
 

47                                                                55-47 .صذص ،71،9002 رقم دصاترذاطرطز،  

 أشكال األغنوة الشعبوة يف الغرب اجلزائري

  *صلوحة سنوسي

ذطاغتذمتارسذ ذواحدة ذواجتؿاسقة ذجغراصقة ميثلذاظغربذاشزائريذوحّدة
ذواظظروفذ ذاظعواعل ذبػعل ذتػرضت ذأغفا ذشري ذعتشابفة ذوتؼاظقد ذسادات صقفا
اصضارؼةذواظتارخيقة،ذوذعنذبنيذػداذاإلرثذاظشعيبذاألشاغيذاظّشعبقةذاظيتذ

 األجقالذواختذتذعـفاذأذؽاالذوإؼؼاساتذخمتؾػة.توارثتفاذ

اظتصؼتذاألشـقةذاظّشعبقةذباصقاةذاالجتؿاسقةذاشزائرؼةذصدارتذجـباذإديذ
ذيفذ ذأطه ذختّػفذسن ذعـادباته، ذطّل ذيف ذحاضرة ذاظبدوي، ذاإلغدان جـبذعع

ذعوضعذاصزن،ذوتزؼدهذدعادةذيفذعوضعذاظػرح.

ذ ذععقـة، ذوزقػة ذاألغواع ذػذه ذعن ذغوع ذطّل ذأشاغيذؼمدى ذأّن ذػذا "وععـى
األصراحذواضتانذواظدبوعذتثريذاإلحداسذباظدعادةذواظػرح،ذوأنذاألشاغيذاظيتذ
ذواإلحداسذ ذاظّدؼـقة ذيفذإؼؼازذاظؼقم ذتتؿثلذوزقػتفا تـشدذيفذعـادباتذدؼـقة

1اظدؼينذسـدذاظشعب"
.
طؿاذتؽشفذظـاذسنذواضعذُععاشذجملتؿعذععّقنذوأغظؿتهذذ

ذغشريذػـاذإديذذؽؾنيذأدادقنيذعنذاألشاغي.اظدائدةذوعشاطؾهذاطختؾػة،ذو

ذاألغاني الػردية

تعّبرذاطرأةذسنذغػدقتفاذاظداخؾقةذعنذصرحذأوذحزنذسنذررؼقذدغدغتفا،ذثمذ
ذأشـقةذ ذصتصبح ذاطـادبات ذيف ذظتغـّى ذاظشعبقة ذاألوداط ذيف ذذظك ذبعد تـتشر
ذواألصانذ ذاطفدػدات ذيف ذاظؼدم ذ"عـذ ذعوجودة ذاظػردؼة ذواألشـقة ذياسقة.

                                                                                         
 .االجتؿاسقةذوذاظثؼاصقةذةباحثةذدائؿةذباطرطزذاظورينذظؾبحثذيفذاألغثروبوظوجقذ*
طورغقشذاظـقل،ذذ، 7772 اظؼاػرة،ذدارذاطعارف،ذ،أذؽالذاظتعبريذيفذاألدبذاظشعيبإبراػقم،ذغبقؾة،ذ 1

 .992.ص ،3 اظطبعة
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ذوارسالذاإلؼ ذواظـدب ذاظعجائز ذوشـاء ذاألعفات ذوغواح ذظألرػال ؼاسقة
ذذذذذذذذذذ.ذ2اظرثاء...طؾفاذتدتحضرذجواذالذَتؽّؾفذصقه..."

ذذظكذ ذبعد ذتتدع ذاظوراثقة، ذاطوػبة ذررؼق ذسن ذاظػردؼة ذاألشـقة تؽتدب
ذعنذاظـداء. ذاألمذعنذأجلذ ذيوسا وعنذاألشاغيذاظػردؼةذػـاكذأشاغيذترّددػا
هذـقذبـقـؿـعـاذاظـغريذأوذإدؽاته،ذتعّبرذعنذخالهلاذسنذتعؾؼفتـوؼمذرػؾفاذاظص

ذوذزوؼلذحقاتفاذإديذصرح.

