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الطرب الغرنايط، مسألة عشق

ذلك،  أيضا، وحنن  نيع  يستند  ذلك  وبلوغ  وغايتنا.  الرتابية وتمنيهتا يه هدفنا  باملجاالت  االرتقاء  إن 
عىل تقيمي األشاكل املختلفة للرتاث الالمادي. فيجب إذا، إىل جانب املشاريع الكربى والصغرى، تغذية 
صورتنا إجيابيا ... صورة جلهة الرشق يه اليوم خمتلفة ألهنا تْطعم باسمترار عرب املبادرات والتوجهيات 
الكربى  االقتصادية  المطوحات  يصاحب  أن  ينبيغ  اكمل  استمثار  هو  الصورة  عىل  العمل  إن  امللكية. 
للجهة وانعاكساهتا عىل الساكن. وبالتايل، فإن واكلة جهة الرشق خصصت عىل الدوام شقا أساسيا 
من أنشطهتا لمسعة وصورة اجلهة.... لصاحل اجلهة نفهسا والساكن، طبعا، ولكن أيضا لفائدة إشعاعها 
داخل اململكة، مكا عىل الصعيد العاملي. ويف احلصيلة، حنن نبين جاذبية جديدة من أجل مواكبة أفضل 

للتنافسية.      
هذه املقاربة، الهسلة والبسيطة أصال، متارس بصورة ضعيفة، العتبارها ملكفة. إهنا هسلة وبسيطة، ألن 
تراثنا مبختلف أشاكله يح وغين ... بقدر ما هو غري معروف جيدا. وهكذا، فإن الواكلة تدمع منذ مدة 
طويلة التعبريات الثقافية األصيلة واملهارية، اكلفنون التشكيلية. وعىل صعيد املوسيىق، فإن العدد 16 من 
هذه املجلة، والذي صدر مبناسبة الذكرى العارشة لملهرجان الدويل للراي لوجدة، سنة 2015، ُخصص 

بأمكله ملوسيىق الراي. نعم، فنانونا يمت الرتوجي هلم عامليا وحيملون معهم هوية جهة الرشق.  
واليوم جاء أخريا دور الطرب الغرنايط، الذي يمت تكرميه هنا يف ظروف استثنائية، ألن مدينة وجدة يه 
»العامصة العربية للثقافة« خالل سنة 2018، بعد انتخاهبا باإلمجاع يف إطار برناجم العوامص الثقافية 
لليونسكو. إهنا املدينة املغربية الثانية اليت حتظى هبذا الرشف بعد الرباط سنة 2003. ويه تأيت بعد 
مدينة األقرص املرصية، املدينة »ذات األلف مشس«. وقد سامهت الدورة األوىل لـ »آداب مغاربية«، املعرض 

املغاريب للكتاب، دون شك يف هذا القرار.
اغتنت  التارخي،  من  قرون  مثانية  امتداد  عىل  والتكرمي.  بالترشيف  هنا  العزيز حيظى  الغرنايط  طربنا 
هذه املوسيىق خبصوصيات َوْجدية، اليت متزيها عن نظرياهتا بسال وفاس أو تطوان، وأيضا عن أشاكل 
تملسان واجلزائر العامصة أو وهران. وحييك جامعيونا وأساتذتنا الكبار عىل أمعدتنا تارخي هذا الطرب 
املمتزي. إنه قدر غريب هلذه املوسيىق العاملة، املتفردة : إهنا قادمة من غرناطة األندلسية، وختتلف عن أخهتا 
»اآللة« خبصوصية نوباهتا. ويه حتتفظ، باخلارج، بأتباعها، وقد طعمها وأعاد إحياءها املهاجرون وخاصة 
الهيود املغاربة، الذين عربوا هبا احمليطات. الطرب الغرنايط يرمز هكذا النفتاحنا عىل العامل ويظهر أن 

ثقافتنا، بتأثرياهتا املتعددة، هلا أيضا امتداد كوين.          
هذه املقاربة تذكرنا بالقوة املستنرية والثاقبة خلطاب العرش ليوليوز 2014، الذي شدد فيه صاحب اجلاللة 
امللك دمحم السادس، نرصه اللـه، عىل األمهية األساسية للرتاث الالمادي. ويه تؤكد عىل أحد احملاور 
تتطلب  االقتصادية  التمنية  نعم  الرشقية.  اجلهة  لتمنية  امللكية  املبادرة  الذي متثله  املؤسس  للنص  القوية 
االرتقاء بالثقافة، وحنن جبهة الرشق، أبواب امتيازنا تظم الطرب الغرنايط. وهذا العدد يعرض لتارخي 
هذا الفن، ويفرس حفواه، ويمثن أصالته، ويقدم أيضا الخشصيات اهلامة اليت صنعت عمظته وكذا فاهيلع 
احلاليني. مكا أنه ال ُييف نقط الضعف اليت هتدد هذا الفن األصيل وتفرس أحيانا قلة انتشاره. وإذا اكنت 
املعركة يه حقا معركة البقاء واالسمترارية، فإن هذا العدد سيساعد عىل احملافظة عىل هذا الطرب، ألنه 
سيعرف كيف يصل األجيال الشابة، وحتسيهسا، وتوجهيها حنو اخنراط حقييق. ومكا كتب أستاذ كبري : 

»الغرنايط ولع كبري«.
يف هذا العدد، لك واحد منا سيجد ضالته من حيث املعلومات املتعلقة هبذا الفن ويه دعوة القتحام هذا 

احلقل الفين اخلصب، احلارض يف صلب هويتنا.  
 

دمحم امباريك        
املدير العام لواكلة جهة الرشق        
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الطــرب الغـرنـاطــي، 
خـاصـيـــة للـمـمـلـكـــــة

تأيت مبادرة هذه املجلة بتخصيص هذا العدد للطرب الغرنايط يف وقت أعطت فيه وزارة الثقافة واالتصال 
»املوسيىق   : موضوعه  منوذيج  مشرتك  ملرشوع  االنطالقة  املغاربية  لملنطقة  اليونسكو  ومكتب  املغربية 

مكحرك للتمنية املستدامة باملغرب«. وهذا ال غْرو َتَصادُف مع مناسبات سعيدة.

هذا املرشوع  هيم  سنيت  2018-2019، وباخلصوص 2018 ويه بالضبط السنة اليت مت فهيا اختيار 
له أمهيته واعرتاف بالغىن الرتايث احلقييق لملدينة. وجدة  العربية، وهو ترشيف  للثقافة  وجدة عامصة 
مدينة غنية مبوسيقاها، عىل غرار لك جهة الرشق، اليت تزخر بعدد من األمناط املوسيقية املمتزية والفريدة 
الفنية  وامللتقيات  املهرجانات  من  العديد  تنظمي  نستغرب  ال  لذلك  املختلفة.  الرتابية  لملجاالت  ترمز  اليت 
باملغرب، حنب  واالبتذال. حنن  التاليش  املوسييق وحتفظه من  املوروث  املتنوعة واليت حتافظ عىل هذا 
تراثنا املوسييق احلي، ولعل أحسن مؤرش عىل الوضع اليحص واجليد هو أن نرى هذا املوروث حارضا 
يف احلفالت واملناسبات. لذا، فإن وزارة الثقافة واالتصال وواكلة جهة الرشق غالبا ما يوحدان جهودمها 

لدمع هذه التظاهرات. 

بالطبع، هيمين تعبريان موسيقيان جبهة الرشق وهلام إشعاعهام العاملي وصدامها القوي مها : فن الراي 
والطرب الغرنايط ال سيبيل لملقارنة بيهنام، مفوسيىق الراي تكونت منذ قرابة قرن، انطالقا من تأثري 
أشاكل موسيقية شعبية وجماالت خمتلفة. منذ أزيد من نصف قرن، بيمنا الطرب الغرنايط ترجع أصوله 
إىل زهاء مثانية قرون من التارخي مكا يشري إىل ذلك العنوان املختار هلذا العدد من املجلة : »مثانية قرون 
من موسيىق أندلسية قادمة من غرناطة«، هذا الطرب أخذ جبهة الرشق طابعا خاصا وممزيا يؤكده العديد 

من ممارسيه وهواته.

لقد سامهت وزارة الثقافة واالتصال يف إجناز انتولوجيات مرجعية ألنواع املوسيىق املغربية. ومن بني 
هذه اإلصدارات املوسيقية، احتل الطرب الغرنايط بالطبع موقعا ممتزيا. لكن األسلوب الغرنايط مينح 
امتيازا إضافيا لإلشعاع الثقايف لململكة : فاملولوعون األجانب اللذين يتذوقونه كثريون، واهلواة الشغوفون 
بإسبانيا،  وخاصة  العاملي  الصعيد  عىل  ناحجة  عروضا  الرشقية  املنطقة  فرق  ُتقدم  أيضا.  واملامرسون 
وفرنسا، ويف دول الرشق األوسط وباجلزائر، حيث مُتارس هذه املوسيىق كذلك، وخاصة بتملسان اليت 

هلا أيضا أساتذهتا الكبار، مكا هو الشأن بوجدة.  

هذا إذا فن مشرتك يفخر به املغرب والذي ينبئ بوحدة ثقافية مغاربية واليت تتعزز وتتناىم باسمترار. 
وهذا عامل إضايف جيعل وزارة الثقافة واالتصال تدمع الطرب الغرنايط وتعمل عىل تمثينه مضن األشاكل 
املوسيقية املغربية : فهو رابط مسمتر مع جذوره األندلسية، وموروث مشرتك مع دول جماورة جغرافيا أو 
ثقافيا، وصلة وصل مع لك الذين يكنون التقدير ويستحسنون ذخائر وكنوز الثقافة املغربية بلك جتلياهتا 

وتعابريها. 

دمحم األعرج         
وزير الثقافة واالتصال         

تـمـهــيـــد
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الطرب الغرنايط تقليد وأسلوب 
ينبيغ إحياؤه لــفائدة اجلهة

أقوهلا بوضوح. أنا شغوف باملوسيىق العربية األندلسية، منذ البداية، وهو تقليد أرسي أيضا بالنسبة يل. 
وبالتايل، فلن أخفف من اندفايع ال سميا بوجدة. بل بالعكس، إن استقراري جبهة الرشق مكنين من 
التعرف عىل هذا التيار التاريي، هذا األسلوب الغرنايط الذي يتلف عىل موسيىق اآللة ويربطنا بلك 
وضوح جبرياننا، بغرناطة مكا بتملسان. أبعد من احلدود، األساتذة يتنافسون إبداعا ومهارة ويعرفون 

ويقدرون بعضهم البعض.
إن أوروبا - ومهنا األندلس طبعا - والعامل العريب وحىت كندا هتمت بالطرب الغرنايط، وتستضيف أجواقنا 

ويربزون لنا أن هناك عرب العامل مجهورا من العشاق عىل عمل هبذه املوسيىق.
مفاذا حيتاجه إذا هذا الطرب لتأمني منوه واملزيد من الهشرة ؟ 

يف البداية ينبيغ التأكد من حفظ املعارف واملهارات والوثائق واآلالت القدمية. وهناك مجعيات جبهة الرشق 
هتمت هبذه اجلوانب منذ مدة طويلة وتقوم بعمل ممتزي. ووجدة باملناسبة، مكا يقال، املدينة املغربية اليت 
 تتوفر عىل أكرب عدد من فرق املوسيىق العربية األندلسية. فملاذا ال تتعود هذه الفرق عىل العمل مشرتكة ؟ 
سيكون مدعاة للفخر لو استطاعت املدينة، مرة يف السنة، مجع هذه األجواق يف حفل موسييق كبري. 

وسوف تكون فوائد هذه العملية عىل الطرب الغرنايط مجة. 
مث، ينبيغ االضطالع بالتكوين والتدرج، ولك ما ميكن املواهب اجلديدة، عل غرار الزهور اجلديدة، أن تتفتق 
يف أحضان األساتذة الكبار. إين أدرك بأن الوسائل تكون أحيانا حشيحة عىل هذا املستوى، وخاصة يف 

ما يتعلق باألماكن املناسبة للمتارين، وهذا مشلك جيب إجياد حل له.

السنوي  مهرجاهنا  حاليا  الرشق  جهة  متتلك  التمنية.  وتطبيق خمطط معل حيمل  وضع  ينبيغ  وأخريا، 
جدد.  يكسب شغوفني  أن  بإماكنه  الغرنايط  فإن  أكرب،  ومبنحه صدى  الطرب.  هذا  هواة  لدى  املعروف 
وبالتأكيد، فإن الوسائل واألدوات الرمقية خاصة يه اليت سمتكن الغرنايط من كسب فوائد هامة عىل 
صعيد االنتشار : تطبيقات عىل اهلواتف، وفديوهات عىل الشبكة، وإحداث موقع خاص، حمني ومغدى 

باخلصوص للتفاعل مع امجلاهري املعنية، مهام اكن مستواها املعريف واخنراطها.   
يف الوقت الذي تنتقل فيه إفريقيا إىل الرمقي وتسىع إىل إجناح هذا التحول، مكا ذكر بذلك صاحب 
اجلاللة، فإن الطرب الغرنايط هيلع أن يستغل لك الوسائل املتاحة لرتوجيه اإلعاليم. وعىل هذا الصعيد، 
فإن، الكثري ما زال مل يبذل، بالضبط يف ملتىق التكنولوجيات اجلديدة ورؤية أخرى بارزة لعاهلنا : االرتقاء 

باملجاالت الرتابية عرب تقيمي أشاكل تراثها الالمادي.  

يف سنة 2018 هذه، اليت تكرس وجدة »عامصة عربية للثقافة«، فإن هذا العدد الذي يعىن بالغرنايط 
يأيت يف أوانه لملسامهة يف إعادة تعبئة الفنانني، وحميب املوسيىق واهلواة املستنريين، وكذا أولئك الذين 

مبجرد حتسيهسم، يريدون االخنراط بشلك أكرب ومعرفة املزيد باألساس.
ويف موضوع مثل هذا، سأكون دامئا إىل جانب حاميل مبادرات املستقبل وحريص عىل دمع النجاح. لقد 
اجتاز الغرنايط القرون، وعلينا أن نراهن مجيعا بأننا سنعمل ليك يستطيع اجتياز بضع قرون أخرى 

عىل األقل.  

 
معـاذ اجلـامـعـي        

والـي جهـة الشـرق        
عامـل معالـة وجـدة-أجنـاد        

تـمـهــيـــد
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تركيز

يضع الاكتب يف سياقه التاريي تطور عالقة املؤسسات بالمنط الغرنايط لوجدة، 
منذ أن تكرس الويع بأمهيته، وجتسد بالتدابري األوىل لدمع تطوره، إىل يومنا هذا. 

يف الواقع، يبدو لزاما أخد منعطف لكرس دائرة نوع من الرسية العاملة ومضان 
االسمترارية بتعبئة مجاهري عريضة. إن احلديث يستند إىل مرشوع معلق بسبب 

غياب املوارد. فهل سيمت إنعاشه من جديد ؟  

وصيانة  وآداب  فنون  من  هبا  يتصل  ما  ولك 
الرتاث األندليس والعمل عىل تطويره ونرشه، 
عن  البحث  خالل  من  اسمتراريته  ومضان 
وقد  وفنيا.  أدبيا  وتكويهنا  جديدة  مواهب 
املولوعني  من  بدمع  هذه امجلعيات  استطاعت 
العمومية  املؤسسات  من  وكذلك  الرتاث  هبذا 

ومتنوعة  متعددة  بأنشطة  القيام  واخلاصة 
ختتلف من مجعية إىل أخرى.

يف  ممتزية  مشاريع  هلا  امجلعيات  بعض 
املسامهة يف صيانة  والتأطري هبدف  التكوين 
تداوله بسالسة  وإشاعة  الثقايف  املوروث  هذا 

لدى الشباب واألطفال.

املغرب  يف  الغرنايط  الطرب 
من  رحل  الذي  املتنوع  بالرتاث 
وهو  إفريقيا  بلدان مشال  اجتاه  األندلس يف 
الطرب  بذاهتا.  قامئة  موسيقية  مدرسة  يشلك 
الغرنايط كفن رفيع يربط مدينة وجدة األلفية 
حبضارة األندلس، مكا يربطها أيضا مبحيطها 
احلوارض  من  حكارضة  املغاريب  اجلهوي 
الرتاث  هذا  عىل  احتفظت  اليت  املغاربية 

وطبعته خبصوصيات حملية.

الدور احلامس للجمعيات

معل الوجديون عىل احلفاظ عىل هذا الرتاث 
ونرشه وتطويره وكونوا من أجل ذلك مجعيات 
ولعل أقدمها تأسست سنة 1921، هدفت هذه 
الفين  الرتاث  هبذا  الهنوض  إىل  امجلعيات 
ومن  الشباب.  بني  ونرشه  وصيانته  األصيل 
جل  لنفهسا  حددهتا  اليت  األساسية  أهدافها 
األندلسية  باملوسيىق  الهنوض  هذه امجلعيات 

يرتبط

فـي احلاجـة إىل مركـز للـدراسـات 
واألبـحـاث الغـرنـاطـيـــة 

مَعار عبو
 املدير اجلهوي لقطاع الثقافة 
جلهة الرشق

اجمتاع العديد من األساتذة الكبار للطرب الغرنايط )سنوات التسعينات(
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اهمتت مجعيات أخرى بتكرمي الرواد الذين أهسموا يف احملافظة واسمترار 
هذا الفن العريق، وذلك يف إطار جمهودات تسىع إىل توثيق الذاكرة اخلصبة 
ألصالة مدينة وجدة وعراقهتا. هذه امجلعيات ترخست حمليا ومتزي نشاطها 
يف املشاركة يف خمتلف التظاهرات احمللية والوطنية والدولية، ومثلت  املغرب 
متثيال مرشفا يف مجموعة من التظاهرات الدولية باجلزائر، البحرين، سوريا، 
األردن، اليونان، اسبانيا، هوالندا، الربتغال وفرنسا. مكا أن بعض امجلعيات 
استطاعت أن تؤسس لتظاهرة فنية سنوية بتنظمي مهرجانات وهسرات فنية 

كربى يف املناسبات الدينية والوطنية.
يف إطار هذه املجهودات، استطاعت بعض امجلعيات أن تسامه يف توثيق 
هذا الطرب األصيل وإجناز وإصدار دراسات للتعريف به،  مكا سامهت يف 
إجناز أنطلوجية  للطرب الغرنايط. تجشيعا هلذا الطرب وسعيا للحفاظ هيلع، 

أجنزت وزارة الثقافة، بالتعاون مع رشاكء، أنطلوجية للطرب الغرنايط. 

إحداث مهرجان الطرب الغرنايط لوجدة، 
مرحلة حامسة لتمنية هذا الطرب ودميومته

أسست ملهرجان سنوي قار، مهرجان الطرب الغرنايط، لالحتفاء به كرتاث 
هبا  يمتزي  اليت  األصيلة  الفنون  أبرز  وأحد  بالعطاء  زاخر  مغريب  موسييق 

الرتاث املغريب، وهو تراث ال يمشل اجلانب الغنايئ حفسب، بل 
يتعداه إىل جوانب متعددة من احلضارة املغربية من خالل تعدد 
إىل  إضافة  ممتزية  آلالت  واستعامله  وإيقاعاته  وأنغامه  أحلانه 

أشعاره البديعة ولكامته الرفيعة وأزياء ممارسيه.

عبأ هذا املهرجان منذ البداية، باإلضافة إىل وزارة الثقافة، رشاكء 
آخرين مضنوا اسمتراره واكن أول الرشاكء مجعية اناكد لملغرب 
الرشيق ومجاعة وجدة ووالية جهة الرشق، مث مجعية وجدة فنون 
والتعاون اإلسباين وجملس العاملة باإلضافة إىل القطاع اخلاص 

وامجلعيات العاملة يف الطرب الغرنايط واملهمتة به.

وميثل  الكربى  الرتاثية  املهرجانات  أمه  أحد  املهرجان  هذا  يعد 
يهنل  الذي  األصيل  الطرب  عشاق  علهيا  يقبل  سنوية  مناسبة 
قواعده من إرث غرناطة وغريها من املاملك العربية اليت صنعت 
املهرجان موعدا سنويا  جمد األندلس قبل قرون عديدة. أحضى 
هيدف للحفاظ وإلحياء تراث الطرب الغرنايط ويندرج يف إطار 
الرأمسال  وتقوية  وتمثني  الالمادي  الرتاث  محاية  اسرتاتيجية 

الرمزي للجهة، خدمة للتمنية املستدامة.

الرئيسمجعيات مهمتة فقط بالفن الغرنايط

دمحم شعبانامجلعية األندلسية للطرب واملرسح واآلداب

فوزي مهديمجعية السالم لقدماء الطرب الغرنايط

نرص الدين  شعبانمجعية أحباب الشيخ صاحل للطرب الغرنايط

بدر الدين بلعيايشامجلعية املوصلية للطرب الغرنايط

أمحد فقريامجلعية الغرناطية زرياب

)سيمت انتخابه(امجلعية اإلمساعيلية للطرب الغرنايط
حسن بلعرسيمجعية هواة الطرب الغرنايط

معر هشيدمجعية نسمي األندلس للطرب الغرنايط

دمحم لزعرمجعية ابن اخلطيب للفن األصيل بوجدة

غزالن ساليممجعية خلود للطرب الغرنايط

جنيب الرشقاويمجعية رياض غرناطة

حمسن الزموريمجعية طرب املوسيىق الغرناطية

خولة بزنيانمجعية وجدة األلفية للثقافة والتمنية

إحسان الُعامريمجعية أجيال للطرب الغرنايط

مجال محادةمجعية التاليق لملوسيىق والرتاث األندلس

مجعيات تمشل أنشطهتا الفن الغرنايط

دمحم إميوناشنمانيكس

معر الزرويقالسياكدا

رشيد املايحالكندي
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ربط  عىل  أيضا   الرشق   جهة  واكلة  معلت 
املهمتة  واهليائت  املؤسسات  مع  وطيدة  عالقة 
بالرتاث الغرنايط خاصة مع مؤسسة الثقافات 
الثالث حلوض البحر األبيض املتوسط ومكنت 
امجلعيات املهمتة هبذا الرتاث من احلضور يف 

تظاهرات وملتقيات دولية. 

جمال  يف  وتبذل  بذلت  اليت  املجهودات  إن 
الهنوض هبذا الرتاث الفين األصيل وصيانته 
مهمة،  اسمتراريته،  ومضان  ونرشه  وتطويره 
نظرا  املطلوب  مستوى  دون  تبىق  أهنا  إال 
لعدم  وكذلك  نتاجئها  وضعف  حملدوديهتا 
مأسسهتا مما جيعلنا نتساءل ألسنا يف حاجة 
إىل إحداث مؤسسة متخصصة تعىن بالرتاث 

الغرنايط بلك مكوناته.

