كيصحبها ُب تنقلها إٔب العاصمة ُب ـبتلف اؼبناسبات.

ككي نتحدث عن انتقاؿ الطبوع اؼبوسيقية الٍب خاض فيها الفنانوف اليهود ،زمنيا
كجغرافيا ،داخل اؼبنطقة اؼبغاربية ،ال بد أف نعود إٔب خلفيات التواجد اليهودم ُب اؼبنطقة ،بداية
من نزكح الطائفة اليهودية ربت مسمى “التوشيبيم” ،إٔب مشاؿ إفريقيا كصوال إٔب دخوؿ يهود
األندلس اؼبعركفْب باسم “اؼبيغوراشيم” ،إٔب اؼبنطقة مع اؼبوركسيْب ،ىركبا من قبضة الكنيسة
يسر أماـ اليهود النازحْب سبل
الكاثوليكية بعد سقوط األندلس .كيبكن القوؿ إف أىم ما ّ

اإلندماج كمن ٍب االستقرار ُب اؼبنطقة ىو ما ضبلوه معهم من مهارات شٌب ،خصوصا حرفة
الصياغة ،كالصرافة ،إضافة إٔب حرفة اؼبوسيقى كالغناء دبا ُب ذلك طبع الغناء األندلسي،
كخصوصا الغرناطي الذم استقر ُب كىراف كتلمساف ،ليجد امتدادا خاصا لدل يهود اؼبغرب ٍب
ليمتد بواسطة عائبلت يهودية ىاجرت من تلمساف إٔب كل من فاس ،الرباط ،تطواف ككجدة.

كما استقر نوع “الصنعة” ُب اعبزائر العاصمة ،كانتقل “اؼبالوؼ” من قسنطينة كبو تونس
فالقّبكاف كصوال إٔب ليبيا .كبعدما انتشرت ىذه الطبوع ،توسعت دائرة اإلىتماـ لتطاؿ قصائد
“اؼبلحوف” ُب اؼبغرب“ ،اغبوزم” ُب اعبزائر ،ك”الفوندك” ُب تونس .كما استحدث اليهود
أمباطا جديدة من اؿ غناء اػباص باألفراح كاألعراس كحفبلت اػبتاف ،خصوصا مع استقرار
2

الوضع السياسي ُب اعبزائر بداية القرف العشرين ،كظهور االسطوانات ك اؼبدياع .

ًب بعد االحتبلؿ الفرنسي ،ذباكز الطابو اإلثِب عندما اندمج اليهود بكل سهولة مع
اؼبسلمْب ،ضمن الفرؽ اؼبوسيقية كالغنائية ،حيث كجدنا كثّبا من العازفْب اليهود ضمن فرقة
الشيخ ؿبمد سفينجة ( 1908ـ) ،من بينهم  :اؼبعلم موزينو ،كاؼبعلم الىو سوركر ،كشالوـ،
 -1عبد الرضبن ظبار،مقاؿ بعنواف":ىل أنتج اليهودالَباث الفِب األندلسي اعبزائرم ،فئة:أدياف ك تصوؼ  ،ثقافات،
ؾبتمع18 ،أكتوبر ،2011اؼبوقع اإللكَبك٘ب  ، www.ouledsidi.comالتوقيت.2014،22:30-11-15:
 -2صباؿ ح ،مقاؿ بعنواف":الفجر زبرؽ الطابو ك تنشر القصة الكاملة ليهود غّبكا ؾبرل الفن ُب اعبزائر" ،جريدة الفجر،
يوـ  ،2010-03-14اعبزائر ،www.al-fadjr.com،التوقيت 2014-11-15 ،23:19
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غّبىم .ككاف الشيخ ؿبمد سفينجة كثّبا ما يشارؾ ُب حفبلت اؼبدائح كاألذكار مع ابنو
« سعدم » ككاف للمفٍب اغبنفي الشيخ ؿبمد بوقندكرة ،كلوع خاص هبذا اؼبغِب اؼبمتاز .كمن
ابرز ما قاـ بو الشيخ سفينجة اشَباكو مع تلميذه اليهودم « إيدموند يافيل كلد ـبلوؼ »
 76قطعة من الَباث األندلسي بْب سنٍب

كالباحث الفرنسي « ركا٘ب » ُب ترقيم ؾبموعة

1899ـ ك 1902ـ ،بْب توشيات كانقبلبات كنوبات ،قامت بنشرىا أشهر دار للنشر ُب
باريس زبتص ُب اؼبوسيقا ،كىي دار « لودكؾ » .كنشر ركا٘ب موسوعتو للموسيقى العربية سنة
1903ـ بعد قيامو برحلة إٔب كل من اؼبغرب كتونس كالقاىرة كدمشق .كبعد كفاة الشيخ ؿبمد
سفينجة ،استمر تلميذه « إدموند يافيل كلد ـبلوؼ » ُب صبعو للَباث اؼبوسيقي اعبزائرم عن
اؼبعلم « شاؤكؿ دكراف » اؼبدعو « موزينو » ك سعدم ابن الشيخ سفينجة ،إٔب أف كصل إٔب
 500قطعة سجلها ربايبل باظبو ُب صبعية اؼبؤلفْب كاؼبلحنْب الفرنسية « ساساـ » ،حيث ظل
ينتفع بريع حقوقها مدل حياتو .كما نشر يافيل كتابا بالعربية صبع فيو نصوص كل ما دكنو عن
فنا٘ب عصره ،بقي اؼبرجع الوحيد للَباث الغنائي اعبزائرم إٔب ما بعد االستقبلؿ ،على رغم ما
فيو من أخطاء كربريف ،حٌب أصدرت كزارة الثقافة ؾبموعة جديدة مراجعة كؿبققة من طرؼ
اؼبتخصصْب ُب اؼبعهد الوطِب للموسيقى .مع العلم أف صبيع ىؤالء الفنانْب ،كمن بينهم ؿبمد
1

سفينجة ،كانوا صبيعا يتتلمذكف على الشيخ « مرمش » (ت 1904ـ).

إذا كاف اغبضور اليهودم كثيفا إٔب حد ما ُب جانب النوبة األندلسية كبعض الطبوع
احملدثة الٍب عرفوا هبا كتسمت

بالغناء اليهودم العريب الذم ظهر بعد االحتبلؿ الفرنسي

كيكوف أحيانا عبارة عن خليط من اليهودية كالعربية كالفرنسية  ،فإننا ُب مقابل ذلك كلو  ،قبد
أف اليهود ٓب وبتكوا كثّبا بظاىرة اؼبداحْب ك اؼبداحات ك الفقّبات اللصيقة غالبا بالثقافة الدينية
اإلسبلمية الصوفية ،حيث ٓب قبد سول أظباء قليلة من اليهوديات اللواٌب كن ُب فرؽ
1

-voir hadj meliani,revue Insaniyat, CRASC,N12, septembredecembre2000, p56-57.
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« اؼبسامع » من أمثاؿ  :اؼبعلمة « تيتْب » الٍب كانت تعزؼ على آلة البيانو ككثّب من اآلالت
األخرل ضمن فرقة اؼبعلمة اؼبسلمة « يامنة بنت اغباج اؼبهدم » (  )1930الٍب تتلمذت على
الشيخ « بريهمات » كسجلت بْب

1905ـ ك 1928ـ حوأب  500أسطوانة ،كمداـ

« علوش » الٍب جاءت إٔب العاصمة من مدينة اؼبدية ككانت تعزؼ على آلة الكماقبة،
ك "أليس فيتوسي " ككانتا ضمن فرقة "مرٙب فكام " ك "فضيلة الدزيرية " ،ضمن أظباء كثّبة
اشتهرت ُب تلك اؼبرحلة (مطلع القرف  )20من غّب اليهوديات أمثاؿ  :خّبة شوشانة ،خّبة
جابو٘ب ،حليمة البغرم ،حنيفة بن عمارة ،عائشة اػبالدم .أما ضمن فرؽ اؼبداحْب ُب
العاصمة فلم قبد أظباء يهودية ،حيث اشتهر ُب هناية القرف  19كمطلع القرف  20كل من :
الشيخ ؿبمد بن اظباعيل ،كمن بعده ابناه علي كقويدر ،كالشيخ مصطفى الدركيش ،كؿبمد
السعفي ،كابن سبلـ ،كاؼبقايسي الذم استقر أحد أبنائو بتونس ككانت إحدل حفيداتو شيخة
الطريقة التجانية ُب تونس .كالشيخ مصطفى الناظور الذم زبرج بو اغباج ؿبمد العنقة ،كالشيخ
2

تيتيش كالد الفناف بوعالم تيتيش 1كغّبىم.

ثانيا :محي الدين بشطارزي 3مصدر إلهام للموسيقيين اليهود
قد ال يعرؼ الكثّبكف أف الفناف االستثنائي ،ؿبي الدين باشطارزم ( )1986/1897
رائد اؼبسرح كاألغنية العصرية ُب اعبزائر كاؼبؤسس الفعلي ؼبا يعرؼ دبسرح اؼبنوعات ،ىو صاحب
الفضل على أىم الوجوه الفنية اعبزائرية ُب النصف األكؿ من القرف العشرين ،دبا فيهم الفنانْب
اليهود الذم اقَببوا من باشطارزم مثلما اقَبب ىو من فنانْب يهود سبقوه ُب اغبرفة .كمن أبرز
الفنانْب اليهود الذم حفظوا فضل بشطارزم ،الفناف اليهودم سآب اؽببلٕب اؼبنحدر من منطقة
 -1أنظر اؼبلحق الشكل.48
 -2منظرعبد الرضبن ظبار،مقاؿ بعنواف":ىل أنتج اليهودالَباث الفِب األندلسي اعبزائرم ،فئة:أدياف ك تصوؼ  ،ثقافات،
ؾبتمع18 ،أكتوبر ،2011اؼبوقع اإللكَبك٘ب  ، www.ouledsidi.comالتوقيت.2014،00:20-11-15:
 -3أنظر اؼبلحق الشكل.23
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سوؽ أىراس كاؼبولود دبدينة عنابة ُب  30جويلية . 1920حْب كطئت قدماه كحيدا ميناء
مرسيليا قادما إليها من عنابة ُب ربيع ٓ ،1934ب يكن عمر سآب يتجاكز أربعة عشر عاما،
كألف الفٌب ٓب تكن لو كجهة معينة ،فقد أسلم للضياع ُب خضم ىذه اؼبدينة العاؼبية الكبّبة،
ليجد نفسو ُب مواجهة متاعب ال حصر ؽبا ،ما ال يقل عن ثبلث سنوات ،قبل أف يعانق
الشهرة كيكتسب اظبو الفِب كهبَبح لو شهرة كيصبح قبماُ ،ب أداء األغا٘ب اإلسبانية أك
العراب ؿبي الدين باشطرزم الذم أدخلو فرقتو الٍب
الفبلمينكو ،إٔب جانب عاصميتو ،بفضل ّ

جالت عرب العديد من العواصم األكركبية سنة  ،1938فكانت اػبطوة األكٔب لتألق اؽببلٕب
بشكل غّب مسبوؽ خبلؿ اغبفل الذم أقامو بأكرب قاعة سينمائية دبدينة مرسيليا الفرنسية

برعاية خاصة من ؿبي الدين .كهبذا الصنيع ،أم االىتماـ دبطرب شاب مغمور ،يكوف
باشطارزم ،كىو من ىو ُب تاريخ األغنية كاؼبسرح على السواء باعبزائر ،قد أىب إال أف يرد دين
1

أستاذه اؼبوسيقي اليهودم ناثاف إدموف يافيل ،اؼبوسيقي كالباحث اليهودم اؼبولود ُب اعبزائر.

ك إذا كاف يهود مدينة اعبزائر قد اصبحوا ُب ىذه الفَبة أكثر تألقا من غّبىم من نظرائهم
الفنانْب اؼبوظبيْب ُب اؼبدف األخرل  ،فإف ذلك يعود الحتكاكهم األقول بوسائل الدعاية
اغبديثة ُب مدينة تَبكز فيها كل السلطات السياسية ك اإلدارية ك االقتصادية كالثقافية من جهة.
كلنشاطهم الكثيف ،من جهة أخرل ُ ،ب ؾباؿ الغناء اغبضرم بفضل طاقات كمواىب
استثنائية ُب أكساطهم حققت قباحات معتربةُ .ب مدينة اعبزائر  ،تشكلت صفوة الصفوة
اؼبوسيقية اليهودية من تلك الشخصيات الٍب بدأت تسطع أظباؤىا منذ التسعينات القرف  19ـ
قبل أف تتدعم بأظباء جديدة سبكنت من عرض نفسها على الساحة الفنية  .كلعل إيدموف
ناثاف يافيل ابن الشباب يبثل عن جدارة ىذه النخبة بفضل اغبيوية الٍب أظهرىا كاػبدمات الٍب
قدمها للفن األندلسي رغم ما فيها من شوائب.
 -1صباؿ ح  ،منظر جريدة الفجر ، ،مقاؿ بعنواف":الفجر زبرؽ الطابو ك تنشر القصة الكاملة ليهود غّبكا ؾبرل الفن ُب
اعبزائر" ،2010-03-14،اعبزائر  ،التوقيت www.al-fadjr.com/.،2014-11-23:19،15
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...كتب ؿبي الدين بشطارزم ُب مذكراتو عن ىذا اليهودم الذم خرج من أعماؽ
القصبة ك بقي كفيا ؽبا أنو " كرس حياتو للبحث ُب ؾباؿ اؼبوسيقى العربية ك تدكينها" ،
حسب القواعد ك الرموز اؼبوسيقية العصرية الغربية الٍب كانت ؾبهولة سباما تقريبا ُب أكساط
الفن األندلسي أنداؾ  .ك شاركو يهودياف آخراف ُب عملية البحث ك التدكين ىذه ك نبا موزينو
ك الىو صركر.

1

ثالثا :أدمون نطان يافيل بن مخلوف الموسيقي اليهودي

2

ىو أدموف نطاف يافيل بن ـبلوؼ كلد باعبزائر العاصمة سنة  1874ـ من أسرة جزائرية
يهودية ،كاف لوالده ـبلوؼ اؼبلقب ػب"ـبلوؼ لوبية" مطعم شعيب ُب أسفل حي القصبة ك كاف
متحصبل ،بشهادة تلميذه ك صديقو ؿبي الدين باش طارزم  ،على البكا لوريا ك شهادة ُب
اللغة العربية ك كاف موسيقيا  ،كاف كما كتب عن نفسو "،مولع ُب علم األغا٘ب ك األغباف"
حيث تتلمذ على اؼبعلم الشيخ ؿبمد سفينجة (

1844ـ1908-ـ) ٍب شارؾ الباحث

ج.ركا٘ب ُب أحباث حوؿ اؼبوسيقى العربية ُب مشاؿ أفريقيا كمَبجم ك ناسخ
ؾبموعو للنوبات األندلسية ٍب أسس اعبمعية اؼبوسيقية "اؼبطربية" سنة

سنة  1904ـ

1911ـ ك ُب سنة

1918ـ التقى بتلميذه اؼبفضل ك خليفتو ؿبي الدين باش طارزم  .شغل سنة 1922ـ كرسي
أستاذ للموسيقى العريبة ُب اؼبعهد اؼبوسيقي عند تأسيسو من طرؼ النواب اؼبسلمْب اؼبنتمْب
إٔب قائمة األمّب خالد ك سنة  1923ـ سلم منصبو على رأس "اؼبطربية" إٔب ؿبي الدين باش
طارزم  .توُب يافيل ُب 8أكتوبر  1928ك عمره 54سنة .لقد قاـ يافيل ،باإلضافة إٔب نشر

 -1فوزم سعد اهلل ،يهود اعبزائر ُب ؾبالس الغناء ك الطرب،دار قرطبة ،اعبزائر،2009،ص ،189ص.194
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.25
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دكف فيهما جزء ىاما من الغناء اعبزائرم ،
اجملموعْب الذين ّ

بتسجيل ما يزيد عن ألفْب

1

أسطوانة .

كفيما ىبص عآب التسجيبلت كت ب اغباج اؼبليا٘ب  ،الباحث اعبزائرم ُب جامعة
مستغاٖبُ ،ب سياؽ تناكلو لصناعة األسطوانات ك التسجيل التجارم للَباث الغنائي كاؼبوسيقى
20ـ ،أف العناصر اإلسرائلية ىي الٍب كانت

الٍب ظهرت مبكرا ُب اعبزائر منذ بداية القرف

بشكل خاص كراء ظهور موجة األسطوانات.ك كاف ىؤالء يتولوف عادة سبثيل مصاّب كربيات
شركات التسجيل الدكلية على غرار غراموفوف (

 ، (Gramophoneباٌب ( )pathé

،كولومبيا ) ، (Colombiaأديوف ) ، (Odéonبوليفوف ) )Polyphoneك غّبىا.
ك توصلوا ُب ظرؼ بضع سنوات  ،بفضل قدراهتم التجارية اؼبعركفة  ،إٔب إنشاء شبكة كاملة
من اؼبوزعْب بالتجزئة عرب الببلد ك إٔب عرض منتوجاتو،شيئا فشيئا  ،بأسعار متزايدة االلبفاض
مع تسهيبلت أكسع للدفع للمستهلكْب  .ك بفضل معرفتهم بلغة أىل الببلد  ،قاموا أيضا
2

بالتسجيل ؿبليا أك ُب استوديوىات فرنسا لَباث يبدك اليوـ ضخما.

كما اشتهر أدموف ناطاف ك لد ـبلوؼ يافيل _ تلك الشخصية البارزة ُب األكساط
م لدل ىواة اؼبوسيقى بصفة عامة ك اؼبوسيقى األندلسية بصفة
الفنية كاؼبوسيقية للجزائر العاصم ةػ
خاصة  ،بكتابو الضخم اعبامع لؤلشعار اؼبغناة ُب النوبات األندلسية ك اؼبعركؼ بعنوانو
اؼبختصر "ؾبموع يافيل"  ... ،ك ما هبهلو الكثّب من اؼبهتمْب هبذا الَباث ىو أف نفس اؼبؤلف
ترؾ لنا ديواف آخر أصغر حجما  .ك لكن صغر حجمو ال يبنعو بأف يكوف مصدرا ىاما لتاريخ
اؼبوسيقى ك الغناء باعبزائر  .ىذا الكتيب اؼبطبوع حجريا بعنواف "ؾبموع زىو األنيس اؼبختص

 -1أضبد أمْب دالم،أدموف ناطاف يافيل"،ؾبموع زىواألنيس اؼبختص بالتباسيو القوادس،مركز البحوث ُب األنثربولوجي
ااإلجتماعية ك الثقافية،بكفالة كزارة التعليم العإب ك البحث العلمي ،اعبزائر عاصمة الثقافة العربية  ،جواف،2007
ط ،APGاعبزائر  ،ص-11ص.12
 -2فوزم سعد اهلل،اؼبرجع السابق ،ص.203

83

بالتباسي كالقوادس "نشر ،كما صرح بو "،على ذمة صاحبو أدموف يافيل" سنة
1

.1907/1325

...ك سانبت جوالتو الفنية اؼبتعددة ُب ـبتلف البلداف األكربية برفقة فرقتو " اؼبطربية"
اؼبتخصصة ُب الغناء األندلسي بالتعريف بو للجمهور الغريب ُب فَبة من التاريخ كانت فيها
النظرة اإلستشراقية ،الغرائبية ُب الكثّب من األحياف  ،للعآب العريب اإلسبلمي ال تزاؿ تثّب خياؿ
ك فضوؿ الناس .لكن يافيل  ،الفناف اؼبوىوب  ،ك من دكف أدٗب شك ،األكفأ موسيقيا كغنائيا
إذا قورف من شخصيات يهودية أخرل من العيار الثقيل مثل موزينو أك نظراتو من اؼبسلمْب ،
كوف ُب
كاف األكثر فعالية ُب عهده ُب اجملالْب الَببوم ك الدعائي للموسيقى األندلسية حيث ّ
مدرستو أجياال من الفنانْب اعبزائريْب  ،مسلمْب كيهودا ،ك أكصل النغمة األندلسية من قصبة
اعبزائر إٔب باريس ك برلْب ك ركما ك البندقية كغّبىا من كربيات اغبواضر األكربية كال شك أف
انتماء أسرة يافيل إٔب العائبلت اليهودية اؼبيغوراشية الٍب قدمت منذ قركف من األندلس اؼبسلمة
إٔب "جزائر بِب مزغنة" كتشبعو هبذا البعد األندلسي العميق اعبذكر ُب الثقافة اعبزائرية ساىم ُب
بلورة استعداده الطبيعي للخوض ُب تراث " الصنعة" الذم كاف ك ال زاؿ أحد العناصر ُب
التقاليد ك العادات السائدة لدل األسر اليهودية كاؼبسلمة على السواء ،اؼبنحدرة من النازحْب
2

من اعبزيرة األيبّبية بعد سقوط اؼبماليك اإلسبلمية ...

لنرجع ؿعنواف كتاب "ؾبموع زىو األنيس اؼبختص بالتباسي كالقوادس " ك لنشرح
اؿكلمات فػ"التباسي" أم األقراص ك القوادس أم األسطوانات . 3كل مصطلح يشّب ىنا إٔب
مرحلة معيّنة من تطور تقنيات التسجيل .أكؿ مرحلة بدأ سنة 1889ـ مع جهاز القراموفوف ك

التسجيل العمودم ( ( Gravure Verticalعلى األسطوانات كانتهت ُب فرنسا سنة
 -1أضبد أمْب دالم،اؼبرجع السابق ،ص-7ص.8
 -2فوزم سعد اهلل،اؼبرجع السابق ،ص.193
-3كلمة أسطوانة تعِب أيضا القرص(ُ )le disqueب اإلصطبلح العاـ.
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1940ـ ك ىي مرحلة

1912ـ .كعقبتها مرحلة الثانية بعد سنة

التسجيل

اعبانيب) (Gravure Lateraleعلى قرص  78دكرة كاستعماؿ الفونوقراؼ ذات الفوىة .
كنستنتج من ىذا العنواف أف يافيل نقل نصوص عن طريق األسطوانات ك األقراص الٍب كانت
حبوزتو  .ك الدليل على ىذا أنو كلما عنوف أغنية إال ك ذكر معها رقم التسجيل كلقد رتب
يافيل النصوص حسب الَبتيب التإب :
اؼبصدر عريب ك البطاوبي ،اغبوزم ،القصيدة ،الزندا٘ب ك االستخبار  ،القادرية
فِب،
يبلحظ أف ىذا الَبتيب ألنواع اؼبختلفة للموسيقى الشعبية ىبضع لسلّم تقييم ّ

حيث ُب دراجتو قبد أغا٘ب النسوة (القادرية) ك ُب أعبلىا بدكف شك  ،سوؼ قبد اؼبوسيقى
العريب األندلسية (الصنعة) مَببعة على عرشها  .ك بينهم قصائد تغُب ُب "اؼبصدر عريب "ك
"البطاوبي "ك "اغبوزم" ك فن "القصيدة"  ،أربعة أنواع من الغناء بالشعر الزجلي أكاؼبلحوف
باختبلؼ مصادره مرتّبة ربت عنواف "اؼبصدر عريب" قبد منضومة "من يبات يراعي األحباب"
للمفٍب مصطفى بن الكبابطي (  )1860/1769اؼبتوُب ُب منفاه بالقاىرة .يعد ىذا النص من
ملحوف الطبقة اغبضرية اؼبث ّقفة اؼبمثل ُب شخص الشاعر التلمسا٘ب سعيد اؼبنداسي ك ىو نوع
من "الزجل اجملزئر" ٍ .ب تليها نصوص ُب "البطاوبي" ؾ ػ "طاؿ ذا السهر ياف" لشاعر ؾبهوؿ
جرعت ُب اغبب كاس اؼبنايا" الذم ينسب
ك" ّ

1

إٔب ابن اغباج قدكر الشريف ( ،عآب جزائرم

معاصر للمفٍب بوقندكرة) .

ٍب الفَبة اؼبخصصة لنوع اغبوزم ك ىو ضرب من النظم ك األداء ظهر ُب تلمساف ك انتشر ُب
حواضر الببلد ك برز فيو شعراء من النوع البدكم ك من النوع اغبضرم معا  .ك من نوع اغبوزم
ب "كحد الغزاؿ ريت اليوـ" ينسبها يافيل إٔب قدكر بن عثماف  .2ك
القصيدة الشعبية اؼبعركفة ػ
 -1حسب شهادة األستاذ أضبد سرم.
 -2شاعر من مدينة معسكر ذك أصوؿ تركية عاش ُب القرف  19ك لو قصائد عديدة ك متداكلة ،أنظر كتاب األغنية
البدكية الوىرانية ألضبد أمْب دالم.
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لعلّها من نظم الشاعر لتلمسا٘ب بومدين بن سهلة

.ك قصيدة السي مصطفى بن براىيم

الشهّبة "القيت أنايا خودات" الٍب نظمها ك ىو ُب مدينة فاس باؼبغرب .ك ثلث قصائد
للشاعر التلمسا٘ب الفحل بن مسايب "ُب اؼبناـ يا األسيادم زار٘ب اغببيب البارح"ك"نار البْب
قدات ُب كنا٘ب يا مسلمْب ك القلب بات سإب ك اػباطر فارح" .

كقصيدة لتلميذ اؼبنداسي

الشاعر أضبد بن تريكي "يا بنات البهجة ك ّفو من اؼببلـ".ك تعترب ىذه القصيدة من أكؿ
قصائده  .ك لو قصيدة أخرل نسبها يافيل إٔب شاعر اظبو اضبد "غاب علي خياؿ مو٘ب" ك
ىي ُب اغبقيقة لنب تريكي .أما القصيدة "طاؿ الضر عليا ك زاد ثا٘ب غرامك " اؼبعركفة عند أىل
آب لوؼ ُب قسنطينة بقصيدة "الظاؼبة" فهي ؿلشاعر الكبّب اغببيب بن قنوف  .1ك قصائد أخرل
ا
من اغبوزم ؾبهولة اؼبؤلف ك لكنها ذك شهرة كاسعة مثل "يا من تريد قتإب غّبؾ ما وببل ٕب "أك
"ىبّو رياح األرياـ"  .باإلضافة إٔب قصائد شعراء الببلد ،تستورد اؼبوسيقى الشعبية اعبزائرية

بعض النصوص من اؼبغرب  .ك ىذه النصوص مصنّفة ربت عنواف "قصيدة "فنجد مثل قصيدة

بن عمر "ثبلثة زىوة ك مراحة" ك قصيدة " كيف يواسي إب فرؽ ؿببوبو"
خطأ إٔب التهامي اؼبدغرم ك ىي من نظم سيدم قدكر العلمي .

الٍب ينسبها يافيل
فهذا النوع اؼبسمى

"القصيدة" ك كذلك "الغريب" أك "اؼبغريب" ىو السلف اغبقيقي لنوع غنائي جديد يظهر قريبا ك
ىو " الشعبي" .أما النصوص الباقية فهي ُب الغالب من جنس الشعر ك الغناء الشعيب اػبفيف
ك غناء اؼبناسبات ك الشوارع ،سواء كانت من الزندا٘ب.

ك أغلبو تونسي ،أـ كانت من

القادريات اػباصة بغناء النسوة ُب ؾبموعات "اؼبسامعات ".ك ُب اػبتاـ نقوؿ أف" ؾبموع زىو
األنيس" ،زيادة على أنو أنقذ من التلف عدد ال بأس بو من نصوص شعرية ك كبلـ غنائي
منوع  ،يق ّدـ لنا صورة مطابقة ؼبا كانت عليو األغنية اعبزائرية _ ك األغنية الشعبية باػبصوص
جبميع أنواعها ُ ،ب حاضرة جزائرية كُب القرف التاسع عشر _ ك يطلعنا كذلك على اغبسن

- Voir Ahmed amine delai, op ;cite,p165.
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1

الفِب لؤلجياؿ السالفة ك تصورىم لتسلسل األنواع الغنائية على أساس درجة التصنّع اعبمإب ك

القدرة على الصمود ُب كجو الدىر .1

 -1أضبد أمْب دالم ،اؼبرجع السابق،ص-10ص.11
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 المبحث األول  :دكر الشعر اؼبلحوف ُب التمهيد ؼبيبلد
موسيقى الشعيب ُب اعبزائر العاصمة.
 المبحث الثاني  :مسار موسيقى الشعيب دبدينة اعبزائر
العاصمة(القصبة).
 المبحث الثالث :أىم أعبلـ موسيقى الشعيب باعبزائر
العاصمة
 المبحث الرابع  :أىم القصائد اؼبغناة من طرؼ موسيقيي
الشعيب
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تمهيد:
للجزائر فبيزات كخصوصيات سبيزىا عن باقي األقطار العربية رغم مشاركتها مع ىذه
األقطار ُب كثّب من اػبصائص اغبضارية كتبلقيها معها ُب التاريخ البعيد كاغبديث ،إال أف
الثقافة اعبزائرية ؽبا نكهتها كؽبا لوهنا كؽبا صوهتا أيضا الذم يعطيها ىذه اؼبيزة كاػباصية من
ناحية القصيدة الشعرية كالبناء اؼبوسيقي.
حيث تطورت العبلقة بِب النص الشعرم ككسائو اؼبوسيقي ك لعبت اؼبوسيقى الشعبية ُب
اعبزائر دكرا بارزا سواء كمديح ُب ذكر خصاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم من جهة ككسبلح
للمقاكمة الشعبية إباف اغبرب الٌب خاضتها اعبزائر ُب مواجهة احملتل الفرنسي  ،ىذا اؼبسار خلق
ميبلدا جديدا فرضو الواقع ك تطورات القرف العشرين ُب ظهور موسيقى جديدة عرفتها عاصمة
اعبزائر كسائر مناطق اعبزائر األخرل ،لكن إىتمامي العلمي اؼبتواضع أنصب على اعبزائر
العاصمة  ،لتأثّب موسيقاىا على كامل اجملتمع اعبزائرم لئلمكانية اإلعبلمية ك التكنولوجية
التسجيلية الٍب كاكبت ظهورىا مع بداية القرف العشرين  ،ك على ىذا االساس ك قبل التطرؽ ك
اؼبضي قدما كبو التعرؼ على ىذه اؼبوسيقى اؼبسمات بػ "الشعيب" كجب علي التعريف باؼبكاف
الذم إحتظن ىذه اؼبوسيقى ك كاف مصدر إؽباـ لؤلفراح تارة ،ك ألغباف تعرب عن نبوـ سكاف
القصبة ك ألشعار تصف ـ راحل صعبة مرت هبا اعبزائر العاصمة عرب العصور ككذا أحزاف ك
آالـ غبياة الشخصيات الٍب تبنت ىذا النوع من شعراء كموسيقيْب ك فنانْب

سخركا موىبتهم

ؽبذه اؼبوسيقى العريقة عراقة اعبزائر العاصمة.
كتعترب موسيقى الشعيب العاصمية جزءنا من الَباث اؼبوسيقي اعبزائرم  ،كما أ ّهنا تع ّد

نوعا من األنواع الفنية اؼبنتشرة ُب اعبزائر ،كالٍب خلّدىا عمالقة من اؼبطربْب الذين جعلوا منها
الشعب ،على اعتبار ّأهنا رباكي يومياتو كتصف الواقع اؼبعيشي لو ،من
فنّا عريقا يبثّل صوت ّ
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كتعرب عن أحاسيسو كمشاعره ،ليتم ّكن ىذا النوع
تتغُب بأفراحو كأحزانو ّ ،
خبلؿ القصائد الٍب ّ
الفِب األصيل ُب فَبة كجيزة أف يكسب صبهورا كاسعا.
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 المبحث األول :دور الشعر الملحون في التمهيد لميالد
1

موسيقى الشعبي في الجزائر العاصمة

أوال :إىتمام رواد شعراء الملحون بالتراث الموسيقي وسبل تطويره
رغم عراقة اؼبوسيقى اعبزائرية  ،فإهنا تقوـ على الَباث العريب األندلسي  ،ك لكن أصوؽبا
ىي ترتيل القرآف الكرٙب ك إنشاد اؼبدائح النبوية ك قد ازداد ىذا التماسك منذ سقوط األندلس
ك استغراؽ الناس ُب التصوؼ ك كانت أصوات اؼبؤذنْب ُب اؼبساجد ك إنشادات اغبضرة
الصوفية تلقي بظبلؽبا على ـبتلف األغباف اؼبوسيقية ٍ .ب أضيفت إٔب ذلك أنواع الغناء األخرل
كالشعيب ك البدكم ك الصحراكم ك القبائلي .ك يذىب السيد حشبلؼ إٔب أف اعبزائريْب قد
استعاركا أيضا من اؼبشرؽ األغباف العربية منذ  1930ـ ك لعلو يشّب بذلك إٔب مدرسة ؿبمد
عبد الوىاب ،كما استعاركا من األكركبيْب  .لذلك أصبح الغناء اعبزائرم متأثرا بعدة تيارات .
ك قد درس ذلك أكثر من كاحد  ،ك ال سيما السيد ؿبمود قطاطا،كما عرفنا .2
كطوركه ،جزءا
يبقى الَباث اؼبوسيقي اغبضرم ،برجالو كنسائو الذين ّأدكه كحافظوا عليو ّ

ال يستهاف بو من التاريخ الثقاُب كالفِب ألمتنا كمن يومياهتا اؼبعاصرة .فلقد عرؼ الشعب

اعبزائرم ،دائما ،كيف يطور أنواعا شعرية كطبوعا موسيقية مهيكلة كؿبفوظة بعناية فائقةٍ ،ب
منقولة شفويا ُب غالب األحياف...كيتعلق األمر خبزاف حقيقي من اؼبعارؼ الٍب أبدل الشعب
اعبزائرم اىتماما استثنائيا هبا منذ قركف طويلة ...إف النظم الشعرم كاللحن الذم صاحبو ،قد
ًبّ تبنيهما من طرؼ شعراء شعبيْب بارزين جعلوا من ىذا اؼبعطى الثقاُب إحدل الوسائل األكثر

إقباال عليو من أجل الولوج إٔب معرفة عآب اإلنساف .ك بالتإب ٓب ىبل أم مظهر من مظاىر
 -1أنظر اؼبلحق الشكل.26
 -2أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالثامن ،الديواف الوطِب للمطبوعات اعبزائرية  ،اعبزائر،2008
ص.465
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اغبياة االجتماعية كالثقافية من ىذه الوسيلة التعبّبية الفنية اؼبتسمة بقدر كبّب من الذكاء اعبامع
بْب أناقة الشكل كأعماؽ الطبيعة البشرية .إف حاضر أمتنا ذات التاريخ العريق اؼبملوء
باالقبازات ،يبقى ينهل من ىذا الزخم البلمتناىي الذم يضفي عليها شرفا كبّبا .إهنا النصوص
الٍب ًبّ نظمها منذ قركف طويلة من طرؼ سيدم ػبضر بن خلوؼ ،العريب اؼبكناسي ،ؿبمد بن
مسايب ،ؿبمد كبومدين بن سهلة ،قدكر بن عاشور ،عبد العزيز اؼبغراكم ،سيدم قدكر

العلمي ،ؿبمد بن سليماف كغّبىم .ك اؼبصحوبة بإيقاعات ك أنغاـ مضبوطة بدقة عرب ـبتلف
1

العصور ،كالٍب أعاد أدائها بكل إتقاف فنانوف ًب اإلصباع على إطبلؽ عليهم اسم "الشيوخ".

