أشكال األغنوة الشعبوة يف الغرب اجلزائري
صلوحة سنوسي

*

ميثلذاظغربذاشزائريذوحدّةذجغراصقةذواجتؿاسقةذواحدةذطاغتذمتارسذ
صقفا ذسادات ذوتؼاظقد ذعتشابفة ذشري ذأغفا ذتػرضت ذبػعل ذاظعواعل ذواظظروفذ
اصضارؼةذواظتارخيقة،ذوذعنذبنيذػداذاإلرثذاظشعيبذاألشاغيذاظشّعبقةذاظيتذ
توارثتفاذاألجقالذواختذتذعـفاذأذؽاالذوإؼؼاساتذخمتؾػة.
اظتصؼتذاألشـقةذاظشّعبقةذباصقاةذاالجتؿاسقةذاشزائرؼةذصدارتذجـباذإديذ
جـب ذعع ذاإلغدان ذاظبدوي ،ذحاضرة ذيف ذطلّ ذعـادباته ،ذختػّف ذسن ذأطه ذيفذ
عوضعذاصزن،ذوتزؼدهذدعادةذيفذعوضعذاظػرح.ذ
ؼمدى ذطلّ ذغوع ذعن ذػذه ذاألغواع ذوزقػة ذععقـة ،ذ"وععـى ذػذا ذأنّ ذأشاغيذ
األصراحذواضتانذواظدبوعذتثريذاإلحداسذباظدعادةذواظػرح،ذوأنذاألشاغيذاظيتذ
تـشدذيفذعـادباتذدؼـقةذتتؿثلذوزقػتفاذيفذإؼؼازذاظؼقمذاظدّؼـقةذواإلحداسذ
اظدؼينذسـدذاظشعب".1ذطؿاذتؽشفذظـاذسنذواضعذعُعاشذجملتؿعذععقّنذوأغظؿتهذ
اظدائدةذوعشاطؾهذاطختؾػة،ذوغشريذػـاذإديذذؽؾنيذأدادقنيذعنذاألشاغي.ذ

األغاني الػرديةذ

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

*ذباحثةذدائؿةذباطرطزذاظورينذظؾبحثذيفذاألغثروبوظوجقةذاالجتؿاسقةذوذاظثؼاصقة.