إحداث مركز متخصص، 
مرشوع جمدد وضامن لالستدامة

اإلعالن من طرف  1987، مت  يوليوز   04 يف 
دمحم  السيد  الثقافية  الشؤون  وزير  السيد 
بنعيىس عن افتتاح مهرجان الطرب الغرنايط 
مبدينة وجدة، كتظاهرة سنوية قارة تعىن بدمع 

وتطوير واحلفاظ عىل الرتاث الغرنايط. 

الدراسات  »مركز  بفتح  االفتتاح  هذا  توج 
عىل  واكن  بوجدة«  الغرناطية  واألحباث 
إىل  ينتظروا  أن  الغرنايط  بالرتاث  املهمتني 
عدد  املرسوم  ليصدر   1993 شتنرب   08
عدد  الرمسية  باجلريدة  نرش   380-93-02
احملدث   1993 سبمترب   22 بتارخي   4221 
الغرناطية  واألحباث  الدراسات  »مركز  لـ 
السلطة  مسايع  إطار  يف  وذلك  بوجدة« 
احلكومية امللكفة بالشؤون الثقافية للحفاظ عىل 

الرتاث الغرنايط.
 

الغرناطية  واألحباث  الدراسات  ملركز  حددت 
الرتاث  عىل  احلفاظ  إطار  يف  تدخل  مهام 
الالمادي الذي ميثله الرتاث الغرنايط مبفهومه 

الواسع، هذه املهام متثلت يف ما ييل :

مدينة وجدة  تنفرد  الذي  املهرجان  هيدف هذا 
بتنظميه والذي يعرف مشاركة فرق هتمت هبذا 
املوروث الثقايف إىل دمع ماكنة تراث الطرب 
الغرنايط األصيل ورجاالته يف املهشد الثقايف 
وتعدد  املغربية  الثقافة  تنوع  وترسيخ  الوطين 
اإلشعاع  حتقيق  وإىل  وروافدها  مكوناهتا 
الثقايف والفين ملدينة وجدة والتعريف بغناها 
الرتايث وبدورها الفين الرائد يف احلفاظ عىل 

هذا الطرب األصيل.

خالل  تنظم  الفنية،  الهسرات  مع  باملوازاة 
أساتذة  مبشاركة  فكرية  ندوات  املهرجان 
الغرنايط.  الرتاث  جمال  يف  متخصصني 
الغرنايط  الطرب  رواد ورموز  تكرمي  مكا يمت 
واالحتفاء هبم وتجشيع اجليل الصاعد لضامن 
العزف  مسابقات يف  بتنظمي  وذلك  اسمتراره 

واإلنشاد.

واكلة جهة الرشق 
جتعل من الغرنايط إحدى 

أدوات التمنية اجلهوية املستدامة 

مع تأسيس واكلة اإلنعاش والتمنية االقتصادية 
الرشقية  اجلهة  وأقالمي  لعاملة  واالجمتاعية 
لململكة سنة 2006 مبوجب القانون رمق -05

الفاعلني  بدمع  تعىن  معومية  مكؤسسة   ،12
الوطنيني واحملليني قصد إجناز براجم تمنوية 
باألقالمي الرشقية لململكة، سيتعزز هذا املهرجان 
وتتدمع امجلعيات املهمتة به. إذ أن الواكلة يف 
إطار املهام املوكولة هلا أصبحت رشياك أساسيا 
لتنظمي مهرجان الطرب الغرنايط ومعلت عىل 
السنوية،  وتظاهراهتا  امجلعيات  أنشطة  دمع 
ومشـاركـة  املهرجانـات  تنظيـم  جشعـت   مكـا 
الفــرق الغـرنـاطـيـة فـي الـتـظـاهـرات الوطـنـة 

والـدولـيـة.

الغرنايط ونرشه  التعريف بالرتاث  يف جمال 
الرشق  جهة  واكلة  جشعت  هيلع،  واحلفاظ 
الغرنايط وسامهت  الرتاث  البحث يف جمال 

يف متويل دراسات حول هذا الرتاث.

تركيز
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• مجع الرتاث املوسييق الغرنايط وإحصاء نوباته والعمل عىل 
مع  العرص  روح  تساير  عملية  بطرق  ونرشه  وتجسيله  توثيقه 

احملافظة عىل خصوصياته وأصالته ؛
خمتلف  خصوصيات  يف  والدراسة  بالبحث  االهمتام  تجشيع   •

فنون ومعارف الرتاث الغرنايط ؛
• دراسة امتداد أثره تارييا وجغرافيا يف السلوك واملدارك ؛    

• ترمجة املعطيات والوثائق املرتبطة هبذا الرتاث...

الرتاث  عىل  يركز  لملركز  وضع  الذي  األول  اهلدف  اكن  إذا 
املوسييق الغرنايط، فإن األهداف األخرى اليت أنشئ من أجلها 
لتمشل  تشعباهتا  الغرنايط بلك  الرتاث  لتمشل جماالت  تتشعب 
اليت  الكربى  االنتظارات  يبني  أطول مما  وحقبا  أوسع  فضاءات 

اكنت وراء إحداث هذه املؤسسة اليت مل يكتب هلا االسمترار.
آليات ووسائل معله بل  مكا أن النص احملدث هلذا املركز حدد 
وضع له هيالك تنظميية لتمشل باإلضافة إىل املدير ثالثة مصاحل :

• مصلحة االقتناء واملعاجلة ؛
• مصلحة اخلدمات اإلعالمية ؛

• مصلحة البحث والتوثيق.

اختذ املركز من الفضاء الرتايث دار السبيت مقرا له ورمغ مطوح 
وإرادة إدارته، إال أن عدم إمتام هيلكته وعدم متكينه من املوارد 
املالية والبرشية جعل دوره حمدودا بل انهتى به األمر اىل اإلغالق 
ملجموعة  مجتيعه  يف  تمتثل  أمعال  عدة  املركز  أجنز  قرار.  دون 
الغرنايط  بالرتاث  املرتبطة  والصور  والدراسات  الوثائق  من 
وحماولة تقنني املشاركة يف مهرجان الطرب الغرنايط، إال أن أمه  
منجزاته اكنت يه انفتاحه عىل اجلامعة وعىل مؤسسات البحث 
العيمل وإجناز مجموعة من الدراسات وتنظمي عدة ملتقيات أمهها 
وآفاق« اليت نمظها  الغرنايط حصيلة  الرتاث  »البحث يف  ندوة 
مع جامعة دمحم  بتعاون   ،1997 مارس  و08   07 يويم  املركز 
الرتاث  املتخصصني يف  الباحثني  من  ومبشاركة مجموعة  األول 
الغرنايط واألندليس. هذه الندوة اليت خلصت إىل مجموعة من 

التوصيات لعل أمهها :

• رضورة ربط الرتاث الغرنايط بإطاره العام وجتنب اجتثاث هذا 
اللون املوسييق من جذوره ؛

• استمثار الوسائل املعلوماتية اجلديدة اليت تساعد عىل توفري 
الوقت واجلهد وتيسري معلية التدوين من الناحية التقنية ؛

• السيع إىل توسيع اختصاصات واهمتامات مركز الدراسات 
واألحباث الغرناطية ؛

أحدث مهرجان الطرب الغرنايط لوجدة سنة 1987 من طرف وزارة 
الثقافة وفرض نفسه عىل مجاهري عشاق وهواة هذه املوسيىق. 

يف سنة 2018، سيعرف هذا املهرجان دورته السابعة والعرشين 
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• التعجيل بدمع مركز الدراسات واألحباث الغرناطية بالوسائل املادية 
والتقنية الاكفية.

إال أن املركز مل تتح له الفرصة وال اإلماكنيات للقيام بالدور الذي حدد 
له وباخلصوص ما يتعلق بالمتكني من تعلمي مسمتر وتكوين موسييق 

لألجيال الشابة وفتح شعب موسيقية أندلسية.
مكا أن االرتباط هبذه املوسيىق وحمدوديته واحنصاره يف مجموعة 
وامليل  املجمتعية  بالتحوالت  باألساس  يرتبط  والولوعني  العائالت  من 
الكبري إىل ما هو جديد وإىل األغنية اخلفيفة الشبابية الرسيعة اإليقاع 
الرتاث  هذا  عىل  احلفاظ  مسؤولية  جعل  مما  للعواطف  واملدغدغة 

مسؤولية صعبة.

يشلك احلفاظ عىل الرتاث املوسييق هاجسا يف لك الثقافات، فإن أي 
حلن أو مقطوعة موسيقية يمت إغفاهلا أو نسياهنا أو جتاهل تدويهنا 
أو نقلها بوسائل أخرى لن نمتكن من اسرتجاعها مهام بذل من جهد 
وهذا ما وقع ملجموعة من األمناط املوسيقية اليت تعرضت للزوال أو 

للتحريف.

إن عدم االعمتاد عىل التدوين والتجسيل واالكتفاء باجلانب الشفوي 
والنقل باملامرسة من الشيخ إىل املتعمل، جيعل من معلية احلفاظ عىل 
هذا الرتاث مهمة صعبة وجيعله باسمترار عرضة للتأثر بأمناط أخرى 

مما جيعله أحيانا يبتعد عن هذا الرتاث بالاكمل.

آالته  وكذلك  الغرنايط  املوسييق  الرتاث  إىل محاية  حاجة  إننا يف 
وأساليبه، وذلك لن يكون ممكنا إال يف إطار مرشوع متاكمل تتلكف 
به مؤسسة هتمت بتوثيق، جبرد وإحصاء الفنانني احلاملني هلذا الرتاث 
حياة لك  عن  نبذة  إىل  باإلضافة  ومرئية  بتجسيالت صوتية  والقيام 

حامل هلذا الرتاث.

وتصويرها  ووصفها  وجردها  التقليدية  اآلالت  عن  البحث  علينا  مكا 
الرتاث  لتمثني  متحف  أو  قار  معرض  وإحداث  موسيقاها  وتجسيل 
العازفني وتجسيلهم  به، إضافة إىل جرد  الغرنايط وآالته والعاملني 

عىل صعيد املدينة وخارجها.

يتوجب كذلك وضع قاعدة لملعطيات خاص باملولوعني وتنظميهم لدمع 
هيلع  حافظوا  الذين  مه  الولوعني  هؤالء  ألن  ومحلايته،  الطرب  هذا 
دوايع  داع من  ذلك  أليس  انتشاره.  ونقلوه وسامهوا يف  وجشعوه 
املوارد  الغرناطية ومتكينه من  الدراسات واألحباث  فتح مركز  إعادة 
هذا  اإلجابة عىل  قبل  ؟  قيام  أحسن  ليقوم مبهامه  والبرشية  املادية 
السؤال، سؤال آخر يطرح نفسه وبإحلاح : هل حنن يف حاجة إىل 

تركيز
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تأصيل ومجتيع هذا الرتاث واحلفاظ هيلع مكا ورثناه، مع العمل أن 
عدة تغيريات قد طالته مع مرور الزمن بفعل النقل الشفوي وبفعل 
دخول تأثريات جديدة أم نتجه إىل صياغة أمناط وقوالب جديدة 

تفتح حزيا للخلق واإلبداع ؟

إن هامش اإلبداع هذا اكن حارضا منذ زمن بعيد لكون الطرب 
الغرنايط انتقل عن طريق التعمل واملامرسة من املعمل أو الشيخ 
آخر  إىل  شيخ  من  طفيفة  اختالفات  عنه  ترتتب  املتعمل مما  إىل 
بل أن هذا االختالف مشل إدخال آالت جديدة. هذا دون إغفال 
ملا اكن  املجال  لوال فسح هذا  ألنه  لإلبداع  املجال  رضورة فسح 
هناك تراثا غرناطيا وملا متكن زرياب وال ابن باجة أو غريمه من 
خلق مدارس موسيقية خمتلفة عن املدارس اليت اكنت سائدة يف 
مما  نفهسا  األندلس  يف  والغناء  املوسيىق  تنوعت  وملا  الرشق، 
فسح املجال لوجود عدة مدارس : مدرسة اشبيلية ومدرسة قرطبة 
انتقلت  اليت  املدارس  هذه  غرناطة.  مدرسة  مث  بلنسية  ومدرسة 
ناقلني معهم عاداهتم  بانتقال ساكن األندلس  إفريقيا  إىل مشال 
وتقاليدمه مما يطرح إشاكال مرتبطا هبذا الرتاث وتشعبه وكونه ال 
ينحرص يف املوسيىق والغناء فقط بل يمشل املعامر واللباس وفنون 
الطبخ والعادات والتقاليد. لك هذا يؤكد احلاجة إىل مؤسسة تكون 
مهمهتا الوحيدة يه محاية هذا الرتاث وتمثينه. ولوال هذا اهلامش 
الذي ترك للخلق واإلبداع ملا تعددت املدارس اليت أفرزها انتقال 
الرتاث األندليس إىل مشال إفريقيا ولوجدنا مدرسة واحدة بدل 

ثالثة مدارس يه الطرب الغرنايط وفن املالوف وطرب اآللة.

إن ما ميزي املغرب عامة وجهة الرشق خاصة هو الغىن احلضاري 
والتنوع اإلثين والعريق، مما انعكس عىل اجلانب الفين إذ تمتزي 
جهة الرشق بتواجد مجموعة متنوعة وممتزية من األلوان املوسيقية 
والغنائية اليت تعد ذخرية تراثية هامة. وما ميزي هذا الرتاث يف 
جهة الرشق كون جزء منه له بعد مغاريب بل يتجاوز البعد املغاريب 

إىل الفضاء املتوسيط.

يف السنة املاضية، احتد النقاش وال زال بني مجموعة من الفاعلني 
يف املجال الفين والرتايث حول من له احلق يف تقدمي ملف طلب 
إدراج فن الراي مضن قامئة الرتاث الالمادي لإلنسانية لليونسكو، 
مع العمل أن هذا الفن وغريه من الفنون سواء يف جمال الطبخ أو 
األزياء تعترب تراثا مغاربيا مشرتاك، نفس اليشء بالنسبة لبعض 

الطقوس والعادات يف البلدان الثالث. 
لك هذه الفنون والعادات تؤكد التارخي املشرتك للبلدان املغاربية 
ونزاع،  تفرقة  عامل  ال  وتوحيد  مجتيع  عامل  تكون  أن   وجيب 

وهذا ما مت جتاوزه يف ملف الرتاث األندليس الغرنايط. 
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سميا وإن جلهم ال يتوفر عىل شواهد مسملة 
من املعاهد املوسيقية ؛

هذا  عىل  للحفاظ  الوسائل  مجيع  تخسري   •
الرتاث ومضان استدامته ؛

إطار مشاريع  واألفراد يف  دمع امجلعيات   •
واحضة األهداف من أجل محاية هذا الرتاث 
وتدوينه ونقله بطرق عملية وتجشيع التبادل بني 

املغاربية  البلدان  يف  واملؤسسات  امجلعيات 
واخلربات  التجارب  تبادل  أجل  من  واسبانيا 
هناك  وأن  وتسويقه، سميا  الفن  هذا  وتطوير 
الرثوة  خللق  أداة  وجعله  هيلع،  دويل  إقبال 

وإلحداث فرص الشغل.
مما يؤكد أننا يف حاجة إىل مركز للدراسات 

واألحباث الغرناطية.

إن الرتاث الغرنايط األندليس جزء من التارخي 
املشرتك املغاريب األورويب، وهو نوع موسييق 
جيسد جزءا من تارخي األندلس وعنرصا رمزيا 
تتقامسه  الواسع  الفين مبفهومه  للرتاث  مهام 
وتونس(  اجلزائر  )املغرب،  املغاربية  البلدان 

واسبانيا.

الثقافات  »مؤسسة  قدمت  اإلطار،  هذا  يف 
الثالث حلوض البحر االبيض املتوسط«، بدمع 
من مجموعة من املؤسسات واهليائت مرشوعا 
لتجسيل املوسيىق األندلسية يف قامئة الرتاث 
الالمادي لإلنسانية لليونسكو. وهلذا  املرشوع 
ما يربره يف هذا العامل الذي يسوده اإلقصاء 
ذي  من  أكرث  أصبحنا  إذ  واإلرهاب،  والعنف 
جممتع  أندليس،  جممتع  إىل  حاجة  يف  قبل 
اليت  والتساكن  التعايش  أوارص  حتمكه 
اإلسالم   : الثالث  الديانات  بني  العالقة  طبعت 

واملسيحية والهيودية خالل مرحلة األندلس.

»مؤسسة  به  تقدمت  الذي  املرشوع  أن  مكا 
األبيض  البحر  حلوض  الثالث  الثقافات 
بني  العالقات  تقوية  إىل  هيدف  املتوسط« 
البلدان  يف  األندلسية  املوسيىق  مماريس 
والتعايش  للحوار  مالمئ  إطار  وخلق  املعنية 

والسالم.

فردية  اكنت  سواء  بذلت  اليت  املجهودات  إن 
جمال  طرف مجعيات يف  من  أو  حكومية  أو 
التدوين املوسييق والتجسيل الصويت واملريئ 
لوقاية الرتاث الغرنايط من الضياع والتشويه 
إال  تكمتل  لن  أهنا  إال  مهمة رمغ حمدوديهتا، 

عن طريق :

• إعداد وسائل ومواد تربوية للمتكني من ولوج 
اجلهوية  املعاهد  إىل  الرتاثية  املوسيىق  هذه 

لملوسيىق وتدريهسا مضن براجمها ؛
املعاهد  يف  الرتاثية  الشعب  بفتح  التعجيل   •
الكوريغرافية  والفنون  لملوسيىق  اجلهوية 
وتبسيط  والرتبوية  التقنية  باألطر  ودمعها 
الغرنايط  الطرب  شيوخ  مع  التعاقد  مسطرة 

مجهور مهرجان الطرب الغرنايط لوجدة غفري وخملص

تركيز



اجلمعية األندلسية للطرب الغرناطي لوجدة

املتوسط  حوض  موسيقات  مهرجان   :  1930  •
بباريس )فرنسا( ؛

بالقاهرة  العربية  املوسيىق  مهرجان   :  1932  •
)مرص( ؛

• 1932 : مهرجان املوسيىق لفلورنسا )إيطاليا( ؛
• 1939 : مهرجان املوسيىق بفاس ؛

• 1945 : املهرجان الوطين لملوسيىق األندلسية 
)حصلت امجلعية عىل الرتبة الثانية( ؛
• 1950 : مهرجان املوسيىق بفاس ؛

: مهرجان املوسيىق األندلسية بتملسان   1974  •
)اجلزائر( ؛

• 1975 : احتفاالت الشباب بإفران ؛
• 1977 : نوبة جسلت بالتلفزيون املغريب ؛

• 1978 : هسرة بوزارة الثقافة، تجسيل العديد من 
النوبات والصنائع للتلفزيون الوطين وهسرة مبرسح 
دمحم اخلامس بالرباط أذيعت مبارشة عىل أمواج 

اإلذاعة الوطنية ؛
التلفزيون  قبل  من  منظم  مهرجان   :  1979  •
الفرنيس، املسامهة يف حفل تدشني الدورة الرابعة 
تنشيط  بالرباط،  العريب  الشباب  ملهرجان  عرش 
دمحم  مبرسح  لفريوز  املوسيقية  الفرقة  مع  هسرة 

الدويل  املهرجان  يف  املشاركة  بالرباط،  اخلامس 
للشباب بفيينا )المنسا(، تجسيل العديد من النوبات 
األندلسية لفائدة التلفزيون املغريب واليت أذيعت يف 

مجموع الدول العربية ؛
• 1980 : تجسيل نوبة أندلسية للتلفزيون الفرنيس 
األوروفزيون،  شبكة  عىل  املذاع  موزاييك(  )برناجم 
واملشاركة  بوجدة  كربى  موسيقية  هسرة  تنشيط 
الشعبية  والفنون  الغرنايط  الطرب  مهرجان  يف 

للسعيدية ؛
• 1990 : االحتفاالت مبناسبة عيد ميالد املغفور له 

احلسن الثاين بالقرص املليك بالرباط ؛
• 1994 : احتفاالت عقد قران األمرية لال حسناء 

بفاس.

مكا شاركت امجلعية أيضا خالل السنوات األخرية 
وإسبانيا  باجلزائر  التظاهرات  من  العديد  يف 
وببلدان أخرى، فضال عىل مجموع دورات املهرجان 

الدويل للطرب الغرنايط بوجدة مند إحداثه. 
إنشاهئا، استطاعت امجلعية احلفاظ  منذ قرن من 
عىل أصالهتا وماكنهتا. وقد لعبت دورا أساسيا يف 
الغرنايط والتعريف به ليس فقط يف  نرش الطرب 

وجدة وجهة الرشق، بل أيضا باملغرب وباخلارج. 

للطرب  تعترب امجلعية األندلسية أقدم وأمه مجعية 
 1921 سنة  أحدثت  وقد  وجدة.  مبدينة  الغرنايط 
من طرف املعمل الكبري املرحوم الشيخ بن امساعيل، 
املولع مبوسيىق الغرنايط، من أجل مجع أتباع هذا 
الرتاث املوسييق الذي اكن ميارس فقط يف دائرة 
اهلواء  غالبا يف  تقام  اليت  احلفالت  خالل  خاصة 
حيث  حيىي  سيدي  بواحة  األمر  اكن  مكا  الطلق، 

اكنت ُترجتل حفالت رائعة.   
اكن العديد من الشيوخ الذين طبعوا تارخي الطرب 
الغرنايط بوجدة وسامهوا بشلك كبري يف هنضة 
هذه املوسيىق، أعضاء يف هذه امجلعية. وميكن أن 
نذكر باخلصوص بوشناق بنيونس والشيخ ابراهمي 
والشيخ عبد القادر والشيخ اهلامشي والشيخ عطية 
الديب  والشيخ  النقاش  والشيخ  حلبيب  والشيخ 
احلاليني  واملوسيقيني  األساتذة  وأكرب  وآخرون. 
للطرب الغرنايط بدؤوا واشتد عودمه يف امجلعية 

األندلسية.   
لتعلمي  مشتال  تتضمن  إنشاهئا  منذ  امجلعية  اكنت 
أجياال  املشتل  هذا  كون  وقد  الغرنايط.  موسيىق 
عديدة من الفتيان والفتيات. واعتربت هذه املوسيىق 
شغفا  مثلت  حني  فقط، يف  تسلية  للبعض  بالنسبة 
أصبحوا  من  ومهنم  آلخرين،  بالنسبة  كبريا  وولعا 

فنانني وموسيقيني بارعني يف الطرب الغرنايط.
يتحمل اإلدارة الفنية احلالية للجمعية الفنان األستاذ 
الكبري دمحم شعبان. وُتدرس امجلعية العزف عىل 
كذلك  ومتارس  الغرنايط.  موسيىق  آالت  خمتلف 
داخل امجلعية املوسيىق األندلسية )موسيىق اآللة( 

ولكن بصورة نسبيا أقل. 
لقد شاركت هذه امجلعية اليت ستحتفل مباوئيهتا 
باملغرب  الثقافية  املناسبات  من  العديد  يف  قريبا 

وباخلارج :
• 1928 : مهرجان موسيىق بالرباط ؛

موسيقيو امجلعية األندلسية
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عـالمــات

الاكتب من مضن املؤرخني املرجعني جلهة الرشق وباخلصوص بالنسبة للعامصة 
اجلهوية. وهو أيضا »مُمرر« حريص عىل بناء الذاكرة. وقد بادر سنة 2009 

مبعرض مهشود للصور الفوتوغرافية يف رواق الفن لوجدة تغيط أزيد من نصف 
قرن من تارخي املدينة )1907-1960(. ويشتغل األستاذ مقري عىل أسس هوية 

املدينة ويدخل الشلك الغرنايط لملوسيىق العربية األندلسية بالتايل مضن دائرة 
معله. فهو يقدم هنا توليفا تارييا مركزا مستعمال الوثائق بقوة.