صػيذػذاذاشوذاطؿؾوءذباظدعادةذواظشوقذواصـان،ذؼعؾوذصوتذاألمذاصـونذ
صنذاذعرضذرػؾفاذذ3ظريددذأشاغيذرضقؼةذوذيقؾةذأوذطؿاذؼطؾقذسؾقفا:"تراري"

ذتؼول:ذذظقالذتؼومذبعـاؼتهذوتغطقتهذوتبدأذيفذاظغـاء

ذِدَراِرــاذَرّصـادِذاظــَؼـاذَباِريذَؼاذَباِريذذذذذذَؼ

ذَؼاذَباِريذِوِؼَبِرذِبَرْكذذذذذَغْطُؾِبذَرِبيذؼَدْؾَؿْك

 4ِأََؼـَِدْؾَؿْكذِوؼـِـَِجقكِذذذذِوِؼَحقِِِدذاظِباَلذِسِؾقـك

رشمذبدارةذأصؽارذػذهذاألشـقةذإالذأغفاذزؿلذيفذرّقاتفاذطؾؿاتذوععاغيذ
 عشاسرذاألمذاظـبقؾةذوػيذتغّطقهذحببفاذوحـاغفا.ذسؿقؼةذسؿقذ

ذوتؼولذأشـقةذأخرىذخاصةذإذاذطانذظألمذأسداء:

ذيذذذذَوذاَلذِغقـِيذِسُدوْكذِعَفينـــِــقــاذِغــيذَؼــِـقـِغ

ذيـَدِظـوِرذِعـىذُصـِوااّلذِسَؾذذُةذذــاَغــّبـجـأِؼـِقينذيفذاظ

ذِهذَدريَّـقـِطـِعـَؼذاـآذَع    َيـِؾـْكذِوِسـقـِإديذِدَساذِسِؾ

ذ 5ةــَقــاِدـهذَدـِدذظَِـِزؼـَؼِعِطقِهذاظِعَؿىذِصيذاظَعِقنذذذذِوِؼ

                                                                                         
ترذيةذإبراػقمذاظؽقالغي،ذتوغس،ذاظدارذاظتوغدقةذظؾـشر؛ذذ-ذتارؼخذاألدبذاظعربيبالذري،ذرجقس،ذذ2

 .  312.ص ،7ج ،7291 اشزائر،ذاطمددةذاظورـقةذظؾؽتاب،ذدـة
ذفاذاألمذألرػاهلاذذذؼطؾقذسؾقفاذ"باطرارؼة"أشاغيذودغدغاتذتغـقذ3
،ذن،ذاشزائر،ذربعذمبطبعةذجوذرداطتابذاظػوائدذيفذاظعوائدذواظؼواسدذواظعؼائد،ذفدؼدبارعي،ذجوزؼذ4

ذ.30،ذص.7273دـةذ
ذ.37اطصدرذغػده،ذص.ذ5



 ة يف الغرب اجلزائريأشكال األغنوة الشعبو

 49 

ذوسـدعاذؼـؼطعذاظطػلذسنذاظبؽاءذتؼول:

ذْطَحِلذاَظَحاَجِبذَواظِعنِيذذذذذذِوْظِديذَؼاذزِِؼِنذاِظزؼِن

ذ       ْاكــَعـِمذِعـِرآِنذَداِؼـُؼـِواظذاْكذذذذذذذذـحَََبْكذَرِبيذِوِرَض

تتـوعذاألشاغيذاظػردؼةذاظـدائقةاديذأشاغيذدؼـقةذخاصةذذبفّنذأوذطؿاذؼدؿىذ
"اْطدؼح"ذوػيذأشاغيذخاصةذمبدحذاظردولذ"صؾىذآذسؾقهذودؾم"،ذشاظباذعاذ
ذبعضذذعراءذ ذاظّدؼينذاظيتذغظؿفا ذظؾؿدؼح ذعشفورة ذضصائد ذعن ذعلخوذة تؽون

ذاألوظقاء.ذؼؼولذػذاذاطدؼح:

ْٓذاْظ ذَعِصُؿوَدِهذَغِبِغيذِغِجقْكذذاـــــَظَاغوـــاذُعــهذَؼـؾـا

ذةــَجَؾاَظـَاِسذاظـيذغـِشذْكذذذذــِقــاِقذصــَشـَذْطُروِذظيذاظُع

ذاِديـَقـاِلذِدـِبذذذذذِوَغِدَرِحذَعــِزؼــِعــيذَعاِذي*ذِظؾـَراِغ

ذي*ذَراِويـِبـْؾـِؼِصَبِحذَضذِبذذذذـقـؾـَغِشُرِبذَطاِسذِعِنذاْظِح

ذاَراـَصـالَتاُخِضِشذ*إؼذذاظْطِرؼِقذذذذَؼاذ*اَضاِضيذُخوِض

ذ6َراَرةــِلذَشـاِصـَغـاذاظـَؼذذُدوِمــاذاظــاذَعــَقــَدِغــِذذاظـَػ

ذاظوثقؼةذ ذاظصؾة ذسن ذتعّبر ذمياردنذأذغاهلن، ذوػّن ذاظـدوة طؾؿاتذتتؾػظفا
ذتتؿـىذ بقـفّن ذصفي ذاظدؼن، ذبلعور ذووسُقفّن ذاصـقف، ذاإلدالعي وبنيذاظدؼن

ذؼّددةذاظيتذراطاذحؾؿتذباظوصولذإظقفا.زؼارةذاظبؼاعذاط

ذاظػرسذ ذرطوبه ذسـد ذاظرجل ذؼمدؼه ذاظػردي ذاظغـاء ذعن ذآخر ذغوع وؼوجد
ذواظعاعةذ وؼدؿىذيفذاظغربذاشزائريذ"َباظَتِعَقاْط".طؿصطؾحذغعينذبه:ذَصاَح،

ذواجؾبو ذصاحوا ذاظؼوم: ذوسّقُط ذغاداه، ذأي ذظه" ذ"َسقَّطََ اظِعَقاُط:ذذ–ذاتؼول:
ذ.7اظّصقاح

                                                                                         
ذذ.9007دـة،ذدقديذبؾعباس،ذجوانذذ10عـؼوظةذسنذررؼقذاظدؿاع.اجملاػدةذ)خريةذابـةذريو(ذذ6
ذؿودةذ:ذعؽةذاطؽرعةذ*راويذ:ذاإلرتواءذ*ذاضاضيذ:ذاألخذذعصذ*
ذاظعزؼبذ:ذعؽانذاظرسيذ*ذإؼصاراذ:ذاظقدارذذ*
ذ.ذ920ص.،ذ7291،ذبريوت،ذدـةذاطـجدذيفذاألدبذوذاظعؾومتوتل،ذصردؼـان،ذذ7
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ػوذغوعذعنذاطّوالذتتؿقزذبهذعـارقذاظغرب،ذوذاظشرقذاشزائريذيفذاظتعقاطذ
ذيفذ ذاظػردان ذذياسة ذتبدأ ذحقث ذَواظَوِسَدُة، ذ"طاظػرودقة" ذتؼؾقدؼة عـادبات

أحدػمذوسـدذغفاؼتهذتطؾقذغارذاظبـادقذوتشرعذاظـدوةذيفذ(ذتعقاط)اظّدؿاعذإديذ
ذاظزشارؼد.

اصقاةذعنذختؾخٍلذطثرياذعاذؼؽونذاظغرضذعـهذػوذ"اظـّعيذسؾىذعاذأصابذ
ذباظرجوظةذ ذؼّتدم ذاظذي ذباظدؾوك ذواإلذادة ذغاحقة، ذعن ذاألخالضقة ذاظؼقم يف

ذ8"واألصاظةذعنذغاحقةذأخرى

ذػوذ ذاصاظة ذاظػرديذيفذػذه ذاظغـاء ذؼالئم ذعا ذ"أصضل ذإبراػقم: ذغبقؾة تؼول
ذ.9اطّوال"

ؼصاحبذاظتعقاطذإحدادًاذعرػػًاذوذعوّراذباصـني،ذؼتؿّقزذبصوتذضوّيذععذ
عرػػة،ذتتعاديذععفاذأصانذاظؽؾؿاتذثمذتتؼؾصذوطلغفاذتـبعثذعنذوراءذذغربات

زعنذاغدثرذععذاغدثارذتؼاظقدهذوساداتهذاظيتذعازالذبعضفاذؼصارعذشزوذاظثؼاصاتذ
ذاألجـبقة.