 1إبراػقم،ذغبقؾة،ذأذؽالذاظتعبريذيفذاألدبذاظشعيب،ذاظؼاػرة،ذدارذاطعارف ،7772 ،ذطورغقشذاظـقل،ذ
اظطبعة  ،3ص.992.
دصاترذاطرطز ،رقم  ،9002،71صذص55-47.
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اإلؼؼاسقة ذظألرػال ذوغواح ذاألعفات ذوشـاء ذاظعجائز ذواظـدب ذوارسالذ
اظرثاء...طؾفاذتدتحضرذجواذالذتَؽؾّفذصقه2"...ذ.ذذذذذذذذذذ
تؽتدب ذاألشـقة ذاظػردؼة ذسن ذررؼق ذاطوػبة ذاظوراثقة ،ذتتدع ذبعد ذذظكذ
ذيوساذعنذاظـداء .وعنذاألشاغيذاظػردؼةذػـاكذأشاغيذتردّدػاذاألمذعنذأجلذ
تـوؼمذرػؾفاذاظصغريذأوذإدؽاته،ذتعبّرذعنذخالهلاذسنذتعؾؼفـاذاظـعـؿـقـقذبـهذ
وذزوؼلذحقاتفاذإديذصرح.ذ
صػيذػذاذاشوذاطؿؾوءذباظدعادةذواظشوقذواصـان،ذؼعؾوذصوتذاألمذاصـونذ
ظريددذأشاغيذرضقؼةذوذيقؾةذأوذطؿاذؼطؾقذسؾقفا":تراري" 3ذصنذاذعرضذرػؾفاذ
ظقالذتؼومذبعـاؼتهذوتغطقتهذوتبدأذيفذاظغـاءذتؼول:ذذ
ؼَـاذبَارِيذؼَاذبَارِيذذذذذذؼَــاذ َرصّـادذِاظــدِرَارِذ
ؼَاذبَارِيذوِؼِبَرِذبِرَكْذذذذذغَطْؾُبِذرَبِيذؼدَ ْؾؿَكْذ
ِ4
أََؼـِدَ ْؾؿَكْذوِؼـِـَجِقكذِذذذوِؼِحَقِدِذاظِبالَذسِؾِقـك
رشمذبدارةذأصؽارذػذهذاألشـقةذإالذأغفاذزؿلذيفذرقّاتفاذطؾؿاتذوععاغيذ
سؿقؼةذسؿقذذعشاسرذاألمذاظـبقؾةذوػيذتغطّقهذحببفاذوحـاغفا.
وتؼولذأشـقةذأخرىذخاصةذإذاذطانذظألمذأسداء:ذ
غِـقــِـيذؼَــاذغِــقـــِــيذذذذوَذالَذغِقـِيذسِدُوكْذ ِعفَينذ
أؼِـِقينذيفذاظـجـبّــاغَــةُذذذذوِاالّذسِؾَـىذصُـورِذعِـدَظِـيذ
إِديذدِسَاذسِؾِـقـكْذوِسِـؾِـ َي آذعَـاذ َؼـعِـطِـقـهِذدَريَّذ
َؼعِطِقهِذاظعِؿَىذصِيذاظعَقِنذذذذوِؼِـزِؼـدِذظَِـهذدَـادِــ َقــة 5ذ
 2ذبالذري،ذرجقس،ذتارؼخذاألدبذاظعربي ذ -ذترذيةذإبراػقمذاظؽقالغي،ذتوغس،ذاظدارذاظتوغدقةذظؾـشر؛ذ
اشزائر،ذاطمددةذاظورـقةذظؾؽتاب،ذدـة  ،7291ج ،7ص.312.
3ذأشاغيذودغدغاتذتغـقفاذاألمذألرػاهلاذذذؼطؾقذسؾقفاذ"باطرارؼة"ذ
4ذدؼدبارعي،ذجوزؼف،ذطتابذاظػوائدذيفذاظعوائدذواظؼواسدذواظعؼائد،ذاشزائر،ذربعذمبطبعةذجوذردان،ذ
دـةذ،7273ذص.30.ذ
5ذاطصدرذغػده،ذص.37.ذ
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وسـدعاذؼـؼطعذاظطػلذسنذاظبؽاءذتؼول:ذ
حلِذاظَحَاجَبِذوَاظعِنيِذ
وِظْدِيذؼَاذزِِؼنِذاظِزؼنِذ ذذذذذطْ َ
ذ
حَبَكْذرَبِيذوِ ِرضَـاكْذذذذذذذذذوِاظـ ُؼـرِآنِذدَاؼِـمِذعِـ َعــاْك
تتـوعذاألشاغيذاظػردؼةذاظـدائقةاديذأشاغيذدؼـقةذخاصةذذبفنّذأوذطؿاذؼدؿىذ