كعندما نساؿ عن نصوص الشاعر الكبّب سيدم ػبضر بن خلوؼ ؼبعرفة اؼبزيد عن
سابقيو ،فإف الشاعر يعيدنا إٔب كصف شخصو ك قبيلتو اؼبغراكة ك الظهرة حيث قبد بعض ىذه
شعار

األبيات الٍب ذكر فيها بعض أسبلفو الذين كرث عنهم ىذا الفن ك ُب تشكيل األ
كاالبيات:
يا رسوؿ اهلل ذم من جدكدنا سبللة ** مبدحوؾ بالقلب ك النية يا يتيم
إذا توفيت ال ؿبال ػػة *** جملد بقاصيدم مدحتػػو
ىذم من جدكدف سبللة *** منهم ذا الشغل كرثتػػو

إنو يعَبؼ ببساطة أنو كرث فنو من اسبلفو أبا عن جد  ،ؼىل ىذا يعِب أف أكالد بن خلوؼ
كانوا قبائل ؿبصنة بْب اؼبغراكيْب فاضطركا لبلندماج معهم كما قلن ذلك سالفا

؟ كُب كل

اغباالت  ،فإف سيدم ػبضر بن خلوؼ يدعونا لذلك بقوة حيث أف ىناؾ نص آخر لسيدم
أمبارؾ بولطباؽ يثبتو أكثر  ،حيث يؤكد من جهة أف الذاكرة الشعبية ال تستطيع أف تذىب
أبعد من سيدم ػبضر بن خلوؼ  ،ك من جهة أخرل إف ما هبرم بصفة غّب مركزة ربدد
كركنولوجيا كباكؿ تركيبها فنجد من خبلؿ ىذه األبيات :
 -1عبد الكرٙب عميمور  ،ديواف  ، 2010اؼبهرجاف الوطِب ألغنية الشعيب  ،كزارة الثقافة  ،مطبوعات مهرجاف أغنية
الشعيب ،2010 ،ص-5ص.6
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سالـ اهلل عى اؼبشايخ غببار ***منهم نلت اؼبعُب كما ناؿ القارم
ػ
اػبلوفيب كاف سبق ُب ىاذ ؼبصار***مداح اؼبصطفى القرشي اؼبختارم
ك اؼبغراكم خليفتو رايس لشعار *** فيبلٕب صاحب السجايا عقارم
البارم
كقندكزه اجملتىب الشيخ النجػار *** علم اؼبوىوب لو ىداه ػ ػ
ك لغواطي مع اجملدكب البشػػار *** ُب داج الليل ىاٙب القفرا سارم
ك العركسي من اكالد طو بولنوار *** ؾبدكب الداج مع البايع ك الشارم
أنا فبلوؾ عبد ىذك يا حض ػػار *** عبد السوداف ؽبم لبدـ ك ندارم
السبلـ عليهم ما صبت ؼبطػار ***ك ما فاح الورد بْب ركضو ك زىارم
مبارؾ يا أىل اؽبول مكوم بالنار ***ىاٙب طوؿ الدجا ك سامح ُب ككارم
بولطباؽ اغبقّب من زاره ػمزار ***صابر ؼبا اعطاه سبحاف البػػارم
من عاش يشوؼ ما نظمتو ُب لسطػار***ك اؼبلتقى فالطريق يوـ احملشارم
نطلب ريب يكوف ؿبمد جارم
أ ّف التقليد اعبزائرم هبعل من بولطباؽ استاذا معاصرا أحيانا مع الشيخ لعركسي كلسيدم ػبضر
ُ ،ب حْب ىنا يربز لنا الشيخ النجار كما نعلم أنو عاش حٌب 1230ىػ1815/ـ السنة الٍب
كتب القصيدة الشهّبة اؼبسماة –اػبلوؽ(-مولد الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم) الٍب جعلت
من بولطباؽ مباشرة شاعرا للقرف 19ـ .إذف إذا قلنا اف أصعب اؼبشاكل ُب ىذا اؼبيداف الفقّب
من الناحية االرشفة اؼبكتوبة عن قصد أك غّب قصد ك من كل صوب يبنع عنا التوصل إٔب
1

للتريخ ؽبذا النوع الشعرم االديب اؼبسمى اؼبلحوف.
ربديد ترتيب ك تدقيق زمِب أ

صحيح أف كسائل التدكين ك الكتابة ك الطبع ك االستنساخ ٓب تكن متوفرة ُب تلك
األزمنة الغابرة .باستثناء الركاية ك التخزين ك اغبفظ عن ظهر قلب ك النقل الشفوم عن طريق

-Voir Ahmed amine delai,op ;cit, p13-p14.
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1

اػبزانة  ،ك اؿذمف كانت حركاهتم مقيّدة حيث ٓب تكن
السماع اؼبتواتر بْب اؼبهتمْب ك اغبّفاظ ك ّ
1
إمكانيات السفر متاحة إال لبعض احملظوظْب ك اؼبغامرين ك اجملازفْب.
لكن لنستمر قدما ببحثنا حيث قبد أف ػبضر بن خلوؼ من خبلؿ حساباتنا قد
عاش إٔب غاية 1664ـ يعِب تقريبا القرف 17ـ أين سقبد ثبلثة شعراء كاف ؽبم الفضل ُب
صناعة اؼبلحوف ك تقاطعوا مع بعض ك ىم كل من ػبضر بن خلوؼ

 ،فهو األقدـ ٍب يأٌب

بعده عبد العزيز اؼبغراكم ٍب سعيد اؼبنداسي  ،بحيث ٓب يكن ُب ىذا العصر إال مدرسة كاحدة
للملحوف موجودة ُب ىذين البلدين (اؼبغرب ك اعبزائر) –مدرسة الدندنة( -طريقة بدائية
للتأليف الغناء)  2.ك –متبث( -طريقة قبد فيها الشعر أك الشطر الشعرم مركباف من أبيات
ذات نفس التفعيلة ك الطوؿ)  ،ككاف االعتقاد بأف اختفاء ػبضر بن خلوؼ ك عبوء اؼبنداسي
سيعيق اعبزائر ك يبنعها من التطور ُب ؾباؿ الشعر اؼبلحوف  ،لكن ىذا تقدير خاطئ  ،حبيث
حدث العكس من خبلؿ إعطاءه نفسا جديدا للشعر باؼبغرب  ،كبالرغم من اختفاء شاعر
عمبلؽ كاؼبغراكم الذم ترؾ فراغا كبّبا  ،إالّ أف اؼبصمودم سيعوضو ألنو كاف ذلك اؼبخَبع لػ-
3

القروبة -أم طريقة جديدة لغناء اؼبلحوف .

اػبزانْب ك اغبفظة ك الكنايشية ك الكراوبية ك أشياخ شجية،
ك من ىذه االجياؿ من ّ

خرجت فئات تنظم اؼبلحوف ك تدكنو ك تقسمو ك تبوبو ك تفرقو إٔب أصناؼ شٌب من األغراض
4

ك اؼبوضوعات.

 -1توزكت ؿبمد ،من بستاف اؼبلحوف،ـبتارات من األدب الغنائي اؼبغاريب اؼبلحوف ،دار النشر قصر الكتاب  ،البليدة،
اعبزائر  ،ص.4
2
-Rachid Massaoudi, Le chaàbi, dans la langue de voltaire,Thala
Edition ;El-abiar, Alger2010 ;P8.
3
- Voir Ahmed amine delai,op ; cit ,p14.
 -4توزكت ؿبمد ،اؼبرجع السابق  ،ص.5
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لكن كجب أف لبَبع طريقة جديدة كػ -مكسور اعبناح -فهي مضبوطة جيدا للتأليف
 .فهل ىذا

اؼبوسيقي  ،ىذا ما ٓب يضيعو موسيقيوا 'الشعيب العاصمي' الذين يفضلونو بشدة

جواب ؼبتطلبات جديدة ؼبفهوـ النصوص اؼبنبعثة للقروبة اؼبوسيقية اعبديدة اؼبذؾبة من قبل
اؼبصمودم؟ إف ؾبيء الشعراء اعبزائريوف ُب القرف

17ـ للمغرب  ،ترجم التطور اؼبوسيقي

كالشعرم للمصمودم  ،ىذا ما سينسخ مدرسة مغربية جديدة للملحوف منفصلة سباما عن
أختها اعبزائرية  ،ك إٔب غاية ؾبيء الشيخ اعبيبلٕب متّبد ذلك الشاعر العبقرم  ،الذم سيدفع
بإمكانية التقارب اؼبغاريب إٔب اؼبستول اؼبعقوؿ عن طريق القضاء على كل اؼبخاكؼ الٍب كانت
حاجزا شعريا يتحكم بتعديل اؽبارمونيقا ُب قصائد ك أبيات –مكسور اعبناح -كتوجيهها كبو
أبيات حرة ُب النسق الشعرم مع اخَباع –سوسي مزلوؽ  .-فإف ىذا اجملدد الكبّب اؼبليء
باغبداثة الشعرية ك الذم استطاع برباعة عظيمة توسيع أرضية اؼبوضوعية ُب اؼبلحوف  ،حيث أنو
اغبرازُ -ب تاريخ اؼبلحوف ،كليس مبالغا فيو إذا قلنا ما مدل التأثّب
األكؿ الذم كتب قصيدة – ّ
1

الذم خلفو ىذا اؼبوضوع اعبديد ك ىواة اؼبلحوف إٔب يومنا ُب البلدين الشقيقْب.

كتابة الشعر الموسيقى الشعـبي العاصمية
طرق ـ
أنواع و ـ
ثانيـا :ـ
ك سنتطرؽ اآلف ألىم األشكاؿ األساسية الٍب
ك'جناح اؼبكسور' ك 'مشبث' ك 'سوسي مزلوؽ' فنجد:

يعرؼ هبا الشعر اؼبغريب بػ'اؼببيّت'

 - 1اؼببيت:
كباكؿ من خبلؿ ىذا الشرح فهم الَبكيبة ك البنية الصعبة للقصائد

 ،فهي البنية الكبلسيكية

االقدـ ك األكثر استخداما للقصائد اؼبقفاة أك غّب اؼبقفاة ك اؼبشكلة جملموعة من االبيات ذات
نفس اؼبرمة  ،يبكن لؤلبيات أف تكوف مركبة من عدة أقساـ 'مرمة مثنية' ،مرمة ثبلثية' ،مرمة
رباعية...،اْب.ك كل كاحدة من ىذه األخّبة عمل مضن كتعِب أسلوب عمل ؼبتمرس كالٍب
- Voir Ahmed amine delai,op ; cit,p14-p15.
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1

تتكوف من 'قياسات' حسب عدد أقدـ آبرمات .إف أكٔب آبرمات تسمى 'فراش' كالثا٘ب يسمى
'غطا' ك إذا كاف ىناؾ ثالث يسمى كذلك غطا ٍب دكاليك .
مثاؿ عن 'مرمة مثنية' :
كاش ما عار عليكم يا رجاؿ مكناس***مشات دارم ُب ضباكم يا اىل الكراٙب
اؼبشرقي' من
لو نقيس عدد آبرمات سنجد  10أقداـ كل كاحدة  ،فهو شهّب باسم 'قياس ّ

أصل جزائرم -ظبي هبذا اإلسم باؼبغرب ألف اعبزائر تقع شرقها -ك ىذا الشكل يعد االكثر
استخداما باعبزائر إٔب يومنا ىذا فهو االبسط .كما ' اؼبربوع' الذم يذكرنا بالرجز حيث أف

ىذه اؼبرمة تعد أسهلهم ُب الشعر العريب القدٙب  . 8/ 74ك لوصف ىذه القصيد يبكن أف
تتكوف من قطعة كاحدة ك نسميها بػ 'أحادية مرمة' أما متعددة القطع تسمى 'أقساـ' ،كىتو
األقساـ مفصولة بػ'حربة' ' ك الذم يساعد بالتعريف بالقصيدة.
كما يبكن أف كبوم ؾبموعة من القطع الصغّبة ُب نفس الوقت ك تسمى
'نعورة/نواعر''،كرسي/كراسي' أك 'عركيب/عركبيات ' ك ُب حالة قصيدة سيدم قدكر اؼبطركحة
ُب أعلى ،فاألقساـ اؼبوضوعة بطريقة عركبيات  ،فقط القسم األكؿ يسمى 'دخوؿ'

ك يعطينا

القافيتاف القاعديتاف الٍب تبُب عليهما القصيدة يعِب أف اغبرؼ 'س' ىي قافية داخلية كاغبرؼ'ـ'
ىي قافية خارجية .
األبيات الٍب تلي 'عركيب' اؼبوضوعة لديها نوعاف  :األكٔب ربمل قواُب متحركة ك الٍب تتغّب ُب
كل شطر لكن األقساـ التالية يفرض عليها قواُب ثابتة أساسية ك 'اغبربة' موجودة دائما إهنا
قاعدة حوؿ نوع ىذا األخّب .
 - 2مكسور اعبناح :
القصيدة من ىذا النوع مكونو من عدة أقساـ  ،كل ىذه األقساـ تتكوف من :مرمة مركبة من
عشر قياسات تسمى 'مزراؽ' –قولو الّٙب يعذر من ذاتو فنات-

ك األقساـ التالية تسمى

'مطيلقات' أك كراسي بعدد متغّب حيث أف القافية هبب أف تتغّب من قسم آلخر.
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السالبة عقل من يراىا
هبول القاصرة من شاع هباىا**التايهة ّ
عِب جبفاىا** ّ
1

كال هناىا**قوؿ عداىا **على رضاىا

أبيات 'بيات' سهلة األقساـ بقافية ثابتة مثل:
جبفاىا شاطنة ذى ػػا٘ب * ك نطق قليب حببها بعدف كاف ظبوت
م ػػا صبت يغاتػ ػػة* ك ال جربت دكا عبراحي التابتة
2

من طعنة لشفار رحت كاٌب*ك اسبايب يوـ لقيت نعوٌب بنعوت
 - 3اؼبشتب:

إنو أساس 'مبيت' الذم سيبطن 'شتّب' كما نبطن كسادة بالصوؼ بأقساـ تسمى
'مطيلعات' ك نأخد كمثاؿ القصيدة اؼبعركفة لنب سليماف 'قمرية الربكج' .البيت األساسي فهو
نفس نوع اؼبكبح اؼبسمى اغبربة:
أقمرية الربكج*اياقوتة ُب تاج يا الرٙب خدهبة*زكر٘ب يا غبظ الدركج*أبوسالف خدكج
تصبح:
نارم فالقلب تركج* كحنا فبساط رفيع بالسركر طهيجة*بْب ساقي قابض لربكج*يسقينا
زكج بزكج
فقط قمنا بإدخاؿ القسم األكؿ 'الفراش األكؿ' ك الثا٘ب 'الغطا االكؿ' دبجموعة من
اؼبطيلعات كبقياسات دقيقة الٍب قامت بنفخ االبيات ليصبح القسم 'مشتب':
كخيإب ما ىبفاؾ عن مهاجي *سهراف طوؿ داجي*ك عييت ما نراجي*اغبب ساؽ ٕب
سلطاف حريج*زاد٘ب فاػباطر هتييج*سل حسامو فتدكيج* صرت مفلوج*من زينها
العمهوج*أمن درل كاف نظفر باغباجة*نلتقاك عل عقب الداج

- Voir Ahmed amine delai,op ; cit,p15-p16-p17.
- Voir Ahmed amine delai,op ; cit,p18
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1
2

لوؽ:
 - 4سوسي مز ّ
ُب ىذا النوع االخّب  ،تتكوف القصيدة من ؾبموعة من األقساـ ك أبعاد متغّبة مركبة كالتإب،
تفعيبلت مدعمة داخل اللحن تعطي اغبرية للشاعر فنطازية
 - 5إدخار:

عِب سود النجاؿ
حراز ميذنة بودالؿ ***حايز ّ

إنو نوع ينتمي للمبيت لكن مضمونو ديِب ك يتكلم عن مدح الرسوؿ صلى اهلل عليو ك سلم،
خصوصا الشعراء الذين أخدكا طريق التصوؼ كموضوع للفضيلة  ،ك يعد قدكر العاؼبي ىو
أساس ىذا اإلذباه اؼبسمى العاؼبية .
 - 6إنصرافات :
ال تعد كقصائد بل ىو نوع غنائي نسوم ك مضامْب متعددة منها :مدح صباؿ الطبيعة ،
عذاب الفراؽ  ،حب الوطن ك ذكرل الغائبْب  ،ك تفتقد للقافية ك تسمى اليتيمات ألهنا
1

ؾبهولة اؼبؤلف.

- Rachid Massaoudi, op ; cit ;P10-P11.
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1

 المبحث الثاني :مسار موسيقى الشعبي بمدينة الجزائر
العاصمة(القصبة):
أوال:تـاريخ مـدينة الجـزائر العـاصمة:

1

ُب حالة اعبزائر ،على كجو اػبصوص ،غالبا ما يتعلق األمر باؼبعطيات الٍب تشّب إٔب
أحداث تتجاكز اإلطار احمللي (الفينيقيوف ،غزك الونداؿ ،القس كريسانس إْب )..كتبقى مدينة
اعبزائر ،مثلما تقدمو اؼبعطيات الٍب زبصها ،عاؼبا سريا ٓب يكشف بعد؛ كلذا اعتمدت الوثائق
اؼبتعلقة هبذه اؼبدينة ُب اؼبقاـ األكؿ على األسطورة" ،اػبياؿ" ،ففي البداية كاف مفاد األسطورة
أف رفاؽ ىرقل ىم أكؿ من قاـ ببناء أكؿ مدينة ربمل إظبها انطبلقا من كوف عددىم كاف
2

عشرين :أم "إيكوزم" كىي لفظة يونانية .EICOSI

كمن اؼبؤكد أف البحارة الفينيقيْب ،الذين أغرهتم مزايا اؼبوقع ،كانوا أكؿ من أسس مرفقا
ذباريا فيها.

3

كيتعلق األمر بوكالة ذبارية كأحد ىذه اؼبرافق الٍب أنشأىا الفينيقيوف كانت كمعلم من معآب
طريقهم البحرية .ك تأكدت ىذه األطركحة الحقا بعد اكتشاؼ بقايا خزينة نقودُ ،ب سنة
؛ كىو اكتشاؼ سلط ضوءا جديدا 1940 LA MARINEـُ ،ب اغبي اؼبسمى "المارين"
4
على تاريخ اعبزائر الٍب كانت ربمل آنذاؾ إسم إيكوزٙب.

 -1أنظر اؼبلحق الشكل
2
-baghli(s.a)ElDjazair, art et culture ; ministére de l’information
Alger.1982,p 14.
3
-Esquer(g), Alger et sa region, paris, Arthaud ; 1957,p34.
4
-Pasquali, Alger, son histoire et son urbanisme, in Encycopédie mensuelle
d’outre-mer, juillet 1952,p199.
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كوبيل مثل ىذا االكتشاؼ على التأكيد ،أف اعبزائر يبكنها أف تفتخر دباض تليد كربدد
عمرىا بأكثر من ثبلثة آالؼ سنة .كبالفعل ليس ىناؾ أم شك ُب اعتماد مفهوـ إيكوزٙب
1

كوف اعبزائر ذات أصل فينيقي.

كباؼبوازاة مع اكتشافات أخرل تشهد على كجود عبلقات ذبارية بْب إيكوزٙب كإيطاليا
اعبنوبية ،حيث اعباليات اليونانية ُب جنوب ببلد الغاؿ ،ال كجود ؼبؤشر وبيلنا على شكل
2

كحجم ىذه النواة اغبضرية األكٔب.

كُب القرف العاشر ُب عهد فبلكة زيرم بن مناد بولوغْب  ، 971/945أين حصل ىذا
األمّب ،على ترخيص بإقامة مدينة ضبلت إسم جزائر بِب مزغنة على أنقاض إكوزيوـ .كلقد
أعجب بولوغْب باؼبوقع بسبب كجود ؾبموعة جزر كإمكانية الرسو الطبيعي كغّب ذلك من
العوامل احملفزة ؽبذا اؼبؤسس مثل:
 إمكانية استخداـ اغبجارة الواردة من أطبلؿ إيكوزيوـ. كجود شوارع. ما يتوفر عليو اؼبوقع من مزايا ذبعلها مدينة ذبارية ،إذ ٓب يكن ىناؾ موقع أكثر3

مبلئمة منو لتشييد ىذه اؼبدينة.
إبتداء من القرف العاشر بلغت اؼبدينة درجة معينة من الرخاء  ،إذ ازدىرت التجارة كزاد
عدد السكاف كازدادت أنبية اؼبدينة إٔب درجة أصبحت حدكدىا غّب كافية .كيشهد كصف ابن
حوقل أيضا على ىذه الفَبة حْب يقوؿ" :أقيمت اعبزائر حوؿ خليج كربيط هبا أسوار كىي
ربتوم على عدد كبّب من البازارات" كبعض ينابيع اؼبياه بالقرب من البحر ،كتتكوف ثركات
1

-Pasqueli Idem.
2 -Meslem(L) formation et évolution de la Médina, in casbah, OREF-GAM,
mai 1983 ; p 19à22.
3
-Pasquali(e) , Evolution de la rue musulmaned’ELDJAZAIRdocuments
algeriens, N75, 1955 ; p179.
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سكاهنا من قطعاف األبقار كاألغناـ كما كانت تصدر كميات من العسل كالزبدة كالتْب كمواد
1

عديدة قبو القّبكاف كأماكن أخرل.

كلقد جعل ىذا اؼبوقع من اؼبدينة موضع أطماع دائمة إٔب غاية استقبلؿ اعبزائر.
فاؼبدينة ما انفكت تورط البلد بأكملو بفعل االرتباط الوثيق لتاريخ اعبزائر بتاريخ اؼبغرب
األكسط؛ كبالفعل ،تعرضت اعبزائر ؽبيمنة صبيع الغزاة كالطامعْب الذين يتنافسوف على تلك
األصقاع ُ ،ب الفَبة اؼبمتدة من القرف اغبادم عشر إٔب القرف السادس عشر .كيتعْب القوؿ إف
2

مغرب تلك الفَبة كاف عرضة للتجزئة كبالتإب للقبلقل السياسية كالفوضى.

كانطبلقا من ذلك ،تعرضت اعبزائر الٍب ٓب تكن عاصمة ألم فبلكة ؼبختلف أشكاؿ
اؽبيمنة الٍب تعاقبت على مشاؿ إفريقيا ،كإليكم بعض األمثلة بصفة مقتضبة:
لقد ًب إدماج اعبزائر ُب فبلكة باغبماديْب ،لتصبح الحقا ربت سلطة اؼبرابطْب ،كُب سنة
1185ـ إستؤب ابن غانية  BEN GHANIAعلى اؼبدينة ،بعد اإلعَباؼ بسلكة اؼبوحدين.
ٍب سبت استعادة اعبزائر من طرؼ اؼبأموف سنة 1230ـ ليتؤب حكمها حاكم حفصي .كُب
سنة 1255ـ ًب طرد فبثل تونس من طرؼ العاصميْب الذين انتظموا للعيش بدكف كصاية
كمستقلْب إٔب غاية 1277ـ .إال أنو ابتداء من تلك السنة ،استعاد اغبفصي أبو زكريا مدينة
اعبزائر ليلحقها ببجاية كًب االعَباؼ هبا من طرؼ العاصميْب .كُب سنة

1307ـ حرر ابن

عبلف  IBN ALLANاعبزائر ؼبدة أربعة عشر سنة ،إذ إستلم السلطة كقاـ بطرد السلطات
الٍب سبثل جباية .كلقد ىزـ ىذا األخّب من طرؼ ملك تلمساف أبو ضبو األكؿ الذم ضم اعبزائر
3

إٔب دكؽبا.

1

- Pasquali(e), op.cit, p175.
2
- Pasquali(e), op.cit, p179.
3
-Yver ;Alger, in Encyclopédie Islamique ; volume,paris, p 260.
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كما يقدـ اؼبؤرخوف االستعماريوف فَبة اعبزائر -الَبكية على أهنا فَبة قليلة الوضوح غّب
أف ىذا األمر ٓب يبنع العديد من األعماؿ من تناكؽبا كىي الٍب غالبا ما تدكر موضوعاهتا حوؿ
الشعوب الرببرية كاعبزائر ربت اؽبيمنة الَبكية .ككاف ذلك من أجل تربير األطركحات القائلة بأف
اعبزائر بلد القراصنة كعرين قطاع الطرؽ ..كال تكاد تذكر مثل ىذه األكصاؼ عندما يتعلق
األمر دبدف أخرل سواء ُب مشاؿ أك ُب شرؽ إفريقيا "تونس ،طرابلس ،تلمساف ،جباية،
القاىرة..إْب" كىي اؼبدف الٍب وبكمها األتراؾ .صحيح أف اعبزائر ىي الوحيدة الٍب كانت
وبكمها دام منتخب؛ أما بالنسبة للمدف األخرل فالبام يكفي ُب نظر الباب العلي .كلقد
ظبح االعتماد على "اؼبذكرات" كسرد اؼبغامرات اغبقيقة أك اؼبتخيلة للرحالة كالقناصلة كالتجار
كحٌب األسرل ،للمؤرخْب اإلستعماريْب باقَباح ما يستطيعوف تقديبو ؽبذه الركايات؛ كعلى نفس
اؼبنواؿ فإف اػبطوط العريضة ،اؼبهيمنة ُب تاريخ اعبزائر-الَبكية ىي اؼبواضيع التالية :اغتياؿ
الباشا كالدام كالقحط كالسجوف كاألشغاؿ الشاقة كالعبودية كنظاـ الدفاع عن اؼبدينة كقصف
ىذه األخّبة الذم قدـ على أنو مناكرة حبرية ...فلقد اكبصر الوصف على اكتشاؼ اؼبناظر
الطبيعية ،أما عن اؼبدينة ذاهتا فبل شيء غّب مبلحظات مقتضبة ،حوؿ الشوارع الضيقة
كاؼبتداخلة ،سيئة التهيئة ،اؼبظلمة كالضيقة؛ كٓب يتم التطرؽ إطبلقا للفلوؿ الغربية الٍب تكتظ هبا
الشوارع كال للشكل الفاتن كاعبذاب للمساكن اؼبَباصة الٍب ما انفكت منذ

1830ـ تلهم

العديد من الفنانْب كتثّب إعجاهبم.1
كمن جهتها انتظمت اعبزائر ُب شكل "صبهورية-بلدية" ربكمها أقلية "أكليغراشيا"
بورجوازية على رأسها الشيخ التومي .كلقد حدث ىذا الَباجع أك "القطيعة" بعد أف مرت
اؼبدينة بفَبة احتبلؿ كتشنجات ـبتلفة .كمع سقوط غرناطة "ُ "GRENADEب 1492ـ،
إستقبلت اعبزائر على غرار بقية مدف مشاؿ إفريقيا الوافدين من األندلس كاؼبوريسكيْب كالثغريْب
1 -Thailard(ch) , L’Algeriedans la litérature Française, Paris,
librairieE ;Champion ;1925.
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الذين ًب نفيهم من إسبانيا ،كبذلك أصبحت ىذه األخّبة ،إحدل أىم قوتْب رئيسيتْب ُب
البحر األبيض اؼبتوسط إٔب جانب اإلمرباطورية العثمانية.
كضمن منطق إسَباتيجية اؽبيمنة ،قرر اؼبلوؾ الكاثوليكُ ،ب القرف السادس عشر،
إخضاع ساحل مشاؿ إفريقيا ؛ كىكذا استولوا على اؼبرسى الكبّب بوىراف ُب 1905ـ كجباية ُب
1510ـ ٍب تنس كمستغاٖب..إْب كلقد أقاـ االسباف على ضفاؼ الساحل اعبزائرم كالتونسي
إال أف ؿباكلتهم فشلت أماـ مرامي خصومهم األتراؾ..

1

2

مدينة الجزائر(القصبة):

لقدكانت مدينة اعبزائر تدب بالنشاط كاغبيوية داخل األسوار احمليطة باؼبدينة كعلى
شواطئ البحر أكالٍ ،ب ُب اؼبرتفعات ثانيا ،ككاف عدد سكاهنا يَباكح ،حسب الفَبات ،بْب 80
3

ك 150ألف نسمة خبلؿ اغبقبة الَبكية.

فالفضاءات اغبضرية للجزائر سباثل تلك الٍب كانت معركفة ُب مدف مشاؿ إفريقيا؛ كهبذا
اؼبنطق اػباص ،أيضا ،اؼبدينة االسبلمية .ككاف للجزائر "نيواهتا البحرية" الٍب تضم العناصر
االساسية للمدينة ذاهتا؛ كبعبارة أخرل :اؼبسجد كقصر الدام كالسوؽ الكبّبة.
كيقَبح لوتورنو

LETOURNEAU

4

ُ ،ب إحدل دراساتو  ،ليس فقط التمايزات مع بقية

مباذج اؼبدف بل ؿباكلة لتعريف تركيبة الظركؼ األكٔب لنشأة حياة حضرية ُب االسبلـ كُب حالة
تصور يبيزُ ،ب آف كاحد ،بْب طرُب اؼبدينة كبْب مبوذج الفضاءين ذم الوظائف اؼبختلفة
1

-Boyer(p) , La vie quotidienne à Alger à la veille de l’intervention
française ; paris , hachette ; 1962p17.
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.29
3
-Aumerat, La propriété urbaineà Alger, in revue Africaine volume n42,
Année 1898, p168-p201.
4
-Letoureau(r) , La vie musulmaneN-Africaine, , in Annales de l’Institut
d’etudes orientales T, 12 , 1954 ;p11-p12.

103

جببلء .كيستجيب ىذا التصور للحيز اعبغراُب اؼبوجود ُب حياة اؼبسلم اغبضرم القاطن ُب
1

اؼبدينة كذلك بالفصل بْب اغبياة العائلية الٍب وبميها إٔب أقصى حد ،كبْب اغبياة العامة…

...أما اؼبدينة السفلى (الوطا) فهي اعبزء اؼبسطح :األكثر حيوية كتعددا كينظر إليو على
أنو فضاء عمومي أم فضاء اؼبدينة دبا ربتضنو من سكاف من ـبتلف األعراؽ ككظائف اإلنتاج
كاؼببادالت إْب .كيعرب ىذا اعبزء الشوارع األكثر أنبية ،باب الواد ،باب عزكف ،شارع المارين
(البحرم).

2

ككاف الطريق (اؼبنفذ) الذم يربط باب الوادم كباب عزكف السوؽ الكبّب بقبابو كشوارعو
اؼبغطاة .ففي ىذا اعبزء كبد قصر اعبنينة كاؼبساجد الكربل للمدينة كحي القناصلة كاؼبساكن
الفاخرة للرياس .ككاف للجزائر مقاهو متعددة ،عددىا حوإب  60مقهى ،ككانت عبارة عن
3

ىيئات فعلية موزعة حوؿ حي البحر (المارين) كباب الوادم كباب عزكف.

ال يزاؿ ىذا اعبزء من اعبزائر العاصمةُ ،ب أيامنا ىذه ،مركز اؼبدينة الشعيب يؤمو
العاصميوف من ـبتلف األحياء كىم يقولوف "سأنزؿ إٔب اعبزائر" كهبب التوضيح أف التمييز كاف
تلقائيا كليس مفركضا على اإلطبلؽ إذ ٓب يكن لؤلتراؾ كال للموريسكيْب أحياء خاصة هبم ؛
بيد أف اؼبدينة العليا كانت إلقامة ىؤالء ُب حْب يقطن أسياد اعبزائر اغبقيقيوف ،كىم رياس
الطائفة كأىل البحر ُب اؼبنطقة السفلى اجملاكرة لشارعى البحرية .فبا يعِب أف السكاف إختاركا
4

اإلقامة كفقا ألقدميتهم ُب اؼبدينة كألنشطتهم اؼبهنية كاليومية.

1

-Boyer, op, cit, p50.
2
- Boyer, op, cit, p51
3
- Boyer, op, cit, p56
4
-Lespes(r),Alger , Etudes geographiques et histoire, Paris , Alcan ; 1930,
p166.
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1

أحياء مدينة الجزائر(القصبة):

تتكوف اؼبدينة من أحياء تقع بْب مركز اؼبدينة كاغبرـ احملصن؛ كىبتلف اغبي ،من كجهة
نظر مزدكجة ،فهو يباثل نوعا من اغبياة الٍب وبياىا ٍب ييعرؼ الحقا كفقا لؤلفراد الذين يقطنونو
بدكف أف يشكل ىذا تعارضا طبقيا بْب اللفئات االجتماعية .كيباثل التكوين االجتماعي
2

ألحياء اعبزائر ذلك التمايز القائم لذاتو.

كبالفعل فالتمايز موجود بشكل كامل بْب اغبمالْب ككبار التجار كالرياس .لقد عرفت
اعبزائر على األقل أربعة أنواع من األحياء:
أكؽبا ىو حي الكثافة السكانية الذم يتشكل منو اعبزء األعلى للمدينة ،أما الثا٘ب فهو منطقة
النشاط الصناعي كاغبرُب ،الواقعة عموما ُب الضواحي  ،حيث

كاف لبعض البوابات أنشطة

متخصصة فهناؾ بعض األنشطة وبدد مكاف تواجدىا خارج اؼبدينة مثل :صناعة الفخار
كاعبلود كمعاصر الزيت؛ كأخّبا منطقة الوسط نواة األنشطة السياسية كاالدارية كالدينية؛ كأخّبا
3

منطقة اؼبيناء الٍب عرفت بنشاطها اؼبكثف على مدار تاريخ اعبزائر.

...كمن جهة نظر اجتماعية ،فاغبي ىو ذبميع ؼبنازؿ متشاهبة حيث يبدكا النموذج
العائلي الذم يبُب على أساسو النظاـ االجتماعي أكثر إحتشاما منو ُب الريف كلكن بنجاعة
4

أكيدة..

 -1أنظر اؼبلحق الشكل.31
2
; -Bourdieu(p) Sociologiede l’Algerie, Paris , PUF ; Que sais-je ?; N802
1963 ; P59.
3
-Letoureau(r), op , cit, p37.
4
-Valensi, L E MAGHREB avantla prise d’Alger, 1790-1830, Paris,
Flammarion,1969, P52.
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1

البيت كنموذج عائلي في القصبة:

ىبتلف عدد البيوت بصفة ملحوظة  ،حسب الفَبات ،ككما سبقت االشارة إليو فلقد
سبيز تاريخ اؼبدينة بالزخم على مدار اغبقبة الَبكية .كيؤكد الكتاب كجود ما بْب

 12ألفا إٔب

 150ألف مسكنُ ،ب القرف السابع عشر ميبلدم ،كُب القرف الثامن عشر قرر الدام أضبد،
كألسباب أمنية ،إزالة حي يتكوف من  1500مسكن؛ كإنو ؼبن اؼبفيد االحتفاظ برقم 8000
مسكن الٍب كانت تتكوف منها اعبزائر العاصمة سنة 1830ـ ،حيث لوحظ تدمّب ثلث ىذه
2

اؼبساكن مع ؾبيء الفرنسيْب مباشرة.

..لقد تعرض العديد من اؼبؤلفْب إٔب تصميم اؼبسكن ُب اعبزائر ،سواء ُب اغبقبة الَبكية
أك ُب عهد االستعمارٍ ،ب إٔب نوعية اؼبساكن من حيث فضاءاهتا الداخلية كتصميمها اؼبعمارم
البحث؛ كيبلحظ كاتب الرحبلت ُب عهد الوصاية على اعبزائر "من بْب صبيع الفنوف الٍب
يفضلها اؼبسلموف أكثر من غّبىا ،قبد اؽبندسة اؼبعمارية كإ ّف ما يهتموف بو أكثر ُب مساكنهم
3

ىو أف تكوف مبلئمة كفسيحة.

أما  Lespesفلم يتأخر ُب الثناء على اؼبساكن اؼبوريسكية باعبزائر معربا عن أسفو
القمة ،مع اللوف الرمادم لؤلحياء األكركبية الٍب
لتعارض بياض مساكن القصبة ،الٍب تشكل ّ
4

ربتوم عليو اليوـ؛

كيتكوف مسكن اعبزائر-الَبكية من اثنْب إٔب ثبلثة مستويات إذ قبد عند اؼبدخل
السقيفة" اؼببنيّة حبجر الرخاـ كىي عبارة عن قاعة انتظار للزكار .كتطل ىذه الغرفة على الفناء
" ّ
5

مقوسة؛
الداخلي' ،كسط الدار' ،ؿباطة بأعمدة كذات شرفة ّ
 -1أنظر اؼبلحق الشكل.26

2

- Guiauchain , Alger, éditeur,Alger, 1909, P96.
3
-Shaw(Dr)Voyage dans la régence d’Alger, Paris, Merlin, 1830, p93.
4
-Lespes (r), op, cit, P166.
5
-Lespes r(r), op, cit, P171.
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كتوجد ىناؾ قاعة لبلستقباؿ كقاعة لؤلكل كغرفة للمئونة .إف الطابق األكؿ كالثا٘ب،
عبارة عن نسخة مكررة من الطابق األرضي كهبما غرؼ من اعبوانب الثبلثة للمسكن كؽبذه
الغرؼ أظباء خاصة بوضعيتها ،إهنا ُب الطابق األرضي"بيوت"؛ كُب الطابق األكؿ "غرفة" كُب
يطل على خليج اعبزائر،
الطابق الثا٘ب "منزه" كيغطي اؼبسكن شرفة "السطح" كىو فضاء ّ
1

كىبصص للعنصر النسوم .كييع ّد ىذ الَبتيب نتيجة مشرفة لتنظيم عمرا٘ب ج ّد صارـ؛
ّ

فبل تطرح مسألة الصيانة كاؼباء ،كوف أغلبية اؼبساكن العتيقة تتوفر على آبار أك على

بكل منزؿ ،كيسمح ىذا الَبتيب بتنظيف اؼبنزؿ يوميا من أجل النقاء كالربكدة
صهريج ّ

ك"االنتعاش"؛ كال تزاؿ ىذه اؼبمارسة قائمة غب ّد اآلف ُب اعبزائر بالرغم من انقطاعات اؼباء.
أقل فالباب مؤطّر بالرخاـ اؼبنقوش كاؼبزخرؼ؛
أما خارج اؼبسكن فيبقى موضوع عناية ّ
2

فيخصص لداخل اؼبسكن حيث تتبلءـ اللمسات مع الذكؽ كالرغبة؛
أما الديكور،
ّ

كلقد ًب ترتيب كل شيء ،عبعل اؼبنزؿ اؼببلذ اغبقيقي للحميمية .فالفضاء اؼبنزٕب كالدكر

قر ؿ.فالنسي  L.Valensiبأ ّف العائلة
باؼبسكن ىو الفضاء اؼبفضل للمدينة كالعائلة .حيث يي ّ
3

ُب الواقع ،كُب صبيع ىذا ،ىي من تعود إليها الكلمة األخّبة.

األمر الذم ييذكر ،ال ؿبالة ،حبكم آخر أال كىو :استمرارية الفضاء اغبضرم ُب اؼبغرب

العريب ما قبل االستعمار ،كفضاء منزٕب.

4

1

-Lespbet(D) L a casbah d’Alger, gestion urbaine et vide social , Alger,
OPU, 1985, p31.
2
-Lespes r(r), op, cit, P173.
3
-Valensi(L), op , cit, p53.
4
-Marcais(G) ; La conception de ville dans l’islam , in revue d’Alger, N30,
1945,p211.
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ثانيـا :بوادر نشـأة موسيقى الشعبي بالجزائر العـاصمة
...ال شك أف القرف 19ـ أخذ معو إٔب االبد شيئا ما من التقاليد الغنائية اعبزائرية
الٍب تركها بعد انقضائو ،حيث تتأىب الستقباؿ التغّبات الٍب سيفرضها القرف 20ـ  .تغّبات
أتى هبا التطور التكنولوجي الذم ٓب يستثن من رياحو العاصفة صناعة اؼبوسيقى  ،من اآلالت
إٔب تقنيات ك أدكات التسجيل الصوٌب ٍب السمعي_ البصرم ،ككذلك ـبتلف التطورات الفنية
ك العلمية ك اإلقتصادية ك السياسية الٍب سوؼ تتمخض عن عآب جديد لو قواعده ك ضوابطو
ك موضوعاتو اػباصة بو الٍب ال ترحم من ال يواكبها.
أقل ما أخذه القرف 19ـ معو ىو اعبماليات الصوتية بشكل خاص كصباليات العصر الٍب
ؿقد

كانت سائدة  ،على سبيل اؼبثاؿ على مستول اؼبوسيقى ك الغناء اغبضريْب باعبزائر ،

كانت شديدة التشابو حْب ذاؾ مع نظّباهتا التلمسانية .فلم يكن موجودا آنذاؾ فرؽ يذكر بْب
اداء الشيخة طيطمة ُب تلمساف أك يامنة بنت اغباج اؼبهدم أك الشيخ سفينجة ك السي ؿبمد
بن التفاحي ُب قصبة اعبزائر ُ ،ب حْب أصبحت اغبدكد اليوـ كاضحة اؼبعآب بْب تلمساف ك
اعبزائر إٔب درجة الكبلـ عن مدرستْب ـبتلفتْب بل ك مستقلتْب شباما عن بعضهما البعض.