ذاألغاني اجلماعوة

ذتغـىذ ذاظرجالذيفذذؽلذأشاغيذذياسقة ذأو ذعنذاظـداء ذجمؿوسة ذبفا تؼوم
ذيفذاظّترصقهذواظّتدؾقةذعنذحدبذعواضقعذوعـادباتذاألشـقة،ذتؽؿ نذوزقػتفا

ذجفةذواإلذادةذباظؼقمذاألخالضقةذواالجتؿاسقةذعنذجفةذأخرى.

 مواضوعها 

ذاألعفات،ذريؾتذيفذ ذواظبـاتذسن ذاألبـاء ذإدي ذاآلباء ذسن َتـَاَضَؾتذاألشـقة
رّقاتفاذععاٍنذوأصؽارذؼتحّؾىذبفاذاجملتؿعذصاختؾػتذوتـوستذحدبذاطواضقعذ

ذ.10"اصاتذوععتؼداتذعتـوسة"طؿاذريؾتذساداتذوخر

                                                                                         
ذ.931،ذص.أذؽالذاظتعبريذيفذاألدبذاظشعيباظد.ذإبراػقم،ذغبقؾة،ذذ8
ذ.932اطصدرذغػده،ذص.ذذ9

ذرال 10 ذحرب، ذاظشعيبل، ذواألدب ذواألدطورة ذواظؼصة ذاظـؼد ذيف ذغظرات ذاظـص. ذاطمددةذأوظقة ،
 .972ص. ،7222 ،7اشاععقةذظؾدراداتذواظـشرذواظتوزؼع،ذط
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ذأضدامذ ذثالثة ذإدي ذواطضؿون ذظؾوزقػة ذوصؼا ذاطواضقع ذػذه ذغؼدم ذأن ميؽــا
ذػذهذ ذعن ذعوضوع ذوطل ذاألصراح ذأشاغي ذاظعؿل، ذأشاغي ذاظدؼـقة، ػي:األشاغي
اطواضقعذاظثالثةذؼمديذوزقػةذععقـةذيفذحقاةذاظشعبذوؼّبنيذعالحمهذاضاصةذ

ذبه.

 األغاني الدينوة

وعذعنذاطدحذبنؼؼاساتذوتؾحنيذخاص،ذسادةذعاذؼؽونذعرتبطذؼتؿقزذػذاذاظـ
باظشعائرذاظّدؼـقة،ذتارةذؼلخذذرابَعذاظدساءذواظتضرعذإديذاضاظقذوردوظه،ذوتارةذ

ذاالدتعاغةذباألوظقاءذاظصاصنيذواظزواؼا،

عثل:ذأصحابذاظذطرذأوذعاذؼدؿى"باظُػْؼَرِة"ذأوذ"اظْػِؼرَياِت"ذوػمذعـتشرونذذ
ذختتؾفذحدبذعقوهلاذورؼودفا،ذعـفاذعاذؼمدىذبكالتذيفذبعضذاظزواؼاذاظيت

وعـفاذعاذخيرجذذ11عودقؼقة،ذوعـفاذعاذؼمدىذباظرضصذأوذعاذؼدؿىذ"ِباْظَجِذَبِة"
ذسنذاآلظةذوؼؽتػيذباظذطرذصؼط.