"اطْدؼح"ذوػيذأشاغيذخاصةذمبدحذاظردولذ"صؾىذآذسؾقهذودؾم"،ذشاظباذعاذ
تؽون ذعلخوذة ذعن ذضصائد ذعشفورة ذظؾؿدؼح ذاظدّؼين ذاظيت ذغظؿفا ذبعض ذذعراءذ
األوظقاء.ذؼؼولذػذاذاطدؼح:ذ
آْذاظْـؾـهذؼَــاذعُـــوظَاَغـــــاذذ َعصِؿُو َدهِذغَبِغِيذغِجِقكْذ
َذطْرُوذِظيذاظعُـ َشــاقِذصــقِــكْذذذذذشِـيذغـ َاسِذاظـجَؾَاظَــةذ
رَاغِـيذعَاذِي*ذظِؾــعِــزِؼــبِذذذذذوِغَدِرَحِذعَـالِذدِـ َقـادِيذ
غَشِرُبِذطَاسِذعِنِذاظْحِـؾـقـبِذذذذذؼِصِبَحِذضَـؾْـبِـي*ذرَاوِيذ
صـارَاذ
خضِشِذ*إؼـ َ
ؼَاذ*اضَاضِيذخُوضِذاظطْرِؼقِذذذذذالتَا ُ
َػـذِذاظــدَغِــ َقــاذعَــاذاظــدُومِذ ذ َؼـاذاظـ َغـاصِـلِذشَــرَارَة6ذ
طؾؿاتذتتؾػظفاذاظـدوةذوػنّذمياردنذأذغاهلن،ذتعبّرذسنذاظصؾةذاظوثقؼةذ
بقـفنّ وبني ذاظدؼن ذاإلدالعي ذاصـقف ،ذووسقُفنّ ذبلعور ذاظدؼن ،ذصفي ذتتؿـىذ
زؼارةذاظبؼاعذاطؼدّدةذاظيتذراطاذحؾؿتذباظوصولذإظقفا.ذ
وؼوجد ذغوع ذآخر ذعن ذاظغـاء ذاظػردي ذؼمدؼه ذاظرجل ذسـد ذرطوبه ذاظػرسذ
وؼدؿىذيفذاظغربذاشزائري ذ"بَاظَتعِقَاطْ".طؿصطؾحذغعين ذبه:ذصَاحَ ،ذواظعاعةذ
تؼول :ذ"سَقَّطَ ذظه" ذأي ذغاداه ،ذوسقّطُ ذاظؼوم :ذصاحوا ذواجؾبوا ذ– ذاظعِقَاطُ:ذ
اظصّقاح.7ذ
6ذعـؼوظةذسنذررؼقذاظدؿاع.اجملاػدةذ(خريةذابـةذريو)ذ10ذدـة،ذدقديذبؾعباس،ذجوانذ.9007ذذ
*ذعصؿودةذ:ذعؽةذاطؽرعةذ*راويذ:ذاإلرتواءذ*ذاضاضيذ:ذاألخذذذ
*ذاظعزؼبذ:ذعؽانذاظرسيذ*ذإؼصاراذ:ذاظقدارذذ
7ذتوتل،ذصردؼـان،ذاطـجدذيفذاألدبذوذاظعؾوم،ذبريوت،ذدـةذ،7291ذص.920.ذذ
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اظتعقاطذ ػوذغوعذعنذاطوّالذتتؿقزذبهذعـارقذاظغرب،ذوذاظشرقذاشزائريذيفذ
عـادبات ذتؼؾقدؼة ذ"طاظػرودقة" ذوَاظوَسِدَةُ ،ذحقث ذتبدأ ذذياسة ذاظػردان ذيفذ
اظدّؿاعذإديذ(تعقاط)ذأحدػمذوسـدذغفاؼتهذتطؾقذغارذاظبـادقذوتشرعذاظـدوةذيفذ
اظزشارؼد.ذ
طثرياذعاذؼؽونذاظغرضذعـهذػوذ"اظـّعيذسؾىذعاذأصابذاصقاةذعنذختؾخلٍذ
يف ذاظؼقم ذاألخالضقة ذعن ذغاحقة ،ذواإلذادة ذباظدؾوك ذاظذي ذؼتّدم ذباظرجوظةذ
" 8ذ
واألصاظةذعنذغاحقةذأخرى
تؼول ذغبقؾة ذإبراػقم :ذ"أصضل ذعا ذؼالئم ذاظغـاء ذاظػردي ذيف ذػذه ذاصاظة ذػوذ
اطوّال".9ذ
ؼصاحبذاظتعقاطذإحداداًذعرػػاًذوذعورّاذباصـني،ذؼتؿقّزذبصوتذضويّذععذ
غرباتذعرػػة،ذتتعاديذععفاذأصانذاظؽؾؿاتذثمذتتؼؾصذوطلغفاذتـبعثذعنذوراءذ
زعنذاغدثرذععذاغدثارذتؼاظقدهذوساداتهذاظيتذعازالذبعضفاذؼصارعذشزوذاظثؼاصاتذ
األجـبقة.ذ