1

حيث نشر باشطارزم سنة 1940ـ كتاب " اؼبوسيقى العربية" ُب باريس خبلؿ
النصف األكؿ من القرف  20كفيو مقتطفات لشهادات تضاؼ ؼبعرفة الثقافة اؼبعرضة
لئلنقراض أماـ التطور الكلونيإب اإلستعمارم  ،أكثر من ما ىو كسيلة ذبديد ؽبذه
اؼبوسيقى.حيث أنو رغم ىشاشة اؼبكانة الٍب أصبح وبتلها عمالقة الثقافة احمللية الواحلة ُب
السبات  ،إال أف اؼبوسيقى ك النصوص الغنائية كانت ال تزاؿ تشكل جزءا ىاما ُب احمليط
اليومي للمؤدين كاعبمهور على حد سواء ُب اعبزائر العاصمة .إف اؼبوثقْب ك اعبامعْب
(للماضي أك اليوـ) كما تبقى منهم  ،وباكلوف جاىدين ُب االفق صبع اؼبادة الغنائية لكي تكوف
 -1فوزم سعد اهلل،اؼبرجع السابق ،ص.167
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معلومة أك على األقل مأخوذة بعْب اإلعتبار ُب حالة إعدادىا إلسَبتيجية تأىيلها ُب الثراث
اؼبوسيقي ك الغنائي .لكن ىذا اجملهوذ ُب صبع اؼبادة ك احملافظة ك إعادة التأىيل للمواد الغنائية
ك اؼبوسيقية كاؼبدعمة من طرؼ الوسائط ك احملاكالت  ،سواء دببادرات فردية ُب بعض اؼبواقف
أك من خبلؿ بنيات مؤسساتية ،قد قامت بإنشاء قواعد ىتو اؼبوسيقى على حساب القضاء
على بعض التقاليد اؼبتعارؼ عليها .كإعطاء مسميات كأحيانا أخرل تصنيفات الٍب تصبح
على مر الزمن معطيات تساىم ُب ذبزئة ىذا اؼبوركث .
ك يعود أكال السبب ُب ذلك آلالت التسجيل الديسكوقراؼ

) ،(Discograrheأم

القرص الذم سيغّب طبيعة اإلحساس اؼبوسيقي كيقسم عدة أنواع كتطبيقات إٔب فضاء كمكاف
ؿبدكد اإلحساس  ،ففي سنة

1910ـ ًب تسجيل ُب جهاز القرامفوف

) 400 (Gramophoneقرص ُب اعبزائر كتونس ( ُ 223ب اعبزائر ُ 180 -ب
تونس) ُب برنامج ً Phathéبّ من خبللو عرض حاؿ لعدة مئات من األقراص للشماؿ

اإلفريقي ...ك ُب نفس الوقت يبكن أف نعرض مثاؿ لنفس النشاط ُب تقسيم ىذا الَباث دبا

قامت بو مؤسسة النشر لبلقراص  ،Collinأما السبب الثا٘ب فكاف يهدؼ ؼببادرة سياسية
من طرؼ اغبكومة الفرنسية اإلستعمارية من أجل إثراء فهرس ُ Teppazب إطار مشركع
مارشاؿ ُب قسنطينة.ك ما هبدر ذكره أف العديد من ىذه التسجيبلت قد تبخرت ك ٓب يوجد
ؽبا مصدر أك مكاف  ،كما ألسباب تارىبية تعود للحرب العاؼبية الثانية حيث أف عددا معتربا
)،(Baidaphone

من التسجيبلت لشركات مثل "بيضافوف"

"بوليفوف")" ،(Polyphoneباغلوفوف" )  (Parlephoneإندثرت بسبب
التفجّبات من جراء اغبرب.

1

كحسب إعتقادم اؼبتواضع  ،لقد كاف اإلستعمار الفرنسي دائما السبب الرئيسي ألىم
1

-Voir hadj meliani,revue Insaniyat, CRASC,N12, septembredecembre2000, p59.
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النكبات الٍب مر هبا اجملتمع اعبزائرم ك تراثو العريق ُب كل اؼبيادين ك لعل موسيقى الشعيب
كمؤدكىا ك شعرائها كانوا من بْب اؼبتضررين على حد سواء  ،ؽبذا حاكلت ىذه اؼبوسيقى أف
ذبد لنفسها ُب كل أزمة ك ؿبنة ؾباال تأثر ك تتأثر بو.
ُب ؾباؿ التأثر ذكر اؼبد٘ب
ؼ

أف موسيقى تلمساف ك قسنطينة قد تأثرت باؼبوسيقى

التونسية ك الشرقية  ،بينما ظلت موسيقى العاصمة ؿبافظة  ،ك لكنها أدخلت بعض اآلالت
اؼبوسيقية اعبديدة مثل الربابة (السنيَبة) بدؿ القيثارة  ،ك قد ترتب على ذلك تغّب ُب ـبارج
النغمات .كما أف موسيقى العاصمة عبأت إٔب االعتماد على اآللة ك إنباؽبا للصوت كاألداء،
حبجة أف العربة ُب اؼبوسيقى باآللة فقط  .ك لذلك قبد اؼبوسيقى عذبة ك الصناعة متقنة ،كلكن
األصوات أحيانا منكرة  ،ك يبدك أف اؼبد٘ب قد الحظ التأثّب األجنيب الفرنسي على موسيقى
العاصمة  ،فقاؿ إهنا صفحة صبيلة من اؼبوسيقى العربية ك الفن األندلسي ك لكنها "ستضمحل
مع اغبضارة الغربية" ك ال ندرم ما يقوؿ أىل ىذا الفن اليوـ ك قد مر على مبلحظة اؼبد٘ب
1

اؼبتشائمة أكثر من نصف قرف  .ك كاف بعض الفرنسيْب قد توقعوا ذلك أيضا.

لكن ىذا االنتقاؿ من زماف القرف اعبديد للغناء اعبزائرم سبثل ُب صناعة األسطوانات،
كآلة الفونوغراؼ الٍب كاف الشيخ ابو القاسم اغبفناكم األكؿ من بْب اؼبسلمْب الذم امتلك
كاحدة منها ُب كامل مدينة اعبزائر ،ك أيضا اغبركة اعبمعوية العصرية الٍب امتدت حٌب إٔب اجملاؿ
اؼبوسيقي دبقتضى قانوف اعبمعيات الذم صدر سنة 1901ـ .ككذلك النهضة الثقافية الٍب
سوؼ تشحد الوعي القومي ك الديِب ك تكسب الغناء اؼبوسيقي مكانة ىامة كأعمق  ،ك بكل
بعدىا اغبضارم ُ ،ب قلوب اعبزائريْب بذلك ٓب سبضي سول بضع سنوات عن حلوؿ القرف
20ـ باعبزائر حٌب بدأت أكٔب االسطوانات اعبزائرية تشهد النور ليفرز كضعا فنيا جديدا
بديناميكية قوية أعطت نفسا جديدا لتقاليد اؼبوسيقى ك الغناء احمللية.. .أدت ىذه اغبركية الٍب
رافقتها تطورات تكنولوجية حاظبة ُب اجملاؿ الفيزيائي الصوٌب ك ُب اجملاؿ اإلعبلمي إٔب ربط
 -1أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالثامن ،مرجع سابق ،ص.458
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اعبزائر ربطا عضويا بالتيارات الفكرية ك األدبية ك الفنية –اؼبوسيقية الٍب كانت هتب على العآب
1

.

إذف ربتل أغنية الشعيب عادة ؼبدينة اعبزائر العاصمة مكانة ُب الَباث الغنائي اعبزائرم
خاصة ك الَباث الغنائي عامة  ،بإعتبارىا من بْب التنوعات الغنائية الناذبة عن تطور الَباث
الغنائي ك اؼبوسيقى األندلسي الذم نقلو اؼبهاجركف األندلسيوف إٔب حواضر اؼبغرب العريب
بفضل توطينو ك تكييفو مع الَباث احمللي ؽبذه اغبواضر ك اؼبوركث عن حقبة تارىبية قديبة  .لعل
من بْب ميزات ىذا الفن شيوعو بْب الناس ُب ما بْب اغبربْب العاؼبيتْب  ،ك ُب فَبة حرجة ؽبا
خصوصياهتا ُ ،ب تاريخ اجملتمع اعبزائرم  ،ك تكاد تكوف الفَبة التارىبية اؼبؤسسة للثقافة اعبزائرية
ُب ـبتلف اجملاالت السياسية ك التعليمية ك التثقيفية ك الفنية  ،فقد تزامنت مع ميبلد اغبركة
الوطنية دبفهومها اغبديث ك لعلها سبثل نبتة من نباهتا ك منتوجا من منتوجاهتا الثقافية  .إٔب
جانب ذلك سبثل ىذه األغنية ظاىرة فنية ضبلت بصمات التاريخ الثقاُب لقطاع من اجملتمع
اعبزائرم الذم كاف يقيم ُب األحياء القديبة الٍب يقطنها بصفة خاصة األىإب اعبزائريوف ُب
الفَبة اإلستعمارية  ،ك من أنبها القصبة ك بلكور  ،ك قد عرفت فيما بعد شيوعا سواءا ُب
أحياء العاصمة أك اؼبدف األخرل ك خاصة منها اغبواضر  ،كأصبحت بالتإب ظاىرة فنية كطنية
ؽبا صدل ُب ـبتلف أكباء الوطن ك ُب البلداف اؼبغاربية  ،ك كذلك بْب اؼبهاجرين اؼبغاربة ُب
أركبا.

2

كاف النوع اؼبوسيقي الشعيب قبل أف يعرؼ تسميتو اغبالية يوصف بػ"اؼبديح" أك
"اؼبغريب" من طرؼ اعبمهور ك الفنانْب الذين كانوا يبارسونو ُب بداية القرف العشرين .ك من
الناحية التارىبية  ،يبكننا أف كبدد تسميتو بػ "الشعيب" ؽبذا النوع ُب الفَبة الٍب ًب فيها إنشاء
 -1فوزم سعد اهلل ،اؼبرجع السابق ،ص ،167ص.188
 -2فتيحة قارة شنتّب ،الشعيب ،خطاب  ،طقوس ك فبارسات ،دراسة ميدانية ،منشورات ابيك ،مطبعة متيجة،2007،
اعبزائر  ،ص-9ص.10
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الفرؽ اؼبوسيقية ضمن الربامج اإلذاعية باللغتْب العربية ك القبائلية ُب إذاعة اعبزائر ك ذلك ُب
عاـ 1946ـ .ك يرجع الفضل ُب ىذه البادرة اغبميدة إٔب اؼبختص الكبّب ُب اؼبوسيقى
كاؼبسؤكؿ الفِب األكؿ ُب ىذه اؼبؤسسة السيد بودإب سفّب (1999-1908ـ).

1

كترتكز موسيقى الشعيب على ما يسمى بػ الشعر الملحون الذم يتميز بطوؿ القصيدة
حيث تتكوف بعضها من  150بيت فبّا يطيل األغنية الٍب قد تصل مدهتا إٔب  40دقيقة أك
أكثر .ؽبذا فاؼبغِب اؼبتمكن من ذلك يعطى لو لقب الشيخ .أما اؼبغنْب األقل كفاءة فهم يلقبوف
باؽبواة كمن أمثلة ىذه القصائد الطويلة عنواف اؼبكناسية للحاج ؿبمد العنقى ،ما تدكـ اغبكمة،
لقركايب يا ضيف اهلل..اْب .كلكن ُب فَبة الستينات ظهر مؤلفْب جدد كملحنْب أبرزىم ؿبمد
غّبكا ُب شكل القصيدة الٍب
ػعمي ؿبمد كؿببوب باٌب الذين ّ
الباجي اؼبعركؼ ُب كسط الشعيب ب ّ
أصبحت زبتلف عن القصيدة التقليدية من حيث الشكل كاللغة.

أما الموسيقى فهي تتميز خاصة باإليقاع .ىذه اإليقاعات اؼبأخوذة ُب معظمها من اؼبوسيقى
األندلسية فلهذا يقاؿ أف موسيقى الشعيب ىي التلميذ الذكي للموسيقى األندلسية من بْب
ىذه اإليقاعات ..بورجيلة ،مسامعي ،بروالي ،روميا ،إضافة النقبلبات كانصرافات.كما
تعتمد اؼبوازين التالية :القباحي الذم يعترب ايقاع فبيز كخاص بالشعيب .بورجيلة كيعِب األعرج
أم اؼبتجانس ٍب ؼبسامعي باإلضافة لذلك ىناؾ الطبوع الٍب يبلغ عددىا  42إندثر منها 21
كاثناف ناقصتاف كىي أصبل طبوع أندلسية حيث أخذ الشعيب منها رمل اؼباية ،الزيداف ،جهركا،
غريب ،عراؽ ،ماؿ سيكا ،مزموـ ،أما الطبع اػباص باؼبوسيقى الشعيب ىو الطبع

الساحلي،

كىناؾ طبعْب يقتسماف نفس السلم ،كال تفرؽ بينهما إال األذف اؼبدربة على السماع كالتذكؽ.
2

 -1عبد القادر بن دعماش ،الربنامج ،اؼبهرجاف الوطِب ألغنية الشعيب ،كزارة الثقافة ،ط ،2009 ،4اعبزائر  ،ص.2
-2فتيحة قارة شنتّب ،اؼبرجع السابق ،ص.27

112

لكن ظهور اإلذاعة ُب اعبزائر منذ العشرينيات من القرف العشرين  ،فرض أسلوب
األداء اعبديد نسبيا الذم راج من – راديو اعبزائر -إبتداءا من أكاخر اغبرب العاؼبية الثانية على
1

يد جوؽ األخوين ؿبمد ك عبد الرزاؽ الفخارجي.

...كما ُب عهد توفبق اؼبد٘ب كانت ىناؾ صبعيات ك منظمات هتتم باؼبوسيقى كذلك
يدؿ على النشاط الذم أخذ ُب صبيع أكصاؿ الشعب ،

ك ىو النشاط الذم عربنا عنو ُب

مكاف آخر بالنهضة  .ففي العاصمة تكونت اعبمعيات اؼبوسيقية التالية :اؼبطربية كاألندلسية
2

كاعبزائرية ك الزاىية ك اعبوؽ اؼبسائي حملمد سفينجة.

لقد كاف يشرؼ على ىذه الفرؽ اؼبوسيقية كل من ؿبمد فخارجي بالنسبة للموسيقى
األندلسية  ،خليفي أضبد للموسيقى البدكية ،ك الشيخ نور الدين على اؼبوسيقى القبائلية  ،ك
الشيخ أؿبمد العنقى على ىذا النوع الذم ٓب تكن لو تسمية هنائية كاف يقاؿ عنو بأنو "اؼبغريب"
أك "اؼبغّبيب" ُب غرب الببلد أك " مديح" بالوسط حيث أتت كلمة مداحْب أك اؼبداح باؼبفرد ك
ىذه الكلمة ؽبا عبلقة بالقواؿ ك ؽبذا السبب ك ألسباب أخرل كاف يطلق على كل الشيوخ
قبل اغبرب العاؼبية الثانية تسمية م ّداح.الشيخ أؿبمد اؼبداح ( بالنسبة للعنقى) الشيخ السعيد
اؼب ّداح ( بالنسبة للسعيد لعور) الشيخ عبد الرضبن اؼبداح ( بالنسبة للسعيدم)الشيخ أضبد
اؼب ّداح إٔب آخره...لقد ًبّ ُب عاـ 1946ـ قرار تسمية " شعيب" على ىذا النوع اؼبوسيقي نسبة
إٔب الكبلسيكي األندلسي ك البدكم ك القبائلي العصرم .فإف عبارة شعيب أم "اؼبوسيقى
3

الشعبية" قد انتشرت تسميتها بعد إندالع حرب التحرير الوطِب.

ىناؾ جيل من اؼبوسيقيْب اعبزائريْب ك من اؼبغنيْب نشأ بعد اغبرب العاؼبية األكٔب
كأعطى شباره قبل الثورة ٍ.ب ؼبا حلت سنة  1954كاف ىذا اعبيل يرحل عن الدنيا تاركا كراءه
 -1فوزم سعد اهلل ،اؼبرجع السابق ،ص.167
 -2أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالثامن ،مرجع سابق  ،ص.459
 -3عبد القادر بن دعماش ،اؼبرجع السابق  ،ص.2
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ثركة من التقاليد ك األشرطة ك التبلميذ الذين كاصلوا اؼبهمة  ،ك ٓب نستطع أف قبمع سّب كل
ىؤالء فهي متفرقة ُب الصحف ك بعض الكتب ك اؼبذكرات ك الكنانيش  ،ك ىي موجودة لدل
العائبلت ك األقارب ك قد قبح السيد ؿبمد اغببيب حشبلؼ ُب تسجيل نبذة عن بعض
الفنانْب مع صور ؼبعظمهم  ،ك نعم ما فعل  .ك فبا يبلحظ أف معظم اؼبوسيقيْب كاؼبطربْب كانوا
ؼ يدرسوا اؼبوسيقى ُب معاىد متخصصة  ،ك ٓب يتقنوا لغة األداء بقراءة
قليلي الثقافة أك أميْب ٓب
القرآف الكرٙب ك ترتيلو  ،ك ٓب ىبضعوا ؼبدرسة نقدية صارمة تقيم أعماؽبم كتضعهم على احملك ك
الطريق الذم يستحقونو  ،ك إمبا ىي اؼبوىبة ك اؽبواية كبعضهم انظم إٔب اؼبغنْب ك اؼبلحنْب
بالصدفة ك ٓب ىبضع لتدريب ك ال ؼبعاناة .حقا لقد كاف بعضهم موىوبا فاعتمد على نفسو ك
ٓب ىبضع للتدريب ك اؼبراف كبدؤكا ىواة مغامرين حٌب كصلوا إٔب مستول اعتقدكا أنو يؤىلهم
للجلوس على عرش الفن  .ك معظمهم إعتمد على اؼبوسيقى األندلسية الشعبية يدندف أك
يرطن هبما  ،ك كبلنبا نوع من اؼبوسيقى الٍب تسَب عيوهبم عن عيوف النقاد ك اؼبتذكقْب  .فهذه
اؼبوسيقى أصبحت _رغم رأم عمر راسم فيها_ىي ضبار اؼبوسيقيْب على غرار ضبار الشعراء
(حبر الرجز) يستقلها كل غاك ك كل طاك ك كل عاك

 .كلكن ال بد من استثناء من ال

يستحقوف ىذا اغبكم ك ىم الذين درسوا كتعلموا ك عانوا حٌب كصلوا إٔب مرحلة اعبودة ك
1

اإلتقاف ك اإلبداع مثل ؿبمد إقربوشن.

ثالثـا :جمهور موسيقى الشعبي و المصطلحات المقترنة بها في القصبة:
إف تغلغلنا داخل ميداف موسيقى الشعيب كصبهورىا دبدينة اعبزائر ساعدنا على اكتشاؼ
موسيقى الشعيب ليس فقط كظاىرة فنية كإمبا كحدث اجتماعي كفبارسة زبضع لشركط كقواعد
موضوعة من طرؼ مستهلكيها كذلك ألننا ٓب نعزؿ ُب تناكلنا اؼبوسيقى عن اجملتمع الذم
2

يستهلكها كيبارسها كوبيط هبا كوبافظ عليها.

 -1أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالعاشر ،مرجع سابق369 ،ص.
 -2فتيحة قارة شنتّب ،اؼبرجع السابق ،ص 14
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أ -

جمهور الشعبي:

يدؿ لقب الذواقين (مصطلح شعيب أطلقو صبهور القصبة على نفسو) أذف على حب
اؼبوسيقى كفهم لكالم كمعرفة لههووات كالتمييز بينهما .فهو االطبلع الشامل على الرصيد ُب
1

ؾبملو شعرا كموسيقى .كما يدؿ خاصة على إحَباـ طقوس السماع أثناء اؼبمارسة اؼبوسيقية.
كما يبلك الذكاقوف لغة خاصة هبم تتكوف من مفردات كعبارات تشكل ما يسمونو
"علم الشعيب" حيث ربمل موسيقى الشعيب مفردات خاصة ال قبدىا ُب األنواع اؼبوسيقية
األخرل حيث يعرب "الَبياش" عن العزؼ "بالشيخ" رئيس الفرقة..إْب .كككل خطاب يعتمد
خطاب ؾبتمع حبثنا حوؿ معرفة موسيقى الشعيب معرفة تقنية كنظرية .تعترب معرفة الشعيب من
الناحية اؼبوسيقية (التقنية) ؽبواكات .كمن الناحية النظرية (النصوص الشعرية) "لكبلـ" أساس
الذكؽ الذم يعتمد عليو لقبهم ،فالذكاقْب ىم الذين يبلكوف الكفاءة ُب شرح لكبلـ كمعرفة
2

ؽبواكات كالتمييز بينها.

 ...كتسمى أماكن تأدية موسيقى الشعيب احملشاشات كما تسمى أيضا الدبكيات كوهنا
موجودة ُب الطابق ربت السفلي كىي حسب الشهادات الشفوية الٍب صبعناىا مكاف مزدكج
الوظيفة بْب النهار كالليل فهي هنارا عبارة عن مقهى ،كتتحوؿ ليبل إٔب مكاف ؼبمارسة
اؼبوسيقى ،كىي تضم من اآلالت اؼبوسيقية كتعترب مكانا للقاء اغبشايشية .ىي عادة مكاف
ضيق كمظلم يدؿ على هتميش الثقافة اعبزائرية من طرؼ اؼبستعمر من احملشاشة .خرجت ىذه
اؼبوسيقى لتحتضنها مقاىي القصبة كاألحياء اجملاكرة ؽبا ،أشهرىا مقهى 'مبلكوؼ' الذم كاف
3

ملكا خاصا للفناف اغباج العنقى كالذم يواصل نشاطو إٔب يومنا بفضل ابنو الصغّب اؽبادم.

 -1نفسو ،ص.28
 -2نفسو ،ص-88ص.92
-3ينظر فتيحة قارة شنتّب ،نفسو ،ص 29
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أف ما يبدكا كاضحا من خبلؿ ىذا التصور االجتماعي للموسيقى يتمثل ُب اآلٕب
كميداف ؼبمارسة موسيقى الشعيب دبدينة اعبزائر ،كمن خبلؿ التسمية ذاهتا "عرس الرجاؿ"
يظهر التقسيم اعبنسي للموسيقي ،حيث سبارس كتسمح موسيقى الشعيب من طرؼ الرجاؿ
دكف النساء "فالسماع" كطقس يعرفو الرجاؿ كال تعرفو النساء ،رغم أهنن تشاركن الرجاؿ ُب
تفاصيل اؼبرافقة اؼبوسيقية كذلك ببث الزغاريد ُب اللحظات اغباظبة كاؼبواتية كاؼبناسبة لذلك.
فمشاركة النساء تعترب دبثابة القاعدة اعبمالية لسماع ىذه اؼبوسيقى رغم تصنيفها الرجإب ُب
1

اجملتمع العاصمي.

تعترب الرجلة تصور مرتبط دبوسيقى الشعيب كمن وببها كىذا ما نلمسو أكال من الناحية
الشكلية للفرقة اؼبوسيقية الٍب ربتوم على موسيقيْب دكف موسيقيات عكس فرؽ موسيقى
األندلسي مثبل ،الٍب تشارؾ فيها النساء كالرجاؿ معان .ىذا رغم ارتباط موسيقى الشعيب اؼبباشر
دبوسيقى األندلسي.فموسيقى الشعيب ما ىي إالّ موسيقى تولّدت ُب أحضاف موسيقى
2

األندلسي الٍب أخذت منها الكثّب.

ب  -طقوس جمهور موسيقى الشعبي والمصطلحات التي إقترنت بها:
 - 1اآللي :يطلق اسم اآلٕب على الفرقة اؼبوسيقية الٍب يتم استدعاؤىا باؼبنزؿ.
كتتكوف عادة من طبسة أعضاء باإلضافة إٔب اؼبغِب ٍب يتوزعوف على النحو التإب:
مهمتو تكمن ُب العزؼ
رئيس الفرقة كالذم يل ّقب بػ "الشيخ" بغض النظر عن سنوّ ،

على اآللة الرئيسية كىي "لوتار" أك اؼبوندكؿ كتسمى تقنية العزؼ ُب لغة صبهور موسيقى

الشعيب "بالَبياش" .كللموندكؿ قيمة كرمز صبإب-اجتماعي .فهي آلة "رجالية" يعزؼ عليها
جلوسا .تبُب تقنيات العزؼ على مدل التحكم فيها كمدل التعامل االرذبإب مع ىذه اآللة
"السحرية" .فبا هبعل من ىذه القعدة اؼبوسيقية "مسرحا للحركة" كُب ىذا الصدد تقنيات
 -1نفسو ،ص 35
 -2نفسو ،ص40
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خاصة ببعض الفنانْب كعمر الزاىي كتقنية رقم  8اؼبعركؼ هبا .أم أنو أثناء العزؼ كاف يرسم
يعرب عن التمكن الكبّب كاالتقاف القوم إٔب حد االرذبالية كىي
شكل  8بطريقة أفقية كىذا ما ّ
ميزة من فبيزات الشعيب أيضا.كعلى يبْب الشيخ يأٌب العازفاف على آلة الباقبو يعرفاف باسم
"عبناحتْب" ،فهناؾ "عبناح ليمن" األيبن كىناؾ "عبناح ليسر " .فاأليسر األكؿ يعزؼ ُب
الصوت اغباد كالثا٘ب ُب الصوت الغليض كنبا يعزفاف ما يسمى "غبن كعبواب" ،كاعبدير بالذكر
أف ىذه اآللة كصلت إلينا من إفريقيا الغربية ككانت تستعمل ُب البدايات األكٔب ُب موسيقى
1

اعباز .أدخلت بعد ذلك إٔب أمريكا الشمالية كاعبنوبية.

 - 2القعدة :القعدة كلمة شائعة االستعماؿ لدل صبهور موسيقى الشعيب .كىي

كلمة مشتقة من فعل قعد ،كىو مرادؼ فعل جلس ،جلوسا .فكلمة القعدة ُب موسيقى
الشعيب تشّب إٔب طقوس ظباع موسيقى الشعيب ،كالٍب تتمثل ُب ذلك اعبلوس اعبماعي
ؼبستمعْب أكفاء من أجل ىدؼ كاحد كىو السماع اؼبتمعن .تتحكم فيو األعضاء الفيزيولوجية
كالٍب تتأثر باحملتول الثقاُب كالذم يعرب عنها بعبارة "األذف اؼبوسيقية" ؼبوسيقى ما كالٍب ذبعلنا
ـبتلفْب ُب عامية السماع .فالسماع ينضمو اؼبضموف السوسيو-الثقاُب الذم ينتمي إليو
اؼبستمعوف .يغذم السماع اػبطاب الذم وبملو اؼبستمعوف حوؿ اؼبوسيقى .أما بورديو
يتحدث عن العْب دبعُب الرؤية لدل صبهور الفن التشكيلي كيقوؿ عنها أهنا تاج تارىبي كتعيد
إنتاجو الَببية.كتعد كضعية اعبلوس من الطقوس اؽبامة كاؼببدئية لسماع ىذه اؼبوسيقى الٍب
"نسمع" فهي عبارة عن مّباث ظبعي .فالسماع حسب ما يتصوره الذكاقوف ال يتم كقوفا فمن
اؼبستحسن اعبلوس اؼبنضم كاؽبادئ .كىي الصفات االهبابية اؼبرتبطة هبذه اؼبوسيقى .فاعبلوس
ىي حالة ككضعية جسدية كيرافق اعبلوس كحالة جسدية أفكار ركحية كأدبية أخرل ،حيث
يرمز اعبلوس إٔب معا٘ب اؽبدكء كاالنضباط كاعبديّة ،الٍب تعطي الطابع الطقسي كالركحا٘ب
للػ"القعدة" للوصوؿ إٔب حالة "اػبلوم" .كما تعرب القعدة على طقوس ظباع موسيقى الشعيب،
2
كالذم يسمى ُب لغة الشعيب "بالذكؽ" كيسمي اؼبتذكقْب "بالذكاقْب"...
 - 1نفسو ،ص42-41
 -2ينظر فتيحة قارة شنتّب ،اؼبرجع السابق ،ص51-50
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 - 3التندة :تتمركز التندة ُب اؼبركز "الوسط" كنقطة للجمع ما بْب الفرقة اؼبوسيقية
كاؼبستمعْب كيفصل بينها مائدة " التبناج" .تشّب ىذه اؼبفردة إٔب كلمة موجودة ُب اللغة
اعبزائرية كىي من "البنّة" أم اغببلكة كىي عكس اؼبرارة .فالتبناج يشر إٔب األكل اػبفيف حيث
يكوف للنوعية دكر أكرب من الكمية .فالتبناج يشّب إٔب األكل بكميات قليلة كذلك هبدؼ
توليد الطاقة عند أعضاء الفرقة اؼبوسيقية طوؿ مدة السهرة .فاألكل نشاط طبيعي كسائر
النشاطات األخرل اؼبرتبطة جبسم االنساف ،إال أنو ال يوجد ميداف أكثر خضوعا للمعايّب
1
كالطقوس كاألكل اعبماعي.
 - 4الخلوي :ىنا يشار بو إٔب ذلك السماع الطقسي كالركحي حيث ينتج
اإلختبلء دبعُب "الكبلـ الذم يؤدم إٔب حالة اػبلوم".ك ؽبذه الكلمة اؼبفتاح أنبية كبّبة فهي
توحي حبركة موازية ما بْب كل من اؼبقدس كاألسطورة كالطقوس .فبْب ذبربة اؼبقدس كاؼبادة
مبجل ،فهو امتثاؿ
اؼبقدسة مواقف الفاعل التقديسية الٍب تتمثل ُب الوقوؼ أماـ ما ىو ّ
كتبجيل للمعُب قبل كل شيء .كيعرب اػبلوم عن انتباه موجو عاطفيا فهو حالة شعورية يرقى
إليها "الذكاؽ" من ىبلؿ تذكقو 'لكبلـ' أم النصوص الشعرية اؼبغناة .فهي دبثابة االختبلء مع
النصوص الشعرية دبراحلها كسلوكاهتا ،فهو يعِب الَبكيز على الكبلـ ُب البحث عن اؼبعُب
2
للوصوؿ إٔب "عآب آخر".
ك ينقسم اػبلوم ُب مراحل اإلستماع إٔب ىذه اؼبوسيقى إٔب قسمْب:
أ  -التمرينة:

فهي طقس الدخوؿ ُب "اػبلوم" كىي بداية السّبكرة اؼبوسيقية كىي تشّب إٔب تلك
العملية االختبارية لآلالت اؼبوسيقية الٍب يقوـ هبا كل أعضاء الفرقة اؼبوسيقية لتدقيق كضبط
آالهتم .كذلك بعزؼ غبن طويل سواء على رمل ماية أك لغريب (طبوع أندلسية) ،كذلك هبدؼ
ذبريب اآلالت اؼبوسيقية كيسمى ُب لغة الشعيب اؼبوسيقية تقعيد الدكزاف دبعُب تدقيقها

 -1نفسو ،ص 60
- 2نفسو ،ص62-61
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كضبطها .فالتمرينة ىي عملية تقنية تتمثل ُب تقوٙب كذبريب كتعديل اآلالت اؼبوسيقية الوترية
1
كاآلالت االيقاعية ؛ كتدكـ مدة التمرينة من  15إٔب  20دقيقة.
ب " -اله ّدي":

ك ىو طقس إعبلف اػبركج من "اػبلوم" ينتمي عرس اآلٕب تقليديا كبصفة متكررة
برقصة تسمى رقصة اؽب ّدم .فهي صفات الطقوس التكرار كما زبصص لتلك الرقصة أغنية
طقسية كذلك تعلن عن انتهاء العرس كختامو .كىي أغنية ربث على الرقص ،حيث ينهض
اغباضركف كإف ٓب نقل كل اغباضركف كبارا كصغارا للرقص على كزف

اله ّداوي كمنها تسمية

الرقصة باؽب ّدم كىي اختصار لئليقاع اؼبوسيقي اؽب ّداكم كىي رقصة ارذبالية تعتمد على حركات
خاصة من إكبناء اعبسد تارة كتعديلو تارة أخرل ،مع كضع اليدين كراء الظهر تارة كرفعها عاليا
تارة أخرل .يتوجو الراقص بيديو إٔب األسفل ككأنو يبدم العبلقة باألرضٍ .ب ينحِب تارة كيقفز
تارة أخرل ،مشجعا ُب ذلك القفز الراقص بصيحات مكثفة كالتصفيق اعبماعي ،حيث يصبح
الكل مسانبا كمشاركا ُب اغبفل دبشاركة النساء الٍب تبعث تشجيعاهتن بزغاريد مكثفة كمطولة
دكف مشاركتهن ُب الرقص خبلفا لبعض اؼبناطق باعبزائر كمنطقة األكراس اعببلية مثبل .ك وبل
2

الضجيج ؿبل اؽبدكء كالصمت كاالستماع اؽبادم.

 المبحث الثالث :أىم أعالم موسيقى الشعبي في الجزائر
العاصمة:
أوال :الجـيل الــأول(ال ّـرواد)

 - 1الشيخ عبد الرحمن المنيمش:
كاف عبد الرضبن اؼبنيمش من مواليد العاصمة ُب زمن ؿبدد ُب النصف الثا٘ب من القرف
اؼباضي .ك لعلو كاف من ذلك اعبيل الذم عاصر مرحلة التهدئة الٍب تعِب كبح اؼبقاكمة الشعبية
ك مراقبة أصوات اؼبداحْب ك قيل إف اؼبنيمش كانت لو ذاكرة قوية ك صوت صبيل ،كاستطاع أف
-1نفسو ،ص67
-2نفسو ،ص70
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وبفظ صبيع النوبات أك القوالب اؼبوسيقية  ،ك أنو عزؼ على اآلالت التقليدية كغّبىا مثل
1

القيثارة ك الرباب ك الكمنجة الٍب كاف يفضلها على غّبىا .

ك يقاؿ إف الشيخ ؿبمد اؼبنيمش أستاذ السيد محمد سفينجة  2كاف يعرؼ ُب الصنعة
الواحدة عشرات النوبات بأصواهتا .ك بعد ىذه اؼبعلومات الفنية ك العملية يقدـ االستاذ عمر
راسم معلومات تارىبية  ،فهو ال يستغرب فبا ركم عن الشيخ اؼبنيمش مثبل  ،ألنو رأم بنفسو
ديوانا خبط إماـ اعبامع الكبّب الشيخ عبد الرضبن بن األمْب ،

جد شيخو قدكر األمْب إماـ

مسجد سيدم عبد الرضبن الثعاليب .فإذا ُب ديواف أربع ك عشركف صناعة أك غبنا ،

كلكل

صناعة نوبات كثّبة منها ما يزيد عدد مصدراهتا على العشرين ك كاف الشيخ عبد الرضبن بن
األمْب يتقن الفن (اؼبوسيقى)  ،ك وبسن تلك النوبات كلها ك كاف ُب عصره ىو رئيس
القصادين (باش قصاد )  ،كىي كظيفة تشريفية ،كاف يتقلدىا من يتقن الفن ك وبسن تأدية
تلك النوبات كلها  ،ك يتؤب هبا إدارة صباعة من القصادين أك الفنانْب الذين يتغنوف دبدح
الرسوؿ (ص) باألناشيد أياـ اؼبولد النبوم الشريف ُب اؼبساجد ك األضرحة ك الزكايا  .كيأسف
الشيخ عمر راسم على أف الديواف الذم سبق أف رآه قد ضاع ُب اعبزائر كل ما كاف ينبغي أف
متفاخر بو ...ك ٓب يبق ألىلها ُب ىذا الباب إال قليل  .لكن ىذا القليل الذم بقي يعترب أصح
ُب نظره فبا بقي عند اؼبغاربة ك التوانسة ...ك كذلك اللبنانيْب ألف ُب نطقهم رقة تضعف قيمة
اللحن الفنية .كما أهنم اخَبعوا زيادة على األصل أنفاسا غّب موافقة ؼبيزاف الصنعة ك نسبة
األصوات ُب الغالب .ك ىكذا اىتمت اعبزائر باحملافظة على اؼبوسيقى األندلسية ،كما اىتم
أىل اغبديث بصحة الركاية فكاف أعياهنا ك علماؤىا يتنافسوف ُب حفظها ُب الصدكر ك إتقاهنا
 ...ك أشدىم حفاظا على ذلك الشعراء العلماء الذين تنافسوا ُب إنشاد "اؼبولديات" ك قياسها
عل نظاـ األنغاـ األندلسية  .ك يكفي دليبل على ذلك أف الذم أدخل األغباف اؼبوسيقية ،
 -1أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالثامن،مرجع سابق468 ،ص.
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.38
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ثقيلها ك خفيفها  ،حسب القواعد العلمية ُب األناشيد كاؼبوشحات ىو الشاعر أضبد بن عمار
....ك كاف يشارؾ بن عمار ُب اإلنشاد األئمة كالفقهاء ،ك قد سار الكثّب منهم على منوالو
1

من بعده  .ك منهم أضبد بن القبطاف إماـ اعبامع اعبديد .

كما ذكرنا أف من تبلميذ الشيخ اؼبنيمش قبد ؿبمد بن علي سفنجة الذم أخذ عنو
ركا٘ب الفرنسي أكؿ ىذا القرف ك اعتربه "اؼبعلم" األكؿ ُب ىذا الفن .ك توُب سفنجة سنة1912
 ،ك دفن بضريح الشيخ الثعاليب .ككاف سفنجة ؿبل تقدير تبلميذه ك جيلو حٌب أف صورتو
ظلت معلقة ُب قاعة اعبمعية اؼبوصلية زبليدا لو .