للتحرر  معيقة،  بصورة  والعمل،  التفكري  طرق 
من التارخي الثقايف الذي أحضى لكيشيه.

تأخذ  أن  بتاتا  الميكن  األندلسية  املوسيىق 
تملسان،  من  مستقدم  سطيح  موروث  شلك 
 ،)1947-1884( امساعيل  بن  دمحم  بفضل 
امجلعية   ،1921 سنة  بوجدة  أسس  الذي 

املوسيقية األندلسية، ويه امجلعية األوىل من 
عامل  حسب  التمسية  هذه  محتل  اليت  نوعها 
بويش  كريستيان  الفرنيس  اإلثنية  املوسيىق 

.)2()2010-1938(

جـذور معيـقـة وقديـمـة

األبـعـاد الثـقـافيـة املـحددة 
مـن  أبـعـد  هـي  لملوسيىق 
اصطناعيا،  هدفا  تكون  أن 
مبعىن أن الظواهر الثقافية 
الصفات  أبدا  تتخذ  ال 
أوساط  صفات  يه  اليت 
يـدافـع  عهنا.  غريبة  أخرى 
املـقاربــة  هـذه  ذروة  عــن 
املوسيىق  عـالــم  اجلديـدة 
اإلثنية كريسـتـيـان بـوشـي 
خلص،  وقد  ذكره  السابق 
موسـيقـى  انتقال  بتحديد 
غــرنــاطــة أو املـوسـيـقـــى 

املوسييق  لملوروث  جديدة  مقاربة 
اإلشادة  إىل  أعود  األندليس، 
بالبطء. وهذه اآللية املهنجية، اليت تنيمت إىل 
السلوكيات املعرفية، تعين أن االستعامل اجليد 

للبطء قد جتعل مقارباتنا أكرث موضوعية)1(.
 

هل  االستقالل،  بعد  عقودا 
للقطيعة  الوقت  حين  مل 
لوجدة  المنطية  الصور  مع 
عبور  مدينة  فقط  باعتبارها 
جتـمـع الظـواهـر الثـقـافـيـة 
 احلــدوديــة الـمـخـتـلـفـــة ؟ 
وهـــذا الكـلـيـشـيــه مـهمين 
لألسف، إىل حد أنه أصبح 

بدهيية طاغية.  

صورة  تربز  وحىت  لكن، 
جديدة، ينبيغ إعادة تصور 
فـكـرة الـمـجـاالت الثقـافيـة 
احلـدوديـة وبالتـالـي تغـييـر 

لفائدة

اإلشـراقـات الـمـوسـيـقـيـة 
األنـدلـسـيــة لـوجــدة 

بدر مقري
أاكدميي، أستاذ وباحث 

موسييق هيودي بوجدة سنة 1913
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الغرناطية، إىل وجود أسلوب غرنايط بوجدة، 
بن  دمحم  بفضل  املدينة  هبذه  تطويره  مت 
النوبة  جسل  من  أول  اكن  الذي  امساعيل 
للجمعية  بإنشاءه  الغربية)3(.  النوطا  باعمتاد 
األندلسية سنة 1921 بوجدة، فقد زرع البذرة 
الطيبة يف األرض اجليدة. والشلك الغرنايط 
بوجدة هو يف احلقيقة فاكهة موسيقية مقطوفة. 
وال  التارخي.  من  قرنا  عرش  إحدى  مثرة  إهنا 
 994 سنة  وجدة  مدينة  تأسيس  أن  ننىس 
ميالدية، من طرف زيري ابن عطية املغراوي، 
برعاية أمري قرطبة املنصور بن أيب عامر  مت 

)القرن العارش امليالدي(. 
املرابطني  منذ  لألندلس  يدها  وجدة  مدت  لقد 
رواية  حسب  امليالدي(،  عرش  احلادي  )القرن 
رحالت عملاهئا. ولنذكر عىل سبيل املثال رحلة 
قد  اكن  الذي  الوجدي،  سعيد  ابن  اللـه  عبد 
استقر بطليطلة يف هناية القرن احلادي عرش 
امليالدي  أو رحلة عيىس بن دمحم الذي استقر 
مبرسية، يف الربع األول من القرن الثاين عرش 

امليالدي. 
كبار  بواسطة  أيضا  وجدة  وصف  مت  لقد 
القرن  يف  البكري  مثل  األندلس،  جغرافيي 
احلادي عرش امليالدي وابن عبد الربيع احلافظ  
جسدت  لقد  امليالدي.  عرش  الثالث  القرن  يف 
يف  األندليس،  التثاقف  مفهوم  أيضا  وجدة 

المناذج التالية :
   

أندليس  هو  بوجدة  األصيل  الطبخ  فن   •
بامتياز، وحىت نتيقن من ذلك، نكتيف باإلحالة 
عىل ممجع فن الطبخ البن رزين من بلنسية يف 
القرن الثالث عرش، املمسى فدالة اخلوان يف 

فن الطبخ والطعام، أو، البسطيلة ؛
• جهرة الهيود من إشبيلية إىل دبدو ووجدة 

يف 1391-1392 ؛
• جالية أندلسية اكنت تعيش قبل ذلك بتاوريرت 
)حوايل 100 كيلومرت غرب وجدة(، منذ هناية 
القرن الرابع عرش امليالدي، حسب هشادة ابن 

خلدون )1332-1406(، يف إحدى رحالته ؛
ملك  آخر   ،)1533-1459( اللـه  عبد  أبو   •
غرناطة سنة  بعد سقوط  نزل  بغرناطة،  مسمل 
 100( الناظور  إقلمي  سواحل  يف   ،1492

<<<كيلومرت مشال غرب وجدة( ؛               

نخسة من املجموعة املوسيقية للتاديل، اليت نخست بوجدة سنة 1890

نص حول الشاعر حميياوي احملفوظ باألرشيفات امللكية، 6 نونرب 1894

الغرنايط، موسيىق اهلواء الطلق )هنا، جوق امجلعية األندلسية سنة 1934(



oriental.ma - 2018 العدد 19 - ماي 20

تتطلب الذاكرة املوسيقية األندلسية بناء مقاربة موضوعية لملسارات 
الفنية اليت قوت هذه الذكرى اخلصبة. داخل هذه املقاربة املوضوعية، 
يعترب الشيخ صاحل شعبان رائدا لملوسيىق األندلسية بوجدة لألسباب 

التالية :

امساعيل  بن  دمحم  جيل  استحقاق  يوازي  املوسييق  استحقاقه   •
)1884-1947(، مؤسس امجلعية األندلسية لوجدة سنة 1921 ؛

امجلعية  لتسيري  الخشصية  وقوة  اخلاصيات  عىل  يتوفر  اكن   •
األندلسية لوجدة إىل حدود بداية السبعينات، وهو الذي فتح الطريق 

للجيل الثالث للجمعية األندلسية ؛ 
الفنان املوسييق، األكرث حرصا واألكرث  • الشيخ صاحل هو منوذج 

حتفزا يف تارخي املوسيىق األندلسية بوجدة ؛
• الروح الفنية للشيخ صاحل اكنت تصاحهبا حساسية مجعوية ؛

• خالل مساره، حبث بلك الوسائل عن المتزي املوسييق األندليس ؛
• لقد شلكت األعراس بوجدة فرصا ساحنة للويع والتعرف حقا عىل 

فنان موسييق جيمع بني التحفز والمطوح والليونة والنباهة ؛
• الشيخ صاحل اكن حامال ملرشوع موسيىق عاملة.

الشيخ صاحل شعبان

الشيخ صاحل شعبان )1911-1973(، الروح الفنية لألندلس بوجدة

عـالمــات



oriental.ma - 2018 21العدد 19 - ماي

امجلعية األندلسية : توطئة مجعوية ملوسيىق عاملة

 )1944-1858( رواين  جيل  الفرنيس  اإلثنية  املوسيىق  عامل  َقاَرب 
بني املوسيىق األندلسية واملوسيىق الغرناطية حىت اكد أن يدجمهام. 
الشفهي  النقل  يف  احنرصت  »غرنايط«  لفظة  استعامل  لكن 
فإن  حال،  لك  وعىل  ووجدة.  بتملسان  قامئ  موسييق  أسلوب  يف 
تملسان  هنج  وعىل  أخرى.  تقاربات  يستديع  الغرنايط،  األسلوب 
 ووجدة، تقمي مدن أخرى مغاربية توأمة موسيقية مع مسقط رأهسا : 
وإشبيلية  العامصة  للجزائر  بالنسبة  قرطبة  لفاس،  بالنسبة  بلنسية 

بالنسبة لتستور )مشال غرب تونس(.   

والذي  امساعيل  بن  دمحم  بفضل  لوجدة  الغرنايط  األسلوب  تطور 
امجلعية  لوجدة،  امجليلة  الفنون  نادي  إطار  1921، يف  سنة  أسس 
املوسيىق  لتعلمي  معهدا  الواقع  يف  اكنت  امجلعية  وهذه  األندلسية. 
تتابع  أي  النوبة،  نسخ  من  أول  بن امساعيل  وقد اكن دمحم  العاملة. 
القطع اآللية والصوتية، بالتنويط الغريب. لكن معله الذي ظل عىل شلك 

خمطوط، يبدو أنه ُفقد اآلن.   
 

من الذاكء مهنجيا أن نعترب أن امجلعية األندلسية لوجدة يه امجلعية 
املوسيقية األندلسية األوىل باملغرب واألوىل اليت تتبىن هذه التمسية. 
ونعزز هذا السبق بواسطة رسالة للوي برونو )1882-1965(، رئيس 
أثناء امحلاية  باملغرب  العمويم  التعلمي  التعلمي األهيل مبديرية  مكتب 
الفرنسية، موجهة إىل مفتش التعلمي املهين األهيل بالرباط، يف 24 
مشاركة  حول  ليويط  املارشال  من  طلب  خبصوص   ،1931 أبريل 
امجلعية األندلسية يف املعرض الكولونيايل بباريس )6 ماي إىل 15 

نونرب 1931( ملدة 10 أيام، ابتداء من 27 ماي 1931.

ومعهد  امجليلة  الفنون  مدرسة  توأمة  مضافة،  كقمية  التأكيد،  ينبيغ 
حتت  بوجدة،   1964 نونرب   27 يف  إحداثها  منذ  بوجدة،  املوسيىق 
رائسة السيدة تايلور، مع امجلعية األندلسية لوجدة، اليت اكن يرأهسا 
هذه  بأن  اإلشارة  املهم  ومن  الزموري.  املوسييق أمحد  الفنان  وقهتا 
املدرسة خلَفت نادي الفنون امجليلة، الذي أسس سنة 1919، وُحول 
سنة 1936 إىل مدرسة الفنون امجليلة ومعهد املوسيىق، حتت وصاية 
تكن  مل  التوأمة  وهذه  العمويم.  للتعلمي  العامة  واملديرية  وجدة  بلدية 
لرتى النور لوال الدور الذي لعبه املايسرتو جوهر دمحم الرشادي، مدير 

الصولفيج واهلارمونيا.  

إضافة إىل ذلك، أكدت امجلعية األندلسية إشعاعها الدويل باملشاركة 
سنة 1938 يف مهرجان ماي املوسييق يف فلورنسا، وكذا يف اجلائزة 

الكربى ملهرجان فاس، يف هشر ماي 1950.

امجلعية األندلسية لوجدة، سنة 1921

امجلعية األندلسية لوجدة، سنة 1928
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لملوسيىق  الرمزية  الوجوه  إحدى   •
الغامد  ابن عيل  املغربية هو دمحم  األندلسية 
1624، وعندما حتدث  املتوىف سنة  الوجدي، 
عامل املوسيىق الكبري احلايك، املتوىف بتطوان 
حوايل 1824 عن اإلمام الوجدي، يف ديوانه 
األندليس  التقليد  حسب  لألغاين،  الهشري 
 املغريب، فخشص الغامد الوجدي، هو املعين ؛
• نخسة من ديوان املوسيىق األندلسية لعامل 
املـوسـيقـى الكـبـيــر ابـراهـيـم دمحم التـاديل، 
املتوىف سنة 1894، اليت ابتدأ نخسها بوجدة 
سنة 1890، وانهتت يف 26 فرباير 1890 ؛  
• وثيقة مؤرخة  يف 6 نونرب 1894 واحملفوظة 
يف مديرية الوثائق امللكية بالرباط، تهشد عىل 
ريادة شاعر بوجدة، هو الشيخ عامر بن حيىي 
يف  معروف  شعري  معل  صاحب  حميياوي، 
اإلنشاد األندليس، يف املغرب واجلزائر ؛    

• أول مجعية موسيقية أندلسية باملغرب اكنت 
قبل   ،1921 سنة  لوجدة  األندلسية  امجلعية 
مجـعـيـة الربـاط ومجـعـيـة فـاس، حـسـب عالـم 
املوسيقـى اإلثنـيـة الفـرنيس، ألكسـي شوتـان 

)1891-1975()4( ؛
العـديـد  حمـل  اكنـت  األندلسيــة  امجلعيــة   •
مـن تقاريـر مديـريـة املـراقبـة املدنيـة للحمـايـة 
الفرنسية باملغرب، وميكـن أن حنيـل مثال إىل 
مذكرة بتارخي 2 دجنرب 1926 احملفـوظة فـي 
الوثائق الدبلوماسية للوزارة الفرنسية للشؤون 

.)Maroc, DIP 59-7( اخلارجية بنانت

ملحمة الغرنايط بوجدة

باألحرى  أو  لوجدة،  الغرناطية  املوسيىق 
وأيضا  إبداع،  لوجدة، يه  الغرنايط  الشلك 
واملاكن. هناك، من جهة، مسار  للزمان  تأويل 
تاريي، ومن جهة أخرى، ويع هبذا املسار. 
عالقات  االعتبار  بعني  لنأخذ  ذلك،  عالوة عىل 
بالوسط.  أخرى،  بعبارة  أو،  باملجال  اإلبداع 
يف  تصورها  ينبيغ  عالقة  بطبيعته  فالوسط 
مادي  الوقت  نفس  يف  فهو  الذايت.  بعدها 

وظواهري وطبييع وثقايف.  

وفق  الغرنايط  أسلوهبا  وجدة  كونت  لقد 
المتثل الذي وضعته عن املوسيىق الغرناطية. 

وثائق للجمعية األندلسية 

امجلعية األندلسية لوجدة باملعرض الكولونيايل لباريس سنة 1931

عـالمــات
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شعبان  صاحل  الشيخ  املايسرتو  مسار  ميثل 
)1911-1973(، املمتزي هبذا املزج الفريد بني 
الغرنايط وامللحون، تصورا ملوسيىق غرناطية 
الغرنايط  وجدة  أسلوب  إن  بوجدة.  خاصة 
للعالقة  تعبري مملوس  ألنه  هو مهشد طبييع، 
باملجال  فردي ومجايع،  ثقايف،  بني موضوع 

والوقت. 

املوسيىق  بأن  املقاربة،  هلذه  ختاما  لنتذكر، 
فقط  ليس  تؤثر  ثقافية،  ظاهرة  باعتبارها 
عىل  أيضا  ولكن  امجلالية،  التصورات  عىل 
معقا  األكرث  بالعنارص  اإلحساس  مستويات 
للروح يف مسوها. وهكذا، فإن عبقرية املاكن 
ينبيغ أن تأخذ بعني االعتبار كبنية معيقة يف 

دراسة املوروث الغرنايط لوجدة. 

2- ما جنة اخللد إال بأرضمك، ولو اكن بوسيع أن أختار، فسأختار 
أرضمك)6(.

• الوديان :
1- لقد فضحت الدموع رسي يف وادي مجاله يتألق.

2- هذه العالمات يه جدول جيري يف لك بستان وبستان تتألأل ألوانه 
يف لك وادي)7( !

• الفواكه :
- اللميون :

السيد،  يفعل  وبإشارة، مكا  لميونة،  الوزير  أعطاين  بستان،  يف   -1
طلب مين أن أجد مقارنة ؛ 

2- بقيت صامتا، مث قلت : »تشبه جلجال من فضة مغلف بأصفر ذهيب«)8(.
• الغسق :

1- حترك المشس الزعفران عىل الروايب ويفتت املسك يف قاع الوادي.
2- مك من أيام قضيناها، اكنت األمسيات أرجوانية تفرح النظر اكلترب 

املذاب)9(. 

 ،1948 باريس،  الغرب،  إسالم   .)1956-1894( بروفنسال  لييف  إيفارست   -1
الصفحة 378.

2- نفس املرجع، ص. 379.

3- نفس املرجع، ص. 381.
4- نفس املرجع، صفحات 385-383.
5- نفس املرجع، صفحات 393-392.

6- هرني برييس. الشعر األندليس بالعربية الفصىح، باريس، 1953، ص. 116.
7- نفس املرجع، ص. 158.
8- نفس املرجع، ص. 192.
9- نفس املرجع، ص. 219.

تربية  وتمشل   : واألفراح  األعياد  بلك  األندلس  املوسيىق يف  ترتبط 
الفتاة الصغرية تعلمي املوسيىق ومتارين معلية عىل آلة العود والرباب 

وآالت أخرى. وقد عرب الشاعر عن الروح الفنية لألندلس حني قال :
ألن  املعتادة  الهبجة  حتيي  أغنية  بمساع  رسرت  لكوين  تملين  »ال 

الرجل النبيل سعيد جدا«)1(.
املوسيىق،  حيبون  من  النبالء  الرجال  فقط  ليس  أنه  اإلشارة  جتدر 
األندلسيون  يتذوقها  اليت  املوسيىق  العاديون)2(.  الرجال  أيضا  ولكن 
يه موسيىق أساسا حرضية)3(. وقد اكن التعلمي االنتقايئ واملعارف 
الفنية املختلفة تعىط لملوسيقيني واملنشدين بقرطبة مبؤسسات عىل 
شالكة أاكدمييات – معاهد. وقد اكنت املنِشدات واملوسيقيات جتمتعن 
الفرقة عن  يف جوقة تمسى الستارة عىل إمس الستار الذي يفصل 

احلضور)4(.
هكذا، فقد استطاعت األندلس أن متنح ماكنا واسعا لإلهلام الشعيب، 

باستقبال أنواع شعرية جديدة، اكملوحشات والزجل.  
الذي  الشلك  األندلسية  املوسيىق  أخذت  عرش،  احلادي  القرن  ويف 
ستحتفظ هيلع فميا بعد. وهذا هو الشلك الذي سينترش عند مسيحيي 
إسبانيا ويشع عىل املغرب، ليحتفظ إىل يومنا هذا بتمسية »اإلنشاد 

األندليس« أو »كالم غرناطة« املمتزية)5(.  
لقد اخرتنا، كمنوذج مجايل للشغف باملوسيىق األندلسية، يف التقاليد 
يف  لإلهلام  مكصدر  الطبيعة،  موضوع  بوجدة،  املوسيقية  الشعرية 

الشعر املغىن :

• األندلس :
1- يا أهل أندلس، للـه رضمك، ماء وظالل وأهنار وأجشار !

  

جـامليـة الشغـف باملوسيقـى األندلسيـة

<<<الرماة املغاربة لعاملة وجدة سنة 1908 يقدمون نوبة
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فهل من قبيل الصدفة الغريبة أن جند أربعة 
من أكرب شعراء الطرب الغرنايط قد وصلوا إىل 
مسة إبداعهم الشعري بوجدة ؟ ويتعلق األمر بـ :

• أمحد بن الرتييك زنلكي )1650-1749( ؛
• مصطىف بن ابراهمي )1800-1867( ؛

القرن  )هناية  حميياوي  عامر  بن  الشيخ   •
التاسع عرش( ؛

• أمحد الوجدي )عنقود الدالية()5(.   

املـقـاربـــة  إلـى  امليـزات  من  العـديـد  تضـاف 
املوضوعية هلذا املوروث األندليس لوجدة، مهنا 

هذه املؤرشات :

• فاز األسلوب الغرنايط الوجدي بلك احلظوة 
املغربية  املوسيىق  أيام  خالل   ،1928 سنة 
للجمعية  كبريا  جناحا  عرفت  واليت  بالرباط، 

األندلسية لوجدة ؛
بتارخي  رسالة  يف  ليويط  اجلرنال  طلب   •
24 أبريل 1931 موجهة لملدير العام للتعلمي 
العمويم والفنون امجليلة واآلثار بالرباط، بأن 
املعرض  يف  املغرب  األندلسية  امجلعية  متِثل 

الكولونيايل لباريس لسنة 1931 ؛
أحد  طرف  من  األندلسية  امجلعية  مثلت   •
املوسيقيني يف الوفد املغريب )7 أعضاء( الذي 
بالقاهرة  العربية،  شارك يف مؤمتر املوسيىق 

)14 مارس إىل 3 أبريل 1932( ؛
• تقدمي بعض النوبات اليت جسلها دمحم بن 
امجلعية  بإمس  عبورا،  ومصطىف  امساعيل 
األندلسية لوجدة، أمام مؤمتر املوسيىق العربية 
األندلسية بفاس، يف 6 ماي 1939 بالقاهرة.  

مارابو،  منشورات  بالبطء،  اإلشادة  أونوري.  اكرل   -1
باريس، ص. 13 )بالفرنسية(.