وعنذبنيذأشاغيذاظتضرعذإديذاضاظقذواالدتعاغةذباألوظقاءذأشـقةذذضدميةذِضدََِمذ
ترّددػاذجمؿوسةذعنذاظـداءذذ،ذاظيت12ُة"تراثذاظثؼاصةذاشزائرؼةذ"أشـقةذَشـَِج

ذَؼدِِّرَنذيفذاظّشوارعذسـدعاذحيلذاشػافذوؼـؼطعذاطاء،ذحقثذؼتمذذيعذ وػّن
ذاطوادذاظغذائقةذعنذاظبقوتذظقصـعذعـفاذاظطعامذبعدذغفاؼةذاظدورةذوؼلطل

 اشؿقع.ذتؼولذاألشـقة:

ذاـَفـَؼاذَرِبيذَبِلذِخَراِدذذذذَشـَِجةذَحؾِِّتذَراِدَفاذ

ذِوــُـاذاظــَـقـَؼاذَرِبيذِسِطذذذذذ   اـَشـَِجةذَراْظَبذاظِرَجذذذذذذذذذذذذذذذ

ذذ

                                                                                         
ذ"اشذبة":ذػيذغوعذعنذاظرضصذاظشعيب.ذ11
ذمبوادذذ12 ذتعـى ذجمؾة ذاظشعبقة ذاظثؼاصة ذاطغاربي( ذاشؿعي ذاظثؼايف ذاطوروث ذ)عن ذاظؼادر ذسبد خؾقػي،

ذاظرتاثذا ذدـة ذتؾؿدان ذذ،7279ظشعيبذجاععة ذ09اظعدد ذص. ذظظفورذذ.737، ذدابؼة ذسادة *شـجة:
وػيذاظيتذترصعذيفذذ-تاشـجاؼتذ-اإلدالم،ذؼتضحذذظكذعنذامسفاذاحملولذسنذاالدمذاألعازؼغيذظؾؿؾعؼة

عؼدعةذاطوطبذوؼؾبسذػذهذاطؾعؼةذثقاباذوطلغفاذسروسذطاغتذتزفذظًهلةذوتؼدمذضرباغاذوضدذاختػتذػذهذ
ذدةذبعدذاغتشارذاظوسيذاإلدالعي.ذذاظعا
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ذَحَتىذِؼِجيذَحُؿوذُخوَيذذذذذذذذيـيذُصِبـَؼاذاظـُِوذُصِبذ

ذِوِؼَغِطقـِيذباظَزِرِبَقُة

ذوتـؼدمذاظـداءذإديذجمؿوستني:

ذاجملؿوسةذاظثاغقةذذذذذذذذذذاجملؿوسةذاألوديذذذذذذذذذذذذذ

ذاـاَغـوَظـاذُعـِبْؾَفاذَؼذذذذذذذذذذاظـَِعَجُةذَسْطَشاَغةذذذذذذذذذذذذذ

ذاـاَغـوَظـاذُعـَبْؾَفاذَؼذذةـاَغـاِظؿِعَزذَسْطَشذذذذذذذذذذذذذ

ذاـاَغـوَظـاذُعـَبْؾَفاذَؼذذاظَشِجَرَةذَسْطَشاَغةذذذذذذذذذذذذذ

ذ13اـاَغـوَظـاذُعـَبْؾَفاذَؼذذاظِدُبوَظةذَسْطَشاَغةذذذذذذذذذذذذذ

ألشـقةذػوذرؾبذاالدتعاغةذبآذدبحاغهذوتعاديذسـدذتلّثرػمذاهلدفذعنذا
باشػافذوذتلثرذغباتفمذوعزروساتفمذاظيتذطاغتذرزضفمذاظوحقدذصتحوظتذػذهذ

ذ"طاألوظقاء"،ذسنذ ررؼقذاالدتعاغةذصقؿاذبعدذإديذاختاذذبعضذاطواضعذودقؾةذظؾتؼربذإديذٓا
ذ.ذ14ظكذ"ِبَزِرَدةذْصالِن"ذبحذاألشـامذوإضاعةذاظوالئم،ذوإرعامذاظـاسذوؼدؿونذذ

ـقةذ"سَارِصَا" ـقةذأخرىذتدؿىذأش ـقةذدؼ طؼةذبلش ذؼومذذؼمدؼفاذ15اذتفرتذاـط اظـدوة
اظوضوفذسؾىذسرصات،ذحقثذؼؼؿنذجبؿعذاطوادذاظغذائقةذ)طاظدؽر،ذاظؼفوة،ذ

ذاظشاي...(ذوػّنذَؼطُِْػَنذاظبقوت.