كاستطاع سفنجة أف هبمع من حولو من

تبلميذ شيخو اؼبنيمش  ،ك منهم عبد الرضبن سعيدم .ك عند كفاة سفنجة خلفو سعيدم ىذا
 ،فواصل مع زمبلئو تبلميذ سفنجة ،مسّبتو ُب اغبفاظ على الَباث اؼبوسيقي  ،ك منهم الشيخ
زعيبق الذم كاف يعزؼ أيضا على الكمنجة ٍ ،ب أضبد سبٍب  .ك من جيل سفنجة نذكر عبد
الرضبن األكحل ك ؿبمد فخارجيٍ ،ب تبلميذنبا مثل عبد الرضبن بن اغبسْب ك عبد الرزاؽ
فخارجي  .ك من تبلميذ قندين :أضبد سرم ك ؿبمد خزناجي  .كىكذا جيبل بعد جيل نبلحظ
أف بعض العائبلت كانت تتوارث الفن اؼبوسيقي ،كما كانت عائبلت أخرل تتوارث القضاء
كالتعليم ك الطب كبعض اؼبهن األخرل.

2

أما بالنسبة للفَبة اؼبعاصرة فإف الشيخ اغباج ؿبمد العنقاء الذم قبح ُب إضفاء ىيأة
موحدة للنوع الشعيب ك ىو جانب مرجعي إٔب القيمة األدبية ك الشعرية ك تطبيق إيقاع مبلئم
ّ
للطاقة اغبيوية للسكاف الشباب ُب ؾبموعو ك من الواضح أف مسانبة األساتذة اآلخرين ؽبا

أيضا فائدهتا  ،ك لنذكر على سبيل اؼبثاؿ الشيوخ مصطفى ساهبي اؼبلقب بالشيخ الناظور ك
اغباج مريزؽ ك سعيد اؼبداح ك ؿبمد قبايلي ك خليفة بلقاسم ك اغباج منور ك تيجيِب بن رازـ ك

 -1أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالعاشر ،مرجع سابق ،ص-366ص.367
 -2أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالثامن ،مرجع سابق ،ص -468ص.469
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دضباف اغبراشي ك ؿبمد مارككاف ك علي مباركي ك اغبسناكم ك سليماف عازـ ك ىم ك ما قبلهم
الذين شكلوا اعبيل األكؿ 1.ك كمثاؿ نذكر بعض النماذج بالتفصيل :
 - 2الشيخ مصطفى الناظور(1874م1926-م):
ُب سنة  1919كاف الفن الشعيب ُب اعبزائر وبتكره الشيخ مصطفى الناظور ك كاف
العنقاء من تبلميذه اؼبواظبْب على حضور ؾبلسو ك جوقتو بل حٌب ُب تنقبلتو.

2

كإسمق مصطفى ساهبي ،كيعرؼ باسم مصطفى ناظور أصلو من منطقة كالد بللمو
ُب األخضرية (البويرة)  ،كلكنو كلد ُب مدينة بوزريعة يوـ  03أفريل  .1874كانت خطوتو
الفنية مع بداية القرف العشرين ،كذلك بآداءه للمدائح الدينية كمنشد

 .كحسب اؼبؤرخْب

اؼبوسيقيْب ىو من قاـ بوضع أسس مبوذجية لؤلغنية اعبزائرية العصرية أك ما يعرؼ اليوـ بطابع
الشعيب ،كقد كاف من مبادئو رفض تسجيل أعمالو على اسطوانات .أقاـ ُب اؼبغرب األقصى
خبلؿ الثبلث سنوات األكٔب للحرب العاؼبية األكٔب  ،كجاء منو بقصائد أخرل مغربية بدأ هبا –
إضافة إٔب القصائد اعبزائرية كقصائد بن خلوؼ كبن مسايب –

أعمالو النموذجية الٍب

احتذل هبا فيما بعد خاصة ُب طابع الشعيب .
قبل ذىابو إٔب اؼبغرب األقصى كاف يتتلمذ على يد الشيخ عبد الرضباف اؼبداح اؼبنشد كشيخ
حضرة سيدم عبد الرضباف الطاليب .كانت فرقتو اؼبوسيقية تتكوف من الشيخ قويدر بن ظباعيل
ضارب على الدؼ ،كالشيخ مصطفى دريوش عازؼ على النام كاغباج عبد القادر أيضا
عازؼ على النام .كٓب يكن منافسو ُب ذلك الوقت سول الشيخ سعيد دريس
كاف منبع إؽبامو الفِب كـبزكنو اؼبوسيقي بالدرجة األكٔب ىي قصائد الشيخ ؿبمد بن ظباعيل
كالد الشيخ قويدر بن ظباعيل ُ.ب بداية العشرينات من القرف اؼباضي أضاؼ إٔب فرقتو آالت
أخرل كالطنبور .ففي عهده ٓب تكن الدربوكة مستعملة بصفة رظبية ُب الفرؽ اؼبوسيقية ،إال ُب
 -1عبد القادر بن دعماش  ،اؼبرجع السابق ،ص.3
 -2أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالعاشر ،مرجع سابق373،ص.
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.

عاـ  1926العاـ الذم توُب فيو ،حيث يعود الفضل ُب إضافتها إٔب تلميذه اغباج ؿبمد
العنقى.1
2

 - 3الحاج أمحمد العنقا الملقب بـالكاردينال(1907م1978-م):

آيت أكعراب ؿبمد إيدير ىالو ىو االسم اغبقيقي للحاج ؿبمد العنقا اؼبولود بالقصبة
(اعبزائر العاصمة) ُب  20مام  1907من عائلة بسيطة ترجع أصوؽبا إٔب بِب جناد ُب تيزم
كزك كالده ؿبمد بن حاج سعيد  ،كأمو فاطمة بنت بوصبعة الٍب ٓب تذخر جهدا ُب السهر على
تربيتو ك تعليمو  ،فبعد اؼبدرسة القرآنية ينتقل إٔب اؼبدرسة العمومية كيقضي هبا بضعة سنوات
ليغادرىا كىو ُب اغبادية عشر من عمره ليباشر العمل ُب اغبياة اليومية اكتشفو الشيخ الناضور
ك أعجب بو كثّبا فضمو إٔب فرقتو اؼبوسيقية كعازؼ على آلة الدؼ كىو مازاؿ طفبل صغّبا .
ٍب كاصل العنقا اؼبشوار الذم بدأه مع شيخو رغم معارضة كالده الذم ىدد ك كعد ك ضرب
لكن حب الفن كاف أقول  ،فرضخ الوالد لؤلمر الواقع كالشيء الذم كاف يلفت االنتباه عنده
ىو قدرة ك سرعة االستعاب رغم صغر سنو ك بساطة مستواه الدراسي .ك بعد العزؼ على
3

الدؼ ،تعلم العنقا العزؼ على آلة اؼبندكلْب الٍب أتقن استعماؽبا بعد مدة قصّبة جدا...

ك ُب أكائل اػبمسينيات برز ؿبمد العنقاء بعد أف مر دبراحل ُب حياتو جديرة باالعتبار
حٌب كصل إٔب رئيس جوقة اؼبوسيقى الشعبية .كتب عنو بوقطاية مقالة تتبع فيها مراحل حياتو
منذ ميبلده سنة  1907ك ظباه صاحب مدرسة ُب الفن الشعيب  .كُب سنة  1919كاف الفن
الشعيب ُب اعبزائر وبتكره الشيخ مصطفى الناظور ك كاف العنقاء من تبلميذه اؼبواظبْب على
حضور ؾبلسو ك جوقتو بل حٌب ُب تنقبلتو .ك ؼبا توُب الشيخ الناظور سنة

 1926سبلكت

-1ؽ ث،مقاؿ  ":الشيخ الناظور ساىم ُب تغيّب مبلمح أغنية الشعيب "ُ ،ب إطار ندكات اؼبهرجاف الثقاُب  ،نشر ُب
الفجر يوـ،2010-08-30اؼبوقع االلكَبك٘ب  http://www.djazairess.com/alfadjr/159584اليوـ
 2014-11-23الساعة 17:18
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.39
 -3ينظر أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالثامن ،مرجع سابق  ،ص .472
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العنقاء مشاعر اليأس خوفا على ضياع ما تعلمو .توقف العنقاء فَبة عن تعاطي الفن الشعيب ك
التحق بضريح عبد الرضبن الثعاليب ك عاش أجواء اؼبدائح النبوية ك حياة اغبضرة الصوفية ك
األناشيد فانتعشت ركحو ككجد ضالتو ك الزـ ىناؾ الشيخ علي األكحل الذم أخذ عليو
العنقاء قواعد الفن الشعيب .ك بعد أف أجازه ىذا الشيخ على طريقة القدماء أخذ العنقاء وبيي
ك يسجل األسطوانات ،كما عمل ُب اإلذاعة ك زبرج على يديو عدد من الفنانْب الشعبيْب .ك
ُب سنة _ 1954ك ىو العهد الذم هبمنا_أصبح العنقاء رئيسا للجوقة الشعبية الرظبية لئلذاعة
.1
كُب ىذه الفَبة افتتحت دار اإلذاعة كاستدعي رفقة العديد من فنا٘ب تلك الفَبة
كالشيخة يبينة بنت اغباج اؼبهدم كاغباج العريب بن صارم لتسجيل عشرات األسطوانات الٍب
عرفت قباحا كبّبا ُب ذلك الوقت عرؼ اغباج العنقا بعد ىذه الفَبة قباحا كبّبا كذباكز صيتو
حدكد اعبزائر إٔب منطقة اؼبغرب العريب بكاملها .ككانت أغلبية تسجيبلتو عبارة عن مدائح
دينية الٍب كاف اؼبرحوـ العنقا يتقن أداءىا  ،ككاف كثّبا ما يغِب "القواؿ" أماـ أصدقائو اؼبقربْب أك
ُب اغبفبلت بعد ذىاب اؼبدعوين قصائد من تأليفو يعرب فيها أحزانو  ،أك غرامو بألفاظ رقيقة
كعذبة كمع مركر األياـ ك اكتساب اػبربة  ،كاصل اغباج العنقا مسّبتو الناجحة إٔب أف اكتسب
مكانة مرموقة ُب دنيا الفن ُب ببلدنا كخارجها كلقبوه دائما "بأبو الشعيب" لكنو كاف يصحح
بتواضع كبّب أنو ليس أبو الشعيب  ،كخصوصا كأف ىذا النوع من اؼبوسيقى الشعبية ٓب يعرؼ
طواؿ تارىبو تقدما حقيقيا إال بفضل ؾبهودات فئة قليلة أمثاؿ الشيخ دكيوش

،كعبد الرضباف

2

اؼبداح،كسعيد اغبسار كغّبىم.

منذ بداياتو اؼبوسيقية سبكن العنقا من ترصبة أعماؿ أساتذتو

 ،خصوصا الشيخ

الناظور  ،الشيخ السعيدم ك تأثره باؼبدرسة الدينية لعبد الرضبن الثعاليب كمبلحظ بسيط
 -1أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالعاشر ،مرجع سابق ،ص .373
 -2ينظر أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالثامن ،مرجع سابق ،ص .472
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لسماع الشورل الٍب اختص هبا اؼبداحوف .لقد سبكن من أخد ذبربة حرفة اؼبوسيقى من خبلؿ
ليإب (اغبنايْب)،ككذلك من خبلؿ اؼبغنيْب اؼبؤديْب للسلوانيات ك بعض القصائد اؼبلقنة عن
الناظور .لقد خلف العنقا أستاذه ما ظبح لو بالتحكم باألداء الصوٌب كاؼبوسيقي،مؤديا على
رأس فرقتو اؼبوسيقية كناشا غنيا من خبلؿ مؤلفات أساتذتو .كؿبافظا على النص الغنائي ،سبكن
العنقا من إعطاء ؿباضرات حرة من إوبائو ،مبتكرا  ،مع ّدال للتوزيع اؼبوسيقي األصيل  ،مثبتا
مقدرتو من خبلؿ مندكلو ك صوتو الغّب عادم .لقد برىن اغباج ؿبمد العنقا من خبللو حدسو
 ،عمق كاريزميتو ك توزيعو اؼبوسيقي على قصائد الشعراء اؼبغاربيْب .لقد علّم سيد أضبد ابن
عرفو على كل أعماؿ الشعراء اعبزائريْب خصوصا
زكرم جل القصائد للعنقا سنة  1927ـ  ،ك ّ

:سيدم ػبضر بن خلوؼ،سيدم ؿبمد بن مسايب  ،سيدم قدكر العاشورم  ،الشيخ قدكر ك
ؿبمد بن ظباعْب  ،الشيخ مصطفى الدريوش ك الشيخ القبابطي .كذلك ىناؾ الشعراء اؼبغاربة
الذين اكتشفهم ُب مدينة فاس  ،من خبلؿ إجتماع للشعراء العرب الكبار ك الذم ترأسو
الشيخ ؿبمد اؼبغّرم سنة 1932ـ ،حيث أف جل ىؤالء الشعراء اؼبشاركْب بلغ صيتهم ما كراء
اغبدكد اؼبغاربية ك نذكر من بينهم  :سيدم ؿبمد بن علي  ،سيدم عبد العزيز اؼبغراكم ،
الشيخ بن سليماف ،الشيخ إدريس العاؼبي كالشيخ النجار  .ككموزع أصبح العنقا مؤلفا ألكؿ
عمل لو ظبي بػ اؼبندكزا  1.ك الٍب تقوؿ ُب أحد أبياهتا:
نبتدا نظمي باسم اهلل ك الصبلة على اؽبادم سيدم البشر
صلي اهلل عليو ما شفات شبادم بغيت الن ػػظر
ك الرضا على صحاب سيد األسياد سيد بوبكػػر
ك على سيف اإللو غاية مراد مات بالغ ػػدر
كاف مداحهم بالصوت أنادم طوؿ الع ػػمر

شافع لعباد ُب اغبشػػر

ك ما صاب من السما مطر
عثماف ك عمر مشتهػػر
كافح اؽبود بالق ػػدر
ُب القريات ك الدشػػر
1

-Voir Rabah Saad Allah , Alhadj Amhemed Alanka , edition LA
CASBAH ; Algerie,1980 ; p119.
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1

حملمد شامخ الق ػػدر

فرحي فرح اليتيم موسم لعيادم خطر ازى ػػر

ألفها بعد عودتو من البقاع اؼبقدسة  ،كما ألف ع ّدة أعماؿ شعرية دينية أخرل .كللحاج
مواضيع أخرل تطرؽ ؽبا مثل اعبماؿ  ،الطبيعة  ،الشبيبة ،اغبب  ،ك الرحيق اؼبختوـ الذم دكما
ما الزمو ك تطرؽ اليو ُب معظم مواضيعو سبثل ُب عمقو الركحي الديِب أال ك ىي الرضبة اإلؽبية.
أعطى ىذا الفناف العبقرم الكثّب من العمل ك اعبهد مدة

 50سنة من حياتو للفن ككوف

اؼبئات من الطلبة الذين أصبحوا من كبار فنا٘ب ىذا النوع كأكرب قدرات العنقا أنو سجل ىذه
اؼبوسيقى ،كعلمها لغّبه فطبع فنهم بأسلوبو كطريقتو ُب األداء  ،كخلد قصائد كاف يبكن أف
تزكؿ ك ألبسها ثوبا من األنغاـ بفضل عبقريتو كأصالتو الفنية .كما أدخل رغم إمكانياتو
احملدكدة ذبديدات ُب اػبانات كاالنسجاـ كالتناغم"الطبوع" كُب اغبوزم بصفة عامة.

كيبكننا

القوؿ أف العنقا قد قبح إٔب حد كبّب من إنقاذ الشباب اؽباكم للموسيقى من طغياف األغا٘ب
الغربية،

أك األغا٘ب الٍب ال عبلقة ؽبا بالفن كال بأصالتو

توُب اغباج ؿبمد العنقا ُب  1978/11/23باعبزائر العاصمة تاركا كراءه فنا موسيقيا متميزا
ُب اللحن ك ُب األ داء من أشهر ما أدل "اغبماـ اللي ربيتو مشى علي" " ،اغبمد هلل مابقاش
2

استعمار ُب ببلدنا" "،سبحاف الو يالطيف" كغّبىا من القصائد.

ىذه ىي الشخصية الٍب عبقريتها كانت مرتبطة بػ 'العلقة' إٔب أف أصبح اظبو كطائر
الفينيق 'العنقاء' مع أغلب قصائده الشهّبة  ،اؼبعركفة ُب الكناش اؼبوسيقي الشعيب مثل قصيدة
'الشهدة' لسيدم ػبضر بن خلوؼ ك 'اؼبكناسية' لسيدم قدكر العاؼبي  ' ،يوـ اعبمعة 'ؼببارؾ
السوسي '،ضيف ا هلل 'عبيبلٕب متّبد  ،ك 'ىاجو لفكار ' للبورشيدم 'سوالف مرٙب ' ؿؿقبار ،

-1عبد الكرٙب عميمور  ،ديواف  ، 2008منشورات ؿبافظة اؼبهرجاف الوطِب الغنية الشعيب  ،كزارة الثقافة،2010 ،
ص.62
2
-Voir Rabah Saad Allah , op,cit ; p119-p73-82.
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'الزغلوؿ' ؼبصطفى التومي ' ،خناثة' للحبايب ' ،الوردة 'لنب سليماف 'اعبفن' لتهمي مدغرم ،
1

'الساقي' لسيدم قدكر العاؼبي ك 'زىور' للوزا٘ب.

كسجل ما يقارب  130منها.2
كما ترؾ إرثا فنيا خالدا ،حيث كتب  350أغنية ّ
3

 - 4الشيخ الحاج مريزق رحمو اهلل (1912م1955-م):

قبد كذلك من عمالقة ىذا اعبيل الفناف اغباج مريزؽ ،اظبو اغبقيقي شايب أرزقي ،كلد
سنة  1912بقصبة اعبزائر 4 ،هنج طيبة .تعلم النقر على آلة اإليقاع "الدربوكة" لينتقل بعدىا
إٔب الغناء الشعيب كاؼبدح كاغبوزم  ،كإٔب إحياء السهرات العائلية ،فأحبو الناس ػبفة ركحو كنقاء
صوتو كصباؿ ىندامو كمظهره .قاـ بأداء فريضة اغبج عاـ  ،1936صحبة اغباج أؿبمد العنقا
على ظهر "اؼبندكزة" الٍب أصبحت فيما بعد عنوانا لقصيدة مشهورة ،كاف عمره  25سنة عندما
أسس جوقو األكؿ رفقة أصدقائو :اغباج

أضبد بومكة على آلة "الباقبو" ،سيداح على آلة

"الفحل" ،كاتب عبد الرضباف اؼبدعو بابا دضباف على آلة الكمنجة

 ،عمار عيسا٘ب اؼبدعو

عمار طباؿ على آلة اإليقاع "الدربوكة" ،بلقاسم عزكز على آلة "الباقبو" ،كأخوه من أمو اغباج
ؿبمد أكلي على آلة "الطار" .عرؼ عن اغباج مريزؽ بدعمو كتشجيعو للطاقات الفنية خارج
عناصر فرقتو اؼبوسيقية  ،أثناء دخولو األستوديو لتسجيل االستطوانات أمثاؿ :اغباج قدكر
الشرشإب كاغباج قشود كبوصبعة فرقاف على آلة القانوف ،كما يبلحظ أف أخاه اآلخر اؼبعركؼ
بركيشد كاف قد دخل إٔب عآب التمثيل ُب ىذه السنة .سجل اغباج مريزؽ أغانيو األكٔب على
أسطوانات  78دكالة عند الناشر "  ،"La voix de Son Maîtreنذكر منها "ناكم
إنشاء اهلل نتوب"" ،يا ريب سهل ٕب مرة"" ،يوـ اعبمعة خرجو رياـ"" ،يا عشاؽ الزين"" ،على
الرسوؿ اؽبادم"" ،قوـ أساقي علّم الفجر" .كيرجع ُب السنة اؼبوالية إٔب باريس لتسجيل ؾبموعة
-Voir Ahmed amine delai,op ; cit,p19.
-2ىدل بوعطيح  ،مقاؿ ُب جريدة الشعب  ،يوـ ،2014 -02-11اؼبوقع اإللكَبك٘ب
 ،www.djazairess.com/echchaab/35661يوـ  ، 2014-11-27الساعة .17:13
 -3أنظر اؼبلحق الشكل.40
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1

ثانية من االسطوانات مع الناشر ( Gramophoneقراموفوف) نذؾر منها" :يا طو األمْب"،
"يا اؽبادم جد اغبسنْب"" ،القهوة كالتام"" ،الببل اػبلطة كالريح ُب االعتزاؿ" إضافة إٔب أغا٘ب
كقصائد أخرل .يتوقف اغباج مريزؽ خبلؿ اغببلب العاؼبة الثانية  ،كيعود إٔب التسجيل عند
الناشر "  "Pacificبالعناكين التالية" :با راس نوصيك"" ،اؼبولودية" من كلمات الشيخ نور
الدين مزياف" ،كيفاش حيلٍب" ،ك "القهوة كاالتام"ُ .ب عاـ  1951ـ وبي حفبل كبّبا بقاعة
كيؤدم رائعة سيدم
بياربور  Pierre Bordesف
إب خلدكف حاليا مع الفناف ليلي بونيش ّ ،

قدكر العبلمي" :الفرجيا" ،الٍب يقوؿ مطلعها" :حاشا ىبيب من وبسن ظنوا فيك يا كرٙب

الكرماء غيثنا بفرج"" ،ركحي رباسبك يا عدرة" من كبلـ الشيخ ؿبمد بن دباح .كما شارؾ ُب
 20مام ُ 1952ب حفل خّبم تأبيِب لركح الفناف خليفة بلقاسم –اؼبتوَب يوـ

 4نوفمرب

 -1951كيغِب ُب تلك السهرة رائعة اؼبصمودم "قولو ليامنة هتليل العثما٘ب"" ،القهوة
كالتام"ك"كيفاش حيلٍب".سجل اغباج مريزؽ حضوره اؼبميز ُب قعدات دبقهى "ماالكوؼ"،
خصوصا ُب شهر رمضاف مثلما كاف يقيم حفبلت كسهرات ُب أماكن أخرل مثل (بادكفا٘ب)
1

 Padovaniببولوغْب كرايس ضبيدك الٍب كاف ينشط فيها الشاعر الكبّب مفدم زكريا.
2

 - 5دحمان الحراشي(1926م1980-م):

من الفنانْب الذين اشتهركا ك كاف لو صبهوره اػباص ك تعبّب مفهوـ ك حكم مأثورة ،عبد
الرضبن العمرا٘ب اؼبعركؼ بدضباف اغبراشي  ،فقد كاف كالده (العمرا٘ب) مؤذنا باعبامع الكبّب
بالعاصمة  ،ففضل إبنو عبد الرضبن أال يسئ إٔب اسم العائلة بذكرىا مقركنة بالغناء الذم ال
يرضاه كل الناس  .كلد عبد الرضبن سنة ُ 1926ب األبيارٍ ،ب انتقل أىلو إٔب اغبراش ك ىو
صغّب فأطاؿ اإلقامة ُب ىذه الضاحية الشعبية فنسب نفسو إليها اغبراشي.

فهو من عائلة

ؿبافظة متدينة  ،درس ُب اؼبدرسة القرآنية ك كذلك ُب اؼبدرسة الفرنسية ،

ك ناؿ الشهادة

 -1عبد القادر بن دعماش ،اؼبرجع السابق ،ص.4
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.41
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االبتدائية ٍ ،ب مارس ـبتلف اؼبهن  ،فهو إسكاُب ك مستخلص الَباموم ؼبدة  7سنوات بْب
اغبراش ك باب الواد .بدأ حياتو الفنية مع فرقة اغباج اؼبنور ك غّبه ك قاـ جبوالت فنية بدأىا
ببسكرة الٍب يقاؿ إف أصلو منها  ،ك عنابة سنة 1949ـٍ .ب سافر إٔب فرنسا لينشط حياة
اؼبهاجرين  ،ك قد حقق قباحا ك أصبح مؤلفا ك ملحنا  ،ك غُب أغنية أكسبتو شهرة بعنواف
(ببلد اػبّب)  .يبتاز دضباف اغبراشي بصوت فريد  ،ك فنو يأٌب بْب الشعيب ك العصرم  ،فهو ال
يشبو اآلخرين ُب ؾباؿ الغناء  ،ك من الصعب تصنيفو  ،ك ركز ُب أغانيو على اغبنْب إٔب
الوطن ك إسداد النصح ك سوؽ اغبكمة ك تنبيو الغافلْب ك ىو الذم شبو ُب أغانيو اؼبرأة
باغبجلة ك اغبمامة ،

ك قيل عنو إنو كاف مسلما ملتزما ،

ك توُب ُب حادث سيارة

سنة.11980
باؼبقابل  ،كشف مراد أكعباس معد الفيلم الوثائقي "ثورة اغبراشي" للصحافة أف
الفكرة جاءت من اعتقاده أف اغبراشي ٓب يأخذ حقو من الوجود الفِب ك اإلعبلمي بالرغم من
الشهرة الٍب حققها ُب حياتو  ،خاصة الٍب ح ّققها بعد فباتو  .ك عن سؤاؿ ؼباذا ثورة اغبراشي
تتكرر،
؟ ّ
رد مراد أكعباس أ ّف اغبراشي أحدث ثورة ُب أغنية الشعيب كونو ظاىرة فنية فريدة لن ّ
فهو كاتب كلمات كملحن كمغن ببحتو الصوتية اػباصة ٍب عازؼ على الباقبو فهو فناف كامل
كيسجلهما ُب اليوـ اؼبوإب ،كاستطاع دبلكتو الفنية أف
كيبكن ُب ليلة كاحدة أف ينتج أغنيتْب
ّ

يغّب من شكل الشعيب كيعطيها بعدا آخر ،كما فعل ؿببوب باٌب كالباجي لكن ؼبستو كانت
ّ

األقول.2

 -1أبو القاسم سعد اهلل،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالعاشر ،مرجع سابق ،ص .380
-2جريدة اغبوار  ،مقاؿ ":دضباف اغبراشي...مرجع ُب اؼبوسيقى الشعبية عبيل الشباب" ، ،نشر يوـ ،2008-12-22
اؼبوقع اإللكَبك٘ب http://www.djazairess.com/elhiwar/8189:التوقيت  2014-11-27 :الساعة
.17:56
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ثانيـا :الجـيل الثـاني:
كما أننا نذكر بأف الشيوخ عمر العشاب ك اغباج حسن السعيد ك بوصبعة العنقيس
كاؽبامشي قركايب ك حسيسن 1ك الطاىر بن أضبد ك معزكز بوعجاج ك عمر مكرازة ك ؿبمد
زربوط إٔب آخره ىم من اعبيل الثا٘ب .ك نذكر بعضا منهم بالتفصيل ؼبا كاف ؽبم من بصمة
كاضحة أحيانا ؿبافظة ك أخرل ؾبددة ؽبذه اؼبوسيقى الشعبية ُب اعبزائر العاصمة باػبصوص:
2

 - 1الحاج الهاشمي قروابي (1938م2006-م):

من اغبب ما فجر قبما ُب ظباء األغنية اعبزائرية قلب قواعد ك طقوس أغنية الشعيب
الشجي كالعاشق الذم بكى
الصوت ّ
ىو بدكف منازع اؼبرحوـ اؽبامشي قركايب الفناف الوسيم ك ّ
حبيبتو بصمت الفناف لعشرات السنوات إٔب أف غُب ذات قصيدة قصة حبو االسطورم الٍب

جاءت بعنواف ''ضيف اهلل'' عبيبلٕب النجار الٍب ضبلها بالكثّب من لوعتو ك اؼبو بلقاء حبيبتو
بعدما قرر الزمن اف يطفئ نار شوقو كحنينو كيكافئو القدر بلقاء اخّب هبا .
كلد أسطورة الغناء ىشاـ ڤركايب ُب السادس من يناير  1938حبي ''اؼبرادية'' بأعإب
ي
فٌب
حي ''بلكور'' الشعيب ،أحد أقدـ أحياء العاصمة كاف اؽبامشي ن
العاصمة اعبزائرية ،كنشأ ُب ّ
كسيما لعب كرة القدـ ،كمارس التمثيل الدرامي كالكوميدم ،ليختار بعدىا دخوؿ عآب الغناء
ن
ؿبمد العنقا كاغباج مريزؽ
التقرب من شيوخ الطرب الشعيب مثل اغباج ّ
من بوابة العمالقة فكاف ّ
كثّبا بشيء غّب
كاغباج حسيسن .نظر ىؤالء باستغراب ؽبذا الفٌب اؼبدلّل الذم ال يكَبث ن

موىبتو ككسامتو ،كيرفض أف يلتزـ قواعد السلوؾ الفِب السائدة ُب عصره ،كالٍب تعتمد على

التحرؾ إال ُب ضبايتهم .اؽبامشي رفض االنصياع كبقي كذلك
اسَبضاء كبار أىل الطرب كعدـ ّ

إٔب أف ًب توظيفو ُب أكبرا اعبزائر عاـ  1953من قبل الفناف ؿبيي الدين باشيتارزم.كىناؾ سبّيز
حٌب كاف لو أسلوبو الشخصي ُب الغناء،
بأغانيو الٍب كظبت بنكهة ؿبلية ك ٓب تنتو الستينات ّ
 -1أنظر اؼبلحق الشكل.58
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.42
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كل الناس .فبا
كالذم قاـ على ربرير أغا٘ب ''الشعيب'' من لغة القركف الوسطى ،تبسيطو ليفهمو ّ

شتت اعبمهور اعبزائرم تلك الفَبة بْب الوالء لشيوخ الطرب القدٙب كاإلعجاب باػبرجات

الكل كانوا إذا
التجديدية للهامشي قركايب .كرغم اؼبعارضة الشرسة الٍب لقيها الفٍب األنيق ،فإف ّ

اختلوا بأنفسهم غنّوا ''البارح كاف ُب عمرم عشرين'' ك''يا الورقة'' ك''يوـ اعبمعة خرجوا ْلريىاـ''.
فقد اعتمد ڤركايب أسلوبا خفيفا حقق لو قباحا باىرا حيث أنتج أغنيات مثل ''مغوا٘ب سحراف''

ك''الرباح'' ك''صبايات جوج'' ك''مشس الباردة'' ك''نفسي كأنا موالىا'' ك''كولو ٕب الناس''
نتصور مدل التجديد الذم أدخلو اؽبامشي على األغنية ''الشعبية''،
ك''اعبرحة'' ك''الورقة'' ككي ّ
فبل بد أف نعرؼ بأف كلماهتا قبلو كانت تتح ّدث عن السبلطْب كاعبوارم .يعِب عن زمن

مضى ،لتتحوؿ أب اغبديث عن ''اؽباتف'' ك''الرسائل الغرامية'' .كمع تدفق اؼبوسيقى

الغربية

كاؼبصرية التجارية إٔب اؼبغرب العريب ،أدرؾ غركايب أف عليو سبييز نفسو الستقطاب شباب اعبزائر
.كىكذا قاـ بإدخاؿ تغيّبات كبّبة على نوع الشعيب  .إال أنو ك كالعادة كاف عليو مواجهة
الكثّب من االنتقادات من قبل احملافظْب من الفنانْب  ،إ ال ا أف ثورتو أىدت لو شهرة خاصة دبا
سبيز بو من ؼبسة أسلوب خاص بصوتو العذب فعربت موسيقاه اغبدكد الوطنية .كرغم تردم
حالتو الصحية أحيا الڤركايب حفبلت موسيقية ُب السنوات األخّبة ُب اعبزائر كُب اػبارج ليباغتو
اؼبوت ذات اثنْب ُب مستشفى زيرالدة بالعاصمة عن عمر يناىز اؿ  68عاما بعد اصابتو نوبة
قلبية ـبلفا رصيدا فنيا قيما صار مرجعا للكثّب من الفنانْب اعبزائريْب ك العرب ك على راسهم
1

الفناف اؼبصرم ؿبمد منّب الذم أعاد مؤخرا أغنية ''كاف ُب عمرم عشرين.

ك ذبدر اإلشارة إٔب التجربة الناجحة الٍب قاـ هبا اؼبلحن ؿببوب باٌب ُب السبعينات كالٍب
أعاد النظر ُب طريقة التلحْب ك ُب ؿبتول الكلمات حيث أعطى نظرة جديدة ؽبذا النوع

 -1عبد الكرٙب تزركت ،قركايب ،كلورسات ،اعبزائر عاصمة الثقافة العربية  ،2007اعبزائر  ،2006ص ٍ 4ب (-18
).20-19ص.
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الشعيب الذم صبع العدد الكبّب من اعبماىّب  ،فلقد كانت ىذه احملاكلة ناجحة مع اؼبطرب
1

اغباج اؽبامشي قركايب األكثر سبثيبل للنوع الشعيب ُب السبعينات.
2

 - 2الشيخ عمار العشاب(1932م):

كاحد من األصوات اؼبعركفة العمبلقة ُب النوع الغنائي اغبزائرم (الشعيب) ،ذاع صيتو
خبلؿ النصف الثا٘ب من القرف العشرين .كلد الفناف عمار العشاب يوـ

 31جويلية ببئر

جباح ،كسط عائلة ؿبافظة كىاكية للموسيقى ،كبالضبط بدار سيدم عمار بقصبة اعبزائر عاـ
 .1932تبناه شيخو السيد مولود البحرم ،الذم كجد فيو الشاب اعباد كالصاّب للغناء ،فقرر
مساعدتو إٔب إنشاء جوؽ ىاكم ،جعل من آلة اإليقاع "الدربوكة" آلتو األكٔب ،كما ساعده
السيد موح كانوف كأشاد دبعرفتو كمستواه .إلتقى بعدىا بالفناف سيدأضبد لكحل (اؼبتوَب عاـ
1974ـ) ،الذم ساعده على الوصوؿ إٔب منصة الغناء كالبث عن طريق اإلذاعة كاألثّب حملطة
اعبزائر عاـ 1953ـ ،كأدل قصيدتو اؼبعركفة باسم "العاشقة" كاؼبعنونة بػ "على الرسوؿ اؽبادم
صلي يا عشيق" ،بعدىا بأياـ أعاد الكرة مرة أخرل ،كربت إشراؼ اغباج أؿبمد العنقا ،قدـ
قصيدة إبراىيم اػبليل بطريقة جد رائعة كعادتو.

3

هبذين التسجيلْب ،يعرؼ الفناف عمار العشاب قفزة إعبلمية مرموقة  ،فبات إظبو
حديث العاـ كاػباص كهبلب انتباه الناشر (دنيا) الذم سجل لو أسطوانة  78لفة بعنواف "باهلل
أنا بركا٘ب" من كلماتو كتلحينو ،باإلضافة إٔب عديد القصائد ك"اؼبشامم" ،الٍب كاف يؤديها ُب
األعراس كاغبفبلت العائلية ،زيادة على أغا٘ب اؼبلحن كالشاعر اؼبتألق عبد اغبكيم قرامي ،الذم
4

كتب كغبن لو أغنية "صغّب كأنا شيبا٘ب" الٍب أعطت رصيده الفِب بعدا جديدا.

 -1عبد القادر بن دعماش ،اؼبرجع السابق  ،ص.5
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.43
 -3عبد القادر بن دعماش ،اؼبرجع السابق ،ص.9
4
-Voir Mohamed Hassaine,L’eternel CHAABI, des figures et des
voix,ImprimerieMeridji, edition juin, alger , 2007,p75.
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قرر العشاب أف يلتحق باؼبعهد البلدم للموسيقى مع صديقو حسن السعيد ربت
إشراؼ اغباج أؿبمد العنقا ،الذم اكتشف فيها اؼبوىبة الفنية.ك بعد االستقبلؿ يتعرؼ الفناف
كهبرب معو الغوص ُب حبر األغنية اعبزائرية اػبفيفة،
العشاب على السيد صفار يأٌب ؿببوب ّ
كىبرجا من تلك التجربة جبوىرة "نستهل الكيّة أنا اللي بغيت" الٍب نالت اعبائزة األكٔب ُب

مهرجاف األغنية اعبزائرية بوىراف عاـ 1966ـ ،فيما كانت اعبائزة الثانية كالثالثة من نصيب
الفنانْب اؽبامشي قركايب (رضبو اهلل)كاغباج بوصبعة العنقيس اؼبتألق دائما .إستفاد العشاب من
أغا٘ب كثّبة أخرل كتبها كغبنها لو اؼبرحوـ ؿببوب باٌب ،أشهرىا" :حسدك٘ب حٌب ُب مشعٍب كي
كانت ضوايا" كأغنية "يا ببلد عبد القادر يا البهجة يا الغنجة يا لدزاير يا مومو لعياف" ،كأغا٘ب
أخرل أقل ركاجا من سابقاهتا ،إال أف اؼبطرب عرؼ كيف يبنحها اللحن كالكلمة
اؼبناسبْب.كانت للعشاب أعماؿ فنية مع صاحب رائعة "سبحاف اهلل يا لطيف" مصطفى
كتعرؼ العشاب خبلؿ مشواره
التومي الذم غبن ككتب لو "كاليوـ كي زماف" كنصوص أخرلّ .
الفِب ،على األستاذ احملامي عبد العزيز الزرىو٘ب ،كىو االبن اؼبهتم بَباث كأشعار أبيو الشاعر

الكبّب قدكر بن عاشور الزرىو٘ب  )1938-1850 ( 1صاحب الركائع (كلفي مرٙب -قوـ يا
معشوقي -كف مبلمك ال تلومِب)...

2

لعل ىذا الشاعر أقل أمثالو ،الذين بزكا ُب تعاطي الشعر اؼبلحوف ُب اعبزائر ككصلت إلينا
آثارىم ،شهرة ُب األكساط األدبية كاعبامعية كالفنية اؼبهتمة جبمع الَباث من الشعر اؼبلحوف
كدراستو كتلحينو ،كذلك رغم أنو من الذين نبغوا ُب اعبزائر ُب غضوف القرنْب التاسع عشر
كالعشرين ،كبلغوا فيو منزلة القدامى الفحوؿ ،كرغم تداكؿ العديد من اؼبطربْب اؼبتعاطْب للوف
الشعيب عندنا على أداء الكثّب من قصائده الٍب قبت بفضل ذلك من الضياع ،بأساليب فنية
اختلفت مع اختبلؼ اؼبدارس كاؼبشارب اؼبوجودة من حيث القالب الفِب بْب أداء الشيخ
 -1أنظر اؼبلحق الشكل.14
 -2عبد القادر بن دعماش ،اؼبرجع السابق ،ص.10
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إدريس برحاؿ كالشيخ ضبادة ،كاألستاذ اغباج أؿبمد العنقا كفضيلة الدزيرية رضبهم اهلل ،كاألستاذ
خليفي أضبد ،كاألستاذ اغباج ؿبمد غفور كعمار العشاب كبوصبعة العنقيس أمد اهلل ُب عمرىم،
كغّبىم من اؼبطربْب.