األغاني اجلماعوةذ
تؼوم ذبفاذجمؿوسةذعنذاظـداءذأوذاظرجالذيفذذؽلذأشاغي ذذياسقةذتغـىذ
حدبذعواضقعذوعـادباتذاألشـقة،ذتؽؿنذوزقػتفاذيفذاظتّرصقهذواظتّدؾقةذعنذ
جفةذواإلذادةذباظؼقمذاألخالضقةذواالجتؿاسقةذعنذجفةذأخرى.ذ

مواضوعها

تَـَاضَؾَت ذاألشـقة ذسن ذاآلباء ذإدي ذاألبـاء ذواظبـات ذسن ذاألعفات ،ذريؾت ذيفذ
رقّاتفاذععانٍذوأصؽارذؼتحؾّىذبفاذاجملتؿعذصاختؾػتذوتـوستذحدبذاطواضقعذ
"طؿاذريؾتذساداتذوخراصاتذوععتؼداتذعتـوسة".10ذ
8ذاظد.ذإبراػقم،ذغبقؾة،ذأذؽالذاظتعبريذيفذاألدبذاظشعيب،ذص.931.ذ
9ذاطصدرذغػده،ذص.ذ.932ذ
 10حرب ،ذرالل ،ذأوظقة ذاظـص .ذغظرات ذيف ذاظـؼد ذواظؼصة ذواألدطورة ذواألدب ذاظشعيب ،ذاطمددةذ
اشاععقةذظؾدراداتذواظـشرذواظتوزؼع،ذط ،7222 ،7ص.972.
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ميؽــا ذأن ذغؼدم ذػذه ذاطواضقع ذوصؼا ذظؾوزقػة ذواطضؿون ذإدي ذثالثة ذأضدامذ
ػي:األشاغي ذاظدؼـقة ،ذأشاغي ذاظعؿل ،ذأشاغي ذاألصراح ذوطل ذعوضوع ذعن ذػذهذ
اطواضقعذاظثالثةذؼمديذوزقػةذععقـةذيفذحقاةذاظشعبذوؼبّنيذعالحمهذاضاصةذ
به.ذ