2- كريستيـان بـويش. املوسيقـى العربـيـة األنـدلـسـيـة. 
 .17 ص.   ،1995 بـاريــس،  سود،  أكـت  منشــورات 

)بالفرنسية(.
3- نفس املرجع، ص. 18.

العربية.  املوسيىق  مؤمتر  يف  شوتان.  أليكسيس   -4
مؤمِتر.  مذكرات   .)1933 أبريل   3 مارس   14( القاهرة 
نرشة التعلمي العمويم لملغرب، الرباط، السنة العرشون، 

يناير - فرباير 1933، ص. 9 )بالفرنسية(.
5- مكال بندمرييد، هوامش أندلسية، جولة يف أرايض 
صفحات   ،2011 تملسان،  كرافيكولور،  مطبعة  حوزية، 

20، 22 و26.

مذكرة ترجع إىل سنة 1926 حمفوظة يف األرشيفات الدبلوماسية الفرنسية

صاحب اجلاللة امللك دمحم اخلامس واجلرنالني بوييو )فرنسا( 
وكالرك )الواليات املتحدة األمريكية( مع فرقة األندلسية يف يونيو 1943

امجلعية األندلسية لوجدة سنة 1937

عـالمــات

      



جمعية السالم لقدماء الطرب الغرناطي

يف سنة 1986، أنشأ أساتذة كبار ملوسيىق 
املوسيقية  الفرقة  يف  أعضاء  وكذا  الغرنايط 
الطرب  لقدماء  السالم  مجموعة  السالم، 
الطرب  فناين  أكرب  مجعت  واليت  الغرنايط، 
شباب  تالميذ  جانب  إىل  آنذاك،  الغرنايط 
هذه  وتمنية  املجموعة  اسمترارية  لتأمني 
داخل  األساتذة،  معل  وقد  معوما.  املوسيىق 
امجلعية، عىل تمنية وتمثني موسيىق الغرنايط 
جانب  إىل  والقصائد،  النوبات  وتقييد  جبمع 
لنا  خلفها  مكا  النوبات  نغمة  عىل  احملافظة 
البحث  تجشيع  عىل  حرصوا  مكا  الشيوخ. 

العيمل لتمثني موسيىق الغرنايط. 
إىل  املجموعة  حتولت  ذلك،  بعد  قليلة  سنوات 
مجعية من أجل هيلكة وتنظمي أنشطهتا بشلك 
عىل  امجلعية  إنشاهئا، حترص  ومنذ  أفضل. 
و16   7 بني  ما  يرتاوح معرمه  شباب  تكوين 
مقامات  قواعد  يف  دروسا  بتلقيهنم  سنة، 
عىل  العزف  تعلميهم  وكذا  الغرنايط  ونوبات 
النوع  هذا  يف  املستعملة  املوسيقية  اآلالت 
املوسييق. يشارك هؤالء الشباب يف املهرجان 
اجلـهـوي للطـرب الغـرنـاطـي لألطفـال، الـذي 

تنمظه عدة مجعيات بوجدة. 

مكا أهنا تعمل عىل تمنية املواهب وكذا تعزيز 
اإلتقان لدى األعضاء.  

تضم امجلعية العديد من املوسيقيني البارعني، 
موسيىق  إرث  عىل  احملافظة  عىل  وتهسر 
الغرنايط وتأمني انتشارها الوطين وباخلارج. 
ويف  املهرجانات  من  العديد  شاركت يف  وقد 
وخاصة  وباخلارج،  باملغرب  موسيقية  حفالت 
للطرب  اجلهوي  املهرجان  دورات  مجموع 
الغرنايط لوجدة منذ إنشائه. ونمظت امجلعية 
من  العديد  و2017  و2014   2011 سنوات 
األحداث لتكرمي أساتذة يف الطرب الغرنايط، 
بوشناق   وبنيونس  الكرزازي  ابراهمي  مثل 
وأفندي وأمحد الزموري و املهدي قويدر وعبد 

الكرمي الزرهوين وعبد السالم الوزاين. 

 1951 سنة  السالم  املوسيقية  الفرقة  أحدثت 
ووراد  الكرزازي  ابراهمي  األستاذين  بواسطة 
اإلنشاء،  عند  الفين  املدير  وهو  بومدين، 
الطرب  يف  الكبرية  األمساء  من  العديد  وكذا 
وعبد  بوشناق  بنيونس  اكألستاذين  الغرنايط 
مجعية  نواة  ميثالن  ومها  الزرهوين.  الكرمي 

السالم لقدماء الطرب الغرنايط بوجدة.

بالنسبة  جهوي«  »جوق  الفرقة  هذه  اعتربت 
لإلذاعة احمللية لوجدة سنة 1962. وهكذا قام 
الطرب  ونوبات  تويشيات  من  العديد  بتجسيل 
اهلواة،  عند  معروفة  قصائد  وكذا  الغرنايط، 

مكا تدل عىل ذلك التجسيالت. 
 

الطرب  هنضة  وبعد  المثانينات،  بداية  يف 
الفرقة  أعضاء  اجمتع  بوجدة،  الغرنايط 
الغرنايط  للطرب  جديدة  ومواهب  املوسيقية 
أمحد  يرأهسا  اليت  زرياب،  مجعية  إلنشاء 
والذي  املوسيىق  هذه  أمعدة  أحد  الزموري، 
إىل  أدى  ما  البحث،  عرب  تمنيهتا  يف  سامه 
الثقافة سنيت  وزارة  لدن  من  بأومسة  تتوجيه 

1989 و2001.

الفرقة املوسيقية السالم 
برائسة وراد بومدين، 1961

الفرقة املوسيقية السالم 
بقيادة أمحد الزموري، 1992

الفرقة املوسيقية السالم برائسة دمحم املهدي، 2014، 
مبناسبة الدورة 23 لملهرجان اجلهوي للطرب الغرنايط لوجدة
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شـهــادة

هناك أنواع من اإلرث تلزم صاحهبا. األستاذ دمحم شعبان حيمل إمس أبيه 
املرموق واكن هيلع أن يكون يف مستوى هذا اإلمس. ولكن يف واقع األمر، مواهبه 
االستثنائية ومعله الدؤوب مها اللذان بوآه قبل لك يشء مهمة إحياء عوامل الطرب 

الغرنايط. إنه هنا يتقامس بعد أبيه نظرة لقرابة قرن من تارخي هذا الشلك 
املوسييق اخلاص جبهة الرشق.

هذا ما مينحه نظرة استرشافية ملستقبل ميكن أن يكون واعدا.

صيب وقبل أن أتعمل الكالم، كنت دامئا أجلس 
إىل جانب أيب الشيخ صاحل الذي اكن يمترن 

عىل عوده لك مساء بعد عودته من معله. 

كنت أبىق لساعات يف االسمتاع إليه إىل أن 
أنام وأن يودعين فرايش أحيانا.   

بعد ذلك بقليل بدأ أيب يصطحبين معه حلضور 
بعض حفالته ويف األعياد. وهكذا بدأت أولع 
مبوسيىق الغرنايط، ولو أنين مل أكن أعزف 

بعد عىل أية آلة.
من جانب آخر، وطوال طفوليت، أتذكر أن أيب 
قيلولة،  أخد  عىل  وإخويت،  أنا  يرمغنا،  اكن 
ويطلق اإلذاعة الوطنية للرباط اليت اكنت تذيع 
لقد   : آنذاك  األساتذة  ألكرب  اآللة  من  مقاطع 

اكنت املوسيىق األندلسية متأل دامئا أذناي.
  

اخلطوات األوىل والنوطات األوىل 
بفضل البيانو

االبتدائية،  املدرسة  يف  وأنا  األيام،  أحد  يف 
بزنقة  الصغري  أن أصله يف داكنه  طلب مين 
وصويل  وعند  درويس.  بعد  البيضاء،  الدار 
إىل الداكن، اكتشفت ألول مرة البيانو، فاكن 
أن  أنه مل يسبق يل  أول نظرة، رمغ  حبا من 

الطرب  مع  األوىل  ذكريايت 
الغرنايط إىل السنوات األوىل من 
طفوليت. وقد اكنت أيم حتيك يل، أين، وأنا 

تـعـود

مـن األب إلـى اإلبن،
زهـاء قـرن مـن الطـرب الغـرنايط 

دمحم شعبان 
رئيس امجلعية األندلسية

الشيخ صاحل شعبان وبعض من موسيقييه )1946(
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من يومها، بدأت تعليمي بواسطة أيب ومبحاولة 
التحقت  مث  قبل.  من  مسعهتا  مقاطع  عزف 
بامجلعية األندلسية، حيث كنت أتدرب بصحبة 
رفايق. وبعد سنة، شاركت يف عرض باإلذاعة 

الوطنية، اكن معري حيهنا 11 سنة.

جسلين  بالبيانو،  شغيف  أيب  رأى  عندما 
الفنون  ملدرسة  املوسييق  باملعهد   1960 سنة 
ابن  معر  ثانوية  من  القريب  لوجدة،  امجليلة 
عبد العزيز. وحتت قيادة السيد شقرون، وهو 
الغرنايط،  الطرب  يعشق  اكن  هيودي  أستاذ 
ذلك،  وبعد  البيانو.  مث  الصولفيج  أوال  تعملت 

واصلت تعيمل مبفردي.
يف شبايب مل أكن أعزف سوى عىل آلة البيانو، 
ومل أبدأ يف عزف العود إال بعد وفاة والدي. 
لتجسيالت  باالسمتاع  لوحدي  أتعمل  كنت  وقد 
أيب ومبحاولة إعادة عزفها. واليوم، أنا أعزف 
الناي  باستثناء  املوسيقية،  اآلالت  وُأدرس لك 

والقانون.
حبمك صغر سين، مل أكن أمطح يف أن يكون 
أستاذا  أصبح  أن  أو  موسييق  مسار  يل 
لملوسيىق. لقد كنت أمارس فقط بسبب شغيف 

وعشيق للغرنايط.
املشعل وامجلعية  وفاة أيب، تسملت  بعد  لكن 
يف  دروسا  يعيط  أيب  اكن   .1976 سنة 
داكنه  تسملت  موته،  بعد  بداكنه.  املوسيىق 
وبدأت يف التدريس بدوري، يف الفرتة ما بني 
1973 و1976، ويه السنة اليت التحقت فهيا 

بامجلعية األندلسية. 
وقد   .2002 غاية  إىل  كتاجر  معيل  واصلت 
من  عديدة  أجيال  التارخي  ذلك  منذ  كونت 
بعضهم  أحدث  والذين  املوسيقيني،  الشباب 
أماكن  إىل  انتقلوا  وآخرون  جديدة،  مجعيات 
أخرى، وأنا ما زلت هنا اليوم ولفرتة قد تطول 

قدر االستطاعة.
  

حياة الفنان : 
املوهبة، الرباعة واملثابرة

أثناء  امجليلة  الذكريات  من  الكثري  لدي 
عرويض املختلفة مع تالمذيت. كنت أتوفر عىل 
أفضل املوسيقيني والتالميذ يف الفرتة املمتدة 
ال  حقبة  اكنت  لقد  و1988.   1982 بني  ما 
تنىس بالنسبة يل، لكهنا امزتجت بإجهاد كبري 
وحىت بنوع من اخلوف، ألنه ليس من الهسل 
تسيري املجموعة أمام امجلهور أو يف مواجهة 
أقرتب من  أن  أحاول دامئا  الاكمريا. مث إين 
المكال وأريد أن تكون عروضنا دوما أحسن. 

أمايم  أيب  لعب  املوسيىق يف حيايت.  لعبت 
نغام بسيطا، ودعاه أحد الزبائن، فأخذت ماكنه 
حنوي  أيب  جرى  بدقة.  النغم  نفس  وأعدت 
مستغربا وطلب مين أن أعيد، لقد اكن سعيدا 

وخفورا. 

الشيخ صاحل شعبان مع موسيقيي امجلعية األندلسية )1947(

ما هو أصل الطرب الغرنايط ؟

وصلت املوسيىق األندلسية إىل مشال املغرب مع جهرة أرس أندلسية يف اجتاه مشال القارة 
اإلفريقية. وقد استقرت هذه العائالت يف العديد من املدن املغاربية، وباخلصوص الرباط وفاس 
أو تطوان، ولكن أيضا بوجدة، تملسان، اجلزائر العامصة، وحىت بتونس العامصة واملهدية، 
وكذا مبدن أخرى من المشال املغاريب. وقد استقدموا ثقافهتم يف جمال اللباس واملألك وأيضا 

املوسيىق. هكذا، تطورت املوسيىق األندلسية يف مشال املغرب، حيث انترشت وجتدرت. 
والتجمع يف مدينة واحدة  وااللتقاء  بالنظر إىل كون هذه األرس اكنت ترغب يف االستقرار 
عىل أساس األماكن اليت هاجروا مهنا حيث أهنم قدموا من مناطق خمتلفة من األندلس واليت 
للك واحدة مهنا أسلوب موسييق خاص، فقد انترشت أصناف عديدة من املوسيىق األندلسية 

بمشال األقطار املغاربية، واليت أصبحت مبرور الوقت خاصيات تراثية لملدن املستقبلة.   
هلذه األسباب، جند أشاكل خمتلفة لملوسيىق األندلسية، عىل غرار موسيىق اآللة اليت جندها 
فقد  الصنعة،  أو  الغرنايط  الطرب  أما  بطنجة.  وأيضا  والرباط  وتطوان  بفاس  باخلصوص 
تطورت يف جمال واسع بني وجدة واجلزائر العامصة وتملسان ومستغامن، يف حني استقر 

املالوف يف جهة قسطنطينة وحىت تونس. 
تمتزي املوسيىق األندلسية قبل لك يشء بالنوبة، ويه مجموعة من املقاطع النغمية اإليقاعية 
مع فقرات من األناشيد الشعرية. يف لك نوبة، جند مخسة أجزاء إيقاعية : املصدر، البيايت، 
الدرج، االنرصاف وأخريا املخلص. بالنسبة للغرنايط أو الصنعة، نستعمل أساسا 15 نوبة، 

مهنا 12 اكملة و3 ناقصة.  
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لكهنا  كثرية  تغريات  امجلعية  هذه  عرفت 
الفريد هلذا  الطابع  استطاعت احملافظة عىل 
عىل  ثقافية  أحداث  يف  شاركت  وقد  الفن. 
والعاملية،  والوطنية  احمللية  املستويات  مجيع 
للسعيدية،  األول  اكملهرجان  اجلهوية  وحىت 
من  بالعديد  امجلعية  فازت  وقد   .1979 سنة 
فاس  مهرجان  أثناء  خاصة  األوىل،  اجلوائز 

لسنة 1950.   
مر العديد من الشيوخ هبذه امجلعية، مثل الشيخ 
بوشناق بنيونس والشيخ ابراهمي والشيخ عبد 
يعتربان  واللذان  لوالدي،  وهو صديق  القادر، 
من أجنب تالمذة الشيخ بن امساعيل، وكذلك 
الشيخ هامشي والشيخ عطية والشيخ حلبيب 
كرث،  وآخرون  ديب  والشيخ  نقاش  والشيخ 
والذين جعلوا من الطرب الغرنايط ما هو هيلع 
اليوم. من املؤسف أنه يف وقهتم مل يكن هناك 
مهرجان وال وسائل لتجسيل النوبات اخلالدة. 
لقد رحلوا مع األسف مجيعا ومحل لك واحد 

مهنم فنه معه.
  

احرتام الشلك الغرنايط 
وانفتاح عىل املوسيقات األخرى

يف امجلعية، مل نكن هنمت فقط بالغرنايط، بل 
أيضا مبوسيىق اآللة، اليت يه أقل تطورا هنا 

باملقارنة مع الرباط وفاس. ومنذ هذه السنوات 
بامجلعية،  األجيال  من  العديد  مرت  لكها، 
لكهنم مل يستطيعوا احملافظة عىل ما تعملوه، 
يستطيعوا  ومل  أخرى  مدارس  اتبعوا  لقد 
مدرسة  وجدة.  مدارس  مبكتسبات  االحتفاظ 
ويه  الغرنايط  للطرب  حقيقية  مدرسة  وجدة 
املناسب.  بالشلك  معروفة  وغري  مهمشة  اليوم 
أسلوبنا يف وجدة يقرتب من أسلوب تملسان، 
ولكن هناك اختالفات وطابع خاص. حنن نتوفر 
غزيرا،  ليس  كونه  ورمغ  ربرتوار خاص،  عىل 
صنايع  لعبت  أن  حصل  لقد  موجود.  لكنه 
عن  يسألوين  واكنوا  تملسان  أساتذة  أمام 
مصدرها، يف حني أهنا اكنت صنايع منترشة 

بوجدة وأعرفها منذ صباي.  
 

بوهران، مقنا  األيام، خالل مهرجان  أحد  يف 
عىل  واتفقنا  تملسان  من  مجموعة  مع  مبزج 
عزف نوبة املزموم، عىل طريقتنا اخلاصة، وقد 
أجعهبم األمر ولعبنا حسب طريقتنا اليت لقيت 

جناحا كبريا. 
األندلسية،  املوسيىق  أشاكل  لك  أحب  أنا 
اآللة  وموسيىق  العامصة  اجلزائر  أندليس 
عىل  وحريص  وجدي  لكوين  ولكن  واملالوف، 
تقيمي موسيىق مدينيت، فأنا أفضل أن أتغىن 
بشلكي الفين وليس أسلوب املدارس األخرى. 
أنا خفور ومرسور حيمنا يقولون يل يف هناية 
احلفالت بأن الطريقة اليت أديت هبا النوبة تلك 

رائعة، وال يتوانون يف هتنئيت.  
 

أنا متأثر جدا مبدرسة تملسان، ولك ما أعرفه، 
بنساري،  العريب  الشيخ  تعملته من أيب ومن 
لك  يف  الغرنايط  الطرب  أساتذة  أكرب  أحد 

تارخي املغرب العريب.   

أي مستقبل للطرب الغرنايط ؟

البقاء  مشلك  الغرنايط  الطرب  يواجه 
الشباب  من  القليل  لألسف،  واالسمترارية. 
املكون يسمترون يف أداء هذه املوسييق، وقد 
وصل بعضهم مستويات جيدة ولكهنم يتخلون 
بعد سنوات ويضيع لك ما تعملوه من موسيىق 

وقصايد وغرنايط وغريها.

هناية  بعد  لهتنئيت  الناس  يأيت  الغالب،  يف 
العرض، يف حني ال أكون أحيانا راضيا عن 
احلفل، لذا أحبث دامئا عىل حتسني عريض. 
مثل  أخرى راخسة يف ذهين،  ذكريات  هناك 
من  ُاستقِبلنا  حيث  بالرباط  األول  تجسييل 
طرف ممثلني كبار مكحمد حسن اجلندي. مكا 
أتذكر باعزتاز حفالت أمقناها مبدريد وإشبيلية 

وتملسان وبالعديد من األماكن األخرى. 
من  الغرنايط  الطرب  أجبديات  أيب  تعمل  لقد 
امساعيل،  بن  الشيخ  وخاصة  كبار  شيوخ 
لقد   .1921 سنة  األندلسية  امجلعية  مؤسس 
بوجدة  موجودة  الغرنايط  موسيىق  اكنت 
تكن  مل  ولكن  بن امساعيل،  الشيخ  قدوم  قبل 
املوسيىق  اكنت  معاهد.  أو  مدارس  هناك 
إطار  يف  العائالت  بعض  لدن  من  متارس 
اهلواء  يف  واالحتفاالت،  األعياد  أثناء  خاص 
بواحة  وأيضا  واحلقول،  بالبساتني  الطلق، 
سيدي حيىي حتت النخيل حول كؤوس الشاي. 
ومازلت أتذكر احلفالت املرجتلة وذات املستوى 

اجليد اليت اكنت تقام حيهنا. 
وجدة،  إىل  امساعيل  بن  املرحوم  قدوم  عند 
بعد أن طلب انتقاله ليقرتب من عائلته، التىق 
بالعديد من األخشاص الذين اكنوا ميارسون 
إنشاء  فكرة  راودته  وهكذا  الغرنايط،  الطرب 
بوجدة.  الفن  هذا  أتباع  مجلع  امجلعية  هذه 

أمسية للطرب الغرنايط مبناسبة الذكرى العارشة للخطاب املليك بوجدة، 
يوم 18 مارس 2003، حييهيا األستاذ دمحم شعبان
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موسيىق الغرنايط يه مهددة أيضا بتحريف 
اللكامت اليت تكون األناشيد. فبعض املغنيني 
املبتدئني جيهلون معىن بعض اللكامت، وعوض 

أن يقوموا ببحث حول ذلك للفهم، فهم يكتفون 
بتغيري اللكمة.  

بالعربية  بلكامت  غنية  األندلسية  املوسيىق 
عربية...  بلكامت  ممزوجة  األندلسية  واللغة 
ينبيغ احملافظة عىل اللكامت األصلية وجتنب 

لك حتويل من أجل احلفاظ عىل هذا الرتاث.
يف هناية األمر، أميل أن أمجع تالميذي القدماء 
الذين كونهتم بامجلعية، من أجل إنشاء مجموعة 
موسيقية حملية. إال أن األمر غري ممكن حاليا، 
لللك،  واملهنية  الخشصية  لالنشغاالت  نظرا 

ولكنه أمر أحتفظ دامئا بأمل حتقيقه. 
  

ولكن  امجلعية،  هناك  تكن  مل  بوجدة،  سابقا 
عديد من الفرق : الشعايش وفندي وابراهمي 
األساتذة  واكن  صاحل...  والشيخ  وشاديل 
ومتثيل  واحدة  مجموعة  لتكوين  جيمتعون 
املدينة. اكنوا يمترنون جممتعني للقيام بربوفات 
له  املغفور  زيارة  عند  ستقدم  اليت  النوبات 

احلسن الثاين.  
إننا إذا استطعنا أن ننشئ مجموعة تضم أكرب 
موسيقيي املدينة، فأنا عىل يقني أهنا ستكون 

إحدى أفضل املجموعات باملغرب.

إذا، ينبيغ أن نبدأ جمددا من الصفر مع شباب 
بالطرب  شغوف  غري  احلايل  اجليل  جديد... 
الغرنايط وهذا الولع بالضبط هو الذي ميكن 

من التطور يف وسط موسيىق الغرنايط. 
أن  شغف  بدون  ممتاز  موسييق  يستطيع  لن 
يتطور. وحاليا، الشباب يلجون إىل امجلعيات 
يف  رغبة  أي  ودون  الفراغ  مللئ  كوسيلة 

االسمترار. 