1

كعديد من القصائد الٍب عرفت شهرة كبّبة ،السيما عن طريق العشاب الذم سجل
باإلذاعة عددا كبّبا منها ،من بينها" :باهلل عليك يا القمرم"" ،يا الباغضِب"" ،يا الراكم"
ك"سعدم ريت البارح" إضافة إٔب قصائد أخرل من تراث الشعراء الكبار أمثاؿ (بن خلوؼ
كبن مسايب كبن سهلة ؿبمد كبومدين كقويدر بن ظباعيل) كآخرين ال يقلوف شهرة عنهمُ .ب
مسك اػبتاـ ،ذبدر اإلشارة إٔب أف الشيخ عمار العشاب سجل حوإب  30تسجيبل باإلذاعة
كمثلهم بالتلفزيوف ،كما كاف لو نصيب ؿبَبـ ُب عآب األسطوانات جبميع أشكاؽبا كأنواعها قد
يصل حدكد الستْب عناكنا ،كىذا قبل أف يشد الرجاؿ هنائيا كيقرر االستقرار بباريس عاـ
 2005كوبي حفبل ساىرا يوـ  8جواف بقاعة

1975ـ ،كيعود بعدىا بثبلثة عقود عاـ

اؼبوقار ،نزكال عند دعوة كرغبة السيدة خليدة تومي كزيرة الثقافة الٍب استقبلتو استقباال شخصيا
مرموقا كحبفاكة تليق بفناف من مستواه ُب اليوـ الوطِب للفناف ،دبعيّة جوؽ كبّب ربت إشراؼ
2

صديقو الفناف الكبّب اؼبلحن كماؿ ضبادم.

3

 - 3الشيخ الحاج أحسن السعيد (1931م2013-م) :

كلد أحسن السعيد حبي القصبة يوـ  18نوفمرب 1931ـ  ،دخل اؼبدرسة القرآنية
سيدم بن علي كسبدرس ربت إشراؼ ؿبمد حسن فضالو ،األخ األكرب للطاىر كالباىي فضالو،
اؼبعركفْب ُب الساحة الفنية كالتعليمية كاؼبسرحية.كاف اؼبعلم ؿبمد حسن فضالو ،ينظم ُب هناية
كل موسم دراسي ،حفبلت فنية من إحياء التبلميذ النوابغ ،فكاف من بينهم حسن السعيد.
 -1ؿبمد بن عمرك الزرىو٘ب ،ديواف الشيخ قدكر بن عاشور الزرىو٘ب ،شعر من نوع الزجل اؼبلحوف ، ،إصدارات اؼبكتبة
الوطنية اعبزائرية "األدب الشعيب ،"2ط ،1996 ،1ص14-13
 -2عبد القادر بن دعماش ،اؼبرجع السابق  ،ص.10
 -3أنظر اؼبلحق الشكل.44
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عمل حسن السعيد دبيناء اعبزائر ،ليضمن لقمة العيش ،أما فنيا ماؿ الفناف ُب بداياتو إٔب
الشخصية الفنية للشيخ ؿبمد غاٖب اؼبدعو (غبلو) .ىذا األخّب ،كجد ُب صوت كأداء حسن
السعيد استعدادا كبّبا .بعد حي القصبة كأجوائو اػباصة ،تعرؼ على اؼبذيع األستاذ عثماف
بوقطايا عاـ  1953الذم قدمو عرب أمواج اإلذاعة ،حيث ناؿ إعجاب اؼبشرفْب على عبنة
انتقاء الفنانْب كاؼبوسيقيْب باؼبؤسسة كىم :البودإب سفّب ،اغباج مصطفى كشكوؿ كاغباج ؿبمد
العنقا كاغباج مصطفى إسكندرا٘ب كالشاعر سيد أضبد لكحل.

1

بعدىا بقليل ،التحق باؼبعهد البلدم للموسيقى مع صديقو عمار العشاب ،كىذا زبت
إشراؼ اغباج ؿبمد العنقا ،ليصبح بدكره من أكائل تبلميذ "الكارديناؿ" ،رفقة طلبة آخرين ُب
الفن اعبزائرم األصيل.ترؾ اغباج حسن السعيد بصمات فنية ال تنس طيلة نصف قرف من
األداء الصوٌب النقي كالصاُب كاعبوىرم كالنصوص الواضحة الناصحة ،سواء ُب القصائد الطويلة
أك ُب األغا٘ب اغبفيفة.كرـ التلفزيوف الوطِب السعيدُ ،ب حصة خاصة ضمن سلسلة "حنْب"
سنة .1999كاستعادت معو غبظات مركره هبذه اؼبؤسسة الٍب احتضنت عند افتتاحها كنشأهتا
ُب عاـ .1956شارؾ اغباج حسن السعيد مع اغباج بوصبعة العنقيس كالطاىر بن اضبد
كالراحل قركايب كآخركف ُب ؾبموعة صوتية مرموقة رافقت اغباج اؿبمد العنقا ُب تأدية أغنية
"اغبمد هلل ما بقاش استعمار ُب ببلدنا".كما كانت لو تسجيبلت عديدة ُب اإلذاعة كالتلفزيوف
2

كعلى االسطوانات ذات  33ك 45ك 78لفة.
3

 - 4بوجمعة العنقيس(1927م):

عندما كانت الكلمة دكاء تيشفى هبا األسقاـ ،كاؼبوسيقى خلوة ترتاح ُب ظبائها القلوب
العاشقة ،كتسهم ُب قضائها العيوف الساىدة ،كاف الفن األصيل راح األظباع ،كراحة للباؿ،
 -1عبد القادر بن دعماش ،نفسو  ،ص.13
 -3أنظر اؼبلحق الشكل45

-Voir Mohamed Hassaine,op ; cit ;p15-p16.
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2

كمتنفسا للهموـ ،األصالة بالكلمات اعبميلة كباؼبوسيقى الرائعة ىي ذم ميزة الشيخ اغباج
بوصبعة العنقيس الذم أثرل األغنية الشعبية اعبزائرية كرفع من رصيدىا الفِب الذم يعتمد على
خصتو كزارة الثقافة ُب
جودة الكلمات كركعة اؼبوسيقى ،كنظرا ؼبكانة ىذا الفناف العمبلؽّ ،

ؾبموعتها ''الَباث اؼبوسيقي'' بكتاب ربت عنواف "الشيخ اغباج بوصبعة العنقيس " ،صبع فيو
الباحث عبد القادر بن دعماش  1أعمالو كترجم حياتو  .يقوؿ األستاذ الباحث عبد القادر بن
دعماش ُب ترصبتو غبياة الشيخ:بقص بة اعبزائر العاصمة ،بزنقة النخلة ُب بّبجباح ،يوـ

17

جواف1927،ـ كلد الوجو البارز من كجوه أغنية الشعيب بوصبعة ؿبمد أرزقي ،اؼبعركؼ باسم
بوصبعة العنقيس  .كيضيف األستاذ عبد القادر بن دعماش ُب ترصبتو ؽبذا الفناف الكبّب؛

بأنو

تدرج ُب أقساـ التعليم دبدرسة ابراىيم
يعود أصلو إٔب قرية آيت أرىونة  ،غّب بعيدة من أزفوف ك ّ

كربصل على شهادة التعليم االبتدائي (اػباصة باألىإب) سنة1939ـ ك إذبو بعدىا إٔب
فاتح ّ ،
عآب الشغل من أجل مد يد العوف إٔب عائلتو الكبّبة  ،ككاف ذلك خبلؿ سنة إفدالع اغبرب

العاؼبية الثانية.
بعد أف قدـ األستاذ عبد القادر دعماش بوصبعة العنقيس الشاب ،التلميذ كالعامل ،ىا ىو
يقدـ لنا بوصبعة العنقيس الفناف ،كيف تأثر بالشيخ اغباج ؿبمد العنقا الذم ترؾ بصمات كبّبة
يتزكد بالنصح من الشيوخ ُب اختيار القصائد ،حيث يقوؿ مَبجم
ُب حياتو الفنية ،ككيف كاف ّ

سّبة الفناف أف بوصبعة العنقيس تعلّق باؼبوسيقى يعود إٔب الفَبة الٍب كاف فيها قد خطا فيها
خطوات كبّبة كبو الشهرة ..كٓب يكتشف الشاب ؿبمد بوصبعة ميلو األكيد كبو األغنية إال كىو
يردد أغباف الشيخ العنقا  ،ىذا األخّب الذم ملك شغفا قلبو كعقلو إٔب ح ّد جعلو يقتِب أكؿ
آلة قيثارة دكف علم كالديو باألمر  .كيبضي األستاذ بن دعماش ُب سرد قصة الشيخ اغباج
بوصبعة العنقيس مع الفن ككلعو بالغناء ،كاقتنائو لقيثارة خفية عن كالديو ،فيقوؿٓ" :ب هبد حيلة
آنذاؾ ،إال أف يودع آلة أحبلمو عند جاره اغببلؽ؛ عمي ابراىيم عابد ،الذم ٓب يكن يبخل
 -1أنظر اؼبلحق الشكل.62
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عليو بنصائحو الثمينة ُب اختيار القصائد ككيفية أدائها ...حبي السيدة اإلفريقية ،سنة 1941ـ
سبكن من اإللتقاء بأستاذه اغبقيقي الشيخ ضبداف قبايلي ،الذم عمل على تأطّبه حْب ضمو
إٔب ؾبموعتو اؼبوسيقية " .كيضيف األستاذ بن دعماش ُب تسجيلو لَباثنا الفِب اعبزائرم قائبل:
"موسقيوف أغنياء عن التعريف ،أمثاؿ موح أكلي عياد بآلة الطار ،ؿبمد كعبور بآلة الباقبو،
رشيدم ؿبمد اؼبدعو الشيخ الناموس بآلة الباقبو كذلك ،كػبضر العشاب بآلة ''الدربوكة''،
التحقوا بالعنقيس سنة1944ـ عندما قرر تكوين جوقو اؼبوسيقي اػباص ".كيستمر بن دعماش
ُب سرد قصة اغباج بوصبعة العنقيس مع الفن ،فيقوؿ؛

"كاف ؿبمد بوصبعة يرتاد مقهى

''ماالكوؼ'' ،اؼبكاف الذم وبج إليو "ناس الشعيب" آنذاؾ ،كاف اغباج مريزؽ يشرؼ على ىذا
اؼبقهى الواقع بشارع القصر العتيق (القصبة السفلى باذباه ساحة أكؿ نوفمرب) ،ىذا األخّب
أغدؽ عليو نصائح كثّبة حوؿ األداء الصحيح كالدقيق ...كُب ىذا اؼبقهى ،التقى بالشيخ إبن
زكرم ،مدير الثانوية الفرنسية لنب عكنوف ،كىو الذم شجعو على تعلم اللغة العربية الفصحى،
باعتبارىا كسيلتو الوحيدة للتحكم ُب معا٘ب الشعر الشعيب

".كُب مطلع اػبمسينيات ،حاز

بوصبعة العنقيس لقب الشهرة ''بوصبعة العنقيس'' ،ككاف منافسا ألعمدة أغنية الشعيب؛ كاغباج
منور ،اغباج مريزؽ خليفة بلقاسم ،عبد اغبكيم رامي ،ؿبمد مارككاف  ،كضبداف قبايلي ،سجن
إبّاف الثورة التحريرية ُب سنٍب  1957ك1960ـ كُب االستقبلؿ ،يلتقي دبحبوباٌب الذم ىبوض
معو ذبربة األغنية القصّبة .إشتغل بوصبعة العنقيس أستاذا باؼبعهد اؼبوسيقى لبلدية األبيار ،كمع

اؼبلحن ؿبمد الباجي ،أنتج بعض العناكين منها؛ "يا اؼبقنْب الزين "" ،حبر الطوفاف " كغّبىا من
األغا٘ب ،كما أنتج بوصبعة العنقيس أربع أغنيات بالقبائلية ،من تلحْب كماؿ ضبادم

.

كرـ الشيخ بوصبعة العنقيس من طرؼ ىيئات كصبعيات كطنية  .كقد غُب بوصبعة العنقيس لكبار
مشايخ الشعر الشعيب منهم؛ الشيخ

إدريس اؼبغرايب ،قصيدة "الصبلة على اؼبدا٘ب سراج

لبصار" ،كغُب للشيخ ػبضر بن خلوؼ "أحسن ما يقاؿ عندم " ك "ياصاحب الغمامة " ،كما
غُب للشيخ ؿببوب صفارباٌب "خايف اهلل " ،كغُب للشاعر أضبد بن تركي "ياعشيق أعذر٘ب "،
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كمن نظمو؛ قصيدتو اؼبشهورة "أنام جبفاؾ " ،كما غُب للشيخ ؿبمد بن مسايب ،الشيخ
بلقاسم البوراشدم ،كغُب أيضا لكماؿ ضبادم كغّبىم من الشيوخ.

1

ثالثـا :الجـيل الثـالـث :
أما اعبيل الثالث فهو يتكوف من عبد القادر شاعو ك عمر الزاىي ك عبد الرضبن القيب
2
معمر
ككماؿ بورديب ك عبد القادر قسوـ كحسيسن سعدم ك عبد القادر شرشام ك الشاذٕب ّ
3

ك إبراىيم بام ك اغببيب بن الطاىر كؿبمد طوباؿ ك رشيد نو٘ب ك عمر بوصبية إٔب آخره ...
شعبي)(1941م):
الفن ال ّ
 - 1أعمر الزاىي ملقب بـ(شيخ ّ

4

ىو أحد رموز الغناء الشعيب األصيل إظبو اغبقيقي ؿبمد أيت زام من مواليد الفاتح

جانفي عاـ 1941ـ بعْب اغبماـ كالية تيزم كزك دبنطقة القبائل  ،إتنقل إٔب اعبزائر العاصمة ك
ىو طفل صغّب ك إستقر رفقة عائلتو حبي الربوة بباب الوادم العريق أين تعلم أجبديات الفن
فأصبح من ركاده ك كاف هبيد العزؼ على عدة آالت موسيقية مثل القيتارة ك المندول .5كِب
اؼبطرب الزاىي ميداف الغناء سنة 1963ـ بعد مقابلتو للشيخ غبلو ك ؿبمد اإلبراىيمي اؼبعركؼ
باسم الشيخ القبايلي ،ك من صبلة الشعراء الذين تأثر هبم الفناف إبن مسايب إبن سهلة ك إبن
تريكي الشيخ الباجي يتميز الزاىي برنة رائعة ك صوت رخيم فبا أىلو إلعتبلء عرش الغناء
الشعيب العاصمي ك أبدع فيو بركائعو اعبميلة منها :ا اػباًب ،مريومة ،يالوشاـ ،بالصبلة على
ؿبمد ،يا قاضي ناس الغراـ ،ياؼبقنْب الزين .سجل أكؿ أغنية لو سنة  1968ـ بعنواف '' يا
-1إبن تريعة ،مقاؿ ":اغباج بوصبعة العنقيس..صوت متميز كأصالة ال تغيب" نشر ُب اؼبساء يوـ ،2012 –05-27
اؼبوقع األلكَبك٘ب  http://www.djazairess.com/elmassa/60659يوـ .2014-12-06:الساعة
.20:10
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.60
 -3عبد القادر بن دعماش ،اؼبرجع السابق  ،ص.10
 -4أنظر اؼبلحق الشكل.46
 -5أنظر اؼبلحق الشكل.37
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العذراء'' ٍب تالتها أغنية '' يا اؼبقنْب الزين ''  ،كرغم أداءه لعدد ضخم من القصائد اؼبتميزة إال
أف أعمالو ٓب تسوؽ ُب سوؽ الطرب إال عددا قليبل منها .جعل الزاىي من موسيقى الشعيب
ؼختلى بقثارتو فابتعد عن عاؼبو ك عن ىواجسو اؼبادية فتقوقع ُب شرنقتو
سبب كجوده ،إ
كأضحى ال هبيد الكبلـ إال مع آلتو الٍب ال تفارقو أبدل  ،فامتنع عن الظهور ُب ـبتلف
الوسائط اإلعبلمية ،كما رفض العديد من الدعوات الٍب كجهت لو للمشاركة ُب اؼبهرجانات
كالتظاىرات الثقافية الٍب تنظمها اعبهات الوصية على القطاع الثقاُب ُب اعبزائر ألسباب قبهلها،
ك إكتفى الزاىي بإحياء األعراس العائلية كحفبلت اػبتاف كبعض القعدات اػباصة ك رغم ذلك
إال أنو وبظى بشعبية كاسعة ك حضور قوم ُب أذىاف عشاؽ ك ؿبيب اؼبوسيقى الشعبية خاصة
ُب العاصمة ك يعد من أؼبع قبوـ الفن ُب الساحة الفنية اعبزائرية ببل منازع ك يعترب الزاىي
اؼبعركؼ بتواضعو ك حيائو الشديد األكثر شعبية ك موىبة ُب عصره كلغزا حقيقيا ُب عآب
اؼبوسيقى اعبزائرية  .ك من أشهر ما تغُب بو(الرياـ) ك القصيدة تتحدث عن الغزؿ ككصف
الباىيات اعبميبلت ،كالرياـ صبع رٙب كىي الغزاؿ الشارد كيطلق ىذا الوصف على اؼبرأة  ،كيبكن
أف يطلق ُب موضع آخر عن الكلمات (مثل قوؿ اغباج اؽبامشي قركايب ُب أغنيتو – البارح :-
بدعت ُب الرياـ عجيب *** كبلمي رقيق عريب)  ،كينتقل بنا الشاعر ُب مراحل ؽبذا الوصف
عن رياـ رآىا ،كصف حسنها كصباؽبا ٍب كبلمو معهن ك إقَباحو ؽبن بزيارتو ُب رياضو كإعداده
للزيارة ،كقبد أيضا كصفو للصراع بْب الشهوة كحب اعبماؿ مع اػبوؼ من الوقوع ُب اؼبعصية
كلوـ النفس على ذلك كيظهر ذلك ُب عتابو على موضع (الرأس ُب اعبسد) ،كتوضح مسار
1

الشخص كحياتو من فَبة اجملوف إٔب التوبة كاإلنابة.

2

 - 2عبد القادر شاعو الملقب بـ( المايسترو)1941م:

1

-Voir Rachid Massaoudi, op ; cit,p24 à p30.
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.47
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كلد عبد القادر شاعو يوـ  10نوفمرب 1941ـ بباب جديد ُب أعإب العاصمة من
عائلة قبائلية منحدرة من تيقزيرت .درس باؼبعهد اؼبوسيقي باعبزائرم العاصمة الذم كاف يشرؼ
عليو آنذاؾ اغباج أؿبمد العنقة ٍب تابع تكوينو على يد ؿببوب باٌب

.

إكتسب اؼبطرب عبد القادر شاعو شهرتو الفنية خبلؿ السبعينيات بفضل رصيد ثرم كمتنوع
كإنتاج أعطى ؼبسة معاصرة لطابع الشعيب كُب عاـ 1966ـ .قاـ بأكؿ تسجيل لو ُب اإلذاعة ،
حيث سجل شاعو أكؿ أغنية لو "يا ضك عيا٘ب" على راديو اعبزائر بقيادة مصطفى كشكوؿ.
كبعد ذلك بعامْب ،عاد إٔب  TNAمع العماري 1كمشارؾ موظف سرعاف ما إنسحب
بّباز (إيراف) ُب عاـ 1970ـ ،بأغنيتْب:
منىا .كمن بْب األمور األخرل ،شارؾ ُب حفل ش
"الغزإب قدامي" "كيلو الواسعو شفتو قدامي " الذم سيكوف أكؿ ألبوـ لوٍ ،ب يأٌب النجاح ُب عاـ
1973ـ مع "جاه ريب جّبا٘ب أمس" ،حيث أصبح معركفا لعامة الناس.
بعد ذلك ،إشتهر بػ "مع مزاؿ خاسبي يا فوز لعضرا مواليك"" .مرٙب مرٙب" .للفناف موركث
فِب ىاـ ُب مسّبة الفن اعبزائرم خاصة ُب طابعو الشعيب ،كمن أغانيو القديبة قبد على غرار
أغنية "يا ضباـ"" ،طاؿ العذاب بيا"" ،مالك كاحد"" ،كل من شاؼ غزإب"" ،القهوة
كالبلتام"" ،يا الوالدين" ،كىي األغا٘ب الٍب صنعت مسّبة الفناف الٍب سبتد إٔب  40سنة أسفرت
عن تقدٙب ما يفوؽ  500أغنية ُب طابع الشعيب العاصمي الذم اشتهر بو.2

 -1أنظر اؼبلحق الشكل.57
-Voir Mohamed Hassaine,op ; cit, p50àp52.
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2

رابعـا :الجـيل الحديث:
أما اعبيل األخّب الذم يبدأ من 1980ـ إٔب يومنا ىذا فهم عبد المجيد مسكود

1

كعزيوز رايس  ،ك رضا دوماز  2ك كماؿ مسعودم ك نور الدين عبلـ ك نصر الدين قاليز
3

كؼبراكم ؿبمد ك مصطفى يانس ك ديدين كاركـ إٔب آخره .

شمعة التي انطفأت) (1961م1998-م):
 - 1كمال مسعودي(ال ّ

4

سطع قبمو ُب عآب األغنية الشعبية بعد أدائو ألغنيتو الرائعة "يا الشمعة"ٓ ،ب يكمل
مشواره الفِب الذم تألق فيو ،كوف القدر كاف أسبق منو ،لتختطفو اؼبنية عن صبهوره كعشاقو .
أثرل األغنية الشعبية اعبزائرية بعديد األغا٘ب الٍب كانت رباكي ُب أغلبها نبوـ شعبو  ،فكتب
كغُب لو "أنا كأنت يا قيتارة"" ،يا حسرة عليك يا الدنيا"" ،يا ّيبا"" ،يا قبوـ الليل" ،ك "موالت
ّ

السالف الطومؿ" ، ".الشمعة" ،حيث كلد كماؿ مسعودم يوـ  30جانفي 1961ـ ببوزريعة،
ّ

كرب داخل أسرة متواضعة  ،فقد كاف ؿببا لكرة القدـ  ،غّب أنو سار على هنج أخاه األكرب

الذم كاف موسيقارا .بداياتو مع اؼبوسيقى انطلقت عاـ 1974ـ ،عندما أختّب لعضوية االرباد
كوف ؾبموعة موسيقية  ،كافتو اؼبنية إثر حادث مركر
الوطِب للشبيبة اعبزائرية كىو طالب  ،حيث ّ
5

عز شبابو ،حيث ٓب يتجاكز اؿ  37سنة.
 ،كىو ُب ّ

ك كاف اؼبرحوـ دضباف اغبراشي أثر ُب التعبّب ك اؼبعُب الكبّب ك البساطة الٍب يكتب هبا ك

كاف لقاءه مع الفناف كماؿ مسعودم عاـ  1990سببا مباشرا ُب أف ترل أعمالو النور حْب
 -1أنظر اؼبلحق الشكل63
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.65
 -3عبد القادر بن دعماش ،اؼبرجع السابق،ص.04
 -4أنظر اؼبلحق الشكل.49
 -5ىدل بوعطيح  ،مقاؿ ُب جريدة الشعب ":العنقى ،قركايب ،مسعودم ،الباجي..عمالقة صنعوا ؾبد الفن اعبزائرم
األصيل" ،يوـ ،2014 -05-11اؼبوقع اإللكَبك٘ب
 ،www.djazairess.com/echchaab/38550يوـ  ، 2014-12-06الساعة .19:13

141

غُب لو الكثّب من القصائد ك كذا  :اؼبطرب سيد علي لقاـ ك يوسف طوطاـ ك نصر الدين
1

قاليز ك مطربْب آخرين.

2

 - 2مصطفى يانس(1925م2002-م):

كلد مصطفى ياناس سنة 1925ـ باغبي الشعيب القصبة ،كتتلمذ على يد اغباج ؿبمد
العنقى ُب بداية السبعينات باؼبعهد الوطِب للموسيقى ،كاشتهر اؼبرحوـ بإعادتو أداء ؾبموعة من
األغا٘ب الَباثية ،لكن بصيغة جديدة ،مدخبل عليها تعديبلت ٓب تعجب الكثّب من احملافظْب ُب
كقتو .كيعترب اؼبرحوـ من عشاؽ قركايب ،رغم أنو من اؼبدرسة العنقاكية .كمن أشهر األغا٘ب الٍب
ق ّدمتو إٔب اعبمهور" ،راشدة" حملمد مارككاف  ،كما أنو كاف أكؿ من سجل األغنية الشهّبة
"شهلة لعيا٘ب " مع ؿبمد ـبتارم ُب بداية الثمانينات .أما عن آخر أعمالو  ،فتتمثل ُب تكريبو
للمرحوـ كماؿ مسعودم ،بإعادة أصبل أغانيو ،باإلضافة إٔب تقديبو أغنية عن العجزة” ُب دار
العجزة ارماك٘ب” ،كأداؤه قبل ذلك ألغنية عن ضحايا فيضانات باب الوادم

2003ـ .كقد

خلّف الراحل ستة عشر ألبوما ىي شبرة مشواره الفِب الطويل ،الذم اختاره ُب دنيا أغنية
الشعيب ،كقد صدر لو آخر إنتاج عبارة عن ألبوـ جديد أطلق عليو عنواف "مشمومة" ،كقد جاء
ـبتلفا كمتنوعا ،حيث حرص اؼبطرب مصطفى يانس على إضفاء ؼبسة صبالية خاصة ،خصوصا
بعد النجاح الكبّب الذم حققو ألبومو السابق “ُب دار العجزة أرماك٘ب” كألبومات أخرل على
غرار "راشدة"" ،جوم ،جوم  ،عزيزٌب اؼبولودية " .توُب الراحل مصطفى يانس شهر ديسمرب
ككرم الثرل دبقربة القطار بالعاصمة اعبزائر عن عمر
2012ـ  ،عن عمر ناىز  60سنة ،ي

 -1كماؿ شرشار ،أجيِب باغبنانة  ،ؾبموعة قصائد من الشعر الشعيب الغنائي  ،الديواف الوطِب غبقوؽ اؼبؤلف اؼبكتبة
الشركة اعبزائرية بودكاك ،اعبزائر  ،2007ص.124
 -2أنظر اؼبلحق الشكل.50
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يناىز  60سنة  ،تاركا كراءه أربعة أبناء ،ابنتاف كابناف ،ثبلثة منهم متزكجوف ،باإلضافة إٔب
1

أحفاد.

لكن يعاب على بعض اؼبغنْب أحيانا إعادة نفس النصوص قلبا كقالبا مع تقليد ليس ُب
ؿبلو كقد يسميو البعض ظانْب أنو ذبديد "شعيب معاصر" ،حيث أصبحنا نسمع موسيقى ال
تبلئم أصبل للموضوع أك األصل إذ فقدت تلك الركح ُب اإللقاء كالعرض كعدـ العيش ُب
القصيدة حبيث يصبح األداء قفز على الكلمات كالوزف كالقافية الشعرية فتعم الرداءة الٍب تؤدم
2

إٔب قتل النص.

-1ينظر ح أيوب ،اؼبقاؿ بعنواف ":إحياء لؤلغنية الشعبية كقفة احتفائية للفناف الراحل صاحب “شهلة لعيا٘ب” مصطفى
يانس"،اؼبوقع الئللكَبك٘ب:يوـ 2014-06-24
 ، www.altahrironline.com/ara/?p=42976بتاريخ  ،2014-12-06الساعة 21:10
 -2عبد الكرٙب عميمور  ،مرجع سابق 7 ،ص .
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 المبحث الرابع :أىم القصائد المغناة من طرف أعالم
موسيقى الشعبي
 - 1يوم الجمعة خرجوا الريام

تأليف محمود بخوشة التلمساني
غناء :الحاج الهاشمي قروابي
يوـ اعبمعة خرجوا الرياـ
هبظو٘ب ،سلبو٘ب ،تيو ػك٘ب

*** طعنو٘ب من ضيق اللّثاـ
*** ص ّدكا ك ػخػلو٘ب

نكمد ُب ليعات اعبراح
كيفم ؾبرك ببل ػحسا
ػ
يوـ لقيت اْبػ ػكد
عليػا
ميزكا ػ ػ

عشؽ
وبسن عوف إب ػ

***

*** أنا نكويت من الِب ػاـ
***

ُب األحواز اؼبخ ػفية

*** ُب اغبْب تبعتو ػ ػـ

حت ص ػدكا
أفػا كندمم
ك ػػ
*** للعوارـ ّ
ردكا ٕب كجاب *** نطقت أنا ُب اّب ػين
لبلو٘ب ما ّ
ك قلت ؽبم يا ذكؾ اغبايزات

اشفقوامن حػ ػإب

***

تعدبك٘ب *** يا كحيبلت العي ػاف
ك ال ػ ػ ػ
علي
ػ
صدكا ٕب ك
تشلغنكا ّ
***
علّة ٕب ػعػ ػلّة ٕب

للػكإب
زادكا ػ ػ

***

كي زاركا ،خرجوا يبيزكا

ز ػينات الٍبػجاف
يوـ اعبمعة خرجوا الرياـ ***

الباؿم
من هبج فاس ػ
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كبكيهم ػغزالف

عقؿ ***
السربات وبّبكا ػاؿ ػ

يوـ اعبمعة خرجوا الرياـ *** خرجوا للباب الباىيات
*** لبس

متعاند
على الكساكم ػ

***

قفاطػ ػف
من ػ
اؼبربـ ك الديديو الطلس
ك القلب حج ػ ػر

عن كل أؿ ػ ػكاف
اؼبشجر
الشكرناط ك ػ

***
***

الشيي ك خريب الكيوس
ملـ
الفينا ك اللّ ػ ػّ
كايشابو لو اؼباؿ الكثّب

***

***

ك اؼبوبّر بركاضو الغوؿ

قماهبهم شي ال نصف

ك اغبريشة حٌب اؼبشعل
اغبرمر
حزكـ أرفع من ػ

***

الشرايب
العبارؽ ك ػ

***

اللجيف
ػ
مقايس من

***

وبّبكا ػاؿػعػؽؿ
ّ

ػت ما كاتاىم
ػ كا

ابم
لوهنا غر ػ ػ ػ
اللّبات مع التاجرةك التيجاف

***

زادكا للقلب اه ػ ػكإب

ع ػلّة ٕب ***
ػعلّة ٕب ػ

مَبصعْب
ػػ
الدبايج

يا اعبوىر ك العقياف
طلوا العوارـ ُب الفجو

كا يلقطوا ّنوار اغبركج

***

من اؼبصلى للحواز ،ك ندكا

***

كبكيهم غزالف هبردكا

نلقاىم سربة خبلؼ سربة

***

ظلوا متنزه ػ ػات

خدموا مشم ػ ػكرا
شػاف
ىمة ك ػ
ػّ

***
***

رافديًب ترزامو ػـ
فيهم الطبخ على األلواف

الفاكية ك الفقاس يا الفاىم

***

يب
ك الكعك مع الغر ػة

ك كا ينشدك باألشعار

***

براكؿ ك عركبيات ك سرارـ

آبالح
ك القصداف ػ ػ

يطعنوا من شوؼ اللّماح

***
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ُب اغبْب نطقت :ػأفا

هتك٘ب
ك قلت ؽبم :تيّ ػ

***

نطقوا البنات  ،جاكبو٘ب ***
الناس
شكوف أنت ُب ػ

***

من أحواز اعببهة اغبمرا

ػعػ ػالش ذايا

يكػ ػـ
نسم ػ ػ
ّ

اضم
تشاىدكا نوار أحو ػ
اضم
قليب دبلقاكم ر ػ ػ

سوسم
قلت ؽبم :طالب ػ

***

مبجد اغبسن ك هنول اؼبليح ***
ك ّ
كصفنا ك ظبّينا على النهاية
ّ

تكػكف
قالوٕب من ػ

***
***
***

ك شيخ بيوت أىل األشعار
قالوا ٕب كاف أنت فصيح
نطقت أف ػ ػ ػام:

***

،كامليف
ػػ
نوصفكم
ّ

إذا ذبو٘ب لرض ػ ػام

معػكم
نقيم بالسركر ػ
ننسػاكم
ؿباؿ عمرم ػ

حٌب إذا ىجرتوا

لكم نسعى ال ّذماـ

قالوٕب الغوإب

علّة ٕب علّة ٕب

سّب حتاف على كصولنا

ك صبعي يهوف

قالوا :ظبينا بالتماـ

باش نركحوا بعد اؼبقاـ

نفرطوا
أحكم علينا ال ّ

كي أنت صبناؾ
رجل ظريف ك معنوم

صاحب طرقة كىواكم

عجبتنا ك سلبتنا

ببل نوية عندؾ جينا

قلت ؽبم :أىبل بكم

طاب سلوا٘ب دبجيكم

نسميكم
ُب اللغة نريد ّ

بالرقايق نبدا هبشوـ

ظريفة ك زينب تاج الرياـ

مويُب ك فضيلة ك طاىرة

كرقية بدر التماـ

البتوؿ ك زىرة ك راضية
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كصافية سيف اؼبشالية

ىنية ع ّدت جازية

فاقت عبسية ك الللّة مالكة

ك الرٙب فاطمة

العانس رضبة

ك خيتها ؿبجوبة
صالت حبيبة

بالزين ك البها

ك الكبّبة أـ كلثوـ الغزاؿ خ ّدكج مع غيثة ك العزيزة
ك ّخى توصافكم قل ىو اهلل عليكم
نعْب إب معياف
تبارؾ اهلل عليكم كلكم
ّ
يا بنات اغبومة

نوضوا ذبردكا قدامي

ارقصوا ك بايعوا ٕب قالوا ٕب :يا الشيخ
جازاؾ اهلل خبّب

يا اؼباىر يا ليث اؼباىرين ،

لكن ىذا جهد الركاح نسّبكا مع نسيم الصباح ،
مشى العقل ك بإب علّة ٕب  ،علّة ٕب
سّب حتاف على كصولنا

صعبنا يهوف

مشيت لبستا٘ب ك كيد

ك فعلت صبيع ما نريد

فرشت تسارح بالقطوؼ  ،زرايب ّبر الَبؾ

معرجْب
اغبياطي ك اػب ّديّات خوا٘ب ينبوا ّ
عملت قباب متقابلْب مقاعد للجلسات

الزليج هبيج
بالصريح من الرخاـ ك ّ
اػبصوص داركا ّ
ضوت ك راىا ُب الغسيق
اؼبصابح ترٌب مثل النجوـ ّ

عملت سفارم من الوريق
ك الفاكية للقطيع

السهيبة
كيساف من الببلّر ك ّ
ك ميادم طبخ الدار

ك أشجار عليهم أطيار

ينشد البلبل ك اغب ّداد
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جاكب السمارس ك اؼبقنْب الفصيح
ىكذاؾ عملت ُب ملوؾ التّميمة ُب رياضي قايبْب ديبا
بوىا عّبكض
عفاشت
ك عاقصة مع دمرياد

حٌب شيهوب ك اغبكيمة

عقيلة ك قبايل اعبنوف
البستاف على كل جو

دكرهتم
جبملة ّ

خرجت لفم الباب

كا نراعي لوصوؿ الباىيات

حٌب جاك اػبودات

ُب أحواز دىبيّة
صابو٘ب زارع الشتيّة

علي
سلّموا ّ
مع التّيهاف ك اؽبجر

فاتوا للقيات بالبطر
ك اػبدكد عكركا

تعاطوا فناجل اػبمر
ك العيوف دبلوا
ّقرب لعندنا نسقيوؾ

ٕب الفاىم قالوا
ّ

ُب اغبْب قلت ؽبم تيّهتو٘ب
زبويض الريق ك اػبمر

مغركـ باؽبول ندريوؾ

شربو٘ب
من مراشفكم ّ
ُب طلوعو يزىا ٕب

علّة ٕب ،علّة ٕب

قبي شهد الورد خّب ٕب

من طبر الكيساف

من ترصام خذ النظم

باش هنيّج ناس الغراـ

آحفاظي نعطيك سيف ماضي

للرقاب اعباحدين

تطوع القوـ الغشاـ
بو ّ

ك ال دركا إفادة
ما سلّموا الىل االرادة

عاشوا كمثيل البهاٙب

ربت األقداـ الراس العدـ

ضريب عليو كا يتزادم

حٌب ينتهى ك يسلم للماىرين

الناس اؼبوىوب الفايزين
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عليهم سبلـ اهلل

ما تفوح عطر شة

ك الورد ك الزىر

النسرم ك الياظبْب

يا حفاضي اظبي نبينو

قاؿ مبارؾ ما خفى
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 - 2سبحان اهلل يا لطيف
تأليف مصطفى التومي
غناء :الحاج محمد العنقا
زغلوؿ لطيف يا عريف

كبكي لك ك أفهم

ُب سن الورد ك الربيع باىي األكصاؼ
جا٘ب متخاصم

مغركر بريشو الظريف

سل سيفو ك قاؿ ٕب عندم خبلؼ
من أىل اػباًب

أكقف إذا أنت شريف

كر ٕب كين كصلتك ّقوة األكتاؼ
ّ

جاكبت أنا ك قلت كيف ما جي تتكلّم

بكبلـ الغيظ ك آش ىذا الغضبة ك الزعف
وبسبوا كل شي خطيف غّب آجي ك أزدـ
ّإب يبقى مع التواؿ قالوا :زحاؼ
سبحاف اهلل يا لطيف أنت ّإب تعلم
كاين شي ناس من استحاىم يقولوا خاؼ
ما ىي شيجاخبا النّيف
ىذه غّبة مرزمة ك حسودم بزاؼ