األغاني الدينوة

ؼتؿقزذػذاذاظـ وعذعنذاطدحذبنؼؼاساتذوتؾحنيذخاص،ذسادةذعاذؼؽونذعرتبطذ
باظشعائرذاظدّؼـقة،ذتارةذؼلخذذرابعَذاظدساءذواظتضرعذإديذاضاظقذوردوظه،ذوتارةذ
االدتعاغةذباألوظقاءذاظصاصنيذواظزواؼا،ذ
ذعثل:ذأصحابذاظذطرذأوذعاذؼدؿى"باظػُؼْرَةِ"ذأوذ"اظػْؼِريَاتِ"ذوػمذعـتشرونذ
يفذبعضذاظزواؼاذاظيت ذختتؾفذحدبذعقوهلاذورؼودفا،ذعـفاذعاذؼمدىذبكالتذ
عودقؼقة،ذوعـفاذعاذؼمدىذباظرضصذأوذعاذؼدؿىذ"بِاظْجَذِبَةِ" 11ذوعـفاذعاذخيرجذ
سنذاآلظةذوؼؽتػيذباظذطرذصؼط.ذ
وعنذبنيذأشاغيذاظتضرعذإديذاضاظقذواالدتعاغةذباألوظقاءذأشـقةذذضدميةذضِدَِمَذ
تراثذاظثؼاصةذاشزائرؼةذ"أشـقةذشَـِجَةُ"،12ذاظيت ذتردّدػاذجمؿوسةذعنذاظـداءذ
وػنّذؼَدِّرِنَذيفذاظشّوارعذسـدعاذحيلذاشػافذوؼـؼطعذاطاء،ذحقثذؼتمذذيعذ
اطوادذاظغذائقةذعنذاظبقوتذظقصـعذعـفاذاظطعامذبعدذغفاؼةذاظدورةذوؼلطلذ
اشؿقع.ذتؼولذاألشـقة:
ذشَـِجَةذحَؾِّتِذرَا ِدفَاذ ذذذؼَاذرَبِيذَبلِذخِرَادِـ َفـاذ
ذذذذذذذذذذذذذذذشَـِجَةذرَاظْبَذاظرِجَـا ذذذذذؼَاذرَبِيذسِطِـقـَــاذاظـُــوِذ
ذذ
11ذ"اشذبة":ذػيذغوعذعنذاظرضصذاظشعيب.ذ
 12ذ خؾقػي ،ذسبد ذاظؼادر ذ(عن ذاطوروث ذاظثؼايف ذاشؿعي ذاطغاربي) ذاظثؼاصة ذاظشعبقة ذجمؾة ذتعـى ذمبوادذ
اظرتاث ذاظشعيب ذجاععة ذتؾؿدان ذدـة ذ ،7279ذاظعدد ذ ،09ذص .ذ .737ذ*شـجة :ذسادة ذدابؼة ذظظفورذ
اإلدالم،ذؼتضحذذظكذعنذامسفاذاحملولذسنذاالدمذاألعازؼغيذظؾؿؾعؼة-ذتاشـجاؼت-ذوػيذاظيتذترصعذيفذ
عؼدعةذاطوطبذوؼؾبسذػذهذاطؾعؼةذثقاباذوطلغفاذسروسذطاغتذتزفذظًهلةذوتؼدمذضرباغاذوضدذاختػتذػذهذ
اظعادةذبعدذاغتشارذاظوسيذاإلدالعي.ذذذ
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حؿُوذخُويَذ
ذؼَاذاظـُوِذصُبِـيذصُ ِبـيذذذذذذذذحَتَىذؼِجِيذ َ
وِ ِؼغَطِقـِيذباظزَرِبِقَةُذ
وتـؼدمذاظـداءذإديذجمؿوستني:ذ
ذذذذذذذذذذذذذاجملؿوسةذاألوديذ ذذذذذذذذذاجملؿوسةذاظثاغقةذ
ذذذذذذذذذذذذذاظَـعِجَةُذسَطْشَاغَةذ ذذذذذذذذذبِ ْؾفَاذؼَـاذعُـوظَـاغَـاذ
بَ ْؾفَاذؼَـاذعُـوظَـاغَـاذ
ذ
ذذذذذذذذذذذذذاظِؿ ِعزَذسَطْشَـاغَـةذ
بَ ْؾفَاذؼَـاذعُـوظَـاغَـاذ
ذذذذذذذذذذذذذاظشَجِرَةَذسَطْشَاغَةذ ذ
بَ ْؾفَاذؼَـاذعُـوظَـاغَـا13ذ
ذذذذذذذذذذذذذاظدِبُوظَةذسَطْشَاغَةذ ذ
اهلدفذعنذاألشـقةذػوذرؾبذاالدتعاغةذبآذدبحاغهذوتعاديذسـدذتلثّرػمذ
باشػافذوذتلثرذغباتفمذوعزروساتفمذاظيتذطاغتذرزضفمذاظوحقدذصتحوظتذػذهذ
االدتعاغةذصقؿاذبعدذإديذاختاذذبعضذاطواضعذودقؾةذظؾتؼربذإديذآذ"طاألوظقاء"،ذسنذررؼقذ
ذبحذاألشـامذوإضاعةذاظوالئم،ذوإرعامذاظـاسذوؼدؿونذذظكذ" ِبزَرِدَةذصْالنِ".14ذذ
اذتفرتذاطـطؼةذبلشـقةذدؼـقةذأخرىذتدؿىذأشـقةذ"سَارِصَا" 15ذؼمدؼفا ذاظـدوة ذؼومذ
اظوضوفذسؾىذسرصات،ذحقثذؼؼؿنذجبؿعذاطوادذاظغذائقةذ(طاظدؽر،ذاظؼفوة،ذ
اظشاي)...ذوػنّذؼَطُِػْنَذاظبقوت.ذ
ذذتشتؿل ذيف ذػذه ذاألشـقة ذأذؽاال ذوبوادرّا ذثؼاصقة ذذعبقة ذعـفا :ذاألدسقةذ
وبعضذاطعتؼداتذاظشعبقةذاطختؾػة.ذتؼولذاألشـقة:

 13ذعـؼوظة ذسن ذررؼق ذاظدؿاع ذوعذطورة ذيف ذطتاب ذاظػوائد ذيف ذاظعوائد ذواظؼواسد ذواظعؼائد -ذظدؼدبارعي-ذ
ص.92.ذذ
14ذ"زردةذصالن"ذإحدىذاظوالئمذتؼامذظضرؼحذععنيذعنذأجلذاظتودطذإديذآذظدؼوطذاططر.ذذ
15ذ"سارصا":ذأشـقةذخاصةذبقومذاظوضوفذسؾىذسرصات.ذذ
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حؿُـوذغَـوُضِذخَـقِـَتـكْذ ِوعَـرِتَـكْذ
حؿُوذ َ
َسـا ِرصَـةذعِـَبـا ِرطَـةذعِـقـ ُؿـوغَـةذذذذ َ
حؿُوذغَوُضِذخَقِتَكْذتَطْؾُبِذسَا ِرصَةذ
حؿُوذ َ
َسـا ِرصَـةذعِـَبـا ِرطَـةذ ِعـقـ ُؿـوغَـة ذذ َ
16
ظِقؾَةذسَشِرَذوِاظَـؿـالِذاظشَـارِرَـةذذذذصِـــقـدِذاظـصِـ َغــارِذذِـقــخِذاظـؽْـَبــارِ
تـوست ذاألشاغي ذاظدؼـقة ذو ذتعددت ذعـادباتفا ذوعواضقعفا ذعـفا ذاضاصةذ
باطوظد ذاظـبوي ذاظشرؼف ذأو ذعا ذؼطؾق ذسؾقفا ذيف ذاظغرب ذاشزائري ذبادم:ذ
"اظتَبِرَاشِ" 17ذحقث ذتتجؿع ذاظـدوة ذظقؾة ذاطوظد ذاظـبوي ذاظشرؼف ذيف ذإحدىذ
اطـازلذعنذأجلذتلدؼةذأشاغيذعتـوسةذباظردولذصؾىذآذسؾقهذودؾم.
وعنذبنيذػذهذاألشاغيذأشـقةذععروصةذظدىذععظمذاظـداءذتؼول:ذ
ؼَاذسَقِشَةذالَذتُ ُرضْدِيذذذذذذذذذؼَاذسَقِشَةذالَذُت ُرضْدِيذ
حلِذاظبَابِذوِاصَـِتِيذذذذذذذذوِاظؾِقؾَةذ ِؼزِؼدِذاظـِبِيذذذذ
َ
جؿَاسَـةذعِـؾْـتِـ َؿـى18ذ
ذذذاظبَارَحِذزَادِذوِتِ َدؿَـىذذذذذذذذو ِ
أعاذاألشـقةذاظثاغقةذاظيتذهلاذغػسذاظغرضذتؼول:ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
وِاظَفاذِؿِيذؼَاذرَدُولِذآذ
صَؾَىذآذسِؾِقكْذؼَاذغِبِقـَـا
أصِؾِقتِذسِؾِقكْذ ِدميَاذ ِدميَـاذذذذ ذوِذِرِؼـفِذوُظْـدِذحِـؾِـقـ َؿـةذ
صفِدَاتِذاظـَارِذ
خـاظَـقِذاظِـبِـرذوذاظِـؿــ َاذ ذ وِؼِ ِػؽْـَاذعِنِذ َ
اظـ َ
أصَؾِقتِذسِؾِقكْذضَدِذاظـَعِجَةذضِدِذعَاذصِقفَاذعِنِذصُوصُةذ
ضِدِذعَاذجَابَتِذعِنِذخِ ِرصَانِذ
ذذذذذذذذذذذأصَؾِقتِذسِؾِقكْذضَدِذاظـَــاضَـةذ ذذذضَدِذعَاذصِقفَاذعِنِذوِبَرِذ
ضِدِذعَاذجَابَتِذعِنِذحِريَانِذ
َأصَؾِقتِذسِؾِقكْذضِدِذاظشَجِرَةذذذذذضِدِذعَاذصِقفَاذعِنِذوَ ِرضَةذ
ضِدِذعَاذجَابَتِذعِنِذظَِثؿَارِ19ذ
16ذعـؼوظةذسنذررؼقذاظدؿاعذاجملاػدةذ(بوداللذحؾقؿة)،ذ10ذدـة،ذوػران،ذجوانذ.9007ذ
 17ذ اظترباش :ذػي ذأشاغي ذظقؾة ذاطوظد ذاظـبوي ذاظشرؼف ذتتجؿع ذاظـدوة ذوتشعل ذاظشؿوع ذوتبدأ ذيف ذاظغـاءذ
(أشاغيذخاصةذباظردولذ(صؾىذآذسؾقهذودؾم).ذ
18ذعـؼوظةذسنذررؼقذاظدؿاعذاجملاػدةذ(بوداللذحؾقؿة).ذ
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صلوحة سنوسي