من املهم احملافظة عىل هذه املوسيىق بالشلك 
تغيريها  وجتنب  األصل  يف  هيلع  اكنت  الذي 
بتطويرها. واليوم حيمنا نرى الفرق مع النوبات 
القدمية، فإننا نقرتب أكرث فأكرث من الشعيب 
ونبتعد من األسلوب األصيل. ومن جانب آخر، 
جديدة  آالت  استعامل  خبصوص  متحفظ  أنا 
احملافظة  ينبيغ  اإللكرتونية.  مهنا  وخاصة 
اليت  الطريقة  ويه  األصلية،  النغمة  عىل 
حنافظ هبا عىل املوروث املوسييق. وأنا أتذكر 
مع  إشبيلية  يف  مهرجان  يف  مشاركتنا  عند 
مجموعات قادمة من أطراف املعمور، أن مدير 
ألنه اكن  البيانو  نستعمل  أن  رفض  املهرجان 

يريد فقط اآلالت التقليدية.

دمحم شعبان يف مهرجان ربيع األندلس 
الذي تنمظه مجعية نسمي األندلس بوجدة، 

الدورة الرابعة، 22 دجنرب 2012

متارين ألزيد من 100 موسييق يف جمال الطرب الغرنايط برائسة األستاذ دمحم شعبان إعدادا لهسرة الذكرى العارشة للخطاب املليك لوجدة 



جمعية أحباب الشيخ صالح

دروسا  امجلعية  توفر  الغاية،  هلذه 
يف  وحصصا  وأناشيد  موسيقية 
لتالميذ  املوسيقية  واآلالت  الصولفيج 
اثنني  مستويني  أمعار خمتلفة، يف  من 
و12   6 )بني  أقسام متهيدية   : أساسا 
يديره  عال  مستوى  من  وقسم  سنة( 
األستاذ املعمل نرص الدين شعبان نفسه. 

اليت  للجمعية،  املوسيقية  الفرقة  أما 
شعبان،  الدين  نرص  األستاذ  يرأهسا 
جنل الفقيد الشيخ صاحل، فهي متثل، 
الغرنايط  الطرب  عقود،  ثالثة  منذ 
لملغرب، يف صورته التقليدية اخلالصة، 
خالل أرىق التظاهرات الثقافية املنمظة 
والواليات  بكندا  وخاصة  العامل،  عرب 
)إسبانيا،  وأوروبا  األمريكية  املتحدة 
وسويرسا(،  هولندا  اليونان،  فرنسا، 
العريب  واملغرب  األوسط  وبالرشق 

)اجلزائر(.

نمظت امجلعية أيضا مباريات موسيقية 
اجلامعة  لطلبة  الغرنايط  للطرب 
بفرجينيا  مريي  أند  وليامس  األمريكية 
برجمة  معهم  حيث متت  )وليامسبورغ( 
باملغرب  املوسيقية  احلفالت  من  العديد 

والواليات املتحدة األمريكية. 

من جانب آخر، جسلت امجلعية عددا 
من األقراص املدجمة للطرب الغرنايط 
اكملدحي  أخرى،  موسيقية  وألنواع 

وامللحون.

رأت مجعية أحباب الشيخ صاحل للطرب 
 .1985 سنة  بوجدة  النور  الغرنايط 
وتسىع هذه املنمظة املجمتعية املرموقة 
إىل االخنراط حبامس ونكران ذات يف 
جهود احملافظة عىل الرتاث املوسييق، 
هادفة باألساس إىل تأمني اسمترارية 
هذا املوروث العريب األندليس العريق.  

كبار  أحد  إمس  امجلعية  هذه  محتل 
باملغرب  الغرنايط  الطرب  أساتذة 
صاحل  الشيخ  املرحوم  واجلزائر، 
أجل  من  حياته  كرس  الذي  شعبان، 
نقل هذا املوروث التقليدي واحملافظة 
من  واسع  مجلهور  إسعادا  هيلع 
املولعني وكذا لفائدة األجيال القادمة. 

من  املتواصل  سعهيا  امجلعية  هتدي 
األصيل،  الفن  هذا  اسمترارية  أجل 
الذي مازال جمهوال نسبيا، إىل روح 
امجلعية  وهتدف  الكبري.  الفنان  هذا 
الطرب  اكتشاف  وإعادة  اكتشاف 
عريض،  مجلهور  الوجدي  الغرنايط 
من  العديد  يف  باملشاركة  وخاصة 
التظاهرات الثقافية، باجلهة، ومبختلف 

مدن اململكة وكذا باخلارج.

اليت  والتدرج  التكوين  دورات  تريم 
تكوين  إىل  امجلعية  داخل  تقدم 
يستملون  سوف  ومنشدين  موسيقيني 
بدورمه املشعل، سواء مككونني أو يف 

مواجهة امجلهور. 
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عروض جد منوعة ومزجي ورشااكت فنية من خمتلف األنواع 
من أجل أن يعيش الطرب الغرنايط
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شـهــادة

ولد الاكتب بوجدة سنة 1960 وبدأ مساره يف سن 14 سنة وتابع دراسته 
املوسيقية يف املوسيىق الغرناطية واألندلسية بوجدة، وهو حاصل كذلك عىل 

اإلجازة يف القانون العام. وقد كون سنة 1986 مجموعته اخلاصة لملوسيىق، 
حتت إمس مجعية الشيخ صاحل، اليت أصبحت بعد ذلك مجعية زرياب. وقد 

شارك يف العديد من العروض باملغرب وباخلارج وكرس جهوده باألساس للبحث  
واحملافظة عىل املوروث املوسييق األندليس، الغرنايط والهيودي-العريب ونرشه. 

وقد جعل منه تكوينه الصارم بالقرب من كبار األساتذة أحد موسيقيي الطرب 
الغرنايط الذين حيظون بالتقدير باملغرب. 

يف      دامئا  شاركت  أظافري،  نعومة 
واالحتفاالت  الثقافية  األنشطة  لك 
عائليت  وكذا من طرف  املدرسة  تنمظها  اليت 
وخاصة حفالت الزفاف. سنوات بعد ذلك يف 
والدي  14 سنة، شعر  عن سن   ،1974 سنة 
رمغ  الفالحة،  يف  يعمل  اكن  الذي  املرحوم، 
كونه مل تكن لديه أية فكرة عن املوسيىق، بوليع 
باملوسيىق والغناء، فاصطحبين للتجسيل يف 
امجلعية األندلسية للطرب الغرنايط اليت اكن 
قبالة  الثقايف  باملركز  الوقت  ذلك  يف  مقرها 
ساحة باستور احلالية، من أجل حتقيق حيمل 
األندلسية  واألشاكل  معوما  املوسيىق  وتعمل 

والغرناطية باخلصوص. 
يف حضن هذه امجلعية، اليت اكنت الوحيدة 
للطرب الغرنايط آنذاك واليت تعد األقدم بوجدة 
الشيخ  املعمل  طرف  من   1921 سنة  )أسست 

حـيـاة كـامـلـة مـن الـولــع 
وقـريـبـا انـتـولـوجـيــا 
للـطــرب الغـرنــاطــي 

أمحد فقري 
رئيس مجعية زرياب

مـنــذ

أعضاء فرقة امجلعية األندلسية يف حفلة ومه حييطون باملعمل الشيخ صاحل شعبان
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شـهــادة

هاجروا يف حقب خمتلفة، وخاصة يف الفرتة 
ما بني 1232 و1492. وقد شاركنا يف العديد 
الوطنية  واملؤمترات  واللقاءات  املهرجانات  من 
وفرنسا  ومعان  والعراق  باجلزائر  والعاملية 
العديدة  احلفالت  واكنت  وسويرسا.  وإسبانيا 
اليت أقميت دامئا تمتحور حول مواضيع احلب 
احلفالت  هذه  ظلت  وقد  والسالم.  والتساحم 

حمفورة يف ذاكريت.  

اجلالية  زرياب  مجموعتنا  مثلت   ،1999 منذ 
املغرب  أزمنة  تظاهرة  يف  املغربية  الهيودية 
بباريس، يف إطار حفل يلخص جيدا تقبل اآلخر 
وقد  واملسملني.  الهيود  بني  املتقامسة  واحلياة 
شاركنا يف حفل آخر وفق نفس الروح، مبدريد 
مؤسسة  نمظهتا  واليت   ،2003 دجنرب  يف 
أمرية  وترأهسا  أسسهتا  اليت  متنامغ،  عامل 
برائسة  للسالم  ومركز برييس  إيرينا،  اليونان 
السيد إحساق سيبوين، واملجلس الفلسطيين 
للصحة، الذي يرأسه الدكتور حمكت األجوري 
وجملس اجلالية الهيودية املغربية اليت يرأسه 
السيد سريج بريديكو. وقد خصصت األموال 
اليت مت حتصيلها هبذه املناسبة لفائدة املراكز 

االستشفائية الفلسطينية.  

أجود  تضم  اليت  زرياب،  مجموعة  بواسطة 
إحياء  عىل  نعمل  املغاربيني،  املوسيقيني 
عايهشا  مكا  املغربية  الهيودية  املوسيىق 

وأحهبا املغاربة، مع حماولة استعادهتا انطالقا 
من أصوهلا. ويف هذا االجتاه، حنن نستجيب 
لطلب مجهور مغريب وهيودي من أصل مغريب 
عريض. وقد كنا دامئا عىل استعداد للتعاون 
الهيودية  لملوسيىق  وأساتذة  كبار  مغنيني  مع 
األندلسية، سواء عىل شاشة التلفزيون أو من 
خالل املهرجانات، مثل املرحوم سايم املغريب، 
وحايمي لوك وفرانسواز أطالن وميشال أبيطان 
وراميوند البيضاوية وعبد القادر شعو ونسمية 

شعبان وآخرون كرث. 

خالل  أنشطيت  بلك  أحيط  أن  ميكنين  ال 
ولكن  املوسييق،  املسار  من  سنة  ثالثني 
يف  بصامهتا  تركت  املهرجانات  من  العديد 
ذاكريت، اكلتظاهرات اليت أرشت إلهيا واليت 
تضاف إلهيا مشاراكت أخرى حكضورنا يف 
وأرفود  وفاس  ومكناس  الصويرة  مهرجانات 

وجسملاسة وغريها.

هام  مرشوع  عىل  املجموعة  مع  حاليا  أمعل 
بالرباط  الفتح  رباط  مجعية  به  تضطلع  جدا 
والذي أوليه اهمتاما خاصا، ويمتثل يف إعداد 
وقد  الغرنايط.  الطرب  انتولوجيا  وإجناز 
إهنا  هشور.  بضعة  منذ  التجسيل  يف  بدأنا 
دوايع  من  لكنه  كثريا،  ومتطلبة  أخاذة  معلية 
الرشف واالفتخار بالنسبة لنا اإلهسام يف هذا 

املرشوع الذي سميتد لفرتة سنتني أو ثالثة. 

اجلزائر(،  من  قدم  الذي  امساعيل  بن  دمحم 
تعملت مبادئ الطرب الغرنايط وبدأت أعزف 
املوسيقيني  لك  مر  وقد  اآلالت.  بعض  عىل 
من  الغرنايط  موسيىق  يف  الكبار  والفنانني 

جييل بوجدة، من هذه امجلعية. 
شعبان،  دمحم  الكبري  األستاذ  من  تعملنا 
دمحم  والشيخ  شعبان.  صاحل  الشيخ  جنل 
شعبان هو بالنسبة يل من أفضل املوسيقيني 
املغاربيني، وهو أيضا من مضن أبرع عازيف 

البيانو الذين يعرفهم حاليا الطرب الغرنايط.

بقيت بامجلعية ملدة 12 سنة، من 1974 إىل 
1986. وخالل هذه املدة، شاركنا يف العديد 
والعاملي.  الوطين  الصعيد  عىل  احلفالت  من 
ومن بني املناسبات املنمظة اليت ظلت راخسة 
بإشبيلية  هبا  مقنا  اليت  احلفلة  ذهين،  يف 
بإسبانيا سنة 1981، مبناسبة املؤمتر العاملي 
دام  مهام  حدثا  لقد اكن   : املوسيقية  للشبيبة 
عرشة أيام وشارك فيه موسيقيون من أزيد من 

30 بلدا.

برفقة  املناسبة  هذه  يف  املغرب  مثلنا  لقد 
الدكتور وعامل املوسيىق املرحوم عبد الرمحان 
فنيش ومدير املعهد املوسييق باملغرب املرحوم 
إدريس الرشادي. وخالل أحد املؤمترات، أثبت 
اإلسباين  الوطين  النشيد  بأن  فنيش  الدكتور 
نوبة  يه  مغربية  أندلسية  نوبة  من  مشتق 
بعزف  مقنا  نظريته،  عىل  وللداللة  االسهتالل. 
االسهتالل.  نوبة  من  جزءا  املذكور مث  النشيد 
وقد اندهش احلضور بالتشابه وتىل ذلك نقاش 

واسع ثقايف وتاريي. 

األندلسية  امجلعية  غادرت   ،1986 سنة  يف 
لملوسيىق  اخلاصة  مجموعيت  وأسست 
واليت  صاحل،  الشيخ  إمس  حتت  األندلسية 
ذلك  ومنذ  زرياب.  مجعية  بعد  فميا  أصبحت 
التارخي، عكفنا أساسا عىل البحث واحملافظة 
يسمتر  الذي  الغين  الغرنايط  الرتاث  ونرش 
أمه  تعترب  والذي  بوجدة،  وخاصة  باملغرب، 
انتقلت  التقليد الشفوي الذي بفضله  مصادره 
خمتلف األشاكل األندلسية إىل املنطقة املغاربية 
الذين  والهيود  املسملني  األندلسيني  بواسطة 

جوق مجعية السالم 
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)ختليد األعياد الوطنية أو الدينية، املشاركة 
يف العديد من مهرجانات املوسيىق العربية 
الطرب  مهرجان  دورات  ويف لك  األندلسية 
الغرنايط لوجدة، ويف مهرجانات املوسيىق 
أندلسيات  البيضاء  والدار  لفاس  األندلسية 
وطنجة وكذا يف تظاهرات وطنية( أو الدويل 
العامصة   واجلزائر  بتملسان  )باجلزائر، 
ومستغامن وبسوريا بدمشق وحلب وباألردن 
مبهرجان جرش وبالبحرين وأيضا بأوروبا، 
جوالت  عدة  خالل  من  بفرنسا  وخاصة 
وإسبانيا،  وهولندا  وباليونان  باجلهات، 

والربتغال وبريطانيا العمظى(.
بوسائلها  فقط  مُتول  امجلعية  كون  رمغ 
الذاتية )اشرتااكت أعضاهئا وهبات املولعني 
واحملبني(، فهي مل تتواىن يف االنفتاح عىل 
ممثرة  رشااكت  واستكشاف  جديدة  آفاق 
وزارية،  قطاعات  مع  وخصوصية(  )معومية 
جهوية  ومديريات  منتخبة  وجمالس  وواليات 
رشاكء  مع  وكذا  وأاكدمييات،  وجامعات 
لالرتقاء  مطوحة  مشاريع  يجشعون  آخرين 
وتعمميه  الغرنايط  املوسييق  بالرصيد 
بني  ومن  جتهله.  اليت  الفائت  أوساط  يف 
االنشغاالت والتحديات الكربى أمام أعضاء 
الغرنايط  للطرب  املوصلية  امجلعية  مكتب 
تعليمي  بواسطة معل  اخللَف  تأمني  لوجدة، 
مع  املوروث  عىل  وباحملافظة  متهيدي 
رضورة توفري حصص لملبتدئني من خمتلف  
رشاحئ األمعار وخباصة الصغار والشباب، 
رمغ لك العوائق اليت قد خترب املجهودات 

املبذولة بتطوع ومطوح كبري.  
بالفعل، فإن امجلعية سبق هلا يف السنوات 

السابقة أن جسلت ثالث أقراص مدجمة :
• األول، بدمع من مجعية وجدة أجناد املغرب 
الرشيق، وهو أول تجسيل للرتاث الغرنايط 

عىل هذا النوع من احلوامل ؛
وزارة  من  بدمع  الغريب،  نوبة  الثاين،   •
الطرب  انطولوجيا  إطار  يف  الثقافة، 

الغرنايط باملغرب ؛
النوبة  البحر«،  عىل  »قنطرة  الثالث،   •
والذي  والعرشون(،  اخلامسة  )أو  اجلديدة 

أداها مؤلفها الفرنيس ميشال مونتانارو.
إصدار  األاكدميي، شلك  البحث  يف جمال 
الغرب  يف  األندلسية  »املوسيىق  كتاب 
الرشق،  جهة  واكلة  من  بدمع  اإلساليم«، 
إهساما يف بلورة احملافظة عىل هذا الرتاث. 
مكا مت ختصيص مزيانية اكفية إلعداد موقع 
امجلعية عىل شبكة االنرتنيت وتواجدها عىل 
شباكت التواصل االجمتايع، وكذا استعامل 
الصور  عىل  للحفاظ  الرمقية  التكنولوجيات 
التظاهرات  للك  البرصية  المسعية  والوثائق 

الكربى اليت تنمظها طوال السنة.   
وكمنوذج  املثال  نشري عىل سبيل  أن  ميكن 
للطرب  الدويل  املهرجان  تنظمي  رئييس 
غرناطة  ربيع  شباب  صنف   – الغرنايط 
واخلامسة  الرابعة  دورتاه  حظيت  والذي   –
لصاحب  السامية  الرعاية  وامتياز  برشف 
فارقة  عالمة  شلك  مما  اللـه،  أيده  اجلاللة، 
لدمٍع عىل أعىل مستوى لألهداف املرسومة 
شق  يف  خاصة  امجلعية،  طرف  مـن 
احملافظة عىل هذا املوروث التليد ومن أجل 
عىل  انتشاره  وكذا  الرشق،  جبهة  ترسيخه 

الصعيد العاملي.

الغرنايط،  للطرب  املوصلية  امجلعية  يدير 
سينا  ابن  الشباب  بدار  مقرها  يوجد  اليت 
الدين  بدر  السيد  األلفية،  وجدة  مبدينة 
هلا  يؤمن  الذي  احلايل  الرئيس  بلعيايش، 
 25 يف  امجلعية  أنشئت  لقد  االسمترارية. 
نونرب 1985 من طرف مجموعة من حميب 
وعشاق هذا النوع العريب األندليس، وعىل 
الذي  الواسيط،  القادر  عبد  احلاج  رأهسم 
عىل  تعمل  ويه  الرشيف،  رئيهسا  أصبح 
احملافظة عىل هذا املوروث الثقايف المثني 

الضارب يف جذور التارخي.
 : قمسني  عىل  امجلعية  أنشطة  تشمتل 
لملبتدئني  املخصص  املشتل  قسم  األول 
يف  مرات  ثالث  أو  مرتني  يتابعون  الذين 
العزف  ويف  اإلنشاد  يف  دروسا  األسبوع 
ويف الصولفيج، وِتؤمن بالتايل تكوين وتدرج 
مفخرة  الفصل  هذا  وميثل  السن.  صغار 
للجمعية، كإطار يرمز لتقاليد النقل الشفوي 
الشبان  وحيث  القرون  عرب  املوسيىق  هلذه 
الذين ولوجوا املدرسة صغارا يمتنون إثبات 
ويثريون  الكبار  مجموعة  مضن  أحقيهتم 
إجعاب العديد من امجلاهري بنضجهم الفين.  
أو  العريض  ويمسى  الثاين،  الفصل  أما 
ثالثني موسيقيا  زهاء  من  فيتكون  المتثييل، 
يسعون،  والذين  خمتلفة  أمعار  من  هواة 
النوبات  من  املزيد  لتعمل  سنة،  بعد  سنة 
الرتاث  عىل مجموع  التفتح  مع  والقصايد، 
اآللة  موسيىق  وخاصة  األندليس،  العريب 
واملالوف من أجل متثيل امجلعية عىل أحسن 
وجه يف خمتلف التظاهرات الثقافية والفنية، 
عىل الصعيد احمليل أو اجلهوي أو الوطين 
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شهادة

ميكن للاكتب أن يفخر بأزيد من ربع قرن من التجربة والنشاط يف املجال وباحتاككه 
بأساتذة كبار، ومهنم ثالثة بوجدة داخل مجعيات مرموقة. وهذا األمر مينحه رؤية 

واحضة ليستشف حبمكة املستقبل ومينح مفاتيح لتمنية الطرب الغرنايط جبهة 
الرشق وما أبعد مهنا. 

إىل  متيل  أيم  اكنت  أصوهلا،   حبمك 
شيوخ تملسان، مثل نوري الكويف وعبد الكرمي 
اكنت  ولكهنا  كبريين،  فنانني  ومها  دايل، 
لعدة  كثرية  أخرى  مقاطع  إىل  أيضا  تسمتع 

أساتذة كبار. 
للطرب  مسمتر  تواجد  مع  هكذا  كرِبت  فقد 
عندما   1984 سنة  غاية  إىل   الغرنايط، 
غادرت املغرب لعقد من الزمن ملتابعة دراسيت 

بفرنسا.  

اجلـمـعـيـــات، مــالذ 
لـهــواة الـغــرنـاطــــي 

خالل لك هذه السنوات اليت كنت بعيدا فهيا 
عن الوطن، بقيت مرتبطا مبوسيىق الغرنايط، 

بل كرب حيب هلذا الطرب مع مرور الوقت. 
بعد عوديت سنة 1994، حددت لنفيس هدفني 
بالطرب  االهمتام  اكن  أحدمها  أساسيني 

الغرنايط. 

انطلقت قصيت الخشصية مع الطرب 
أظافري،  نعومة  منذ  الغرنايط 
تملسان  من  كالمها  املنحدرين  أَبواي،  بفضل 
باخلصوص  بالكثري  أدين  ولكين  باجلزائر، 
أليم اليت اكنت تسمتتع طول اليوم باالسمتاع 

لملوسيىق األندلسية. 
اكن  للبيت،  دخلنا  وقمتا  أننا  أتذكر  مازلت 
املوسيىق  من  ملقطع  االسمتاع  بإماكننا 

األندلسية.    

لـقـد

يف املوسيىق مكا يف الطب، 
هـناك أخالقيات ومهنجية عملية  

الدكتور طه حدام
طبيب وفاعل مجعوي

املجموعة املوسيقية للجمعية باكمل أعضاهئا
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األستاذ  مع  األوىل  مجعييت  أسست  هكذا 
نرص الدين شعبان، جنل األستاذ الكبري دمحم 
شعبان، الذي أعىط الكثري للطرب الغرنايط 
بوجدة. وقد أنشئنا مجعية مع مجموعة من 11 
خشصا يف البداية. ولألسف، انحسب األعضاء 
تلو األخر خلالفات حول مواقف فنية.  الواحد 
أنا   : الثالثة  حنن  إال  نبق  مل  الهناية،  ويف 
واألستاذ نرص الدين وحرمه. وقد دام تعاوننا 
مخس سنوات قبل أن أضطر إىل االنحساب 

بدوري بسبب مشالك حصية صعبة.    