ؿبزـ
كي جيت ّ

تتزعم
ظنيتك صاحيب حليف
يب ّ
ّ
كترف ى ّقيت ٕب مطامر ت ّدم للكاؼ
من ح ّقك ربشم

حٌب ك إذا أنت سخيف
تعرفِب قاطع البحور جايل األرياؼ
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عساؾ أنت ّإب كسيف لل ّدنيا قادـ
مثلك ما عاش ما زىا كاش ّإب شاؼ
قادر يرحي ُب حركؼ اؽباالـ ك كاؼ
مرىوـ الريش يا لطيف أرجع ال تندـ
عندؾ منقار ما وبارب ك جناح ضعاؼ
اترؾ اػبديث العنيف ما ىوش موآب
ك اترؾ عليك لغة الغضبة ك التشناؼ
ياؾ ّإب زغلوؿ ما يلف أرجع للمرسم
ّإب بعتوؾ قل ؽبم ما نبش ظراؼ
ياؾ زغلوؿ يا كبيف أرجع للمرسم
ك ّإب بعتوؾ قل ؽبم ما نبش ظراؼ
يتزعم
يبدا ّ
يقوؿ أنا غّب أنا ما كانش خبلؼ
خصوص إذا أنت سعيف تسكت ك تساعف
ترجع ُب حينها حبلسة ك إال نشاؼ
كاين ّإب هبي ؽبيف بنيبو يهضم
ما ركاتو مية صحفة ك ألف غراؼ
باغي كرسي من الصديف ك كنوز العآب
الويز ك اؼباس من كل أصناؼ
كاين ّإب هبي عنيف ما زالو وبلم
دقنو ما زاؿ ما عرؼ شي موس اغبفذاؼ
يرجع ضرباف ال تصف زقطي متشلغم
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اغبراؼ
باعك ك شواؾ ُب دقيقة عند ّ
كاين ّإب هبي لطيف يعرؼ يتكلم
باألنبيا ك الكتب ك صبيع األشراؼ
ىبدعك غّب باغبليف يقسم ك يعظم
يعمل ّزراؼ
السبحة راه من كراىا
ك ّ
مرزـ
كاين ّإب هبي ضيف بالقش ّ

الزفزاؼ
ُب أيّاـ الربد ك الشتا ك الريح ّ

مَبسم
فاتت األمطار ك اػبريف باقي ّ

حراؼ
يرجع ىو مؤب دارؾ ك أنت جام ّ
اغبماـ إذا نسى الولفة من بعد اغبب ك الشناؼ
خبلّ٘ب باألحزاف من دكف دكاس ،ال خبلؼ
ىذا ربقيق بو شوفة ش ّكيت داركا لو التقاؼ
الباز إذا بغيت صدفة يهجر ك يركح للتلف
خبلىا خالية الغرفة من ذاؾ اليوـ ما انشاؼ
ظنيتو صاحيب كجفا كترف ثعباف ُب األجواؼ
آش ذا العارعيب كشفة يا ناس ببلدم يا سخاؼ
درتوىا مرتبة ك حرفة نكرتوا اػبّب ك األصناؼ
سومتكم ما سوت علفة ُب سوؽ السبت ك اعبياؼ
ما ىي صحبة ك ال معرفة ما ىي نسبة ك ال حبلؼ
كيفاش القلب عاد يصفا كي قطعتوه باألطراؼ
من يصحبكم راح تلفة كركاه ؼبسبقة بقاؽ اؼبصدؽ التقاؼ
يا ضيف اهلل جوز تدفا رد سبلمي ال زباؼ
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ياؾ حنا نايضْب شرفا ك اهلل ما زبيبوا الضياؼ
ارتح ىنا بغّب كلفة ك اترؾ عليك ذا اللحاؼ
وبرؼ
وبسبوا الشيخ ما يفيد
ّ
عدكه ّ
قنديلو مات ك انطفا
ك الشيخ أسامع القصيد نوره ما يكسف
ما بْب الصبح ك العشية

ك الناس تشوؼ

عدكه يهَبؼ
وبسبوا الشيخ ما يفيد
ّ

قالوا :سيفو رشا ،حفى

ك الشيخ أسامع القصيد ما زاؿ يهدؼ
ك سيفو براؽ ُب الثنية ديبا معركؼ
وبسبوا الشيخ ما يفيد كي الثور الشارؼ
رحوا اؼبوس ُب اػبفا
ك الشيخ أسامع القصيد ما ىوش مكتف
ما ىوش غنيمة الضحية

ك ما ىوش خركؼ

وبسبوا الشيخ ما يزيد مشبللو يوقف
كيما عملوا ما كفى
ك الشيخ أسامع القصيد يسكت ك يساعف
راىي ما خفت لو خفية

كل شيمخلوؼ

كاجب عِب نَبؾ من ال فيو اػبّب
ك الشرع هنى على اؼبعارؼ الغ ّدارة
الزماف مشيت ُب معرفتهم صغّب
كبسب عرفت أىل اػبّب صبارة
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جربتهم باعبملة ك بقصّب
ّ

على أقل من شي أضحوا عن خّبم ن ّكارة
ك مشى ٕب ما عملت من اػبّب خسارة

غنّيت شحاؿ من قصيد

منظوـ مستف

ك الناس صبيع عارفة
فِب ما ىوش من اؼبسيد

ما نيش مثقف

ّقرا٘ب اعبوع ك اغبفى

خبزم مصنوع من السميد ما ىوش مسلف

دارم ما ىيش تالفة
ما را٘ب ؿبساد ال جحيد

عمرم ما نسخف

مبشي ك نعيش بالصفا
يشهد القريب ك البعيد

ما انيش موالف

هندر ك نقوؿ ُب القفا
عظمي ما ىوش للكديد

ما انيش ؿبشلف

أرضي ما ىيش ناشفة
الصيد يبوت ياؾ صيد

ك لو كي يشرؼ

منّو الذياب خايفة
الّيم قيود ما يقيد

يشد اؼبقدؼ

ُب كسط رياح عاصفة
موؿ اؼبنظوـ ك القصيد
الصدؽ ك الوفا
من أىل ّ

مطرؼ
ما ىوش ّ

كلد باب اعبديد بالوكيد ببّب جبّاح كبلف
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التّومي قاؿ مصطفى
يتصرؼ
ك ّٕب غنّاىا عميد فيها ّ
الشيخ العنقا إذا كفى
عاـ السبعْب ال تزيد من بعد األلف
ك التسع مية مردفة
اعبزاير عهدىا جديد سنجق يرفرؼ
سبّيت ك قلت بالصفا
زغلوؿ لطيف يا عريف

كبكي لك ك افهم

ُب سن الورد ك الربيع باىي األكصاؼ ...
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 - 3القهوة و االتاي
تأليف :مصطفى بن ديمراد
غناء :مريزق
القهوة ك التام يا الفاىم
دخلوا م ّدعيْب شو صباح
قالوا لو يا حاكم القدر
ربكم بيناتنا ك ال تعمل حيلة
ألنك قاضي ببل دراىم
ال تقبل شي كرا ك ال تعمل شي مزاح
حكمك من موالم بالنصر
ك اعطاؾ اهلل من أحكامو اعبليلة
قاؿ :اتوا بكبلمكم ّزـ
كإب عنده شي اخبار غّب يعيد ك يرتاح
ك ّإب لو اغبق ينتصر
ك ّإب مغلوب يرضى بالقيلة
فنكق التام للحاكم
قاؿ:أنا اليوـ عاد شرايب مباح
ما نشبو شي حالة اػبمر
شربو٘ب صبيع ناس التفضيلة
ُب شي حكمة لؤلٓب
صبيع ّإٔب لقيتو داخل ُب األشباح
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نزؿ الضر ك الكدر
ك هنبّط صبيع اؼباكلة التقيلة
نشفي من ىو عليل ساقم

الراح
الراحة ك ّ
ريب للمبلح فيو ّ
السطر
نربم من الصداع ك ّ
ك السهرات تكوف للنوـ طويلة

السهر يا الفاىم
كيف يكثر ّ

ما يبقى من يساكمك ُب سوؽ ّبراح
توآب للبعّب ك البقر
أنٍب حشيشة مصبوغة كالنّيلة
ياؾ ّ

فقاؿ القاضي كي تكلّم :

يدزيكم يا كراـ قاع دكاكم قباح
لكن التام خصايلو أكثر
أنٍب رخيص سومك ك سهيلة
ياؾ ّ
التام نزاىة مع الكراٙب

بو اعبلسة تزيد رببل هبنا ك أفراح
ريب كامل القدر
خلقو ّ

ك اعطاه اهلل حسن الصورة اعبميلة

صلّى اهلل على النيب ك سلم
الرجاح
ك على آلو مع أصحابو ّ
عمر ك عثماف ك بو بكر

أنصار النيب مع علي بوتعويلة
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 - 4الحرم يا رسول اهلل
تأليف محمد بن مسايب
اغبرـ يا رسوؿ اهلل

اغبرـ يا رسوؿ اهلل

خيفا قبيت عندؾ قاصد

اغبرـ يا رسوؿ اهلل

خيفا قبيت عندؾ قاصد

يا صاحب الشفاعة األؾبد

خوُب بزلٍب نتمرد

يوـ الوقوؼ عند اهلل

عارم عليك يا بلقاسم

يا صاحب اللواء ك اػباًب

را٘ب مع فعإب نادـ

ما صبت باش نبلقي اهلل

ما تبت ما قريت البلزـ

إبليس غر٘ب هبواه

إبليس غر٘ب شيطا٘ب

ُب شبكة الذنوب أرما٘ب

ضيعت ُب الغركر زما٘ب

ك الشيب العذار اطماه

ما فقت بو حٌب كسا٘ب

راسي بغّب ماؿ اشَباه

ضيعت ُب الغركر شبايب

ما فقت حٌب كسا٘ب شيي

ك اليوـ خفت يظهر عييب ك صبيع ما فعلتو تراه
ك ما كتبت علي ريب

ال بد كلتو نلقاه

يوـ اؼبمات ككفاء أجلي

ال بد نلتقي بأعمإب

ُب القرب كيف يكوف سؤإب راس اؼبشوـ يا مقواه كثّب نَبجاه
ريب برضبة يغفرٕب فضلو كثّب نَبجاه
صلّوا على الرسوؿ اؽبادم عْب الوجود ؿبمد
تاج الكراـ سيد أسيدم
مداح مبدحك بإنشادم

سيدم سيد خلق اهلل
حٌب نصّب نلقى اهلل

مداح مبدح العدنا٘ب بالقلب ك العقل ك اللساف
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مولوع بو طوؿ زما٘ب

ذكره ُب خاطرم ما أحبله

أحلى من العسلفي لسا٘ب مدح النيب رسوؿ اهلل
مدح الرسوؿ فيو كراٙب

ك يزيد ُب القلوب نعاٙب

أزكى الصبلة عليو ك السبلـ

ك الثناء ك الرضى على مرضاه

أغفر للسامعْب ىذا النظاـ

ك الوالدين ك من رباه

ؿبمد ابن مسايب مداحك

على الناس يفتخر دبقدارؾ

ُب اػبلد در٘ب جوارؾ

يا سعد من خدـ مواله

سبحاف اهلل ربنا لنصرؾ

أعطاؾ الفضل ك اعباه

أعطاؾ الفضل ك الرضبة

يا كلد آمنة ك حليمة

سعدت بك ىذه األمة شانك رفيع عند اهلل
ُب ساعة يوـ القيامة ىذا الشاعر ال تنساه
اغبرـ يا رسوؿ اهلل اغبرـ يا رسوؿ اهلل
خيفاف جيت عندؾ قاصد اغبرـ يا حبيب اهلل
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 - 5مال حبيبي مالو
تأليف محمد بن مسايب
ماؿ حبييب مالو

ماؿ حبييب مالو

كحل العْب مذبل الشفر

ىي اغبسن عظيم القدر

يا سعد من شافو من البشر

تتمتع بوصالو

عمره طوؿ الدىر ما يصرب

غّب اللي ك للي لو

كحل العْب مذبل الشفر
عمره طوؿ الدىر ما يوصف
كانو برؽ من السماء أخطف
تبعتو بالعْب ما كقف

حسنو حسن بديع ـبتلف
طار العقل توالو
تاه حبسن صبالو

كحل العْب مذبل الشفر
تاه علي سابغ الشفر

آش من سبة شد األمر

ضي خيالو شوش النظر خليو على حالو
ما زاؿ إذ يأٌب خربه يورم ؼبن قالوا
كحل العْب مذبل الشفر
دار العز ك ناؿ كل شيء إال ثبلثة أشياء شي بشي
ال تبغض ك ال تكره شي ال ذبهل مالوا
مالك ما عرفت شي باش األكلياء نالوا
كحل العْب مذبل الشفر
مالك غافل يا ضي البصر على خديك ما جبت لو خّب
راه يقوؿ ُب حالة سفر

أعزـ كاش بقي لو
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ك اهلل لو طالت العمر

ما ينساؾ من بالو

كحل العْب مذبل الشفر
ك اهلل ما ضنتو غافل بعد اؼبلقى ك ال قبل
عقلي عنده باأىلي رحل خبل٘ب ك مشى لو
الب ينسى راحة العقل قليب يا هتوالو
كحل العْب مذبل الشفر
فاز عليهم بالسر ك البهاء من شرؽ الدنيا لغرهبا
أعطاىا لو اهلل كلها كرمو ك أعطى لو
أختاره من طيب طيبها

من صفاء صفو زاللو

كحل العْب مذبل الشفر
أصطفاه من طيب العمل قبل خلق ُب األزؿ
شاين حبو ك زاد من قبل سيد الناس ك ُب لو
اعزه ك قربو اعباه الفضل مؤب اؼبلك أعطى لو
كحل العْب مذبل الشفر
اعزه ك فضلو شامخ الفضل عبله على الشمس زا القمر
ُب ليلة مسراه تعتربا

كل الرسل حبالو

اهلل اغبمد ك نزيد الشكر بلغ قصده ك نالو
كحل العْب مذبل الشفر
لبتم نضمي الفايق العجب بالصبلة على النيب اغببيب
يشفعنا من نار اللهيب

من صدؽ ُب قولو

نورم أظبي ؼبن ىو لبيب يرضبِب جل جبللو
كحل العْب مذبل الشفر
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ك السْب أسقي الناس بالقدر

اؼبيم أمبل كاس باػبمر

من يفهم راس مالو

الياء ياقوتة من الترب

ك الباء بْب الناس يشتهر قبع العرب هتول لو
كحل العْب مذبل الشفر
ماؿ حبييب مالو

كاف معام كاف

ماؿ حبييب مالو

يا ناسي غضباف

ماؿ حبييب مالو

ٕب مدة نرجالو

شوقِب ُب خيالو

ك قهر٘ب لعياف

خدعِب جبمالو

خدعو على األماف

أخدعِب يا بابا

خدعو قوـ سحابو

جاب الشر ك جاب

شباف ك شجعاف

مثل الطيور قبابو

للحر ك اؼبيداف

عدا٘ب عدا٘ب

دكف سبو جفا٘ب

خبل٘ب خبل٘ب

ُب اؽبموـ ك األحزاف

من بعد يرجا٘ب

قامة غصن الباف

عدا٘ب ؿببويب

ك فضح سر عيويب

نودم مكتويب

ك مراد الرضبن

ما نسمح ُب الذنويب لقامة غصن الباف
كاف معام بايت موؿ الزين الفايت
منو القمر غارت ك الشمس باػبواف
جبمالو يتناعت

من سائر األقراف

مؤب الرقبة الباىي بو قليب زاىي
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ك أيات القرآف

عليو نصر اهلل
قل أعوذ باهلل من عْب اؼبعياف

نسقي كحل البلمح كاس اػبمر الصابح
مشعنا يطافح ك رباب ك عيداف
ؿببوب يتمايح

قدامي نشواف

آه على من شافو ك سبتع بأكصافو
خدكده حافوا كرد ك بن نعماف
ُب الرقبة ك هنوده فتح كرد خدكده
الشامة ُب زنوده

طابعها نعماف

ما نسمع ُب صدكده ما دامِب حّباف
ٍب النظم الفايق

على خدكد الشارؽ

ك اللي سابق الحق ُب حبيِب نعياف
أنا غزإب فايق

عن سائر األقراف

إبن مسايب عاشق يرج الرضبن
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 - 6اللة فاطمة بنت الرسول
تأليف الشيخ بوعجاج
الغناء سيدي لخضر بن مخلوف
شوُب حالٍب ك ارغيب من تعيب كىْب
مقيوـ ال ذباكزيِب ك العار عليك
ربنا من فظلو يا تيك ال زبلي من ينده بيك
ك اػبصايل ؾبموعة فيك
بنت اؼبختار كنز البهى ك السرار
مش ال هتو٘ب بيا ك أنا عبيد عبد الدار
اللة فاطمة بنت الرسوؿ طاىا
حرمت باباؾ عاعبيِب
حبسانك ال نشوؼ صهد النار
نرجا فباب دارؾ بدموعي حايفْب
فوؽ اػبدكد هتطل كما اسواقي
ذبفاك بيها حق ارماقي
ىيجتها نار اشواقي
ك ال جربت لعظايا
غّب بدكاؾ ريب رزاؽ اعطاؾ
اعبلش ذاٌب منظر الببل ك كل غيار
اللة فاطمة بنت الرسوؿ
طاىا حرمت باباؾ عاعبِب
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حبسانك ال نشوؼ صهد النار
اعملت من مصايب جا٘ب ضبلو ثقيل
اعييت ما قدرت انساعف ضبلو
اعمد٘ب من كثرت ثقلو
ما ظهرٕب ما نعملو
ك اعبوارح منوـ لو
ارجيت ىباؼ ظِب بغّب تكبلؼ
كو٘ب أنت عو٘ب فحق اهلل يا ضي لبصار
اللة فاطمة بنت الرسوؿ
طاىا حرمت بابك عاعبِب
حبسانك ال نشوؼ النار
حرما دخيل الصحابو اجملاىدين
ك ادخيل بسيدنا اغبسْب ك اغبساف
الفحل اىزـ الطغياف
ما خفاؾ سيدنا عثماف
فاهنار اغبرب ك اؼبيزاف
رايس القوـ فيو اعبهاد معلوـ
ك ادخيل بوبكر الصديق
اصحابو اغبق عومار
اللة فاطمة بنت الرسوؿ طاىا
حرمت باباؾ عاعبِب
حبسانك ال نشوؼ صهد النار
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ارغيب جباه فظلك بقضا عِب الدين
اعجزت ما ظهرٕب باش انودم
ال يقوؿ للي ينطق بيو بدر على الوليا كاليو
يا زىر فيقي فرض مرا أنك ك قفك ريب
ُب باب العطا بغّب اشوار
اللة فاطمة بنت الرسوؿ
طاىا حبرمت باباؾ عاعبِب
حبسانك ال نشوؼ صهد النار
أظبع نوصيك يا إنساف
بعد ذكر اؼبؤب صلي

علي
على النيب بصوتك ّ
أبو بكر عمر ك عثماف

علي
ك الرضى عاإلماـ ّ
عن صبيع أصحايب اؼبختار األسود أسيدم األحرار
عصابة اؽبجرة ك األنصار زيد عنهم حٌب الرضواف
حبهم يصلح ايقينك زبلص النية من قبلك

ابطاعة اهلل يكمل رغبك كالديك أخدمهم بإحساف
جالس العلماء ك اخدمهم حبهم ك اتوضع ليهم
الغِب يطلعلك منهم بالعلوـ اتفوزاألقراف

لخماسة
بالعلوـ اتعلم صبلة

مهجتك كاجنح النحلة

تقطف األنوار حبشملو

الزىر ك الورد ك السيساف

خود عندؾ علم التوصيد

اىبرجك من جهل التقليد

ايلحقك إٔب من تريد

بإب قريتو من القرآف
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علم اؼبنطق اتوجد ليو بالبياف اكعلم التنبيو
اللساف بالنحو اتربيو اىبرجك من لفض اػبسراف
علم التنجيم مع لبيات خوذ منهم علم األكقات
اتعلم القبلة ك اعبهاد اغبساب ك كل ما كاف
علم الطب أحفظ منو

ابتهج ُب بستاف فنو

غذا قريت ال تغفل عنو

ما ادراؾ ابعلم األقراف

علم ابكاؼ اكزاكم اتركهم

ال تعلق بالك بيهم

أيتبعوؾ ك ال تدركهم

كالسراب ُب عيوف الضمآف

علم الرملي ك انقاطو

ما يبلك حاجة ُب اخبلطو

اسبل من حلو ك ارباطو

ما كاف ُب دليلو برىاف

استيقض من طيب احبلمك

ال تزكؿ اتزكي مالك

اؼبواصل عن طرؼ ألسانك خّب لك من اؼباؿ ُب لركاف
ػبماسة
الكرٙب اؼبؤب كرمو نطق اؼبعُب ُب جسمو
ك البخيل اببله ك حرمو دار بيو الكدب ك اػبتبلف
بالبهتاف عندؾ تتحلى ألنو ختبلف كزلة
لوَب فالصدؽ ك الرجلو ك الغدر لبنادـ نقصاف
صوف دينك حذر بالك ال اتبع نفس اىبالك
راؾ تنجى من اؼبهالك كتنعصم من كيد الشيطاف
اللي حبك حبو اهلل ذاؾ خوؾ ك احب من اهلل
جارؾ احسنو ال تاذاه ال هتوف ُب حق اعبّباف
اللي لقيتو ؿباذر منك فاؼبلقى هبتنب عنك
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ذاؾ جنو يكره جنك ما بلك ُب قرابو سلواف
من جهلو ما خفاؾ أصلو أىبرب إذ ليلو فعلو
كل جنس اينسل مثلو ك كل فرع لغصانو مضماف
كل فرع األصلو هببد على أكصاؿ اآلب ك اعبد
ابن اعبود حيد ك يوكد ابن الرذيل خداع أك خواف
فراقك من خلطت لرذاؿ ألهنم سفهاء ك ارذاؿ
ايوسخولك عرضك بالقاؿ ك ال ايقرك عنك حبساف
إذا كرب جسدؾ عن راسك ايبينو بالزكر اكباسك
لو يكوف متحصن ساسك ايهدموه أكثر الفيساف
ػبماسة
السبع من طبعو خصاؿ ما يناسل غّب األشباؿ
ك الرخيم ما يولد مشبلؿ ك اغبداد ما يولد بيزاف
دارم عن عرضك دارم نوريلك لكبلـ الوارم
قوؿ حسيب اهلل البارم توجد غدا يوـ اؼبيزاف
إذا تنصب باالؾ ربكي من غّب اؼبؤب ال تشكي
اكتم سرؾ ال ربكي عن فبلف ايعيدك الفبلف
احجاب سرؾ ىو صمتك طوؿ عمرؾ ساكن صدرؾ
ال تعيد ايسيقو خربؾ ايبوح ابسرؾ البطاف
ػبماسة
للسفر استعد بعذرؾ فاػبلى ال سبشي كحدؾ
لو تكوف ُب حوـ أببلدؾ يا درم من كيد الغدراف
شرتلك باؼبعنب تقاس يا الفاىم من بْب الناس
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ال اتبع رام اػبناس طييع ريب ىو اؼبناف
لعباد منهم اختالف ليس تعرؼ منهم آلف
ىا كذاؾ الدىر ـبالف كيف جا ُب حديث اإلتقاف
اغبداج عمرك ما ىبلى لو سكن جنح النحلة
الثمار من طبع النخلة جبت حكرم فيدك لوزاف
ػبماسة
اشبنيو ال تامنهم ك لو ايطوؿ الصلح امعاىم
اػبديعة ُب ابطانيهم ال يغرؾ ضحك األسناف
الزماف ك صحة لبداف اؽبول النفس ك الشيطاف
اؼباؿ البحر ك السلطاف ال تدير معاىم آماف
ال تقوؿ أنا من العشرين ماتوا قبلك من عشر سنْب
عسى من بلغ الستْب ما اعمل زادك للرضبن
من عمر الربعْب ك قيت ثبلثة بيهم زدت عديت
الش حق اهلل ما كديت الزمِب نبكي بالنوحاف
ػبماسة
فالعلوـ نظرنا شجرة كيما خلقها عإب القدرة
ُب جناف باىية خضرة مدليو للدنيو بغصاف
هببدليها من وبشم ُب حق اؼبؤب يتكرـ
خدىا سول ُب جهنم اذبرب البخيل للنّباف
للتوبة عجل تأٌب بغتة انتبو يا من ىو غفبلف
يا اهلل توبة من عندؾ يا كرٙب اعفو عن عبدؾ
ما حفى اؼبغبلاكم طلبك ترضبو يا عظيم الشاف
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اظبع نوصيك يا إنساف بعد باسم اهلل الرضبن
الصبلة على نور اؽبدياف ؿبمد نبينا العدناف

 - 7ال إلو إال اهلل
تأليف لخضر بن مخلوف رحمو اهلل
باسم اهلل بديت نشتهد الصبلة على ؿبمد
أرضى على صحابو ك اعبذ كل من طاع ك ظباه
شاع مدوبك يا طاىا ُب مدوبك صبت انزاىا
على كجود اغبق نرضاه

سعد من ناؽبا ك قراىا
ػبماسة
ال إلو إال اهلل ؿبمد رسوؿ اهلل
عليو صلوات اهلل

ك اسبلمي من عند اهلل

على كجود اغبق اسغإب الشديد بعتو بالبإب
عليك يا تاج لرسإب يا شفيع يا عظيم اعباه
يا شفي يا نور اغبق خفت ركحي ًب تزىق
أكصايٍب نوصيها بالصدؽ على كالدم كونك شواه
اػبماسة
على كالدم كونك صولو

يا أضبد يا بن عبد اهلل

ال صربه ال حولو ك ؼبا قصٍب

ك الفاىم معناه

قصٍب ك الفاىم مِب

كل يوـ أهندـ ك نبِب

أش ابر دٕب جِب

غّب ؿبمد موؿ اعباه

اػبماسة
غّب ؿبمد كاصحابو

بغيت انعاشر ربت اركابو
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الشموس ك الضياء مسرابو أيفكِب منها غّب اهلل
افكِب منها التهامي عنايٍب مصباح النياـ
يوـ يشتد الظبلـ

ما اصغيها غّب اهلل

اػبماسة
ما أيصفيها فاحملشر غّب الطاىا موؿ الكل
الزالزؿ اهلل أكرب غيثنا من عندؾ يا اهلل
غيثنا من عندؾ صبلة

جباه جملد بن عبد اهلل

فكنا ُب هنار اغبصلة

عز جلّك يا اهلل
جباه من ّ

جباه من عرج بغّب جناح فاؼبقدس صلى باألركاح

طاؼ السبع السموات كالح أعظمك بالقدرة يا اهلل
عظمك بالقدرة ك الوجود ناؿ منك كل اؼبقصود
من يذفر دبدوبك مسعود ناؿ سطوة من عند اهلل
حق حقا حبيب لوُب صاحب اؼبركل ك الصفى
الكعبة اؼبشرفة
بئر زمزـ كبيت قديس

بئر زمزـ ك بيت اهلل
دبا يتصدرؼ إبليس

كوف باؼبعنو حق حريص ما زباؼ من عقبو اهلل
ما زباؼ من عقوب الزطوؿ من ايصلي على الرسوؿ
دير سَبؾ على اؼبعموؿ

شهد على أمر اهلل

شهد على أمر الظرة السيدة حليمة ك الزىرة
البتوؿ ذيك اغبرة زكجة علي سيف اهلل
زكجة علي اؼبرتظى الشريف شبللك الفوضى
ُب اؼبناـ ك اغبلة يقظى

خياؿ مستعصم باهلل
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خياؽبا مستعصمة من نور ُب الربكر ك موجة اغبور
كل من راحلها مذكور
مدخر دخّب ُب آماف
أماـ على أبو الفرساف

مدخر دخّب عند اهلل
بوبكر عمر ك عثماف
عليهم رضواف اهلل

عليو رضواف البيت من ىواىم مذا قسيت
ما صهرت ليإب ك ابكيت يعلم حبإب غّب اهلل
يعلم حبإب ك اإلماـ أىل البيت احسن ك اغبسْب
مصباح النعيم الرضواف

جدىم سيدم رسوؿ اهلل

الخماسة
جدىم إماـ العشرة ليو شاىدة رجل كامرا
يعبل من زارك مرة ناؿ منو خّب من اهلل
ناؿ منو من يقصد ليو

النيب صلى اهلل عليو

يا عنا من ٕب مات اؽبيو

ذاؾ مرحوـ عند اهلل

ذاؾ مرحوـ ببل شك من طاؼ ك بشر دبكة
كسار من ٍب أىل اغبركة كزار سيدم رسوؿ اهلل
يا اهلل كفق ألسا٘ب ُب شهاه العدال٘ب
جباه جدم من ربا٘ب اػبلوُب اظبو ؿببله
يا اهلل جباىكا األعظم جّبنا ُب جناحو السآب
ميتِب يا ريب مسلم انشهد برسوؿ اهلل
ال إلو إال اهلل

ك اسبلمي من عند اهلل

نار البْب أقدات
نار البْب أقدات

ُب احشام يا سامعْب
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طوؿ الليل نبات ساىر دكف النايبْب
كاف معكمجات كلفي ياللي زايرين
نابو٘ب ثبات هبُب قليب اغبزين
باهلل بالغياد عيد كإب خربىا
بنت خيار األجواد علي دسوىا
شعلت نار األكباد يطفيها لقاىا
ما هننا ىيهات أعذرك٘ب يا عاشقْب
عِب بطات ما جات الغزالة ضاكية اعببْب
كاف معكم جات كلفي يا اللي زايرين
باعبملة كقفوا كأهنم عرايس
بالصد سكفو زادكٕب نغايص
كالغزالف خافوا

را٘ب جام نغافس

صدكا ببل تلفات

خبلكا نّبا٘ب شاعلْب

فطيمة ك جنات

ك عويشة مع الياظبْب

كاف معكم جات كلفي يا اللي زايرين
كلتهم كراكا أظبهم نبا
من حومة غبومة

نسمعهم ناداكا
العشاؽ مضوا ندىت الغمامة
قالوا ٕب كالت

بعد العهد ك اليمْب

نسكر كاف رضات ما ىياش من التايبْب
كاف معكم جات ك لفي يا للي زايرين
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اختارؾ الواحد أحد
صبحانو اػبليل الفرد الصمد
ٓب يلد ك ٓب يولد
ك ٓب يكن لو كفوا أحد
ما عز منك إال رب العباد

أنت العزيز يا ؿبمد
سعدم بسيدنا ؿبمد
أنت العزيز يا معزكزم
ظباؾ على الرسل افوزم

العزة
عزؾ بدكاـ رب ّ
ّ
نطفت من النعيم مفركزة

لبيات ُب مدوبك ذبزم

ك اػبّب الكل منك هبزم

مشغوؼ بيك ما٘ب رايد

سيد اعبليل كانت نعم اؼبّباد

زعزعتها أكدبركا قايد مبدح

النيب عن رؤكس لشهاد

سعدم بسيدنا ؿبمد
اختارؾ اعبليل أكعزؾ

ارضاؾ ك اصطفاؾ علينا

اختارؾ علينا عرب من ناسك

يا فارس الواحلي نابينا

ذبعل نفسنا من نفسك

فالذيق ال تسلم فينا

عهدتِب ك ريب شاىد فالنوـ

قلت ٕب كاُب لعهاد

لسهامك ارما٘ب الواحد جد

غببيب سيدنا ؿبمد جاد

سعدم بسيدنا ؿبمد
فضل صبيع ما خلق اهلل

ؿبمد شفيع اؽبادم

طوؿ الزماف رسوؿ اهلل

مبدح عليك جام أكغادم

مشغوؼ بيك أف نلقى اهلل

ك تظم جسدم للحادم
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رايد عليك اشيا رايد

كإذا جربت ما يكفيِب زاد

ننظم عليك ًب قصايد

ببيات معظمو يا سيد لسياد

سعدم بسيدنا ؿبمد
باكي عليك ما نصربشي

نتفكر فيك غّب أنت

ؿبمد غببيب القرشي

سيد لعباد غّب أنت

ال مشس ال صوادؽ عرشي

ال مبلؾ ال عواـ شت

ال كقت ال صبلة مسجد

ال بر ال حبر ال حرث ال سليل كاد

ال عْب ال سواقي ذبيد

ال سبلطنا انذكرت فاػبطبة ال كقت زاد

سعدم بسيدنا ؿبمد
الناس صدقو خببارؾ

جهلو حقيق اؼبعركفة

لو كاف عارفْب مقدارؾ

يا كامل البهى ك الصفا

سيتحسنو بصهر أسهارؾ

عسى بشعرؾ ك الشرفا

ذريتِب اجود حفايد

ك اللي ظباه على اظبك مالتوتصياد

لو تنقرا عليك اقصايد

من بن خلوؼ عمر هبا لببلد

سعدم بسيدنا ؿبمد
فالليل ما ناـ غبظة

ما بْب سابقْب اسهارا

مبدح على قراسي ك ظا

رايد من فضلك عنربا

عندكا شاىدت بن القظا

نَبؾ ارفاتقي انوارا

البد انعظمك فاؼبسجد مستقبل

اغبرـ القاصد من لقصاد

را٘ب على فراسيقاعد ما لبالف

لوقات ك ال أ٘ب مرماد

سعدم بسيدنا ؿبمد
ذكر٘ب عليك ك على ريب

ىو اللي زرع شبر توافينا
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أنا نطلب أكُب طليب

ك تعود سيٍب منسيا

حٌب اقبيك اؿببويب

ايرضى اهلل باؼبانيا

ما٘ب كزير باحملاؿ قايد
ما٘ب باحملاؿ مشيد

ما٘ب رحيل هنزـ لعقاد
موؿ اقبيل ذبرم بيا اؼبيعاد

سعدم بسيدنا ؿبمد
الشيب الغُب يلحقِب

يظخ الشباب على التاث

القرب ال عناه يبلكِب

يظحى الَباب ال أكراث

ننسخ ُب قراطس را٘ب

فازك بذكرؾ البوحاث

عمرت من مديح أكىايد

ك خليت من اجيوش الشياطن ببلد

قهرهتا بسيف مهند

ك ىزمت قوـ فرعوف لوتاد

سعدم بسيدنا ؿبمد
جا٘ب كتاب بلعباسي

كاُب أىل اؼبيزاالكفايا

صبلك دبدوبو ناسي

ُب حق صاحب العطايا

نعطي قبيل ك ألف قرسي

ؽبواه اشتاؽ قليب غايا

ريب على اػبلوُب شاىد

ما زاؿ ليو طوؿ الزماف اجداد

ما دامت العمر مؤيد

موجود ليلة القدر ُب لفراد

سعدم بسيدنا ؿبمد
باعِب نزكر مإب طاقة

مكة اضحات فرض عليا

لركاب غادبْب ارفاقا

يتبلغوا سيدا رقيا

اؼبوت ال غُب ال حق

خايف ال تقربيا

نبكي بكي غريب جملد

نارم اقدات فاعبف بغّب ارتاد

باغي نزكر قرب جملد

مإب مناـ ك ال نستلذ عليو ارقاد
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سعدم بسيدنا ؿبمد
على احملاين الستا اكوف بن ـبلوؼ السابع
يتنقركا ظباؾ الثبلتا نوصلوا ُب هنار الرابع
رايد من معاطن شتا ميزاف فالسما يتبلمع
نغدكا ضياؼ اؼبوال أضبد ك نبلغو بقدر القيوـ اؼبيزاف
لو صبت يا عديد الثامد انقدـ عندؾ بالزكجة ك لوالد
سعدم بسيدنا ؿبمد
أنت العزيز يامعزكزم
عزؾ إال رب العباد
ما ّ

أنت العزيز يامعزكزم

ما عز منك إال رب العباد
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تأليف :الشيخ صالح التلمساني
غناء:الشيخ الحاج محمد العنقا
على الصحبة حقايق جابوىا الكتب
كين ىم حقايق الصحبة غابوا؟
الصاحب كا يكوف للصاحب مكتوب
يتزيو ُب غيبتو ك يرفع مرتبو
ما يرضاش عليو بْب الناس عيوب
كوببو على ؿببة صبيع احبابو
ك يعادم عن عداكتو من يغتابوا
كيف ما ينكد قليب من شفايو الناس
كيف ما كبزف يا كعدم على اؼبراسم
كيف بعد خركجي من كطِب نركـ األجناس
حوز بوطيبة فيو ادركت الغناٙب
مشوس بصرم االشراؼ الطيبْب االنفاس
ىجرهتم ك فراقهم على القلب شاًب
ضبايٍب ك احبايب ك أىلي كاعز األكناس
فراقهم جا٘ب على القلب شاًب
كيف ينجا من خبلّ٘ب ضحكة للناس؟
كيف يسلم من خبلّ٘ب ىاٙب ؟
آش ذا العار عليكم يا رجاؿ مكناس
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مشت دارم ُب ضباكم يا أىل الكراٙب
سبٍب ك ىبلكي اال ماف ُب ابن آدـ
من كثرة ما صربت عن فرقة رظبي
حتّاف قالوا ىبلت من كثرة الكبلـ
رظبي خوم الشقيق من بوم ك أمي
آش يصرب٘ب على فراؽ اػبوة الوحاـ ،ك آش
فرحي ظهر للناس ك حز٘ب مكمي
فمي يضحك ك الساكن ُب القلب ظبلـ
صربم يصرب لبلعدا ك نكتم نبي
ك ندير كما يدير ُب البحر العواـ
نرخي األعضا معو ك انساعف األغشم
ىكذاؾ ساعفت بصربم صدكد االياـ

قل جهدم ك كثر صمٍب ك صمت فمي
ّ

ما نطيق على صلح ك ال قبمت الخصاـ

مشتغل بالدنيا الفانية هبمي

من بغا٘ب يعد٘ب من صبيع الكراـ

من يكرىِب ما يعبدغّب دكف شاسبي
خبط عجمي ما يدرؾ ُب اللغة النغاٙب

اخَبهتا قصيدة منسوجة ُب رميز قرطاس

معانقة شي عبد قناكم من الصماصم

كغزالة حضرية من بنات أىل فاس
ياسر ُب الناس من بغى ٕب ذا اعبلية
ك فرح قلبو على احزا٘ب ك اكدارم
ٕب
ياسر ُب الناس مًب عطف قلبو ّ
شفيتو حبالٍب ك ب ّكاه غيارم
علي
ياسر ُب الناس من افٌب رام ّ
ك زيّن ٕب باػبركج من عتبة دارم
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ُب
ياسر ُب الناس من ضحك ك هبظ ّ
يوـ فراقي مع احبايب ك أككارم
ك اضحيت ُب عشيٍّب عند الناس كارم