ذاألدسقةذذذ ذعـفا: ذذعبقة ذثؼاصقة ذوبوادّرا ذأذؽاال ذاألشـقة ذػذه ذيف تشتؿل
 وبعضذاطعتؼداتذاظشعبقةذاطختؾػة.ذتؼولذاألشـقة:

                                                                                         
ذواظعؼائدذ13 ذواظؼواسد ذاظعوائد ذيف ذاظػوائد ذطتاب ذيف ذوعذطورة ذاظدؿاع ذررؼق ذسن ذ-ظدؼدبارعيذ-عـؼوظة
ذ.ذ92ص.

ذ"زردةذصالن"ذإحدىذاظوالئمذتؼامذظضرؼحذععنيذعنذأجلذاظتودطذإديذآذظدؼوطذاططر.ذذ14
ذ"سارصا":ذأشـقةذخاصةذبقومذاظوضوفذسؾىذسرصات.ذذ15
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ذْكـِرَتـْكذِوَعـَتـِقـُوِضذَخـوذَغـةذذذذَحُؿوذَحُؿـوَغـُؿـقـةذِعـاِرَطـَبـةذِعـاِرَصـَس

ذَغُوِضذَخِقَتْكذَتْطُؾِبذَساِرَصةَحُؿوذَحُؿوذذذ  ةـوَغـُؿـقـةذِعـاِرَطـَبـةذِعـاِرَصـَس

 16اِرــَبـْؽـِخذاظــقـاِرذِذــَغـِصـِدذاظـقـــِصذذذذةـاِرَرـاِلذاظَشـؿـِظقَؾةذَسِشَرذِواَظ

ذ ذوعواضقعفا ذتعددتذعـادباتفا ذو ذاظدؼـقة ذاضاصةذتـوستذاألشاغي عـفا
ذبادم:ذذباطوظد ذاشزائري ذاظغرب ذيف ذسؾقفا ذؼطؾق ذعا ذأو ذاظشرؼف اظـبوي
ذإحدىذذ17َراِش""اظَتِب ذيف ذاظشرؼف ذاظـبوي ذاطوظد ذظقؾة ذاظـدوة ذتتجؿع حقث

 اطـازلذعنذأجلذتلدؼةذأشاغيذعتـوسةذباظردولذصؾىذآذسؾقهذودؾم.

ذوعنذبنيذػذهذاألشاغيذأشـقةذععروصةذظدىذععظمذاظـداءذتؼول:

ذَؼاذَسِقَشةذاَلذُتُرْضِديذذذذذذذَؼاذَسِقَشةذاَلذُتُرْضِديذذ

ذذذذِواظِؾقَؾةذِؼِزؼِدذاظـِِبيذذذذذذذذِتيَحِلذاظَباِبذِواَصـِ

ذ18ىـَؿـِتـْؾـةذِعـوِجَؿاَسذذذذذذذذىـاظَباَرِحذَزاِدذِوِتَدَؿذذذ

ذأعاذاألشـقةذاظثاغقةذاظيتذهلاذغػسذاظغرضذتؼول:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ذِواَظفاِذِؿيذَؼاذَرُدوِلذآ       اـَصَؾىذآذِسِؾقْكذَؼاذِغِبقـَ

ذةـَؿـقـِؾـِدذِحـِفذُوْظـِوِذِرؼذ  ذذذذاـِدمَياذِدمَيذأِصِؾقِتذِسِؾقْك
ذِوِؼِػْؽـَاذِعِنذَصِفَداِتذاظـَاِر    ذذَاــؿـرذوذاِظـِبـِقذاِظـاَظـَخـاظ