اهلدف ذاظرئقدي ذعن ذػاتني ذاألشـقتني ذػو ذإؼؼاز ذاظروح ذاظدؼـقة ذو ذاغػتاحذ
اظوسي ذاإلدالعي ذإدي ذجاغب ذاظدراؼة ذاظوادعة ذباظتعاظقم ذاظثؼاصقة ذاإلدالعقةذ
واظتؿدّكذبِؿَبَادِ ِئفَا.ذ

أغاني العمل
ػي ذأشاغي ذذياسقة ذؼردّدػا ذرجال ذوغداء ذأثـاء ذاظعؿل ،ذخاصة ذاظعؿلذ
اظزراسيذطؿوادمذاظزرعذواصصد،ذوسادةذتمدىذيفذسؿؾقاتذتطوسقةذأوذتعاوغقّةذ
ذياسقةذتدؿىذ"باظتِوِؼزَةُ"ذطغدلذاظؼؿحذأوذاظصوف.ذ
وصلذإظقـاذػداذاظغـاءذعـدذاظؼدؼمذعثالذ(سؿالذاطدؾؿنيذأثـاءذبـاءذعدجدذ
اطدؼـةذأوذحػرذاضـادقذإلؼؼافذزحفذاطؽّقنيذأثـاءذشزوةذخـدق...واألبقاتذ
اظيتذطانذؼـشدػاذاطمعـونذأثـاءذػدعفمذطـقدةذاظؼدّؼسذؼُوحَـىّذيفذدعشق".20ذذ
تتؿقز ذأشاغي ذاظعؿل ذبدغدغات ذألشاغي ذضدمية ذأو ذتؼؾقدؼة ذتطول ذعع ذرولذ
اظعؿلذ"وهلذاذردذأنذأشـقةذاظعؿلذضدذتػتؼدذاظوحدةذاطوضوسقة"21ذذصفيذشريذ
عرتبطةذمبوضوعذاظعؿل،ذوأحقاغاذأشاغيذسؾىذذؽلذعدائحذدؼـقة.ذ
تـحصرذوزقػتفاذاألدادقةذيفذاظتدفقلذواظتخػقفذعنذسـاءذاظعؿلذوذحثّذ
اشؿاسة ذسؾى ذاالدتؿرار ذواظصرب ذيف ذاظعؿل ذبنؼؼاع ذعوحد ذوعتؿادك ،ذصاظعؿّالذ
واظػالحون ذطثريا ذعا ذؼدتعقـون ذباألشاغي ذيف ذأسؿاهلم ذاظقوعقة ذأو ذاطومسقةذ
وظطولذداساتذاظعؿلذ"ؼضطرذاطغينذإديذأنذؼضقفذإديذاألشـقةذطلذعاذؼطرأذ
سؾى ذذػـه ذعن ذطالم ،ذعادام ذػذا ذاظؽالم ذصاصا ذألنِ ذؼـداق ذعع ذصنذ
األشـقة".22ذطؿاذأغفاذتمدىذبدون ذآالتذعودقؼقة،ذتتخؾّؾفاذيفذبعضذاألحقانذ
أواعر ذألجل ذاظتحػقز ذسل ذاظعؿل ذوطذظك ذزػقز ذاظدَوَابِ ذسؾى ذاطشي ذأوذ
اظدوران،ذطؿاذتؼولذػذهذاألشـقة:
19ذاطرجعذاظدابق.ذ
20ذاظد.ذبالذري،ذرجقس،ذتارؼخذاألدبذاظعربي،ج،7ذص.ص.390-312.ذ
21ذإبراػقم،ذغبقؾة،أذؽالذاظتعبريذيفذاألدبذاظشعيب،ذص.937.ذ
22ذاطرجعذاظدابق،ذص.ص.939-937.ذ
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ذذذذذذذذذذذاضْؾَبِذاظَحاصِرِذ
ذذذذذذذذذذذرَرَّفِذرَـرَّفِذذذ
ذذذذذذذذذذذدَوِرِذسَــاؼَــدِذ
ذذذذذذذذذذذأظْـوِيذظْــوِيذذ