إضل رظبي كابات جبماعهم عاـ

ما كثر٘ب يا حبايب إال نكوف ُب اػبّب

اشحاؿ من ؿببوب كجدتو ك اشحاؿ من

عشّب كي اكوف ُب كل حْب حاضر

بناكٕب باػبدعة ك النقيب كالطّب

ك ال حوت اؼبشرع هبرم على الصنانصر

عرفتِب ىذا اغبجة بسّبة الناس

يوـ ضحت نا ال دار ال دراه

اللي لقيتو منهم كإىزإب الراس

كأنو عمره ما عيّط ٕب باسم

آش ذا العار عليكم يا رجاؿ مكناس

مشات دارم ُب ضباكم يا أىل الكراٙب

سبٍب ك اىبلكي االماف ُب بنادـ
اكاه اليوـ ُب اصحايب ظِب خاب

اللي هبم كنت نفخر ك انفايش

خبلك فيا ظبوـ لظفار ك االنياب

ك صبحوا ُب خيإب كمثل اؽبوايش

بلسوهنم اقولوا مرحبا دبجيء األحباب ك

اػبواطر مغشْب ال ربمل انغاكش

القلوب اقسح من غبجر ك الوجوه صبلب

كافقاؿ اؽبند ال انطرشت باؼبطارش

ك اهلل ال ابقات حرمة للدراكش
السوهنم هبرحوا ك اعيوهنم يكويو

اصباعهم اشّبكا بالقصاؼ ك الدعاكم

يا كيح من غاب عليهم يبقاك فيو يدكيو

اقطعوا غبمة ُب الساعهة ببل اقباكل

اقبلوا كايباتوا مثل اذباب يعويو

من نوفهم يطلعوا لغياـ غّب جاكم

ىكذا اصحايب داركا صبيع منساس
تلف اضبر اكوف ُب قرار من كباس

يا كيح اللي ما ابقاش ُب امكاتبو ادراىم
خّب ما زبتار البعض من بنادـ
مشات دارم ُب ضباكم يا أىل الكراٙب

آش ذا العار عليكم يا رجاؿ مكناس
سبٍب ك اىبلكي االماف ُب بنادـ
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ك بْب اصحايب كين اكالد العشراف كين احبايب كين نبا صدقا٘ب
ال كاحد منهم ساعة اغبزة باف

غطاك كجوىم كادرقوا بلعا٘ب

البعض منهم ال اتلى إالغيلي بالساف ك البعض منهم عند كل ساعة يلقا٘ب
ك افكر٘ب اػبصيم عن ما ُب امكاف
اهلل يرحم االشياخ الفايزين االحبار كل شيخ خبلكه للحاسدين مشكور
ساعة الضيق ىي توريك قبح االعشار إكوف حبيبك ك إكٕب عدكؾ ـبمور
النكد يتفاجا ك اتزكؿ ساعة الغيار االفادة تغنم فيها سنْب ك اشهور
كل من شد ُب راس عدكه يكوف قياس إذا خطاه الضربة الثانية إركح عادـ
يلقى انشاشب من اكباد االقواس ك اتفيد دعوة اؼبظلوـ ُب الظآب
آش ذا العار عليكم يا رجاؿ مكناس مشات دارم ُب ضباكم يا أىل الكراٙب
سبٍب ك اىبلكي االماف ُب بنادـ
ىكذا الدنيا الغرارة أتدبر لللقوـ ىكذا الدىر مشتت كل أمة
يوـ ماّب يوـ حلو يوـ زقوـ يوـ استعدؿ بو بالطيب ك السبلمة
إذا تشمل امره ُب حفظ نعم الغُب القيوـ ك الصبح يطلب من مواله السبلمة
يستهل من يبِب سوره بغّب تلساس يستهل من يطلع العدك ببل سبلٓب
آش ذا العار عليكم يا رجاؿ مكناس مشات دارم ُب ضباكم يا أىل الكراٙب
سبٍب ك اىبلكي االماف ُب ابنادـ
ظن عدايا ك قصدىم خبلص فنيت ما عرفوش اف لطف اهلل معايا
ُب سوؽ أىل الكماؿ بنظامي بعت

ك اشَبيتو بلغت قصدم مع سبلطن موالم

فرجت ؼبا ىدا٘ب الكرٙب ك اتوافيت ك اضبدت اهلل ك شكرتو موالم
ك اهلل ما بقات غمة ُب احشايا
كيف هتُب يا من يرجاؾ سيف عزريل ُب القرب ك اؼببلؾ على الصبلة تساؿ
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يا إب قالت لو نفسو أنت اؼبفضل

كيف تعلى يا إب ما زاؿ ترجع ذليل

آش ما قاسك يا بنادـ عطيل ُب النعاش تَبفد ك لو تكوف ذك ماؿ
طوؿ خلوقك ُب الدنيا من الَباب للساس ك آخرتك ال بد للحد يا الظآب
شوؼ ما اظبح ثيابك يا كثّب لنحاس

كال الثوب الساتر للحشاٙب
يا اغبافظ أخشى ال اتعود ظآب

قاؿ قدكر العلمي لبيب قياس

طعت للطلبة ك االشياخ دكف تعكاس راه رب العزة دبا ُب القلوب عآب
معترب ك قاكم شيخي حكيم ناجم

ال تزيد اىقامي رباك٘ب القياس

صرفت احكامو صرت لباس ضبدت ريب ك اشكرتو باسط النعاٙب
القضا ّ

مشات دارم ُب ضباكم يا أىل الكراٙب

آش ذا العار عليكم يا رجاؿ مكناس

سبٍب ك اىبلكي االماف ُب ابنادـ
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- 10يا أىل الزين الفاسي
تأليف :محمد بن سليمان
غناء:الصالح بن شعبان
يا ساقي  ،مشس العشية غربت ك ىوت
كتبدؿ لوهنا كاصفرت من الغسيق
حطت كقت الركاح ُب حلل كحبلّت
كبكيو درباج من الذىب للَبكنيق
رخت سهمها على الشفق كطلعت
كاتت ؼبكاهنا ك غربت بالتحقيق
هبا طابوا سركر معشوقة ك عشيق
تاه ُب الداج نعاسي
من صدكد إب هنول ساكن على قليب نافر
كيف نعمل يا ناسي
اؽبول عن كاىلي ضبلو شلة ما نصرب
ال دكا ينفع باسي
ىبرب
ال طبيب تقولوا حكيم ىذا حكيم بالقصد ّ
الش يا غربة راسي
ؼبٌب عظمي من ىرس الفراؽ بالعطف ينجرب
كاف يسقي ٕب كاسي
البها بْب الشمعة ك القطيع ك مطارب اػبمر
يا أىل الزين الفاسي
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ص ّفوا باصباعكم ك بايعوا لسلطاف اؼبشور
باحملاسن توناسي
غّب يفارقِب ساعة ؾ نقوؿ ىذا راه غدر
باحملاسن توناسي
إذا غاب على عيِب من ىويت ُ،ب قليب وبضر
ُب اعضام كسواسي
غّب يفارقِب ساعة كا نقوؿ ىذا راه غدر
كجدك٘ب لرمسي
ّ

يغّب
للموت السلطاف إذا هبور يقتل ما ّ
الوردة سلقماسي
ُب رياض السلطاف إب ىويت ،ك الفاىم يفهم
يا إب قلبك قاسي
ال تلوـ العاشق ُب حالة اؽبول ،سلم ك اعذر
ننكي بو صبيع اغباسدين حببيي نظفر
بعد ىلي كاىواسي
ك قبمع مشلي حببيي ،ك اغبسود صار مك ّدر
من الذىب درت كباسي
مالكي ما حفا٘ب زار مرظبي من بعد اؽبجر
فرحت،دبجيو نواسي
على بساط العشاقيالزىو ،ك اآلٕب يهدر
عود ك طار طباسي
ك الرباب على اؼبايا للسركر يبكي ك يفكر
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نرسلك يا رقّاصي
للحبيب إب ىويت  ،ك إذا كصلت عاكد لو اػبرب
درت ُب ليلة عاسي
بن سليماف اظبي للجاحدين ضريب ُب اؼبنحر
ساعة يزىى دليلي
ك ساعة نبقى لبمم
ساعة يصفى ليلي
ك ساعة هنارم يظلم
بالعاتق لنفسي
اجرنا من ىوؿ الدنيا ك بعدىا ىوؿ احملشر
إليك نشتكي بأمرم يا الوحدا٘ب
إليك نشتكي بأمرم يا الوحدا٘ب يا كرٙب نطلب تعفو علي
ال رباسبِب عن ما فات ُب زما٘ب إليك نتوسل يا ؿبمد أبو رقية
ليلة مبسي كحدم خفت ُب اكفا٘ب يا لطيف الطف يا رضباف يب
يا اهلل أف عبدؾ

ك العفو منك نرجاه

بالنيب نتوسل لك ك الكتاب ك من يقراه
ك القلم ك اللوح معو

ك السماكات ك عرشك
ال زبيب ٕب ظن القلب إيبا٘ب

شيئا سبنيتو تعطيو ٕب

ُب رياض اعبنة حبت سكنا٘ب

قباكر أضبد يكوف قريب ٕب

طالبك تعفو عِب يا عظيم اعبربكت
تب عِب ك اىديِب للطريق قبل اؼبوت
حبرمة أضبد ثبتِب

على الشهادة عند اؼبوت
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يا اهلل كفقِب للخّب بركا٘ب ما بقى نعمل كيليق يب
غّب مدح أضبد سيد اػبلق سلطا٘ب من يشفع ُب الناس غدا ك ُب
يا اهلل عبدؾ طلبك ارزقو ما يتمُب
كبب ذبعل ٕب مسلك

با ندخل اعبنة

ك ال ننسى ٕب ذكرؾ بو قليب يتهُب
حبها فياػباطر ك القلب ك لسا٘ب ُب اعبوارح ك ما من عركؼ ُب
مع اىل اهلل أنا حبيت سكنا٘ب

كنت عرم ما نعرؼ شي

عصيت ُب حالة صغرم

تبت دركؽ ما نرجع شي

خفت من ليلة قربم

ليلة الظلمة ك الوحش

ليلة فراؽ أىلي ك فراؽ جّبا٘ب ليلة فراؽ من كاف حبيب ٕب
كيف خبل٘ب األب خليت كلدا٘ب يورت كيف كرثت أنا ُب كالدم
يا اهلل ألطف بالعبد

ليلة يبسي كحده

ُب القبور ك ربت اللحد

يرجى رضبة سيده

من سبق لو اػبّب سعد

راح ك هتُب جسده

ما جيوه منكر ك نكّب غضباف ك لو هبيوه هبيوه ُب حالة نقية
ما يشوؼ ىوؿ ك ال صهد نّباف يدخل للجنة يا سعده ىنيا
من دعاه الوقت خبلص

ما بقى لو ما يعمل

خبلص اػباطر زببلص

ك ذكر اهلل ال تغفل

ربضر مع العاـ ك اػباص

ينفتح الباب ك يدخل

يصيب ستة ستْب سلطا٘ب

فوقها ياقوتة تضوم قوية

ما ىبلصها ماؿ قسمت بإيبا٘ب ك لو صبعو ما كسبو األدمية
كاف راد اهلل كمتنا زاكدكنا بالرضبة
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لسيد صباعتنا يتفكركف ُب اغبومة
ما ضحكنا ك لعبنا قبلهم كنا شبة
كين أنا يا حاضرين كين قربا٘ب كين أصحاب القلب كين كالدم
كيف ما خلفِب بابا كلدا٘ب ما نفعِب ُب الدار قريب ٕب
آش من خّب عملتو باش نلقاؾ يا ريب
ديِب علي شيء خليتو كل شيء راه ـبيب
ما غهم كاحد منهم كاش بكا٘ب يا ؿباين قليب ك ما صار يب
تابع الدنيا الغرارة ك الشيطاف ك ال عرفت أنا اؼبوت منْب ىي
السعيد ناؿ كصاؿ راه ُب اعبنة اػبضراء
ك الشقي ُب ؿبنة ك أىواؿ ذاب ُب النار اغبمراء
ُب اعبحيم يبدؿ تبداؿ ذاؾ مرة على مرة
ُب جهنم دار احملنة ك األحزاف دار األنكاد ك دار الذؿ ىي
ُب الزمهرير يقوؿ الربد نسا٘ب حر جهنم أطمى على
ذا القصيد يا حضار هنينا ُب ليلة االثنْب
ُب شهر مولد اؼبختار اؼبفضل نور العْب
من بعد ألف ك مية صار عاـ كاحد ك األربعْب
علي
باح سرم ك فضحت اليوـ كتما٘ب نظهر،اظبي لَبضبوا ّ
علي
إبن مسايب ما زاؿ ُب حإب را٘ب،كيف قدر ريب كقضى ّ
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- 11واحد الغزال ريت اليوم
تأليف :بومدين بن سهلة
غناء :الهاشمي قروابي
يا من عاديتِب بغّب سبة عيب عليك
ما تلقى يا مليح ُب الدىر حبإب
كنت حبيي ك كنت نعا٘ب بك
متولع بك أياـ ك ليإب
ك دخلوا بيناتنا اغبسود ك قطعت ؾبيك
ال عيش طاب ٕب ك ال نوـ حبلٕب
باهلل عليك يا مليح بعِب ك اقبض مإب
كاحد الغزاؿ ريت اليوـ ما شي مع الطريق يهوـ
هبرم ُب اػببل ؿبزكـ ظبوه العرب جا٘ب
لو كاف بالفدا ك السوـ نعطي مية سلطا٘ب
كاحد الغزاؿ ريت اليوـ يا سامعْب ع ّذبِب
نعطي مية قليلة فيو ك رخيص باش ما نشريو
نشوؼ فيو ك ُب عينيو ك عليو كاجب نغِب
الزين كلو لو يا سامعْب اغوا٘ب
مشى ّ

كاحد الغزاؿ ريت اليوـ يا سامعْب ع ّذبِب

الزين كلو لو راح عنده ،ك سكن البطاح
مشى ّ
مكموؿ البها ك الشباح ناره رقد ُب كناف

حجباف هبرح ربراح ريتو منْب م ّكِب
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كاحد الغزاؿ ريت اليوـ يا سامعْب ذبذبِب
آجي نشوؼ ما قاسيت ُب حب ذا الغزاؿ فنيت
ُب الطريق بو تبلقيت خذ العقل ك خبلّ٘ب
إذا بكيت من شفيت ك إذا ضحكت ما بالِب
كاحد الغزاؿ ريت اليوـ يا سامعْب ع ّذبِب
كيف األعماؿ ك التدبّب ُب كصف ذا الغزاؿ كبّب
فيو البها ك الزين كثّب شي ال نوصفو بلسا٘ب
شعره من ذىب ك حرير أكحل تقوؿ سودا٘ب
كاحد الغزاؿ ريت اليوـ يا سامعْب ع ّذبِب
اصفر ك أكحل ك كل األلواف ك العْب تسحر ببياف
الرقبة تقوؿ غصن الباف ك ال قضيب سيسا٘ب
مبسم عقيق ك عقياف التّرب فيو مرا٘ب
تطفا من اغبشا ذا النار يا عارفْب ذا األشعار
زخار سافرت فيو قرصا٘ب
حبر دخلتو ّ
نطلب اهلل الغفار يغفر ٕب عصيا٘ب
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حراز عويشة
ّ - 12

تأليف :الشيخ المكي بن الحاج القرشي

غناء:الهاشمي قروابي
ايلي أيلي ك الغُب ريب أيلي أيلي يا سيدم ريب
كاش نعمل كاش اؼبعموؿ كاش من حيلة تنفعِب معو
حراز حكيم من اغبقاز قاصد الغرب على الرباز
قارم اعبردابية دياؿ الركماف األزرؽ يا فهيم
معلم كذا من اعبكيم قارم علم التنجيم
كيحقو شجاعة مفرسة معلم ُب حرب النسا
ك مبلى بالطاسة ك جالبتو العقدة بْب البنات
كالع هبم طوؿ اغبياة شاؼ مدف ك قريات
خصتو غزالة عنها يدكر فتش اؼبداين ك الدشور
حْب كصل ازمور صاب بنت ظريفة
عدرا ك باىية ك ظريفة ُب العود كازببّل اتصيح معو

الرياـ
باغبقازم شغاؿ الشاـ صايلة هبم عن صبع ّ
عياط الغرب مع الكبلـ بنت سبنتاش عاـ ُب عمرىا

عدرا ـبنطرة ُب صغرىا عندم كابرا ُب العشرة
عِب صربة
ُب كل يوـ ال زبطيِب ك ال تطيق ّ

مطور باألشكاؿ
منْب جا اغبراز ّ
كا وبسدك٘ب ُب ىبلؿ األعياد
سكن بْب الواد ك البحر

باعوىا لو حساد

الرصاد ُب القصر
ك عمل عنها ّ

سبلك بزينها
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ك ملكتو الغزالة العدريّة حكم عنو مّب زينها
ك ظفر باغبراز عمل الرصاد على اؼبقاز
ٕب كيف جرل بْب العشيق
آه من ىة يصغى ّ
ك عويشة ك اغبراز حراز حكيم من اغبقاز
ايلي أيلي ك الغُب ريب أيلي أيلي يا سيدم ريب
كاش نعمل كاش اؼبعموؿ كاش من حيلة تنفعِب معو
عِب تاج االبكار سبع أياـ انفقدكا األخبار
غابت ّ

يبشر٘ب بأخبار الغزاؿ
بشار جا ك ّ
أصبح عندم ّ
عند اغبكيم من اؼبقاز من جا لنا للغرب بالسحر
رصدىا ُب داخل القصر ملكتو بالزين ك الشعر

الشامة ك اػباؿ ك الشفر العْب الكحبل مع الثغر
ّ
متطور قلت لو  :صبيع اصحايب أطيار
ك أنا ّ

نفَبقوا عن تاج األبكار نعجب إذا نعطت لو

الواجبة دبحاربة نوريّة خصايل اؼبغاربة
ك ّزكلت اعببلّبة كدرت كسوة قاضي

الكتاب دايره ُب لبدة سبيح سرل ُب يبيِب

الفضة ك زدنا للقصر
اللّحية كسلوؾ ّ
نطقوا الرصاد كا يقولوا ذباكب يا حكيم
نطقت أنا قلت لو أنا قاضي لببلد جيت نستربؾ منّك يا حكيم
للضيافة
نطّعمك ُب حق الكرٙب ذبي عندم لل ّدار ّ

نأمن شي ُب بعض السبلـ
دكل ىو ك قاؿ آل معتزٕب ما ّ

عِب حراـ أنت قاضي خداع
مواكلكم ّ
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علي آش حبالك ىكذا يكوف القاضي نباز
ركح حبلك سر ّ
ٕب
ك دخل لقصره كالباز آه من ىو يصغى ّ
مطور باألشكاؿ ك أنا نرجع لو باغبباؿ
حراز ّ
صاحب سيدم رحاؿ جبت عشرة بقطاطي صايلْب
بقارج اليهم طايبْب مشاعهم مشعولْب
ك البنادر عشرة متسخنْب ىم ج ّدابْب كاملْب
مشينا القصر نطقوا الرصاد كا يقولوا :ذباكب يا حكيم
ك خرج حراز الرٙب عينيو كايدكرك ُب راسو
علي شي سبلـ
زدت ليو ،سلّمت عليو غفل قاع ما رد ّ
قلت ُب قليب ،كلد حراـ جدبت عليو ك قلت لو

قل مرحبا بأىل الكماؿ تعرؼ سيدم رحاؿ ج ّدنا
ك أنٍب جيت لغربنا الزـ نوريوؾ سرنا
كرمنا بالنّد ك الزىر
دخضلنا للدار ك ألقصر ّ
جبنا لك اػبّب ك السَب زاد مص ّدر

ليس كاجبتِب عن ىذه األقواؿ لعد تلّفت ليّو قاؿ

رحاؿ كاش نيب كألذل مرسل؟
ىذا أبوكم ّ
جاب لكم مذىب ىذا اغبياؿ كأنتم ُب عشرة طواؿ
بقطاطكم كيف الكباؿ ك حادشكم للرصاد قاؿ:
كرموكم بالع ّكاز قلت أنا بْب الغراز
ٕب
آه من ىو يصغى ّ
كاش نعمل كاش اؼبعموؿ كاش من حيلة تنفعِب معو
عِب تاج االبكار سبعة أيّاـ انفقدكا االخبار
غابت ّ
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حراز رىيبقدٙب فات حكيت فعالوه للبنات
ٕب اػبودات يا العاشق مبشيوا معك
قالوا ّ
ُب رباعة بتناش من البنات غّب اػبودات الفيابزات
ثبلثة مولوعات صايبلت بنقط الكمنجات
عوادات حافظْب اآلالت على الثبات
ثبلثة ّ
طرازات حافظْب قصايدىم ك االبيات
ثبلثة ّ

ثبلثة رقّاصات كا يسلّبوا من كاف قدٙب تاب
الشايب يوٕب شبابينسى شيبو قلت ؽبم:ىذا ىو النزكؿ

ٕب البتوؿ
ىذه اغبيلة ىي للدخوؿ قامت ّ
لبستِب كسوة من ذىب ك اغبرير

ك أنام كصيب صغّب

اػبدكد كرادة ،ك العيوف صرادة الشفايف الكيْب
غبفت حبايك احملربل قالوا البنات يا الشيخة زيدم ق ّدامنا
ظبّيناؾ أـ يامنة زدنا للقصر ،نطقوا الرصاد
حراز الرٙب
كا يقولوا :ذباكب يا حكيم خرج ّ
قاؿ فْب ىي الشيخة نطقت أنا ك قلت لو

ىي،يا حكيم قلت لو جينا لك من فاس
أنا ّ
يا حطيم أنت عز الناس للزىو ك النقط مع الكاس
دكل ىو قاؿ ٕب :أنٌب حصلة جاية عندم دبحلة
ركحي شوُب شي قشلة تبيتك يا بنت الزغبية
أنٍب ،ك أتناش خصكم طباخ ك خباز
ركحوا للحارة ذا قراز
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- 13ما تدوم الحكمة
تأليف :محمد بن علي الشريف ولد الرزين
غناء:الهاشمي قروابي
يا قلب تفكر ما فات األكؿ ك التإب ،أيلي ك مإب
كيف شافوه اخرين ك ال داركا لنا كيف جرل
كنت رافد غصة اغببيب على الوفا ك كمإب ،أيلي ك مإب
ما عييت نوصي قليب على األفعاؿ ّإب مرة
باح سرم حٌب شافوا شفايٍب ع ّدإب ،أيلي ك مإب
ُب فواـ عدام ك ليت حديث ك ىدره
قلت كاجب عِب بشطارٌب ك طرز أشغإب ،ك أيلي ك مإب
للدىات نوصي ك نزيد ما باقي عشرة
ما تدكـ اغبكمة اللي ما قرا حركؼ البإب ،ك أيلي ك مإب
كيف من ناـ كفاؽ صاب غّب يده ُب الصحرا
بعد راسي يا قليب كاش من اغببيب بقى ٕب ،أيلي ك مإب
ما يبإب بالطعاـ غلى يكوف ناكم ُب الغدرة
اػبّب عند ناسو إال تسليف
بو ذبود أىل اإلحساف ك بو تكاُب
حرثت ُب األرض السبخة ما جبت الصيف
ضاعت فبلحٍب ك قلت اهلل خبلقي
حس خفيف
قاسيت ما كفى لكن ّ
ىذه سنْب كأنا معاشر كالُب
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حٌب كٔب اليوـ من رظبي جاُب
صار لو كيف الذيب إب يصيده مشبلٕب ،أيلي ك مإب
ُب هنار خرجتو يصطاد اؼبهرة ك العفوا
جاب ٕب ذيب صبحت بو فارح سإب ،أيلي ك مإب
قلت ىذا ما كاف ىبصِب من كحوش القفرا
من القتل فديتو بالركح كبسب حبلٕب ،أيلي ك مإب
ك ال نويتو يغدر بعد ما كالف مكا٘ب ك درل
صيدكه أطيارم جابوه بعد كاف مشى ٕب ،أيلي ك مإب
ىكذاؾ الغدار إب يطيح ُب يدم هبرل
غدار ُب الطيع شي ال فيو نويت
ىذه مدة سنْب على ؿببٍب فاتوا
صغّب كاف ربيتو ُب زبنيت
كريت لو شي ال يشوؼ ُب طوؿ حياتو
غبلـ كنت لو كديتو حبيت
كجعلتو ساكن ُب القلب بذاتو
ُب اغبْب إذا أمر يا أخي نقضي حاجاتو
عند حكمو مأمور إذا طلب ضي اقبإب ،أيلي ك مإب
أك ركحي يطلب إذا يريد خّب من اؽبجرة
ُب األعضا يتصرؼ من الذات كلها ك احوإب ،أيلي ك مإب
ك احملبة تظهر ؽبا علوـ ،كاش ىذا الكثرة
سالِب يوـ غضب عِب ك ال بغى يرتى ٕب ،أيلي ك مإب
اسألِب كنفيدؾ كعبلش سالتِب ُب ذا اؼبرة
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الوجو صاُب ك القلب ظبيح نسخا بأموإب ،أيلي ك مإب
كل فن معام منو علوـ ،كاش ىذا الكثرة
ما كاف ٕب ُب الظن الغدار يغيب
ك بالشر يكاُب كل خّب اصحابو
مطلوب عاد ك أنا لو طليب
كيف الذيب إٔب يصيدكه من شعابو
دريب ُب كل شر شي ؽبا صويب
ما خوُب غّب نيتم شبابو
لكن ريب الكرٙب أمر٘ب بعذابو
بالوسايل حٌب يقبل خالقي توسإب ،أيلي ك مإب
باألظباء اغبسُب ك حق اغبركؼ إٔب نقرا
بآدـ ك نوح إبراىيم جد كل رسإب ،أيلي ك مإب
الكليم كالو ك التبعْب سر ك جهرا
باألحزاب نقسم ديبا أجواؼ كل ليإب ،أيلي ك مإب
بالدعا ك الرغبة حٌب نتم غرسو ُب مرة
كبمد ك نشكر ريب مؤب اؼبلك العإب ،أيلي ك مإب
غاثِب ك فدل ثارم حٌب زالت الكثرة
بْب الرياـ كاف نباـ ُب تأييد
سلطاف ما بْب جوارم اغيادة
األيّاـ ك اؼبوسم ك زماف العيد

ك سركره ُب كل حْب كانوا يزدادكا

دار عليو يوـ الفرح بتنكيد
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كاش يفيد من البكاء مع تغراده
يعرؼ فاتو اػبّب،رفدكه اسيده
لو تفكر ما فات عليو من زىو ك مسإب ،أيلي ك مإب
كل ساعة تفيض عينيو على خدكده بالعربة
كاف ٕب بْب الشمعة ك الكاس ك البساط قبإب،أيلي ك مإب
اؼبداـ ك الساقي ك خبليع ك اكواب الصفرا
ُب قلب قباب جواىرىا من الوريق تبلٕب ،أيلي ك مإب
ك الفراشات كاال ىي ُب الشاـ ك ال ُب مصر
بْب زكج بلَبات مقابلها صف دكإب ،أيلي ك مإب
حْب يزىا تردؼ لو الرياـ كيساف اػبمرة
مكتوب لو من رظبي هتجيي
سحار كتب لو حركؼ هتجاجة
لو كاف جا٘ب أنا نكوف لو عليج.
نبطل سحره ك ندعم مزاجو
منْب تاه ُب التيو خليج
جفن بغّب سايح ُب امواجو
ك البحر مهوؿ ك رياحو ىاجوا
ما جرب خركج من البحر امواج اؼبلي ،ىايلي ك مإب
طاح ُب حبر اال يدرم لو خرك ك ال جرة
زلغو شيطانو ك رماه ُب الثلت التإب ،ىايلي ك مإب
ما بقى لو صاحب ك ال صديق ك ال لو نعرة
آش فايت من ال عنده حبيب ك ال كإب ؟ ،ىايلي ك مإب
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ما عليو نقصاف ك ال هبيو الفساد ف معرم
ينسلب من الوقار ك العز ك اؼبقاـ العإب ،ىايلي ك مإب
غّب يشقى من يصحب ُب الزماف رجل أك امرأة
خربت ساكِب باخبار التصحيح
كيف ما ركيت على االقباب يا صاح
الزين إال زين األفعاؿ ك القلب السميح
قرد يونس خّب من البدر الواحي
ألغ من جفاؾ يا قليب ك تريح
كاش لك إب راد ذبياحي
ما شاؼ اػبّب جا بالقباحة يطفي مصباحي
بشر فعلو كافا٘ب ما خشى عقاب العإب ،ىايلي ك مإب
ال خاؼ من دعام إذا استجاب مؤب القدرة
كل ما كديتو باػبّب ك الوفا كحبلٕب ،ىايلي ك مإب
خاب ظِب ك الشتمة ُب السيار زادت ٕب غمرة
غذا اشتكيت يشتفى ُب الرخيص،يبغيها ٕب ،ىايلي ك مإب
ُب السيار كميتها ُب الذات ما كيفها عربة
ما عييت نكايد ك ال علمت ذا هبرم ٕب ،ىايلي ك مإب
ما عرفت هبرل يب ُب عشقو يرل
أرخت ما مضى ك جعلتو تاريخ
الشيخ ترحم عليو نساخو
باأللفاظ الرايقة ك اؼبنسوخ نسيخ
بيادؽ قد األفياؿ ك دىات رخاخو
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عليو دارت الصفرة حبرب ك شيخ
ك اإلجابة جاهبا من عند شياخو
اؼبدعي من أشياخ ،اظبعوا ،داخلوا
آش رال من البلشاؼ شفاية فاس البام ،ىايلي ك مإب
ُب ضبادة اخباره من كاد نوف توصل يا حسرة
بِب حطاب خربىا يوصل الوطى ك اعبباؿ ،ىايلي ك مإب
خدكجة كانت ُب زماهنا صايلة يا حسرة
بالنحاس السوسي تبدؿ الترب الغإب ،ىايلي ك مإب
كيف من بدؿ ياقوتة بصم وبسبها فجرة
السبلـ هنبو للفانبْب رمز اقوإب ،ىايلي ك مإب
األشراؼ الطلبة ك األشياخ الدىات الشعرا
أظبي ميم ،ميم ،كحا كداؿ ُ،ب اجهار اقوإب ،ىايلي ك مإب
الشريف بن علي ك الرزين من أكالد الزىر
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- 14يا ضيف اهلل
تأليف :الشيخ الجياللي متيرد
غناء:محمد العنقا و عمرو الزاىي
قلت غببييب زر٘ب ساعة ُب النهار
ياؾ النشواف باؽبول حالو معذكر
زببّل ليلي مع هنارم بالتخمار

من طبر اغبب ما ىو طبر اؼبعصور
إب حالو حباؿ حإب راه يعذر
حٌب يبضى اعضاه ال يقبض لو شور
ّ

عساؾ أنا إب انكويت حبسن اغبور
يا الٙب ال تلومِب قليب ؿبركؽ

عدـ صربم اضحيت كالطّب اغباصل
الركح
فنيت ك ال بقت ٕب شي ّقوة ُب ّ
يب يتماثل
ك إب ما ذاؽ شي صار ّ

ضحكت اعباىل
من حبّك يا إماـ ّ

اسألو٘ب يا أىل اؽبول كيف جرل ٕب أمس ُب ال ّداج يا كراـ
كجدت كسادٌب كش ّديت اقفإب كليت نساعف ؼبناـ
ّ

الرساـ
بْب رقادم ك الفياؽ الضو انطفا ٕب نسمع ال ّدؽ ُب ّ
قلت من ىو ي ّدؽ ُب الثّلث التإب ُب ليإب النو ك الظبلـ
رميت غطام ك قمت مبهوظ نبلٕب رميت ي ّدم على اغبساـ
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اغبي العإب سلّمت ك قلت يا سبلـ
ظبّيت كزدت باسم ّ
فتحت الباب ما عرفت آش قبإب ضيف اهلل قاؿ ٕب قواـ
آ ضيف اهلل رد اعبواب ،اصغ ٕب ال زبطا رد ٕب السبلـ
ُب اغبْب اشعلت مشعٍب اسبلت فراش قبٍب
تذاكرنا بطيّب اغبديث

قلت بشوقي كليعٍب :أجلس يا ركح راحٍب
ناتيك بكل ما بغيت
سبعي سنة ُب ليلٍب ّقرب ربضر فرجٍب
ناتيك بكل ما نويت

درت الشمعة قبالتو ،دكر مشإب ك مبيّز فيو بالنياـ

الشملة على اللثاـ
،تغّب حإب دار ّ
ننظر ذاؾ الزين ّ
عقد عبسة تذكب منها اعبباؿ ك رجع ٕب من اكالد حاـ
قورم مغلوؽ أك شبو ُب سبثاؿ ك اال عجمي من االعجاـ
ىذا مولع باؽبول ك الكاس اؼبلي باغبب ك العشق ك الغراـ
يا عجبا الضيف يغضب ؿباؿ ك ببل سبة ك ال خصاـ

سبّة ليعتِب ك ىوٕب اىواؿ يا تارؾ مهجٍب اقساـ

تأدب كاجب السبلـ
العن الشيطاف قلت ،يا نور ىبلٕب ّ
يا سيدس قلت لو كفى اترؾ التيهاف ك اعبفا
األجواد جبودىا تركؼ
ذيك النظرة اؼبخالفة قسمت قليب مناصفة
احر من مضاكة السيوؼ
ّ

ّنوحت من كيت اعبفا كاش يا ضيفنا آش
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لاير.