يقل  ملا ال  بقيت  األوىل،  مغادرة مجعييت  بعد 
عن ثالث سنوات بدون نشاط موسييق، ولكن 
أنين  إال  الغرنايط.  بالطرب  مرتبطا  دامئا 
املوسيىق  هذه  عن  بعيدا  أظل  أن  أستطع  مل 
التحقت  ولذلك  بالنسبة يل،  الكثري  اليت متثل 
بامجلعية املوصلية وأصبحت رئيهسا بالتعاون 

مع األستاذ الطنطاوي.

 : أندلسية  مدارس  ثالث  توجد  تعملون،  مكا 
العامصة  اجلزائر  ومدرسة  تملسان  مدرسة 
كثريا  هنمت  بوجدة،  هنا  قسطنطينة.  ومدرسة 
مبدرسة تملسان ومنارس هذه املوسيىق. ولكن 
العديد من امجلعيات ميارسون أيضا موسيىق 
اجلزائر العامصة، مكا احلال بالنسبة لألستاذ 
وهو  االختيار.  هبذا  ينفرد  الذي  الطنطاوي 
يعزف أيضا الشعيب املتداول باجلزائر العامصة، 

واليت تعد موسيىق أندلسية حمبوبة جدا.

مقت  أن  وبعد  بوجدة.  مسنة  سيدة  ختص 
بالواجب وبعد أن عادت إىل حالهتا الطبيعية، 
وكتعبري عن عرفاهنا، أرصت هذه السيدة عىل 
لفة   33 األسطوانات  من  مجموعهتا  إهدايئ 
مشغلها  وكذا   ،1932 لسنة  القاهرة  ملهرجان 
لألسطوانات. ولكوين كنت قد ورثت من والديت 
نفس املجموعة، فقد أصبحت لدي نخستني من 

هذا احلفل.
دمحم  بزيارة  حضينا  ذلك،  من  فرتة  بعد 
ديدي، وهو فنان جزائري كبري يقمي مبرسيليا، 
غري  أيم.  عن  ورثهتا  اليت  النخسة  فأهديته 
واهنيار  إحباط  بفرتة  مرت  املسنة  السيدة  أن 
فرغبت يف استعادة علبة األسطوانات ومشغل 
الواقع  يف  هبا  هلا  اكن  اليت  األسطوانات، 
ارتباط قوي. وهكذا فقدت أحد أمه العلب يف 

مجموعيت املوسيقية. 

بعد سنتني من التوقف، قلت مع نفيس أنه من 
األندلسية  املوسيىق  أعود حنو  أن  الرضوري 
اليت أعشقها، ألنه اكنت دامئا يل تلك الرغبة 
يف العمل يف إطار مجعية للخروج من رتابة 

احلياة اليومية. 
نسمي  تمسى  ثالثة  جبمعية  تكفلت  فقد  لذلك، 
يثري  ما  هشيد.  معر  األستاذ  مع  األندلس، 
األستاذ  أن  هو  امجلعية  هذه  يف  االهمتام 
هشيد متحفز جدا وله عالقات فنية كثرية، ليس 
فقط باملغرب ولكن أيضا باجلزائر أو فرنسا. 

إنه يتحرك دامئا. 

اليت  املوصلية  امجلعية  مع  تعاوين  خالل 
يف  شاركنا  سنوات،  ثالث  من  ألكرث  اسمتر 
العديد من احلفالت الوطنية والدولية. ولكن مل 
معيل  بسبب  الاكيف  الوقت  عىل  أتوفر  أكن 
التفرغ  أستطيع  أكن  ومل  كطبيب،  املتطلب 
جيدا للجمعية. لذا قدمت استقاليت من منصب 
الرئيس. وقد رفض لك األعضاء هذه االستقالة 
وحاولوا إقنايع بالبقاء، ولكن نظرا اللزتامايت 
املهنية وبعض اهلموم الصحية، اضطررت إىل 

وضع حد هلذه التجربة الغنية.  
قسطا  أخذت  املوصلية،  مجعية  مغادرة  بعد   
من الوقت للتفكري والراحة امتد زهاء السنتني، 
األندلسية،  باملوسيىق  االرتباط  اسمترار  مع 
اليت  من مجموعيت  لقطع  اليويم  باالسمتاع 
الفنانني  ملختلف  مدجما  قرصا   150 تضم 
واليت اقتنيهتا خالل سفريايت ملدينيت اجلزائر 

وتملسان أو لفرنسا. 
املوسيىق  هتم  كتبا  تضم  مكتبة  أيضا  أمتلك 
يل  بالنسبة  األمه  املؤلف  ومهنا  األندلسية، 
وكريستيان  سريي  أمحد  سيد  كتبه  والذي 
من  يمتكنا  مل  واللذان   ،1984 سنة  بويش 
إهناءه بسبب أحداث خمتلفة، وقد تكفل بإمتامه 

بعد ذلك إدمون ديفيل.

التوثـيق الـمـوسـيقـي مـن أجـل البـقــاء

بالتحدث عن مجموعيت، أتذكر طرفة صغرية، 
استعجالية  حلالة  عيل  نودي  األيام،  أحد  يف 

فنانو امجلعية املوصلية
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ليس من الطبييع أن ال يسمتع موسييق يف 
الطرب الغرنايط إنتاجات أندلسية أخرى وأن 

ال يتوفر عىل مرجعية عن هذه املوسيىق. 
   

األسئلة الكبرية اليت ترهن مستقبل 
المنط الغرنايط جبهة الرشق

من أجل تمثني الغرنايط، يبدو أساسيا البحث 
عن مجع قرابة 20 موسيقيا من النخبة ووضع 
إثنني أو ثالثة يف لك مجعية، من أجل إنشاء 
مجموعة جهوية متثل جهة الرشق عىل الصعيد 
باجلزائر،  احلال  هو  مكا  وباخلارج،  الوطين 
وأخرى  بتملسان  جهوية  مجموعة  جند  حيث 
اكنت  لقد  وبالقسطنطينة.  العامصة  باجلزائر 
عىل صعيد  املوسيقيني  هناك حماوالت مجلع 

مدينة وجدة، لكهنا مل تتجسد يف الواقع. 

أظن أنه من املهم من أجل تمثني وتمنية الطرب 
بني  توافق  أرضية  أن جند  جبهتنا  الغرنايط 
وأريد  املجموعة.  هذه  مثل  إلحداث  امجلعيات 
أن أخمت هذا الرسد الخشيص بإثارة إشاكلية 

أال  الغرنايط  بالطرب  املولعني  تعرتض  هامة 
ويه إشاكلية أماكن العمل. 

تواجه لك مجعيات جهة الرشق هذا املشلك. 
وينبيغ العمل بأن لك املقرات املتوفرة حاليا ال 
تتناسب مع تلقني الطرب الغرنايط، مما جيعل 
من الصعب ممارسة التداريب ويعرقل بالتايل 

تطور هذه املوسيىق.

أضيف من جانب آخر بأنه من الرضوري أن 
املزيد  الثقافة  لوزارة  اجلهوية  املندوبية  متنح 
وخاصة  املوسييق،  الصنف  هلذا  األمهية  من 
هذه  تعرتض  اليت  املشالك  حتديد  أجل  من 
املوسيىق، ومن ميارهسا ومن يروج هلا، مكا 
الثقافة  وزارة  قبل  من  باجلزائر  ذلك  حصل 
سريي  أمحد  لسيد  فوضت  اليت  اجلزائرية 
تعىن  مجعية   100 زهاء  مشالك  حتديد 

باملوسيىق األندلسية للبالد. 
تواجهها امجلعيات  اليت  الكربى  املشالك  من 
معل  أماكن  توفر  مسألة  توجد  اجلزائرية 

مناسبة لملوسيىق األندلسية.  

إىل  الفرقة  انتقلت  فقط،  املاضية  السنة  يف 
مع  تجسيل  أجل  من  البيضاء  والدار  تطوان 
أكتوبر  يف  مالقة  التلفزيونية،  القنوات  إحدى 
ومدينة اجلزائر يف دجنرب، ويف نفس الهشر، 
شاركنا يف مهرجان أندلسيات بالدار البيضاء 
اليت دعينا إليه من 14 إىل 16 دجنرب 2017.  
والكثري  مربجمة  أحداث  توقف  بدون  وهناك 

مهنا يف األيام القادمة.

مع  سنويا،  بأنفسنا  ننظم  آخر،  جانب  من 
امجلعية، مهرجانا يمسى ربيع األندلس الذي 
يسمتر معوما يومني والذي ندعو أثناءه مجنا 
جزائريا )رجل أو امرأة(، مع فرقته املوسيقية، 
أو  البيضاء  الدار  من  مغربية  مجموعة  وكذا 

فاس الذي يعزف موسيىق اآللة املغربية.
مع  األنشطة  هذه  تدرجييا  استأنفت  وهكذا 
أشعر  اليت  امجلعية  ويه  األندلس،  نسمي 

حاليا باملتعة للعمل فهيا.

وكذا  امجلعية،  مع  اخلربة  سنوات  بفضل 
حظ  يل  اكن  سابقا،  املوصلية  امجلعية  مع 
عىل  وبالتعرف  كرث  كبار  بأساتذة  االحتاكك 
وباجلزائر  بفرنسا  استثنائيني،  موسيقيني 
معهم  أحتفظ  والذين  تملسان،  مدينة  يف 
نفيس  أعترب  دامئا  كنت  جيدة.  بعالقات 
أكرث  بالنغم  أكرث  ومعيٌن  باملوسيىق،  شغوفا 
من اهمتايم بالنصوص، لذا فإين اهمت أكرث 

باآلالت.
 

باملغرب  املوسيقيني  من  للعديد  مبعايشيت 
واجلزائر، فإن االختالف الكبري الذي يسائلين 
وحيزنين، بني ما نقوم به يف املغرب وما جيري 
باجلزائر، أي أننا بوجدة أو حىت بالرباط، مل 
النغم  الغرنايط من حيث  الطرب  نطور كثريا 
أن  أيضا  وأجد  اجلزائريني.  لنظرائنا  خالفا 
مع  مقارنة  كثريا  يعاجل  مل  الغرنايط  الطرب 
موسيقات أندلسية أخرى مكوسيىق اآللة مثال.

يف نفس االجتاه، الحظت أن بعض املوسيقيني 
موسيقية  وثائق  يتوفرون حىت عىل  ال  بوجدة 
الذين  اجلزائريني  إخواننا  بعكس  مجسلة، 

كونوا، يف غالبيهتم، مجموعات خاصة. 

الدورة 25 للطرب الغرنايط لوجدة )يونيو 2017(، املنمظة من طرف وزارة الثقافة، 
وواكلة جهة الرشق، ووالية جهة الرشق، وجملس جهة الرشق وبلدية وجدة

شهادة
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مع الدكتور طه حدامحوزي تملسان

املوسيىق  عن  متفرع  موسييق   - نوع شعري  هو  تملسان  حوزي 
وتواجد  الغرنايط.  الشلك  عن  خاص  وبشلك  األندلسية  العربية 
احلوزي ميثل نوعا من »التخصيص املوسييق املجايل« الذي حيدد 
القريب،  املدينة واحلوزي يف احمليط  الغرنايط يف وسط  الطرب 

بيمنا العرويب والبدوي والغريب يف املجاالت الرتابية األبعد.
لكمة حوزي تتفرع من فعل »حيوز« أي »يفصل أو يعزل«، واليت 
حتيل إىل ضاحية قسنطينة، حيث يبدو أنه ظهر ألول مرة منذ القرن 
الذين مل يكن بإماكهنم  املهاجرون  ُيعزل  اخلامس عرش حيث اكن 

االستقــرار بالـمدينة 
فــي وقــتــها. وقـــد 
تطــور علــى غــرار 
باملـغــرب  املـلـحـون 
والزجــول بـتـونـس. 
هــذا  انـطـلـق  وقـد 
التيـار املوسييق من 
ضواحــي تلـمـسـان 
وانـتـشــر يف وسط 
السـاكـنـة احلرضية 
انطـالقـا مـن القـرن 
السابع عشـر. وهـو 
حاليا ميارس أيضا 
مدارس  طرف  مـن 
اجلزائر العـاصـمــة 
وقسنطينة )املالوف(. 

لوقهتا.  الدارجة  الشعبية  اللغة  باستعامل  أساسا  احلوزي  يمتزي 
لكن  لتملسان.  رفيعة  دارجة  بلغة  مكتوبة  النصوص  فإن  وهكذا، 
احلوزي يظل إنتاجا حرضيا عربيا. وجل فناين وشعراء هذا النوع 

مه بالتايل منتسبون ألماكن ذات رمزية بالنسبة لملدينة.
تأخذ قطع احلوزي شلك قصائد طويلة مكونة من أقفال وأدوار. ونغم 
احلوزي يستند عىل مثان صيغ جندها يف نوبة الطرب الغرنايط : 

موال، عرق، غريب، رمل املاية، جاراك، صياك، زيدان ومزموم.
بني  التقارب  ونقط  التشابه  من  العديد  هناك  النوبات،  عن  وفضال 
ذلك يف  نالحظ  أن  وميكن  منه.  يتفرع  الذي  والغرنايط  احلوزي 
املظاهر  يف  أيضا  أو  املوسيقية  والقواعد  املستعملة،  اإليقاعات 

امجلالية والبنيوية.  
ميكن القول بأن احلوزي بالنسبة للغرنايط هو بشلك ما اكلزجل 

بالنسبة لملوحش.

إن مبتكري هذا الشلك ينحدرون لكهم من تملسان وأهشرمه دون 
الفنانون  هؤالء  تأثر  وقد  وبنساهلة.  ترييك  وبن  بمنصايب  شك 
بالرتاث العريب األندليس لتطوير هذا التيار املوسييق اجلديد. غري 
أنه ميكن التأكيد بأن سعيد املندايس اكن أول شاعر شعيب ورائد 

هذا النوع املوسييق يف القرن السادس عرش.   
التارخي  منعطفا يف  احلوزي  مولد  يعترب  املوسييق،  الصعيد  عىل 
الثقايف، مكن من إغناء الرتاث املوسييق احلرضي باملنطقة املغاربية. 
التعبري  من  بالتايل  وموسيقيي احلوزي  عبقرية شعراء  مكنت  وقد 
وبنفـس طـريـقــة 
ولـكــن  سابقهيم 
الـمـــــــرة  هــذه 
باللسان الدارج.

الـتـحــــق  لـقـــد 
الـعــديـــد مـــــن 
الفنانيـن وطوروا 
الـتـيــــــار  هــذا 
ومــــن  الفـنــي. 
أهـمـهم، األستاذ 
أحـمــد حـمـيـدو 
الـذي كـتب حول 
النـص املـوضوع 
عـلـى مـوسـيـىق 
احلــوزي : »إنــه 
تعبـيـر حـر، فـي 
العمق والشلك، وهو يتوجه للقلب ولألذن ويبدو أن هناك رابط بينه 
واللكمة، يف  اإلنشاد.  بغرض  مؤلفة  أشعاره  لك  املوسيىق.  وبني 
األغاين، يه يف نفس الوقت موسيىق وأغاين، واإليقاع الشعري 

واإليقاع املوسيىق يتجمعان فيه، وختتلطان فيه بشلك وثيق«. 
شعب  ووديعا،  عاطفيا  َشعبا  »يظهر   : بكوشة  السيد دمحم  يقول 
وقصائده  بحسره  احلوزي  إن  والعملاء،  واملوسيقيني  الشعراء  من 
الرومانسية، تعبري عن تقليد فين قدمي وكذا عن منط عيش املجمتع 

احلرضي القدمي«.   
لقد أثر احلوزي بقوة عىل الشعيب. وتربز األمهية اليت حيظى هبا 
دورته  عرف  والذي   ،2006 سنة  احملدث  الوطين  املهرجان  عرب 
العارشة يف 2017 بقرص الثقافة بتملسان. ومتكن هذه التظاهرة 
سنويا من التأكيد عىل مدى حيوية هذا النوع املوسييق ويعبأ يف 

لك دورة العرشات من املغنني واملجموعات املوسيقية. 

يقدم املهرجان الوطين للحوزي لتملسان العديد من العروض 



جمعية زرياب، مجموعة الطرب الغرناطي لوالية وجدة

العديد  تنظمي  الرتاث عرب  التعريف هبذا  إىل 
يف  باملشاركة  وكذا  العمومية،  العروض  من 
املتعلقة  املواضيع  حول  واللقاءات  الندوات 

بالفن املوسيىق األندليس. 
 

مدرسة  امجلعية  أحدثت  آخر،  جانب  من 
لتعلمي موسيىق الغرنايط حيث يدرس العزف 
عىل خمتلف آالت وأغاين الطرب الغرنايط، 
األطفال حبيث  تكوين  اإلهسام يف  أجل  من 

يتواصل حب هذا الرتاث ويتسىن نرشه يف 
امجلعية  هذه  شاركت  وقد  الشباب.  أوساط 
من  العديد  يف  الكبري  بنشاطها  املعروفة 
يف  وخاصة  اجلهوية  واألحداث  التظاهرات 
دورات عديدة من مهرجان موسيىق الغرنايط 

بوجدة. 
مكا شاركت عىل الصعيد الوطين يف عدة مدن 
مع  اخلامس  )مبرسح دمحم  البيضاء  اكلدار 
 سايم املغريب ومبهرجان امللحون( وبالصويرة 
األطلسية(،  األندلسيات  ملهرجان  دورات   8(
جسملاسة  ملحون  دورات  من  العديد  ويف 
)مهرجان  ومكناس  والريصاين،  بأرفود 
ولييل(، وجفيج )مهرجان الواحات(، وباجلديدة 
)مهرجان امللحون( ويف العديد من التظاهرات 

األخرى.  

من  العديد  يف  كذلك  امجلعية  شاركت 
التظاهرات عىل الصعيد الدويل يف خمتلف 

الدول، عىل سبيل املثال :  

• اجلزائر )مهرجان املدحي لتملسان ووهران( ؛ 
• العراق )املهرجان الدويل لبابل( ؛

املغرب  أزمنة  تظاهرات  إطار  )يف  فرنسا   •
ومبعهد العامل العريب( ؛

• إسبانيا )هسرة دولية مبدريد(.  

إضافة إىل ذلك، شاركت امجلعية يف تجسيل 
العديد من الهسرات واألمسيات يف حمطات 

تلفزيونية وطنية مغربية. 

من   1986 فرباير  امجلعية يف  هذه  أنشئت 
ومغنيي  املوسيقيني  من  قليلة  طرف مجموعة 
هذا  التحمك يف  استطاعوا  الذين  الغرنايط 
صاحل.  الشيخ  املعمل  مبجاورة  النبيل   الفن 
امس  محتل  بداياهتا  يف  امجلعية  اكنت  وقد 
املرحوم  إىل  إحالة  صاحل«،  الشيخ  »مجعية 
املعمل الكبري الشيخ صاحل الذي سامه بشلك 
عىل  الغرناطية  املوسيىق  تمنية  يف  كبري 

صعيد مدينة وجدة.

لتصبح  التمسية  هذه  تغيري  ذلك، مت  بعد  من 
لوالية  الغرنايط  مجموعة  زرياب،  »مجعية 
وجدة« إحالة إىل أستاذ لك األزمنة زرياب، 

الذي وضع أسس النوبة األندلسية.

لقد اكن هدف إنشاء هذه امجلعية تكوين جوق 
متخصص يف أداء املوسيىق الغرناطية بشلك 
أمني حيافظ عىل تقاليد هذا الرتاث املوسييق 
باألساس  تعىن  حاليا  ويه  األندليس. 
بالبحث واحملافظة عىل هذا الرتاث املوسييق 
األندليس ونرشه بوجدة، ومصدرها الرئييس 
هو التقليد املنقول شفويا واليت وصلت عربه 
املسملني  األندلس  ألهل  املوسيقية  األشاكل 
التاريية  احلقب  هاجروا يف خمتلف  الذين 

من األندلس إىل املنطقة املغاربية. 

من جهة أخرى، هتدف امجلعية إىل املسامهة 
الكالسيكية  األندلسية  املوسيىق  تمنية  يف 
وأيضا  الشباب،  أوساط  يف  نرشها  وإىل 

أمحد فقري يرافق معرض
 »Entre nous, l’Oriental Marocain«

الذي يجشع جهة الرشق وفنانهيا 
مبعهد العامل العريب )يناير 2015(

oriental.ma - 2018 العدد 19 - ماي 38



oriental.ma - 2018 39العدد 19 - ماي

شهادة

هشد هذا الرجل الولوع بالغرنايط ومعره حاليا يفوق المثانني لك تطورات هذا 
الفن منذ االستقالل. وإىل جانب ولعه باملوسيىق، فإن هذا اإلطار السابق يف وزارة 

الشبيبة والرياضة يناضل أيضا من أجل املرسح ويف خمتلف امجلعيات الثقافية. 
وتستفيد دار الشباب ابن سينا بوجدة من خربته أيضا. 

ويبدو أن مفتاح اسمتراريته الفنية الطويلة هو نشاطه الثقايف اخلارق.  

خالل سنوات السبعينات حاولنا، أنا وعدد من 
األصدقاء الولوعني بالغرنايط، إحياء امجلعية، 
عىل  احلرص  مع  جديد  مكتب  بتكوين  فقمنا 
امجلعية   : األصلية  التمسية  عىل  احملافظة 
األندلسية للغرنايط. وقد اخرتنا مقرا للجمعية 
باستور  ساحة  قبالة  الاكئن  الثقايف  املركب 

استقطاب  جديد  من  استطعنا  وقد  احلالية. 
أصبحوا  الذين  الفنانني  من  والعديد  أعضاء 
يف  نقرتح  كنا  وقد  ذلك.  بعد  كبار  أساتذة 
البداية إضافة إىل الغرنايط أنشطة مرسحية 
لوسائل  تفتقد  آنذاك  امجلعية  واكنت  وأدبية. 

مالية ومادية للعمل.