ذذذذذذذآذؼَـِ َعلِذاظؽَاصَرِذ
ذذذذذذذواظبَاطُـورِذخَـ َرفِذ
ذذذذذذذوِاضُِــبِــرذزَاؼِــدِذ
ذذذذذباَشِذتَا ُطلِذاطَؾْوِي23ذ

أغاني األػراح
خترجذعنذاظـطاقذاظدابقذإديذغطاقذاإلؼؼاعذاظغـائيذاظراضص،ذاظذيذؼثريذ
اإلحداسذباظدعادةذواالبتفاج،ذطؿاذمتثلذػذهذاألشاغيذجواغبذواضعقةذيفذبـاءذ
اجملتؿع،ذعرتبطةذباطـادباتذواألصراحذعثل:ذاظزواجذواألسقاد.ذ
وعنذبنيذػدهذاألشاغيذاظشعبقةذاطعروصةذسؾىذعدتوىذاطـطؼةذأشـقةذاظصفذ
اطتؿرطزةذبضواحيذتؾؿدان،ذاألشـقةذاظبدوؼةذيفذأشؾبذعـارقذاظغربذأخصذ
باظذطرذعدتغاظ،ذشؾقزانذوػران،....ذأشـقةذاظرايذذبوػرانذ....ذذ
صال ذختؾوا ذعـادبة ذأو ذوظقؿة ذإال ذوطاغت ذاألشـقة ذحاضرة ذمتارس ذجبؿقعذ
أذؽاهلا ذوباظتاظي ذظعبت ذاظدور ذاألطرب ذيف ذاصػاز ذسؾى ذأصاظة ذاألشـقة ذوبؾورةذ
اظشخصقة ذاظورـقة ذصتتحول ذعن ذاظتؾؼائقة ذو ذاظتّرصقه ذإدي ذغشاط ذؼمطد ذسروبةذ
اشزائرذوؼربػنذسؾىذتارخيفـاذوذسراضتفا.ذ
بتعدّد ذعوضوسات ذاألشـقة ذاظشعبقة ذساعة ذوتـوع ذاضرتاحاتفا ذتظلّ ذصـا ذعنذ
صـونذاظثؼاصةذاظشعبقةذاشزائرؼة،ذزؿلذاظعدؼدذعنذاطرجعقاتذاظتـارؼـخـقـةذ
وذاالجتؿاسقة،ذاظـػدقةذواظدقادقة..اخل.

23ذعـؼوظةذسنذررؼقذاظدؿاعذ(خريةذابـةذريو)،ذدقديذبؾعباس.ذ
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