أعطف ك كن من العطوؼ
بيت:
أنت ُب مرظبي زايد تنكإب آش جابك ٕب ببل غراـ
ك اضياؼ كلها باجواد تشإب كنت ال صوت ك ال كبلـ
انقطعت عزايبي مرمدكدة احوإب عييت نوجو الذماـ
دكل ،من بعد ما تفصح اقوإب صوت ظبعتو باالنغاـ
كصوت حنْب ُب دكاخل ادخإب من ضيق الثوب ك اللثاـ
طالب مفركؽ عن بلدم كرجإب ّبر٘ب ساكن اػبياـ

ك أنا ُب ذا الببلد مقطوع الوإب ال أب ال أخ ال اعماـ
آه طالب مفركؽ بلدنا قصدناؾ ضيف ربنا
نلقوا السركر ك االحساف

رمانا ليك كعدنا ترفع بقدرنا كعزنا
االحكاـ خرجوا من الوطن
الطلبة معدف الغُب نكتب لك حرؼ حرزنا
هبلب الرزؽ منْب كاف
آ طالب قلت لو راه ما ىبفى ٕب معك قريت ُب الرسم
دكل من بعد شاؼ سرم ك اقوإب كارفع كجهو من اللثاـ
زببّل الورد ،ك البها باف قبإب ك نطق بالصوت يا كراـ

كصوت أـ اغبسن ُب الوكر تبلٕب خّب من العود باالنغاـ

فرحي ك افراوبي ك زىوم بغزإب من بعد التيو ك اػبصاـ
الضامن فيك بوعلم
مرحبا بالضيف كالبدر قبإب ك ّ
اؼبليح يغضب ك يرضى ك أنت يا راحة االعضا
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مالك من جنيب مر؟
ىزيتو القضا صايح من قيس اغبظا
حايز يب بكل غيظ
الشوؽ ك اللّظى
حر ّ
حٌب سحنا على الفضا من ّ
ك انكشف ٕب اغبجاب الغليظ

عراض الفإب كلفي سلطانة الرياـ
ظهرت تاج الرياـّ :

يظهر ذاؾ اعببْب كالبدر يبلٕب ك اػبد مطبوع بالوشاـ

طلقت ذاؾ الشعر االكحل من تإب أهبى من ريش النعاـ
عمر كاسق يا كراه قليب سإب ىذم ليلة ُب عوض عاـ
ّ
أنت ىو ضيف يا شاطن بإب الكذب ُب دينّا حراـ

اعز األبطاؿ خرجت هنم بالقداـ
علي ىواؾ يا ّ
فاض ّ
يهب ال غياـ
الليل ُب رظبنا منعوـ ك غإب ال ريح ّ

خذ يا ح ّفاضي ك ارتو الضيف من اضياؼ أىل اؽبول
ك أىل اؽبول بالرضى رضوا

ببديع احملاس انكول مشطّر كاليلو دكا
ك ّإب جبهالتو دكل

مزىي من زىوا
بالزىو ّ
لعبليلو ما لو قول

مطموس نواجلو عموا
شجيع اغبرب ُب اللطاـ

قاؿ فصيح اللّغة اغبرب اعبيبلٕب

يغزؿ الغزؿ الرقيق بالطرز الغإب خذ لك جواىر النظم
عرة الغشاـ
قولوا للنكار العدٙب السفلى ّ
يتأدب ّ

شيخ ببل شيخ لو عمر،جبحة خإب ما لو مبدا ك ال سباـ
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سوؽ ال يفرغ من الزحاـ

عمر سوقي باع كشرل دالٕب

ك سبلمي لل ّدىات دبسوؾ غوإب ما فتح الطيب بالنساـ
ك على األدباء العرفْب زم افصإب الدىات قبليد النظم
هبا نعربد ما بْب ساداٌب
باغبب قبهد ك طابت اكقاٌب
عاشق ؾبدد ك نغنم حظرٌب
عاشق ك فا٘ب ك أنا بكم نربا
ديركا االكا٘ب اسقو٘ب نربا
يا أىل اغبميّة قليب يركؼ إليكم
ركفوا علي أل٘ب عشيق ُب هباكم
يا من ال لو ثا٘ب يا مؤب القدرة
ديركا االكا٘ب اسقو٘ب طبرا
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- 15قولوا لاليمي
تأليف محمد حاج بن الهاشمي المراكشي
عناء:الحاج محمد العنقا
قولوا لبليبي يعذر،من ذاٌب فنت قوؿ اعداىا على ىواىا
هبول القاصرة من شاع هباىا
تايهة عنا جبفاىا جبفاىا
السالبة عقل من يراىا
ال هناىا قوؿ اعداىا على ىواىا
هبواىا ،داىية دىا٘ب
كانطق قليب حببها بعد كاف صموت
ما صبت إغاثة
ك ال جربت دكا  ،عبراحي الثابتة
من طعنة االشفار ركحي توثي
آش سبايب يوـ التقيت نعٍب بنعوت
عشقي ُب خناتة
يا درل ُب العهد تبقى ثابتة
فاقت جبماؽبا حياٌب
راحت ركحي الصايلة على البدكر بنعوت
عيوف سود من ال يهول ،قليب دعتآش سباب ليعٍب شافت مقلتها
شفرىا ظل ُب كجنتها
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خاؽبا كردة ُب كزنتها
كيف ننجا بْب الفلجة العيوف الدعجا
جبفانك غلبة اجفا٘ب
هتبط يا جفاهنا الضراغم ك لو كانوا ليوت
العقوؿ شتاتا
من الصفاح الوجنات كركد نابتة
خابور خيبلف شقيق ،ياٌب
اصفي من الورد خدىا ك اهبا من الياقوت
اللمة اؼبضرغمة ك الشامة سقمي شفت
عضود كالبق مسلوبة تعدم
النهود طلوا جهد يي
صدرىا مرمرم يا كعدم
زاد دىشة العقل مشى كرقي اغبشا
ك حنا٘ب ُب الكفوؼ تا٘ب
عتنوف يباف ربتهم كا يسيب ىاركت
نزىا بثبلثى:
بينها ك بْب الساقي بالشمعة الثابتة
نعمر بسركرىا اكقاٌب
من ال يهول مثلها عشقو غّب هبوت
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- 16ىاجوا االفكار
النجار
تأليف :الشيخ محمد ّ

غناء :الشيخ الحاج محمد العنقا
ىاجوا االفكار ،سيدم اليبِب يبليو باؽبجر
من الذاؽ اغبب ما عذر سايح دكف اشوار

صحت األخبار ،سيدم
ما ىزكه ريح أصبار زافرة ّ
هنار كتب نويت للسفر قلت الغيبة ح ّدىا شهر
خرجت للقفار سايح فوؽ البيدا العامرة
مثلي يعذر،سيدم جالوا بيّاالقداـ ك النظر

حٌب ريت جبليب اؼبهر تاىوا ُب ّنوار
ؽببت نارم ك الركح صابرة ما عبت قرار ،يا خيّي

غّب نفجي االىواؿ ك الكدر هنيل باالقداـ ك النظر
ُب مهامة القفار ريت اؼبرسات ك قلت يا ترل؟
بانوا اعبدار ،سيدم شفت حصوهنم اؼباء مشتهر

عن الشلية ُب قبّة النّصر راقب على الفجر
بْب سفاين ك حبور زاخرة قالوا االحبار ،آسيدم:
السفر يقطع سناسل الفقر ك اعبولة تنبيو للذكر
الرزؽ ينادم ك اؼبهاجرة
كتزيد االضمار ّ

خرجوا االبكار ،سيدم خرجوا االبكار ،سيدم

يوـ اعبمعة لسواحل البحر باآللة كنغاٙب الوتر
حافوا ّلز ّخار شوؼ مدينة السلواف زاىرة
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خرجوا البنات للزيارة ك اركح آ من بغى يزكر
هتنا ك تشوؼ ذا العبارة ركبوا ُب فبليك البحور
قالوا نزىوا بالثمارة خرجوا ّبرا من القصور

طفبلت صغار،سيدم صالوا بالزين عوانس اغبضر

كل غزالة فاقت النظر ُب طلوع الغرار
حطوا الكساكم للمعابرة شاىدت اقمار آخيّي
فوؽ اػبدين ضبر ببل عكر الشامة ك اػباؿ ك الشفر
العينْب كبار كسوالف دبسوؾ ضافرة
العزك الوقار
سكنوا االسيار ،آ سيدم ناس الطّيبة ك ّ
فاقوا ضي كواكب الفجر طعنو٘ب باالشفار

ىاذكا ملكوا ذاٌب ببل شرا قولوا للقار ،آ سيدم
من ؿ راد يكوف ضباـ ُب ال ّدشر آش الديب يصيّد النمر
آ معمي البصر خذ نشاشب ك سيوؼ ناحرة

عكلي مطيار آ سيدم تالف ريو ما زاؿ ما ظهر
بْب نبل االكقات ينشكر العدٙب النّ ّكار
ما خلّص ديتو بعد ما جرل ك أنا صبّار ،آ سيدم
ال بد نناؿ اػبّب ك السَب نب ّدؿ اؼبنا بالسهر
نفوز دبا ىبتار كما نالت قوماف ياسرة
خرجوا لبكار ،آ سيدم
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حراز يامنة
ّ - 17

تأليف محمد بن علي الشريف ولد الرزين

غناء:الهاشمي قروابي
شوفوا حراز عارمي من شوُب ينضل
حراز كلفي ُب مراظبو صاف باالسوار صباؽبا
كثّق البيباف زادىا بزكارـ ك اقفاؿ
عمل ليها ما تشتهي ك ما ىبطر ُب باؽبا
دار ليها بستاف ُب دارىا ،مراحة األقباؿ
خريف ك صيف تزكرىا ك كل نواكر ُب قداؽبا
دار ؽبا ضبّاـ غذا برد عليها اغباؿ

ىبصها إالّ شوؼ رجاؽبا
ما خلّى كلفي ّ

حرـ عنها شوفت النسا ُب الدنيا ك الرجاؿ
ّ

ك حلف عليها حٌب بواه عمره ال شاؼ خياؽبا

ما يوصلها أبوىا ك ال يزكرىا عم ك ال خاؿ
عماهتا ك ال خاالهتا
ما هبوىا ،شي ؿباؿ ،ال ّ

حرازىا رايو كل حيل
ما عندىا إالّ ّ

لكن حيلي ما وبطها ك ال شاؼ خياؽبا

رشحت حبراز يامنة ك اظفرت بالغزاؿ
ربسبوا يا ناس الغراـ ما نظفر شي بوصاؽبا
جيتو ُب الص ّفة األكٔب ُب شكل من األشكاؿ
بكرة عذرية شابّة كما فرزت جبماؽبا
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ضي الشمس ك اؽببلؿ
ق ّدك خ ّد ك غبظ فاؽ عن ّ

"اضوم ك إالّ نضوم" تقوؿ للشمس ك إالّ ؽببلؽبا
أنا يا موالم قلت لو جيت عليك نساؿ
سوال نإب ىربوا أحباهبا لوليّة ك آش بقى ؽبا
ىجاؿ
ىش عمإب قلت لو قاؿ ٕب شوُب ّ

ما يصلح للمرا يصوهنا غبلّ زكج حبلؽبا

قاؿ ٕب كفتِب زكجٍب ما كبمل شي تبداؽبا
مرجوعتها قلت لو "احسبِب لبدـ ك اناؿ"
حرازىا ك اػبدمة ىو أكٔب ؽبا"
قاؿ":كفاىا ّ
طرد٘ب بقيت كاقبوؿ ك ذاٌب ُب انكاؿ
ّ

كندبّر ُب منصف العقل باش تبور حيلها

مطرز ُب حاؿ
جيتو ُب ّ
الصفة الثانية ّ

عجوزة فاتتها العْب ك اصلح موالنا حاؽبا

ُب يبيِب تسبيح ىنربم ك الع ّكاز ُب الشماؿ
ك اعببّة اػبضرا ك األحواؿ ما ىي شي ُب حاؽبا

"يا ىذا اؼبغركـ ،قلت لوُ،ب ؿباسن اعبماؿ
دخلِب لزكجتك نتباشر جبماؽبا
لدارؾ ّ

تطلب عآب من حزامهاك بطل من األبطاؿ
ك السَب الداٙب الربكة ديبا كلها ُب أشغاؽبا"

"ادعي ؽبا من ىنا ك قاؿ ٕب على اهلل الكماؿ
شوُب نسيب يكفاؾ على شوفتها ك سؤاؽبا
ّأما دارم اتركي دخوؽبا ما جاهبا لك حاؿ
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حالف ما توصلها اقداـ غّب اقدامي بركاؽبا
قصرم من قيل ك قاؿ"
سّبم ُب حالك قاؿ ٕب ك ّ

مشيت نعيد حكايٍب غريبة للّي يصغى ؽبا
متطور ُب حاؿ
جيتو ُب الص ّفة الثالثة ّ

عربية جالت ُب اؼبدف ك عرب جالت ُب جباؽبا

الرمل تضرب بو الفاؿ
قبّامة ُب علم ّ

حٌب شي ما ىبفى ؽبا
ك إب جربِب كا يقوؿ ّ

سحارة ك ترقّد اعبنْب ُب دكاخل االدخاؿ
ّ

ك تفيّق ذاؾ إب يكوف راقد ُب دخوؿ أرحامها

ٕب الباؿ
الصواب ك ّ
أعطيتو األدب ك ّ
حضر ّ

حٌب كبسب سارت ُب اعضاه اقوإب ك اصغى ؽبا
ّ
كاجبِب ك قاؿ ٕب "كل ما قلت بطاؿ

ك مثالك ما نصغى ؽبا ك ال ٕب حاجة با قواؽبا
ما ا٘ب شي ـبلوؿ كيما قالت الناس العقاؿ
القزاف ك ّذب االنبيا ك رساؽبا
من ص ّدؽ ّ
شوُب من ـبلوؿ يامنك بكبلـ احملاؿ

خبلّ٘ب ك مشيت كا ندكر ك ذاٌب ُب نكاؽبا
متطور كخاؿ
جيتو ُب الص ّفة الرابعة ّ

أكحل من اػباؿ ،ال يشابو ذاٌب ك اكحاؽبا

ُب القامة إب يشوفِب كا وباسبِب صلصاؿ
بالعربية ندكم ك القناكية ُب ترتاؽبا
قبّلت ي ّده ك قاؿ ٕب من بعد التّقباؿ:
211

بيدم ك تقباؽبا
"آه كلد حاـ عبلش لك ّ

جواؿ
"ك صيف آ موالم قلت لو ُب ببلدؾ ّ
لبدمك عبد ببل فلوس ُب األشيء إب نقول ؽبا"
ُب كصاية من أىلي ما فيها شي تبداؿ
"ّ

الص ّفة الكحبل كاف شفتها نستوعض من فاؽبا

خصو شي مشغل
أمش للموقف شوؼ من ّ
اشر سبضغ كاكر تبات ،ببلدم ىذا حاؽبا"

ٕب ك قاؿ ٕب "يالواقف ما زاؿ"
ّ
تربـ ّ

أذىب سلّم ك إذا رجعت ركحك صابت قتّاؽبا
الصفة اػبامسة كتاجر ذك ماؿ
جيتو ُب ّ

تاجر من ذبّار اؽبند جبت دخاير ُب اضباؽباد

مإب ما وبصى سلعٍب تنحط ك تنشاؿ

اغبمالْب ّإب ربط ربمل من فوؽ صباؽبا
ك ّ

قمت ىديّة ىديت لو حلي ك حبلؿ

منْب ىديتها لو قاؿ "يا طيّب األفعاؿ

جيت نديرؾ صاحيب ُب كسط رجإب ك ابطاؽبا"

ما ربتاج اصحاب قاؿ ٕب ،كاف قبلت الفصاؿ
غّب ثبلث ح ّكاـ ُب الببلد وب ّقوا تفصاؽبا
اػبصاؿ
للتجار كيف دارت الناس ّ
الفنادؽ ّ

تنخص ما تنسرؽ حٌب شي ما هبرل ؽبا
ما
ّ
نصحتك من جانب احملبّة ىذا ما قاؿ

ال لك حاجة باعبواد تصحب ،ك ال برذاؽبا
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- 18قرصاني غنم
تأليف :محمد لحلو
غناء :الهاشمي قروابي
أنا ُب حياٌب كسبت قّباط ،ك كبلمي جبتو رباعي
ق ّداش من كاحد اعطاه اهلل يا كعدم ،ك يقوؿ عندم ذراعي
قرصا٘ب غنم
جاب علجات خواص من حوز مالطة
الكل عازباتسلّموا كياقوتات
قرصا٘ب علّم
فوؽ ٙبّ اؼبلي معلّم بالشطو

مصنوع من الوريق اعبماف كالتقات

مكموؿ مس ّقم
لو تلت سوارم ُب اؼبوج السابطة
ستّاش من القلوع ك شرايطها تنجت
يقسم
ُب اؼبوج ّ

من ظريفة قلّع ك القوـ ناشطة
ترست
مهما قابل جدارىا القلوع ّ
الريس ناجم
ّ

حقذ بالرميلة ،بوصلة ك كارطة

ُب قلب القامرة مقيّد يدرم االكقات
يتنعم
إذا ّ
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الفْب من البحرية لو شارطة
يوـ اغبشر الكبّب حملاصي ك مرايات
الكور تكلّم
فعفع اؼبداين  ،اعبباؿ ك الوطى
خرب مدينة مالطة ،بالقهر توطت
ّ

اسطاعت االعجاـ

جات اؽبدية من البنات ىابطة
رضوا الغلب ،سلّموا كاغنمنا البنات
رجع يتحيلم
ريس البحرية ،ك القوـ ناشطة
سرح قلوعو ليس يبات
عن خزيرات ّ

السبلـ
ُب جناح ّ

سار ُب حالو للمرسى الباسطة

السورات
رباط الفتح ىكذا جابوا ُب ّ

ىبطوا العوارـ

كل كحده سبشي مشية مرىطّة
نوصف ُب اػبوذات
من صميم جراحي صرت ّ
سبقت دبرٙب

طاىرة ،ك فضيلة دبسوؾ ماشطة ذصرت نفرؽ ُب الترب على كل انعات
باهلل يا الٙب
كف لومك ك اصغ للرضبة الباسطة
تركم االبيات كيف قوماف اخرين ركت
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من ليلك ترقم
إذا فهمت قرصا٘ب دكف فالطة
ساؿ كسقصي ُ،ب كطن البهجة ،الدىات
مَبسم
اظبي ّ

حا ك ميم الداؿ ال غطا

المْب ك حا مع الواك يا فاىم االبيات
سبثيل اػباًب
صنعت ذا اغبلّة بكساكم معطّرة
ربّبكا قوماف ال ّدعوات
بطبايعها ّ
آه نار البْب رقت
طوؿ اليل نبات

ُب كسط حشام يا سامعْب
ساىر بْب النايبْب

كاف معكم جات آه  ،كلفي ،يا إب زايرين
كاف معكم جات

اعذرك٘ب يا إب زايرين

باهلل يا الغيد جيبوٕب خربىا
عِب داكسوىا
ّ

بنت كبار االجواد

يطفيها لقاىا

شعلت نار األكباد

اعذرك٘ب يا عاشقْب

ما هننا ىيهات

نبو٘ب بثبات انتم قلوبكم قاسحْب
باعبملة عرايس

عند الباب كقفوا
كغزاؿ حفوا زادكٕب نعايس
بالص ّد استكفوا

را٘ب مريض عاكس

ص ّدكا ببل تلفات

خلّوا نّبا٘ب شاعلْب
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فاطمة ك جنّة البتوؿ مع الياظبْب
كراك كاش اهنم ىم
كلّتهم ّ
نسمعهم نادكا من حومة غبومة
العشاؽ فنوا ما عظمها جريبة
ّ
آه قالوا ٕب كلّت

من بعد العهد ك اليمْب

نسهر كاف بغت ما ىيّش من النايبْب
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- 19الكاوي
تأليف:عبد الكريم دالي
غناء:الهاشمي قروابي
الكي ُب الذات ما برا ٕب
أنا الكاكم بكي ـبفي ّ ،
بعد ما انكويت ك بريت جراحي طالوا

مسهر ليإب
ُب اغبياة ّ
حٌب يهولو٘ب ك نعود ّ
جراح البْب ك اؽبول ك اؽبجرة ال زالوا

النشاط ما تبإب
جراح اغبب ك الغراـ ك الغواف ّ
ىاذكؾ من غّب شك زادكا للقلب اىوالو
اعذرك٘ب ك الش تلومو٘ب ىكذا حبإب
سّبكا خلّيوا كل حاؿ على حالو
هبم مشطوف كيف راد ك ق ّدر نعم الغِب العإب
نصرفوا ك الوعد بتيجالو
اسبقِب كع ّد ّ

ال زلت رزـ الصرب صربم صرب العايس ُب الليإب

رفدت ضبل اؽبول ك تك ّدرت بتحمالو
الش تلومو٘ب ىكذا حبإب ك أنا بقراوبي نبلٕب؟
شاكي باكي من نبوـ قلييب ك اىوالو
ترل مؤب الغراـ تايو ،ترل حالو يعود سإب
ترل يبقى نبيم ىاٙب ك ال يزىا لو
الغراـ مصيبتو مصيبة ،ك اصغ يا االٙب اصغ ٕب
سوؿ مواليو جالوا
الغراـ صعيب ّ
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مطوع السبلطن ال سيّما ّإب حبإب
الغراـ ّ
داٙب غيظاف على العشيق ال كا يزىا لو

مطوع كسرل على انصالو ،ك ما قاسي على اؽببلؿ
ّ
طوع سيف الغبلـ ك العبسي ك امثالو
ّ

البعض من الناس كا يلوموا ك يزيدكا ُب مبلـ حإب
ك البعض من الناس كا يقولوا:ىذا عمدا لو

ىذا حإب ُب اؽبول متولّع دبحاسن الغوإب
يتورع ساكِب ك ينطق من غّب حبللو
ّ

ك إذا قبرب أىل الفن حبإب يستحسنوا اقوإب

تقوت اعبللو
ك يقولوا يا لطيف راه ّ

المو٘ب ُب افعإب ك افعاؽبم ع ّدكا على افعإب
حي يتحاسب بافعالو
لكن غدكة كل ّ

كم من كاحد المِب ك يكثّر عجيب مع سوإب
ُب ك كا ىب ّفف من ذنيب اقوالو
ك يدكم ّ

نعرؼ ربقيق سّبٌب ما نبغض إنساف ما نبإب
ك إب يغتب حد إب ما نغتالو

قابض ح ّدم ك كا نساعف الغراـ إب ُب دخإب
لبمم ُب حكايتو كيفاش تكوف من تفاصلو
ك ّ

لبمم ك ال نزىا عبلش غإب
لو ال الغراـ ،ال ّ
هبرب ما هبرل ٕب
يبلي من المِب ك ّ

مرة ك ال هبرب لو كإب
كيذكؽ اغبب غّب ّ
يسموه انصالو
ك يذكؽ خصايصو ك ّ
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ذبرح كيفي من الغوإب
ما يعذر غّب من ّ
تكوم ك ّ
باقباؿ إب كببّهم كاكية عمدا لو

ملكو٘ب بالبها ك الحوا جسمي على اؼبلي

ملكو٘ب يا أىلي حبسن اللحظ مع خالو
ىم ىم إب اسباب ىوام ىم دكا عللي
ىم ىم زىو العشيق عليو يسالوا
ىم ىم راحٍب ُب الدنيا ىم راس مإب
ك أنا بعد خدٙب ؽبم ُب آش ما قالوا
آش رال من ال وببّهم ك ّركه ٕب ،آه يا مثإب
حٌب يفيد٘ب ك نفيده ك نسالو
ك هبي ّ

ك هنيت أبيات حلٍّب بسبلمي كما باحت الغوإب
ألىل اؼبوىوب:ياؾ ال ّدىات عاؼبْب نالوا
خصِب يزين حإب
طايع ؽبم ُب زما٘ب اغبق ّ

تزين من رضاىم من فاس اػبإب

زرت ك ركيت من مدامو ك عمر جبحي عمدا ٕب
وبصد ّإب قالوا
ك كمل قصدم فآش كاف ّ

اظبي موضوح حبرؼ ا ب ج د ،آه من يصغى اقوإب
زكج ك سبعْب زيد سبعة ،ىذا كمالو.
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- 20الالىي يلتهى بهمو
تاليف:الخضر بن مخلوف
غناء:حسيسن
البلىي يلتهى هبمو البلّىي بالعباد نسبو شيطا٘ب
ريب من كل خّب حرمو ؾبداـ على الدكاـ ساسو سفبل٘ب
فمو
لسانو ما يهيب ّ

تف ّكر اؼبوت ك القرب يا إنسا٘ب،كذا من غافلْب ندموا
اشحاؿ من غافلْب قبلك طاحوا ُب كاد سقر
عبلش ما تلتهى بدينك ك تقيس عليك ذا اؼبناكر
يوَب أجلك يزين كقتك أخرجتك جوار للمقابر
تشرب ك تعا٘ب
أىل العقوؿ قاع غنموا أنت بْب السواؽ ّ

الرضواف
خيوؿ الفايزين ندموا طافوا باالحواض ك اعبناف ك ّ
كذا من غافلْب ندموا

كين الطّغاة ك اعببابر

ك أىل القيم ك البنود

كين القياد ك الشناقر ك ىل اصناـ عابدين عود
يورثوا اللحود
ك اؼبالك ربنا القادر ك العباد ّ

احملشر كلها ك اظبو كاحد صرفو النحاس ك االخر زيا٘ب

كاحد بْب العركؽ ظبو كاحد يعوـ ُب حبور النّباف
التايب طلبتو قريبة عند اهلل عآب الغيوب
ك الناحس ما عليو ىيبة ملقى ُب حبر من ذنوب
مغركر ك غربتو غريبة داره كسادة من الكركب
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كذا من زاجْب حشموا كذا من زاعبْب اغواىم الفا٘ب
اغبر الشباب ك العمر تدعي ثا٘ب
كذا من كالعْب غرموا ك ّ

- 21الخمس أوقات

تأليف :موالي البّـ ّري المغربي
غناء :حسيسن

اهلل يا لسا٘ب اخَب كاش تقوؿ
ك خيار القوؿ ال إلو إالّ اهلل
النيب اؼبرسوؿ
نثِب عليك ّ
بالصبلة يا ّ

عدد البكمة ك إب ناطقة
ك قد النجوـ إب ُب ظباه

ال ترضبِب يا البارم أنت اؼبؤب
حٌب نزكر قرب النيب ك ننظر هباه
ّ

يربح من صلّى عليك يا سيدم رسوؿ اهلل

آ راسي تب لك ؼبوالؾ ك عظّم القدر
للحي
اغبمد غاية الشكر ّ
السطوة العالية
الواحد الكرٙب ك مؤب ّ
ريب من ال ىبفاه األمر
ّ
للرضبن ّ
تأدب ّ
ك اطلب العفو مع السَب

الص ّحة ك الربكة الوافية
ك العناية مع ّ

ريب كرٙب جيد موجود

ىو يسمح ك يغفر ك يشاُب ىوؿ كل ضر
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ك يسلكنا صبيع ك يعتقنا من نار حامية
علي
نطلب ريب يعفو ّ
ك نعود نقابل لفجر
نعبد للداٙب االكرب
كنكثذر ُب صبلة طو
شفيع اؼبة الّزكية
ّ
اػبمس اكقات من حظاىا
هبا ينجا من اؽبموـ
اػبمس اكقات من حلّها
هبا دركوا أىل العلوـ
اػبمس اكقات من رضاىا
قاؿ اهلل الفرض كاتقوـ
اػبمس اكقات من دخلت
ُب قلب ينجا من اؼبكر
غمة القرب
اؽبوؿ ك ّ

ك ينجيو الغِب الداٙب

من شدات كل داىية
اػبمس اكقات من فضلها
دين اإلسبلـ مشتهر
ريب
الصوـ قاؿ ّ
الدين عليها منتصر اغبج مع ّ
خّب يا من تساؿ ك جيّد
اعبواد ُب سَب
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العز ك النصر
أىلو ُب ّ

الّزكاة فرض على األمة
هبا أىل اهلل زاكية
شوؼ للدين

كل كاحد ُب اعبنّة عنده اكثر
كقيل ع ّدكا لو اؼبؤب
موؿ االحساف قاؿ اؼبؤب
نكاية بكل راضية
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- 22ما لوطني
تأليف :رضا دوماز
غناء:رضا دوماز
ما لوطمي غارؽ ُب حبور اِبػراح؟
رب ؟
ما لوطِب يتأٓب من اكجاع القراح ؟ ما لوطِب يا ّ
ما لذىِب مشطوف ،ىجركه االفراح ؟

الر ػماح؟
ما لذىِب ّ
ىزكه عواصف ّ

ما لذىِب يا رب ؟

ما عبناحي سقط ّنواره بعدما فاح؟

ما عبناحي يا رب ؟

ما عبناحي مات ترابو بعدما صلح؟
ما لغصِب  ،ساقر ك اخطاه الشباح؟

طياح؟
ما لغصِب ذابل ك اكراقو ػ

ما لغصِب يا رب ؟

النكاح؟
ما لعيِب تبكي ك تزيد ُب ػ
للصباح؟
ماؽبا ما تعرؼ النّوـ ػ ػ

ما لعيِب يا رب؟

ما لظِب خايب ُب إب ّادل ك راح؟

ما لظِب يا رب؟

ما لظِب ُب إب بانوا ٕب ـػ ػالح؟

ما الخوا٘ب اخطاكا طريق الصبلح؟
ما الخوا٘ب يا رب ؟

ما الخوا٘ب غدركا أبوم ببل ظباح؟
السالح ؟
ما عبِب طاير ك رافد ػ

ما عبِب يا رب ؟

الكفاح؟
ما عبِب يقتل أمّب ػ ػ
اعبناح؟
ما لسجِب قاصف للطّب ػ

ما لسجِب يا رب ؟

السراح؟
ما لسجِب عساسة رافض ّ
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القباح؟
ما لديِب يتسوقوا بو ػ ػ
ما لديِب يا رب ؟

آبزاح ؟
ما لديِب إمامو قابل ػ ػ
البطاح؟
ما لشا٘ب معفوس عليو ػ

ما لشا٘ب يا رب ؟

سره منشور ُب السطاح؟
ما لشا٘ب ّ
بالصالح؟
يا الغِب جد علينا ػ ػ

يا الغِب يا رب ؟

الفتاح؟
يسر اغباؿ يا ػ ّ
يا الغِب ّ
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الخاتمة:
لقد عرؼ ظهور موسيقى الشعيب ُب اعبزائر العاصمة مسارا طويبل ك ذباذبا شاقا
كفبلوءا باغبواجز اؼبادية ك اؼبعنوية الٍب كانت موجودة على مر العصور  ،ك
ؼبخاض عسّب  ،قبم عن تبلقح األقطاب األربع ػبريطة العآب

الٍب كانت نتيجة

 .فمن اعبنوب ؾبيء القبائل

اؽببللية األعرابية ك معها القصائد الشعبية  ،ك من اؼبشرؽ الفتوحات اإلسبلمية الٍب إمتزج فيها
التجويد كاؼبديح النبوم بالفكر الصوُب ،أما من الشماؿ قبد اؽبجرات اؼبوريسكية كمعها اؼبدرسة
االندلسية الٍب أضفت عليها بثقافة اؼبوشحات كاالزجاؿ ك اآلالت اؼبوسيقية  ،أما من الغرب
الثقافة الرببرية كاألمازيغية اؼبليئة برموز اؼبقامات كالنغمات للحضارات الٍب إستقرت ُب ببلد
اؼبغرب القدٙب.
عامة

إذف تعد موسيقى الشعيب موركثا ثقافيا يرتبط ارتباطا كثيقا باؽبوية اعبزائرية

كالعاصمية خاصة ،ك باحمليط اؿعمرا٘ب ٓبدينة اعبزائر العاصمة نظرا لؤلنبية الكبّبة الٍب كاف يوليها
سكاف اؼبدينة كخاصة سكاف القصبة لقعدات الشعيب  ،كالسهرات الٍب كانت تنظّم بأحواش
البيوت العربية خبلؿ بدايات القرف العشرين  ،كخصوصا ُب فَبة اإلستعمار ك حضور ثقافات
أكربية ك يهودية أعجبت هبذا النوع عن باقي الطبوع األخرل اؼبوجودة باعبزائر

 ،الٍب أكلت

رغبتها ُب ضمها إٔب ثقافاهتا اػباصة  ،بإستخداـ التكنولوجية الٍب كانت ربتكرىا ُب

منازؿ

التسجيل األكربية .لكن الوضع اؼبزرم؛ اإلجتماعي كالثقاُب كاإلقتصادم للجزائر عامة
عجل
كالعاصمة خصوصا؛ الناجم عن اإلستعمار ،نتج عنو حراؾ ربررم كالذم بد أ ينمو ،ما ّ

ُب بركز شخصيات فنية ؿبلية بالقصبة كحي بلكور كغّبىا

ناضلت هبذا النوع اؼبوسيقي

عزز ضباية ىذا الكنز من السرقة كاإلحتكار كالضياع بفضل مشايخ
(موسيقى الشعيب) ،فبا ّ

ؾالشيخ اؼبنيمش  ،الشيخ الناظور ك الشيخ ؿبمد العنقا
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...إْب .باإلضافة إٔب شخصيات

إعبلمية ك فنية مثل سفّب بودإب

الذم أسس لػ فرق موسيقى الشعبي  1من خبلؿ إحياء

اغبفبلت اإلذاعية ُب اؼبناسبات الدينية  ،ما ظبح بربكز أجياؿ توارتث ىذا الفن قبل اإلستقبلؿ
ك بعده كحاكؿ كل جيل إضافة نفس جديد كذبديد على مستول األشعار ك األغباف ك اآلالت
 ،أمثاؿ األستاذ ؿببوب باٌب ،

كومف ؾبموعة من األعبلـ كالشخصيات
ىذا ما ظبح بت

العصامية ،الٍب ّأرخت ؼبكانة موسيقى الشعيب ،رغم ما تعرفو ىتو اؼبوسيقى حاليا من تدىور
بسبب اإلنباؿ ك التهميش لعمالقة ىذا الفن كالسرقة لكنانيش

األشعار اػبالدة الٍب بلغت

العاؼبية مثل أغنية " يا الرايح كين مسافر " لدضباف اغبراشي.
ُب األخّب  ،لقد عرفت موسيقى الشعيب باعبزائر العاصمة عدة مراحل على مر أربعة
أجياؿ  ،كساىم كل جيل باإلمكانيات العلمية ك الثقافية اؼبتاحة لو ك الظركؼ الٍب طبعتو
بصقل معآب ىذه اؼبوسيقى  ،فرغم النقائص على اؼبستول األكاديبي ك األرشفي إال أف ىذه
اؼبوسيقى ٓب تنقرض  ،ك رغم تطورات القرف الواحد ك العشركف ك شبح العوؼبة إال أف ىذه
اؼبوسيقى ال زالت تقاكـ ك تفرض صفاء معدهنا ك أصوؽبا الضاربة ُب اعبزائر العميقة ك الدليل
على ذلك غّبت اليهود ك رغبتهم ُب ضم ىذا اؼبوركث العريب لثقافتهم ك حنْب األقداـ
السوداء ُب اؼباضي التليد.

 -1أنظر اؼبلحق الشكل.35
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 صور لعصور اؼبوسيقى العاؼبية
 صور عبلسات اؼبوسيقى العربية عرب التاريخ
 صور لؤلنواع اؼبوسيقية اعبزائرية
 صور ؼبدينة اعبزائر العاصمة ك القصبة ك أحياءىا.
 صور العبلـ موسيقى الشعيب باعبزائر العاصمة.
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 صور لعصور اؼبوسيقى العاؼبية

*عصر الرومانطيقية* (الشكل(2

*العصر القوطي* (الشكل)1

الكالسي(الشكل )4
ك
عصر الركوكو و

*عصر النهضة* (الشكل) 3
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* عصر الباروك* (الشكل)6

عصر التأثيرية(الشكل)5

عصر اإلغريقو_روماني(الشكل)7
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 صور عبلسات اؼبوسيقى العربية عرب التاريخ

زرياب(الشكل)9

الموسيقى عند العرب (الشكل)8

الموسيقى االندلسية(الشكل)10

األندلسيالشكل)12
(
موسيقى في العهد

القيان (الشكل)11
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 صور لؤلنواع اؼبوسيقية اعبزائرية

موسيقى األمازيغ و البربر في الجزائر(الشكل)13

الشيخ قدور بن عاشور الزرىوني (الشكل(14

البدوي الوىراني(الشكل)16

أىاليل(الشكل)15
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التارقي(الشكل)18

موسيقى الشاوية (الشكل)17

الشعر الشعبي بالجزائر(الشكل)20

الصحراوي(الشكل)19

الصنعة بالجزائر العاصمة(الشكل)22

المالوف بقسنطية(الشكل)21
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بشطارزي(الشكل)24

غرناطي(الشكل)23

يافيل(الشكل)25
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 صور ؼبدينة اعبزائر العاصمة ك القصبة كأحياءىا.

الجزائر العاصمة 1830م(الشكل)27

دوائر الجزائر العاصمة (الشكل)26

الجزائر العاصمة منظر على واجهة البحر (الشكل)28

القصبة قديما(الشكل)29
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أحد بيوت القصبة(الشكل)31

أحد أحياء القصبة (الشكل)30

القصبة حاليا(الشكل)33

أحد غرف القصبة (الشكل)32
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 صور ألعبلـ موسيقى الشعيب باعبزائر العاصمة ك بعض
اآلالت اؼبوسيقية.

فرقة موسيقية شعبية بالجزائر العاصمة(الشكل)34

دربوكة ،مندولين ،آلة الرق
آلة الزرنة

آالت موسيقية تستخدم في موسيقى الشعبي (الشكل)35
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آلة

المندول(الشكل)36
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محمد سفينجة (1904-1844الشكل)37

الحاج محمد العنقا(الشكل)38

240

الحاج مريزق(الشكل)41

دحمان الحراشي(الشكل)42
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الهاشمي قروابي(الشكل)43

عمار العشاب

242

أعمر العشاب(الشكل)44

أحسن السعيد(الشكل)45
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بوجمعة العنقيس(الشكل)46

أعمر الزاىي(الشكل)47
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بوعالم تيتيش(الشكل)48

عبد القادر شاعو

مصطفى يانس (الشكل)50

(الشكل)49

كمال مسعودي(الشكل )51
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معزوز بوعجاج(الشكل)53

عبد الرحمن القبي (الشكل)52

عبد المالك إيمنصورن(الشكل)55

عزيوز رايس (الشكل)54
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بوعالم رحمة(الشكل)57

عبد القادر قسوم(الشكل)56

محمد العماري(الشكل)59

حسيسن السعيد (الشكل)58
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عبد القادر شرشام(الشكل)60

يس بوزعمة(الشكل )61

عبد القادر بن دعماش (الشكل)62

مراد جعفري(الشكل)63
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عبد المجيد مسكود(الشكل)65

سيد علي دريس(الشكل )64

رضا دوماز(الشكل)67

الهادي العنقا (ابن العنقا) (الشكل)66
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قائمةاملصادر واملراجع
- 1القرآف الكرٙب.
- 2أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالثامن ،الديواف الوطِب للمطبوعات
اعبزائرية  ،اعبزائر2008 ،ـ.
 - 3أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اعبزائر الثقاُب ،اعبزءالعاشر ،الديواف الوطِب للمطبوعات
اعبزائرية  ،اعبزائر 2008ـ.
 - 4أبو علي اغبسْب ابن سينا ،رسالة ُب اؼبوسيقى من كتاب النجاة ،ترصبة جرجيس فتح
اهلل احملامي ،دار اغبياة ،بّبكت لبناف ،دس.
 - 5أنظر إدريس الشرادم  ،اللحن ك األيقاع ُب قواعد اؼبوسيقى ك التطبيق  ،الطبعة الثالثة
.1974
 - 6جلوؿ يلس ،امقراف اغبفناكم ،اؼبوشحات ك األزجاؿ  ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،
ج ،2اعبزائر ،دس.
اغبلي ،العاطل اغبإب ك اؼبرخص الغإب  ،ربقيق حسْب نصار ،مركز
 - 7صفي الدين ّ
ربقيق الَبثن اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب 1986 ،ـ.
 - 8عبد اغبميد حاجيات  ،اعبواىر اغبساف ُب نظم أكلياء تلمساف،الشركة الوطنية للنشر
كالتوزيع ،اعبزائر ،دس.
 - 9عبد الرضبن ابن خلدكف،اؼبقدمة،نسخة ؿبققة لوناف ،دار الفكرللطباعة ك النشر
كالتوزيع ،بّبكت لبناف2004 ،ـ.
 - 10عبد الكرٙب تزركت ،قركايب ،كلورسات ،اعبزائر عاصمة الثقافة العربية ،2007
اعبزائر2006 ،ـ.
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 - 11محمد بن عمرك الزرىو٘ب ،ديواف الشيخ قدكر بن عاشور الزرىو٘ب ،شعر من نوع
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: الملخص
يتطرق هذا العمل املتواضع إىل التوثيق الكرونولوجي لطبع من طبوع الفن اجلزائري و املتمثل يف موسيقى الشعيب يف مدينة اجلزائر
 وحاولت إبراز معامل هته املوسيقى يف بيئتها الزمانية واملكانية و أهم اشعارها و،العاصمة باخلصوص و كيفية ظهورها عرب التاريخ
 وما يهدد هويتها اجلزائرية، ازدهارها، قصائدها املقفاة و املغناة من طرف أشهر أعالمها و األجيال اليت سامهت يف نشأهتا
. مبحاوالت إحياءها من االضمحالل أو التهميش
،  بشطارزي،  اخللوي، ، حمبوب بايت، امللحون،  موسيقى الشعيب، اجلزائر العاصمة، املوسيقى األندلسية: الكلمات المفتاحية
.gramophone ،العنقى
Résumé:
S’adresses ce modeste travail à l'ordre chronologique de la documentation d’art algérien
et de la musique populaire dans la ville d'Alger, en particulier, et comment elle apparaît
à travers l'histoire. Comme j’ai tente aussi de mettre en évidence cette musique dans son
milieu naturelle, et decouvrir les plus importants de ses poèmes chantés par ses
célèbres artistes et les générations références qui ont contribué à sa création, son
développement, et les menaces qui perturbe l'identité algérienne ; on essayant de la
revivre a nouveau et la sauver de la marginalisation.
Mots-clés: musique andalouse, Alger, music chaabi, Malhoun, Mahboub bati,, ELkhalwi,
bachtarzi, Anka, le gramophone.
Summary:
If this modest work addresses to the chronological order of the Algerian literature and art of
popular music in the city of Algiers, in particular, and how it appears throughout history. As
I've also tried to highlight this music in its natural environment and discover the most
important of his poems sung by famous artists and references generations who contributed to
its creation, development, and threats that disrupts Algerian identity; is trying to relive it again
and save it from marginalization.
Keywords: Andalusian music, Algiers Chaabi music, Malhoun, Mahboub bati,, ELkhalwi,
Bachtarzi, Anka, the gramophone.
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