ذأَصِؾقِتذِسِؾقْكذَضِدذاظـَِعَجةذِضِدذَعاذِصقَفاذِعِنذُصوُصة
ذِضِدذَعاذَجاَبِتذِعِنذِخِرَصاِن

ذَضِدذَعاذِصقَفاذِعِنذِوَبِرذذذ ذةـاَضــَـأَصِؾقِتذِسِؾقْكذَضِدذاظذذذذذذذذذذذ
ذِضِدذَعاذَجاَبِتذِعِنذِحرَياِن

ذَأَصِؾقِتذِسِؾقْكذِضِدذاظَشِجَرةذذذذذِضِدذَعاذِصقَفاذِعِنذَوِرَضة           

ذ19ِِضِدذَعاذَجاَبِتذِعِنذَظِثَؿار

                                                                                         
ذ.9007دـة،ذوػران،ذجوانذذ10عـؼوظةذسنذررؼقذاظدؿاعذاجملاػدةذ)بوداللذحؾقؿة(،ذذ16
ذاظغـاءذذ17 ذيف ذوتبدأ ذاظشؿوع ذوتشعل ذاظـدوة ذاظشرؼفذتتجؿع ذاظـبوي ذاطوظد ذظقؾة ذأشاغي ذػي اظترباش:

ذ)أشاغيذخاصةذباظردولذ)صؾىذآذسؾقهذودؾم(.
ذعـؼوظةذسنذررؼقذاظدؿاعذاجملاػدةذ)بوداللذحؾقؿة(.ذ18
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ذاغػتاحذ ذو ذاظدؼـقة ذاظروح ذإؼؼاز ذػاتنيذاألشـقتنيذػو اهلدفذاظرئقديذعن
ذاإل ذاإلدالعقةذاظوسي ذاظثؼاصقة ذباظتعاظقم ذاظوادعة ذاظدراؼة ذجاغب ذإدي دالعي

ذواظتؿّدكذِبَؿَباِدِئَفا.

 أغاني العمل

ذاظعؿلذ ذخاصة ذاظعؿل، ذأثـاء ذوغداء ذرجال ذؼرّددػا ذذياسقة ذأشاغي ػي
اظزراسيذطؿوادمذاظزرعذواصصد،ذوسادةذتمدىذيفذسؿؾقاتذتطوسقةذأوذتعاوغّقةذ

ذلذاظؼؿحذأوذاظصوف.ذياسقةذتدؿىذ"باظِتِوؼَزُة"ذطغد

ذعدجدذ ذبـاء ذعـدذاظؼدؼمذعثالذ)سؿالذاطدؾؿنيذأثـاء ذاظغـاء ذػدا وصلذإظقـا
اطدؼـةذأوذحػرذاضـادقذإلؼؼافذزحفذاطّؽقنيذأثـاءذشزوةذخـدق...واألبقاتذ
ذذ.20اظيتذطانذؼـشدػاذاطمعـونذأثـاءذػدعفمذطـقدةذاظؼّدؼسذُؼوَحـّىذيفذدعشق"

ذبدغدغاتذأل ذاظعؿل ذأشاغي ذرولذتتؿقز ذعع ذتطول ذتؼؾقدؼة ذأو ذضدمية شاغي
صفيذشريذذذ21اظعؿلذ"وهلذاذردذأنذأشـقةذاظعؿلذضدذتػتؼدذاظوحدةذاطوضوسقة"

ذاظعؿل،ذوأحقاغاذأشاغيذسؾىذذؽلذعدائحذدؼـقة.مبوضوعذذعرتبطة

تـحصرذوزقػتفاذاألدادقةذيفذاظتدفقلذواظتخػقفذعنذسـاءذاظعؿلذوذحّثذ
ذواظصربذيفذاظ ذسؾىذاالدتؿرار ذصاظعّؿالذاشؿاسة ذوعتؿادك، ذعوحد ذبنؼؼاع عؿل