الطرب الغرنايط بوجدة ابتداء من 
1921 بفضل الشيخ بن امساعيل 
الغرنايط  ملوسيىق  مجعية  أول  أحدث  الذي 
الفين.  النوع  هذا  هواة  من  العديد  ومجعت 
املغريب  الشعب  االستعامر، اكن  فرتة  وخالل 

والشعب اجلزائري جارين متقاربني.   
لقد تأثرت موسيىق الغرنايط باملنطقة الرشقية 
وبالتايل،  بوجدة.  استقروا  الذين  باجلزائريني 
من  واحد  آن  يف  تتكون  اكنت  امجلعية  فإن 
االستقالل  وبعد  ومغاربة.  جزائريني  فنانني 
والعودة الكثيفة للجزائريني لوطهنم، اخنفضت 
لعدة سنوات.  أنشطة امجلعية بشلك مملوس 
وبعد موت الشيخ صاحل، خلفه الشيخ الزموري، 

مث عبد احلق مريي، مث دمحم شعبان. 

ولع خشيص وبالطبع مجايع أيضا

بالنسبة يل، بدأت املوسيىق يف سن العرشين 
امجلعية  إنقاذ  يف  لملسامهة  التدخل  بغاية 
من  العديد  تواجه  اكنت  اليت  األندلسية 
الصعوبات واملساعدة عىل تأمني اسمتراريهتا. 

تطــور

أكـثـر من نـصـف قـرن مـن احلـيـاة 
الثقافـيـة اجلـمـعـويـة مـخـصـصــة 

أســاســا للغـرنـاطـي  
عبد القادر الواسيط
فاعل ثقايف مجعوي

أعضاء جوق السالم يف هسرة مرجتلة بني األصدقاء
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السيد  امجلعية حنو  اجتهت  الدمع،  عن  حبثا 
اهلواة  ومن  بوجدة  املزداد  عصامن،  أمحد 
آنذاك  اكن  والذي  الغرنايط،  للطرب  الكبار 
وزيرا أول لململكة. ومل يتأخر هذا األخري يف 
يف  املساعدة  ويف  امجلعية  مشاريع  متويل 
اقتناء عدد من اآلالت املوسيقية، ومهنا بيانو، 

وكذا جتهزيات املقر. 
وأجنزنا  ممصنا  عصامن،  السيد  من  بطلب 
وقد  وجدة.  مدينة  لفائدة  نشيدا   1978 سنة 
مفدي  اجلزائري  الشاعر  النشيد  لكامت  نظم 
الكبري دمحم  امللحن  تكفل  بيمنا  زكريا نفسه، 
بنعبد السالم بالتأليف املوسييق بالتعاون مع 
يف  جيد  جوق  عىل  نتوفر  كنا  وقد  امجلعية. 
هذه الفرتة وبذلنا ما يف وسعنا للقيام بتقدمي 
جيد. وقد اكن السيد عصامن يستدعينا للرباط 
للقيام بعروض وكنا أحيانا نشارك يف إحياء 

هسرات مبزنله.   

بني  خالفات  وقعت   ،1985 سنة  أنه، يف  إال 
مهنم،  جزءا  دفع  مما  امجلعية  مكتب  أعضاء 
وأنا من مضهنم، إىل االنحساب حفاظا عىل 
مسعة امجلعية وجتنب ضياعها. ومقنا بالتايل 
املوصلية  »امجلعية  جديدة  مجعية  بإحداث 
هلا  مقرا  اختذت  اليت  الغرنايط«،  للطرب 
للسيد  جلئنا  وقد  سينا.  ابن  الشباب  دار 
دمحم شعبان، إبن الشيخ صاحل، هرم الطرب 

جناحات  مجاهرية 
ومشالك حاكمة

امجلعية  ألعضاء  بالنسبة  بدأت  زاهرة  فرتة 
بداية  مثل  والذي  الغرنايط،  للطرب  املوصلية 
والدولية. وقد أحيت  الوطنية  انطالقة هنضهتا 
امجلعية مجموعة من احلفالت املوسيقية ببلدان 
واألردن  وسوريا  اكليونان  وغربية،  عربية 
والربتغال  واجنلرتا  واجلزائر  والبحرين 

واسبانيا وفرنسا.  

مكنت هذه العروض املختلفة من التعريف هبذا 
الذي اكن جمهوال متاما  املوسيىق  من  النوع 
بتلك البلدان. وقد شاركنا كذلك يف العديد من 
العروض مبختلف مدن اململكة وكذا باخلارج. 
عىل  معروفة  املوصلية  امجلعية  أصبحت  وقد 

الصعيد العاملي. 

أعضاء  بعض  التسعينات، اكن  ذلك، يف  بعد 
فقط  امجلعية  هتمت  أن  يف  يرغبون  امجلعية 
وقاموا  امجلعية  فغادروا  الغرنايط.  بالطرب 
النسمي  جديدة ويه مجعية  بإحداث مجموعة 
املوجودة حبي الزاري. وقد اكنت تضم فنانني 
املوسيقية  الساحة  عىل  دورا  ولعبت  جيدين 
الغرناطية، لكن مت حلها سنوات قليلة بعد ذلك.

تدريس  لتأمني  الرشقية،  باملنطقة  الغرنايط 
نتوفر  كنا  املوصلية،  الغرنايط. داخل  الطرب 
الصغار ومجموعة  : مجموعة  عىل مجموعتني 

الكبار.
أمحد  السيد  الكبار  مجموعة  يؤطر  اكن 
نرص  السيد  الصغار  ومجموعة  الطنطاوي 
لتأطري  ذلك  بعد  انتقل  الذي  شعبان،  الدين 
صغار النادي املوسييق التابع ملعمل اإلمسنت 

بالعيون الرشقية. 

أعضاء املجموعة األندلسية احملدثة سنة 1921 من طرف املرحو م الشيخ بن امساعيل

موسيقيو امجلعية املوصلية
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تعاون  عرب  إال  حيصل  أن  ميكن  ال  هذا 
هذه  الثقافة.  ووزارة  وامجلعيات  املوسيقيني 
وتعمل جممتعة  تقرر  أن  علهيا  اليت  املكونات 

من أجل الهنوض بالطرب الغرنايط. 

مكون أسـاسـي للهـويـة اجلهويـة

أريد أن أؤكد عىل حقيقة أن الطرب الغرنايط 
مل حيظ باملاكنة اليت يستحقها كإحدى دعامئ 
الثقافة لملنطقة الرشقية، سميا بسبب غياب أو 
اليت  الطبيعية،  الوصية  الثقافة،  وزارة  تراجع 
مل تضطلع بالدور الذي اكن ينبيغ أن تضطلع 
به. والطرب الغرنايط لن يتبوأ املاكنة الالئقة 
به كرتاث أصيل إال إذا أوىل املهنيون واهلواة 
عوض  واالحتاد  للعمل  األمهية  املستنريين 

املجازاة الفورية. 

املندوبية اجلهوية للثقافة يف وضع يحمس هلا 
الفين  النشاط  قطاع  وهيلكة  لتنظمي  بالتدخل 
ولتجشيع امجلعيات األكرث استحقاقا، برعاية 
تظاهرات تشارك فهيا امجلعيات ودمع اجلهود 
اليت تبذهلا هذه األخرية إلعادة التوجه لصورة 

تدهورت كثريا وبتقيمي معل بعض األخشاص 
الذين بذلوا الكثري من اجلهد. هناك حاليا عدد 
زائد من امجلعيات، يف حني أن القليل مهنا ذات 
مستوى جيد. نبحث عن المك أكرث من الكيف. 
إننا ال نقوم حىت بالمتيزي ما بني الفنانني ذوي 
الوسط  يندسون يف  وآخرين  الرفيع  املستوى 
من  الضعف،  هذا  وملواجهة  مادية.   ألسباب 
املهم الرجوع إىل املهنج الذي اكن متبعا يف 
السابق، بواسطة جلنة حتكمي قادمة من الرباط 
مث  امجلعيات،  وتقيمي  الفتحاص  وجدة  إىل 

تصنيفها حسب درجة االستحقاق.  

التعويضات  تكون  أن  ينبيغ  آخر،  جانب  من 
الفنية  القمية  حسب  للجمعيات  املقدم  والدمع 
بغية تجشيع اإلبداع وتطوير الطرب الغرنايط. 
مهشورتان  الرشق  وجهة  وجدة  مدينة 
باخلصوص بالطرب الغرنايط، ونادي املولودية 
الوجدية الريايض واملوسيىق الفللكورية... لكن 
مع األسف، مل يعد األمر اكلسابق. ومن املهم، 
إعادة االعتبار هلذه  العمل عىل  حسب رأيي، 
اجلوانب اليت تعترب جزءا ال يتجزأ من التارخي 

احمليل واجلهوي، وبالتايل من هويتنا.

أيضا  تواصلت  املوصلية،  امجلعية  داخل 
عن  فضال  أخرى  موسيقية  أشاكل  ممارسة 
الطرب الغرنايط جللب املزيد من األتباع. وقد 
تواىل العديد من الرؤساء يف تسيري امجلعية، 
مثل السيد طه حدام، وهو من الولوعني الكبار، 
وأمحد الطنطاوي وعبد ربه. غري أنه عىل إثر 
مشالك خمتلفة، انحسبنا من امجلعية مع بعض 
األعضاء، اكلسيد أمحد الطنطاوي الهشري. مث 
قام بعد ذلك السيدان أمحد الطنطاوي ودمحم 
حيدا بتأسيس كيان جديد مسي »مجعية ابن 

اخلطيب«، واليت مازالت تعمل.     
 

لتمثني  نفعية  غري  بصورة  حنن  معلنا  لقد 
الرتاث املوسييق الغرنايط ومحايته وإلعطائه 
انطالقة عاملية، مكا حصل ذلك بفاس، بالنسبة 
كبري  سنوي  حدث  عرب  األندلسية،  لملوسيىق 
من  العديد  ومشاركة  مخضا  جناحا  يعرف 
الدول. ولكن لألسف، حنن ما زلنا بعيدين عن 
بني  اخلالفات  بسبب  وخاصة  املستوى،  هذا 
وجدة  مدينة  صعيد  عىل  امجلعيات  خمتلف 
واملقاربات االقتصادية واملالية اليت ختتلف من 

مجعية ألخرى ومن خشصية ألخرى. 

حفلة كربى لفرق الطرب الغرنايط مبناسبة الذكرى الرابعة عرش للخطاب املليك 
بوجدة بتارخي 18 مارس 2003، احتضهنا مرسح دمحم السادس بوجدة
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للطرب الغرنايط بوجدة، وكذا عىل الصعيد 
الوطين يف العديد من املدن املختلفة، اكلدار 
أخرى  وحوارض  ومكناس  وفاس  البيضاء 

عديدة.  

وهبدف   ،2001 سنة  ويف  آخر،  جانب  من 
نقل هذا املوروث الثقايف املهم للغاية لألجيال 
واسمتراريته،  هيلع  احلفاظ  وتأمني  القادمة 
أنشأت امجلعية مدرسة تعىن بتلقني قواعد 

مكا  والفتيات،  للفتيان  الغرنايط  موسيىق 
خمتلف  عىل  العزف  بتعلميهم  كذلك  هتمت 

اآلالت املستعملة يف الطرب الغرنايط.
أطفال  تكوين  عن  املدرسة  هذه  تتوقف  ومل 
شغوفني هبذا الطرب وما زالت تواصل ذلك 

إىل اليوم.

صيـانـة  أجـل  ومـن  اإلجتـاه،  هـذا  فـي 
الرتاث املوسييق الغرنايط، حرص أعضاء 
نوبات  تقدمي  عىل  امجلعية 
الغرنايط  موسيىق  وقصائد 
مكـا عـملها إيـامه أساتذهتم، 
تعـملـوها مـن  الذيـن بدورهـم 
بن  الشـيـخ  الكبـيـر  األستـاذ 

امساعيل. 

الـجـمـعـيـة  تـضـطـلـع  مكــا 
اإلمساعيليـة بـدور بيداغـوجـي 
الـتـــدرج،  مـدرســة  عـبـر 
وباإلضافة إىل العروض اليت 
تقوم هبا، فهي تكرس جهدها 
عىل البحث يف لك ما له عالقة 
وتمثينه،  الغرنايط  بالطرب 
أوســاط  فـي  نـشـره  وكــذا 
بوجدة، وخاصة يف  امجلهور 
أوسـاط الشـبـاب، مــن أجــل 
مستقبال  اإلهسام يف هنضته 
اجلـهويــة  األصـعــدة  علــى 

والوطنية والدولية.   

أحدثــت الـجـمـعـيـة اإلسـمـاعـيلـيـة للـطـرب 
امجلعيات  أقدم  من  تعترب  اليت  الغرنايط، 
اليت تعىن باملوسيىق األندلسية عىل صعيد 
مدينة وجدة، سنة 1992 من طرف شقيقني، 
معر الساليم )املتوىف سنة 2016( والطاهر 
الساليم اللذان يعتربان من املولعني الكبار 
موسيقيان  أيضا  ومها  الغرنايط  بالطرب 
الفنانني  من  كبري  عدد  ويصحهبام  بارعان، 
واملوسيقيني املهشورين، عىل غرار املرحومني 

القادر  وعبد  الشيايش  غويت 
العلوي. 

يف إمس امجلعية، هناك إحالة 
امساعيل،  ابن  الشـيـخ  إلـى 
للطــرب  الكـبـيـر  األسـتـاذ 
أول  ومـؤسـس  الغـرناطـي، 
الغرنايط  ملوسيىق  مجعية 
والذي   ،1921 سنة  بوجدة 
تمنية  يف  كبري  بشلك  سامه 
وهنضة هذا املوروث املوسييق 
مدينة  صعيد  عىل  األندليس 

وجدة ولك جهة الرشق.    

ربـع  مـن  أزيـد  إىل  إضافـة 
النشاط، شـاركـت  مــن  قــرن 
من  كبري  عدد  يف  امجلعية 
ملوسيىق  املخصصة  األحداث 
الصـعـيـد  عـىل  الغـرنـاطـي 
اجلهوي، اكملهرجان السـنـوي 
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يف العروض مكا يف المتارين، ال ميكن بلوغ االمتياز 
إال بفضل ساعات طويلة من املامرسة



oriental.ma - 2018 43العدد 19 - ماي

شهادة

ترأس األستاذ هشيد امجلعية األندلسية قبل أن ينشئ مجعية نسمي األندلس سنة 
2005. ويظل هدفه األسايس هو مأسسة التقليد املوسييق الغرنايط : إنه مشتل 

املواهب املستقبلية يف هذا امليدان. والسيد هشيد، املولود بوجدة، بدأ هو نفسه 
مساره يف سن السابعة. وهذا املقال يوحض لنا كيف تتكون النخب املوسيقية للطرب 

الغرنايط جبهة الرشق.    

حب الطرب الغرنايط هو الذي جيمعهم. وقد 
وقبل لك  وأيضا  جديد  عامل  الكتشاف  قدموا 

يشء من أجل املتعة. 

شـعـبـة امـتـيــاز، 
تـتـم مـرحـلـة تـلو مـرحـلـة

وتوفرنا  تعملنا  بدأنا صغارا لكام هسل  لكام 
ويف  الغرنايط.  الطرب  لمتلك  قدرة  عىل 
موسيقيني  عندي يف مجموعيت  الصدد،  هذا 
بدؤوا الغرنايط بامجلعية منذ نعومة أظافرمه 
وكربوا مع هذا الفن. ومه اليوم آباء وأمهات 

وموسيقيون كبار شغوفون هبذه املوسيىق.
خالل تعمل الغرنايط، نبدأ مبرحلة هامة للغاية 
وهلذه  املوسيقية.  األذن  تمنية  مرحلة  ويه 
أو  الصوتية  باملجموعة  التالميذ  ُنلحق  الغاية، 
لألحلان  االسمتاع  من  ميكهنم  مما  الكورال 
املوسيقية  والنوطات  واألصوات  والنغامت 
والتأقمل مع خمتلف اآلالت، وبشلك مواز، تعمل 
خمتلف أناشيد وأشعار الطرب الغرنايط، ألن 
هلا معىن وتشري إىل مواضيع عدة اكلطبيعة 
املرحلة  وهذه  اإلهلي.  العشق  وحىت  واحلب 
تهسل كثريا عىل التمليذ تعمل أية آلة موسيقية 
املتعمل سيكون قد متلك  بعد، ألن هذا  يف ما 

اللحن الغرنايط وأصوات اآلالت. 

 مدرسـة موسيقـيـي الغرنايط : 
مشتـل لملواهـب والكفـاءات

 يـعتبـر مـشـتل مـوسـيـىق الغرنـاطـي إنـجازا
املنطلق  أنه  مبعىن  وأساسيا،  بسيطا 
وكذا  اخللف  بضامن  يحمس  الذي  الرضوري 
الالمادي  الثقايف  املوروث  هذا  اسمترارية 
أمهية  أويل  فإين  وهلذا،  هيلع.  واحملافظة 
لفائدة  وخاصة  مجعييت  داخل  للتدرج   كربى 
هلذه  متعطشني  يكونوا  أن  رشيطة  الشباب 
املوسييق  املوروث  هبذا  وشغوفني  املوسيىق 

األندليس.   

يف مجعييت، نستقبل تالميذ من لك املستويات 
ولك األمعار. لنا أطفال، فتيات وفتيان، معرمه 
وتعمل  الكتشاف  متعطشون  سنوات  مخس 
الطرب الغرنايط، ولكن هناك أيضا كبارا يف 
األربعينيات وحىت امخلسينيات. ومه ينحدرون 
أطباء وبعضهم  : بعضهم  من أوساط خمتلفة 
وآخرون  موظفون  أو  حرة  مهن  ميارسون 

ميهتنون التجارة. 

مشتـل لتكـويـن املبـدعـيـن اجلـدد 
فـي جمـال الطــرب الغـرنــاطـي  

معر هشيد
فاعل ثقايف مجعوي، 
ومقدم تلفزي

فتاة صغرية تتعمل العزف عىل آلة الطر
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املرحلة من تمنية  فضال عىل ذلك، متكن هذه 
الشغف هبذه املوسيىق. فطفل معره مخس أو 
عرش سنوات يسمتع هلذه املوسيىق باسمترار 
ويمترن مبزنله عىل األناشيد الغرناطية املمتزية 
بريق النصوص ومجال اللكامت، ال ميكنه إال 
املوروث  هذا  حسر  أمام  هنائيا  يستسمل  أن 

األندليس.

أذنا  التمليذ  يطور  عندما  األوىل،  املرحلة  بعد 
سوف  الغرناطية،  باملوسيىق  ويغرم  موسيقية 
يبدي رغبته يف تعمل العزف عىل آالت موسيقية. 
املوسيقية  الخشصية  تبدأ  املرحلة  هذه  ويف 
للتمليذ يف التكون والتطور. وانطالقا من هنا، 
واجنذابه  إحساسه  وحسب  بنفسه  يتجه  فهو 
وتهسيالته، حنو خمتلف اآلالت اليت مييل إلهيا 

وجتتذبه.

حنو تعمل اآلالت والعروض األوىل

علهيا  يقع  واليت  املطلوبة  الرئيسية  اآلالت 
اإلقبال أكرث، يه البيانو واملاندولني والعود.  

واخنراط التمليذ وكذا إرادة اآلباء، ألن الطرب 
الغرنايط هو تمكلة لدراسة األطفال. وحسب 
يلتحقوا  أن  التالميذ  لبعض  ميكن  جتربيت، 
يف  واملشاركة  للجمعية  املوسيقية  بالفرقة 

عروضها أمام امجلهور.
 

اهلدف الهنايئ لملشتل 
هو اسمترارية الطرب الغرنايط

هذا  وننقل  هبا  نتعمل  اليت  الطريقة  يه  هذه 
املوروث إىل الصغار، من أجل مضان دميومة 
هذا الفن واملسامهة بطريقتنا يف احلفاظ هيلع 

وتقيميه. 
تمليذا يف  ثالثني  حوايل  هناك  يف مجعييت، 
مدرسة املشتل، ترتاوح أمعارمه ما بني ستة 

وعرشين سنة.

معرفيت  نقل  املتعة يف  من  الكثري  معهم  أجد 
املوروث  هلذا  واحرتايم  عشيق  أيضا  ولكن 
صيته  ذاع  والذي  الرشق  جلهة  ينيمت  الذي 

عامليا. 

التمليذ  فهيا  يكون  اليت  اللحظة  يه  وهذه 
مستعدا لبداية تعمله العزف عىل اآلالت، ومن 
هذا الوقت نبدأ يف ختصيص دروس انفرادية 
ساعة  ملدة  التمليذ،  اختارها  اليت  اآللة  لتعمل 
املتوفر  الوقت  حسب  أسبوعيا،  ساعتني  إىل 
تمشل  وال  تقليدية  بطريقة  تمت  الدروس  لديه. 

الصولفيج. 

أمساء  بتعلميه  نبدأ  بالعود،  األمر  تعلق  إذا 
مير  مث  وفائدهتا،  األوتار  خمتلف  وأصوات 
لتعمل  هبا  يقوم  خمتلفة  متارين  إىل  التمليذ 

ومتلك اآللة. 

واالخنراط،  الخشيص  املجهود  يلعب  طبعا، 
وكذا املوهبة الذاتية للك تمليذ، دورا أساسيا 
يف تعمله. وينبيغ التوضيح بأن هذه الطريقة 
فقط  ويمت  املوسيقية،  اآلالت  لك  عىل  تنطبق 

تكييف الطريقة حسب طبيعة اآللة.

مفدة التدرج إىل مرحلة المتكن من إحدى اآلالت 
الخشصية،  باجلهود  رهينة  باألساس  تبىق 

مائة فنان يف الطرب الغرنايط، مهنم العديد من الشباب، جممتعون مبناسبة ختليد الذكرى العارشة للخطاب املليك 
بـوجـدة يــوم 18 مارس 2003

شهادة



جمعية هواة الطرب الغرناطي

أما بالنسبة للذين ال يسعون إىل إتباع مسار 
فين احرتايف، فإن امجلعية تعزتم منح هؤالء 
املبتدئني واملولعني إماكنية ممارسة هواية تسامه 

يف تشكيل خشصيهتم ويف منو ثقافهتم.  
فضال عىل ذلك، فإن امجلعية تكرس جهودها 
لتنشيط هسرات وحفالت لملوسيىق األندلسية 

عىل  والثقافية،  الدينية  املناسبات  يف خمتلف 
الصعيد اجلهوي، الوطين والدويل.  

عىل  للحفاظ  امجلعية  تعمل  أوسع،  بشلك 
املوروث الثقايف للطرب الغرنايط املغريب، مع 
تأمني حتديثه ونرشه يف األوساط امجلاهريية، 
مناجه  وفق  واألطفال  الشباب  لدى  وخاصة 

تربوية. 