ذاطومسقةذ ذأو ذاظقوعقة ذأسؿاهلم ذيف ذباألشاغي ذؼدتعقـون ذعا ذطثريا واظػالحون
وظطولذداساتذاظعؿلذ"ؼضطرذاطغينذإديذأنذؼضقفذإديذاألشـقةذطلذعاذؼطرأذ
ذصنذ ذعع ذؼـداق ذألِن ذصاصا ذاظؽالم ذػذا ذعادام ذطالم، ذعن ذذػـه سؾى

آالتذعودقؼقة،ذتتخّؾؾفاذيفذبعضذاألحقانذذ.ذطؿاذأغفاذتمدىذبدون22األشـقة"
ذأوذ ذاطشي ذسؾى ذاظَدَواِب ذزػقز ذوطذظك ذاظعؿل ذسل ذاظتحػقز ذألجل أواعر

 اظدوران،ذطؿاذتؼولذػذهذاألشـقة:

                                                                                         
ذرجعذاظدابق.اطذ19
ذ.390-312،ذص.ص.7ج،تارؼخذاألدبذاظعربياظد.ذبالذري،ذرجقس،ذذ20
ذ.937،ذص.أذؽالذاظتعبريذيفذاألدبذاظشعيبإبراػقم،ذغبقؾة،ذ21
ذ.939-937اطرجعذاظدابق،ذص.ص.ذ22
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ذآذَؼـَِعِلذاظَؽاَصِرذذذذذذذذاْضَؾِبذاَظحاِصِرذذذذذذذذذذذ

ذَرِفـوِرذَخـواظَباُطذذذذذذذذرَِّفذذـَررَِّفذَرذذذذذذذذذذذ

ذِدــرذَزاِؼــِبــِواضُِذذذذذذذذِدــَاؼــَدِوِرذَسذذذذذذذذذذذ

ذ23بَاِشذَتاُطِلذاَطْؾِويذذذذذ  ذِويذــِويذْظـأْظذذذذذذذذذذذ

 أغاني األػراح

ذاظغـائيذاظراضص،ذاظذيذؼثريذ خترجذعنذاظـطاقذاظدابقذإديذغطاقذاإلؼؼاع
ةذيفذبـاءذاإلحداسذباظدعادةذواالبتفاج،ذطؿاذمتثلذػذهذاألشاغيذجواغبذواضعق

ذاجملتؿع،ذعرتبطةذباطـادباتذواألصراحذعثل:ذاظزواجذواألسقاد.

وعنذبنيذػدهذاألشاغيذاظشعبقةذاطعروصةذسؾىذعدتوىذاطـطؼةذأشـقةذاظصفذ
ذبضواحيذتؾؿدان،ذاألشـقةذاظبدوؼةذيفذأشؾبذعـارقذاظغربذأخصذ اطتؿرطزة

ذ.ذباظذطرذعدتغاظ،ذشؾقزانذوػران....،ذأشـقةذاظرايذذبوػرانذ...

ذمتارسذجبؿقعذ ذحاضرة ذوطاغتذاألشـقة ذإال ذوظقؿة ذأو ذعـادبة صالذختؾوا
ذوبؾورةذ ذاألشـقة ذسؾىذأصاظة ذاألطربذيفذاصػاز ذوباظتاظيذظعبتذاظدور أذؽاهلا
ذسروبةذ ذؼمطد ذغشاط ذإدي ذاظّترصقه ذو ذاظتؾؼائقة ذعن ذصتتحول ذاظورـقة اظشخصقة

ذاشزائرذوؼربػنذسؾىذتارخيفـاذوذسراضتفا.

ذعوضوساتذ ذعنذبتعّدد ذصـا ذتظّل ذاضرتاحاتفا ذوتـوع ذساعة ذاظشعبقة األشـقة
ةذـقـخـارؼـصـونذاظثؼاصةذاظشعبقةذاشزائرؼة،ذزؿلذاظعدؼدذعنذاطرجعقاتذاظت

  وذاالجتؿاسقة،ذاظـػدقةذواظدقادقة..اخل.

                                                                                         
ذعـؼوظةذسنذررؼقذاظدؿاعذ)خريةذابـةذريو(،ذدقديذبؾعباس.ذ23