شاركت امجلعية يف العديد من الفعاليات جبهة 
امجلعوي  الفضاء  تدشني  مكراسمي  الرشق، 
امللك دمحم  اجلاللة  من طرف صاحب  لوجدة 
كبريا  اهمتاما  خصص  والذي  السادس، 
ملجموعة األطفال، وأيضا خالل تدشني شارع 

ويل العهد األمري موالي احلسن.   
   

إضافة إىل ذلك، تشارك امجلعية بانتظام يف 
لوجدة  الغرنايط  الطرب  موسيىق  مهرجان 
وواكلة  للثقافة  اجلهوية  املديرية  تنمظه  الذي 
ثقافية مبناسبة  جهة الرشق وكذا يف أحداث 
باخلصوص  حصل  مكا  ودينية،  وطنية  أعياد 
قران صاحب  عقد  مبناسبة  االحتفاالت  خالل 

اجلاللة. 

الوطين  الصعيد  عىل  عروضا  امجلعية  تقدم 
مكا األمر بالدار البيضاء والرباط باخلصوص. 
حصل  مكا  اخلارج  يف  بعروض  تقوم  مكا 

بسفارة ليبيا مبوريطانيا.  

سنة  الغرنايط  الطرب  هواة  مجعية  أنشئت 
حسن  واألستاذ  الفنان  طرف  من   2002
والذي  الغرنايط  مبوسيىق  املولع  بلعرسي، 
إحداث  عند  سنة   18 معره  يتجاوز  يكن  مل 
وبالتايل، فقد اكن وسيبىق أصغر  امجلعية. 
رئيس مجعية للطرب الغرنايط مبدينة وجدة، 

وجهة الرشق وحىت عىل الصعيد الوطين. 

إضافة  عضوا  عرشين  زهاء  امجلعية  تظم 
ثالث  عىل  موزعني  متدرج  ثالثني  زهاء  إىل 
مجموعة  الصغار،  مجموعة   : مجموعات 
السيد  ويتكفل  الكبار.  ومجموعة  املتوسطني 

حسن بلعرسي نفسه بتدريس املوسيىق.

قدماء  أعضاَء  من  باألساس  امجلعية  تتكون 
امجلعية  غاية  اكنت  وقد  األندلسية.  للجمعية 
الغرنايط  ملوسيىق  املجد  سنوات  إحياء 
اكنت  اليت  الكبرية  النشوة  حلظات  وجتديد 

حتصل يف إطار امجلعية األندلسية.   

من جانب آخر، الزتمت امجلعية أيضا بمتكني 
موسيىق  وممارسة  اكتشاف  من  الشباب 
ثقايف  تراث  متلك  من  ميكهنم  مما  عريقة، 
طابعا  جذوره  تكتيس  والذي  فريد  المادي 
جهويا، ولكهنا تشع، حبمك التارخي واهلجرات، 
عىل الدول املجاورة، املغاربية واألوروبية، بل 
النوع من  العربية. وهذا  البلدان  وأبعد، عىل 
مهنية  ملسارات  واسعة  آفاقا  يفتح  اإلشعاع 

مرشقة. 
أوركسرتا الرابطة يف حفلة موسيقية 

حول األستاذ بلعرسي
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الاكتبة من مواليد مدينة وجدة من أرسة موسيقية. وقد اكنت مولعة يف البداية 
باآلالت الوترية، مث أصبحت العازفة اإليقاعية األوىل للطرب الغرنايط بوجدة. 

راشا طالبة يف احلقوق، والصولفيج ... والدربواك ... تعمل من أجل محاية وتمثني 
املوروث الغرنايط عرب البحث وتنويط النوبات.   

باسمترار  أتوقف  كنت  ألنين  واستمثاري 
أخرى  أو ألسباب  باإلعدادية  امتحانايت  أُلِعد 

خشصية.  

اكتشاف الدربوكة

املوسييق  مساري  يف  البارزة  النقط  إحدى 
اكنت يف بداية سنة 2000. فمبناسبة مهرجان 
املوسيىق  يف  للنساء  خمصص  بإشبيلية 
يف  ترغب  امجلعية  اكنت  والذي  األندلسية 
إيقاع.  عازفة  إىل  حنتاج  كنا  فيه،  املشاركة 
ولتكوين مجموعة الفتيات والنساء املوسيقيات 
هذه  يف  ألنه   – ومتثلنا  تشارك  سوف  اليت 
الفرتة اكن العبو الدربوكة فقط من الرجال – 
اضطرت امجلعية إىل تنظمي جلسات اسمتاع 
عازفة  اختيار  أجل  من  لملوسيقيات  صغرية 
إيقاع وكنت من بني اللوايت يتقن العزف عىل 

الدربوكة. وكنت قادرة عىل مسايرة اإليقاع. 
اآللة اكنت  البداية، كنت مرتددة ألن هذه  يف 
هذا  جتاوزت  ولكين  الفتيان،  اختصاص  من 
اكلسيد  أساتذيت،  مساندة  بفضل  احلاجز 
هشيد والسيد بنعبد اللـه، وبدأت أتقن تدرجيا 

العزف عىل الدربوكة.

كنت  فقد  إشبيلية،  إىل  الهناية  أسافر يف  مل 
عىل  احلصول  من  أمتكن  ومل  وقهتا  قارصة 
بعض  متابعة  واصلت  ذلك،  رمغ  الرتخيص. 
دروس الدربوكة إىل جانب املاندولني والقيثارة.

يف الواقع، اكن أول عرض يل كعازفة إيقاع 
سنة  بوجدة  الغرنايط  مهرجان  مبناسبة 
تقام  العروض  2002، حيث اكنت  أو   2001
عازف  يستطع  مل  )باريس(.  باري  لو  بسيمنا 
فُطلب  عارض،  مانع  بسبب  املشاركة  اإليقاع 
مين تعويضه. لقد اكن األمر غريبا بالنسبة يل 
وشعرت برهبة كبرية ألهنا املرة األوىل اليت كنت 
سأقدم نوبة اكملة بأجزاهئا امخلسة التقليدية 
فقط  ألعب  عادة  كنت  بيمنا  اإليقاع،  بواسطة 
بسبب  ومتوترة  قلقة  كنت  لقد  أجزاء صغرية. 
املسؤولية الكبرية اليت ُعهدت إيل وأيضا ألن 
مبجرد  اجلوقة.  يقود  من  هو  اإليقاع  عازف 
ومعاينيت  باري  لو  سيمنا  رحك  عىل  وقويف 
كبري  رعب  انتابين  بالقاعة،  الغفري  للجمهور 
بفضل  ولكن،  االنحساب،  عىل  وأوشكت 
تغلبت  وأرسيت  وأصدقايئ  أساتذيت  تجشيع 
عىل خويف وبدأت ألعب بالشلك الذي تعملته. 

وقد عزفت بشلك جيد. 

يجشعاين   والدَي  اكن  طفلة،  كنت 
األنشطة  خمتلف  ممارسة  عىل 
أو  مثال(  )السباحة  اكلرياضة  الرتفهيية، 
املوسيىق. وقد بدأت قصيت مع الغرنايط مكا 
لو أنين أختار وسيلة ترفهيية يف سن الثانية 

عرش بدار الشباب.  

املبادئ  يلقننا  لملوسيىق  أستاذ  عندنا  اكن 
األولية لملوسيىق، وعرب هذه الدروس اكتشفت 
لملوسيىق  عشيق  وجاء  الغرنايط.  الطرب 
وللطرب الغرنايط باخلصوص من أول نظرة، 
واكتشاف  التعرف  مسرية  وبدأت  يقال.  مكا 
األندليس،  املوسييق  النوع  هذا  حول  املزيد 
وهكذا التحقت يف سن الرابعة عرش بامجلعية 
األندلسية، حيث تلقيت قواعد الطرب الغرنايط 

من طرف األستاذ الكبري دمحم شعبان.  
 

لقد بدأت بتعمل املاندولني، مث تعملت القيثارة. 
األسبوع  يف  إثنني  درسني  أتلىق  كنت  وقد 
برفقة أخيت. كنت أعزف فقط مقاطع صغرية، 
إتقان  من  متكنت  تدرجييا حىت  أتعمل  وبدأت 
أنه يف  غري  والقيثارة.  املاندولني  العزف عىل 
مواصلة جهودي  أستطع  أكن  الفرتة، مل  هذه 

االسـتـثـنـايئ يضـبـط حياتـها 
الفنيـة، ومـوهـبـتـها كـامــرأة 

تعـزف علـى آلـة إيـقــاع  
راشا حنيين 
عازفة عىل آلة إيقاع 
مضن أوركسرتا مجعية الشيخ صاحل

حيمنا

شهادة
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منذ ذلك الوقت أصبحت أول فتاة تعزف عىل 
ُأجعب  وقد  الغرنايط.  الطرب  يف  إيقاع  آلة 
أساتذيت مبا مقت به ولك موسيقيي امجلعيات 
األوىل  لملرة  يروا  بأن  فرحني  اكنوا  األخرى 
الغرنايط  الطرب  يف  إيقاع  آلة  تلعب  فتاة 
بوجدة. يف هذه املرة األوىل اكن األمر صعبا 
عشيق  ازداد  ذلك،  بعد  ولكن  الواقع،  يف 

لإليقاع وانطلق مساري يف هذا املجال.  

اكتشاف الصولفيج أو النوطا

يف البداية كنت أخىش من آلة اإليقاع ولكهنا 
يه اليت منحتين املاكنة اليت أشغلها اآلن. فأنا 
أتقن هذه اآللة أحسن يوما بعد يوم، ولكن ما 
زلت أتعمل وأتطور. بقيت يف امجلعية األندلسية 
حىت سنة 2007، مث التحقت جبمعية أحباب 
الشيخ صاحل كعازفة عىل اإليقاع واملاندولني، 
ولكن أعزف يف الواقع عىل آلة اإليقاع. ومع 
العديد  يف  اليوم  غاية  إىل  شاركنا  مجعيتنا، 

من التظاهرات. 
  

عروضا  قدمت  الغرنايط،  الطرب  بفضل 
)مراكش،  املغربية  املدن  من  العديد   يف 
 الدار البيضاء، الرباط وفاس(، وكذا ببلدان أجنبية : 
العربية  اإلمارات  اجلزائر،  إسبانيا،  فرنسا، 
املتحدة، اخل. وقد شلكت هذه املشاراكت جتربة 
ممتازة اكتسبت بواسطهتا الكثري عىل الصعيد 
املوسييق والخشيص. من جانب آخر، جاورت 
تنقاليت، مما مسح  الفنانني خالل  من  العديد 
يل بأن أقارن نفيس مبوسيقيني آخرين وإبراز 

االختالفات يف ما بيننا.  

أي  تقليدية،  بطريقة  الغرنايط  الطرب  تعملت 
املقاطع.  خمتلف  عىل  والتدريب  باالسمتاع 
مل أكن أستطع قراءة النوطا املوسيقية، ولكن 
جيهلون  الذين  أجانب،  فنانني  شاهدت  ملا 
الغرنايط،  الطرب  يعرفون  وال  العربية  اللغة 
ويستطيعون عزف هذه املوسيىق انطالقا من 
التنويط فقط، شعرت ببعض الغرية من عملهم. 
ولذلك  الصولفيج  لتعمل  كبرية  رغبة  لدي  اكنت 
وجلت املعهد املوسييق، حيث تعملت، وما زلت 
عاملا  وجهي  يف  فتحت  اليت  النوطا  أتعمل، 

اجلزائريني  إخواننا  عند  بالوضع  قارنا  ما 
الذين مينحون أمهية كبرية هلذا املوضوع عىل 
مستوى لك أصناف وسائل اإلعالم إضافة إىل 
وحلسن  وغريها.  والندوات  الدراسية  األيام 
احلظ، توجد العديد من امجلعيات اليت تعىن 
واليت  املوسييق  املوروث  هبذا  فأكرث  أكرث 
ملدينة  الرمز  املوسيىق  هذه  حتديث  حتاول 

وجدة.
ما زال العديد من الناس يلطون بني الطرب 
األندلسية  املوسيقية  واألشاكل  الغرنايط 
املهم  من  إنه  رأيي  اخل. ويف  األخرى اكآللة، 
هذا  حول  خمتلفة  دراسية  أيام  تنظمي  حاليا 
املوضوع طوال السنة وليس فقط عىل هامش 

املهرجان السنوي للطرب الغرنايط لوجدة.
التحسيس  أنه من املهم  من جانب آخر، أظن 
هذه  وخاصيات  وتارخي  النوبات  مبختلف 
الشباب.  استقطاب  أجل  من  املوسيىق، 
املدارس  أطفال  تسهتدف  محالت  أن  وأظن 
هذا  كبري يف  بشلك  تسامه  قد  واإلعداديات 

املجهود. 
الغرنايط،  الطرب  تمنية  أجل  ومن  أخريا، 
الطرب  عروض  مضاعفة  رأيي  يف  املهم  من 
من  صغرية  مقاطع  لعزف  ولو  الغرنايط، 
عىل  واحلفاظ  الغرنايط  موسيىق  نرش  أجل 

التواصل مع امجلهور.  

موسيقيا جديدا. مكا بدأت أيضا يف تعمل آلة 
الصولفيج  فتح  وقد  سنوات.  أربع  منذ  العود 
أمايم حقوال أخرى : وقد بدأت أعزف مقاطع 
رشقية يف حني كنت سابقا منحرصة يف الفن 
الغرنايط. النوطا أو الصولفيج مهم جدا ألنه 
الغرنايط  الطرب  ميكن من احملافظة وتمثني 

عرب كتابة التقسميات.  

من أجـل جتـاوز النـفـور

الشباب غري منجذبني كثريا بالطرب الغرنايط، 
الذي يعتربونه ممال باملقارنة مع أنواع موسيقية 
أخرى عرصية، يف حني أنه تراث حقييق. وقد 
بإعطاء  قليال  حتديثه  الفنانني  بعض  حاول 
شلك جديد لبعض النوبات جللب الشباب، لكن 
الضعيف  االهمتام  هذا  اكف.  غري  يظل  هذا 
أيضا عن ضعف  ناجت  الغرنايط هو  بالطرب 
التواصل حول هذه املوسيىق : مفن الناذر أن 
نسمتع إىل مقطع موسييق غرنايط بالقنوات 
التلفزيونية. مكا أن إذاعهتا عىل أمواج اإلذاعة 
وحىت  األخرى.  األنواع  مع  باملقارنة  قليلة 
بوجدة  الغرنايط  للطرب  السنوي  املهرجان 
به  الذي حتظى  اإلعاليم  بالرتوجي  ال حيظى 

مهرجانات أخرى. 
ال مُينح االهمتام الالزم للطرب الغرنايط إذا 

امجلعية األندلسية مبهرجان الطرب الغرنايط بوجدة سنة 2008



جمعية نسيم األندلس

كبري  عدد  يف  امجلعية  شاركت  الغاية،  هلذه 
من الهسرات والتظاهرات يف العديد من املدن 
وكذا  فاس(،  البيضاء،  الدار  )الرباط،  املغربية 
وخاصة  الدول،  خمتلف  يف  مهرجانات  يف 
وإضافة  اخل...  وفرنسا،  وإسبانيا  باجلزائر 
يف  مرات  عدة  امجلعية  شاركت  ذلك  إىل 
قنوات مغربية وجزائرية.  تلفزيونية يف  براجم 
الرباجم  بنفسه  ينشط  هشيد  واألستاذ 

»أندلسيات« و»مقامات وموازين«،  التلفزيونية 
وحميب  هواة  واهمتام  بتقدير  حتظى  اليت 

املوسيىق األندلسية. 
حيمل  مهرجانا  سنويا  امجلعية  تنظم  أخريا، 
املهرجان  هذا  ويعرف  األندلس«.  »ربيع  إمس 
جناحا باهرا ألنه جيمع العديد من امجلعيات 
املوسيقية وفرق موسيقية وأساتذة كبار مغاربة 

وأجانب.   

 2005 سنة  األندلس  نسمي  إنشاء مجعية  مت 
معر  األستاذ  احلايل،  رئيهسا  من  مببادرة 
هشيد، أحد كبار املولعني مبوسيىق الغرنايط. 
وهو من مواليد وجدة سنة 1967، وله مسار 

مثري لإلجعاب ابتدأ يف سن السابعة عرش.
لوجدة،  املوسييق  باملعهد  أويل  تكوين  بعد 
تابع تطوير فنه جبوار أساتذة كبار يف الطرب 
بالطبع  وموهبته  كفاءته  منه  الغرنايط. جعلت 
وهو  األندلسية،  امجلعية  رئيس   ،1997 منذ 
الرافد الذي انبثقت منه غالبية فناين الغرنايط 

يف هناية القرن العرشين.   
اكن هدف مجعية نسمي األندلس مجع عشاق 
موسيىق الغرنايط، ولكن أيضا اإلهسام يف 
الذي  األندليس،  املوروث  هذا  وتمنية  هنضة 
للهوية  الرتاثية  املكونات  أحد  اليوم  أصبح 
الثقافية جلهة الرشق وملدينة وجدة باخلصوص. 
عىل  امجلعية  تعمل  إنشاهئا،  ومنذ  هكذا، 
اجلزء  هذا  عىل  واحلفاظ  والتعريف  التعلمي 
وهلذه  اجلهوي.  املوسييق  املوروث  من  اهلام 
يف  للتدرج  مشتال  امجلعية  وضعت  الغاية، 
أطفال  ويكون  يستقبل  الغرنايط  موسيىق 
من لك األمعار وكذا الكبار الذين يرغبون يف 
معايشة هذه املوسيىق عن قرب واملشاركة يف 

تمنيهتا. 
خلق  عىل  امجلعية  تعمل  آخر،  جانب  من 
التقاليد  هذه  إلستدامة  احلاجة  وحتفزي 
الطرب  ميدان  يف  البحث  ومتابعة  املوسيقية 
الغرنايط لدى اجليل اجلديد، من أجل تأمني 
اخللف وبالتايل مضان اسمترارية هذا النوع 
األندلس يف  نسمي  تسامه مجعية  املوسييق. 

الرتوجي للرتاث املوسييق األندليس. 
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شـهــادة

أجل، للطرب الغرنايط  مطرباته الهشريات، مكا أن هلذا الفن أساتذته. وعىل غرار 
ماريا اكالس بالنسبة لألوبرا األوروبية، فرثيا بلعرسي تتوفر عىل صوت ممتزي 

وأناشيدها ال يوجد ما مياثلها. هذه األصالة الفطرية، املكتشفة منذ الطفولة، واليت 
تعززت عرب معل شاق وولع باألسلوب الغرنايط، قادهتا بصورة طبيعية حنو مقم 

طرهبا. وهذه الهشادة، امتياز ناذر. 

صـوت اسـتـثـنــائـي 
فـي خـدمـة الطـرب الغـرنـاطــي، 

هـكـذا تـبـرز كـبـريـات املـنـشــدات  
ثريا بلعرسي

مجنة املوسيىق الغرناطية 

وبنفس الشلك، قام والدي بتجسييل بامجلعية 
األندلسية يف سن اخلامسة إىل جانب أخيت 
الكربى اليت اكنت تتابع دروسا هبا. لقد اكن 
يتعلق  ولوالدي  يل  بالنسبة  البداية  يف  األمر 
فقط بمتكيين من ممارسة هواييت املفضلة إىل 
يف  جيدا  ومؤهلني  ممتزيين  أخشاص  جانب 
امليدان. وبرسعة، أثرت االنتباه بفضل صويت 
الذي اكن يمتزي بإحساس خاص، مما أدهش 
أساتذيت بامجلعية وكذا امجلهور، سواء أثناء 

المتارين أو مبناسبة احلفالت املختلفة.
لقد بدأت بتعمل العود، مث المكان وبشلك مواز، 
القواعد  تعليمي  يف  الفضل  ويعود  اإلنشاد. 
دمحم  الكبري  الفنان  إىل  تدريج  وتوجيه 

شعبان.

من التكوين إىل الشغف، 
إنه صوت استثنايئ

الرتاث  هبذا  جدا  ولعت رسيعا  بدايايت،  بعد 
لتطوير  وسيلة  عن  وحبثت  األندليس  الثقايف 
سبل  عن  : حبثت  وقدرايت  موهبيت  وتشكيل 

وميكن  املرسح.  عىل  وأدايئ  حتسني صويت 
القول بأن موهبيت املمتزية فطرية ألن صويت 
اكن يحمس يل بشلك طبييع باإلنشاد بأسلويب 

اخلاص ودون أي جمهود تقريبا.  

الرصيد  من  أغنية  فهيا  ُأنِشد  مرة  لك  يف 
خاصة  نوعية،  نربة  أعطهيا  كنت  الغرنايط، 
لدن  من  كبريا  استحسانا  تلىق  فاكنت  يب، 

امجلهور.

وجدية  أرسة  يف  وترعرعت  ولدت 
لك  اكن  تقليدية،  ثقافة  ذات 
حضهنا  ويف  باملوسيىق،  ولوعني  أعضاهئا 
باملوسيىق  خاص  وبشلك  باملوسيىق  شغفت 

الكالسيكية واملوسيىق األندلسية.

مسار تقليدي بوجدة 
مبواكبة أرسية

اكن  المثانينات،  وبداية  السبعينات  هناية  يف 
من عادة األرس الوجدية احملافظة عىل تجسيل 
أبناهئا املولعني باملوسيىق الغرناطية بامجلعية 
نوعها يف  من  الوحيدة  اكنت  اليت  األندلسية 

هذه الفرتة.  

استقبلت هذه امجلعية عددا كبريا من أطفال 
الفرتة،  هذه  خالل  ونواحهيا  وجدة  وشباب 
اآلالت  خمتلف  ومتلك  تعمل  من  ومكنهتم 
وهذا  الغرنايط.  الغناء  وكذا  املوسيقية 
مهشورين  وفنانني  كبار  أساتذة  جبوار   لكه 

جبهتنا.   

لـقــد

ثريا بلعرسي يف هناية المثانينات
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يف معر اثين عرش أو ثالثة عرش سنة، كنت 
أول صوت نسايئ وطفويل استطاع أن يفرض 
الغرنايط  الطرب  ساحة  عىل  ويتألق  نفسه 
عىل الصعيدين اجلهوي والوطين وحىت عىل 

املستوى العاملي.  

االعتبار  من  وبكثري  كبري  باهمتام  لقد حظيت 
بالنظر ألنه يف تلك الفرتة اكن الرجال وحدمه 
من هيمين عىل هذا الشلك املوسييق وخاصة 
ماكنا  أجد  أن  يف  حجنت  لكنين  بوجدة. 
مما  حيهنا،  النخبوية  الدائرة  هذه  مضن  يل 
جشع العديد من الفتيات عىل إبراز قدراهتن 
وإشاعة  دمقرطة  بعد  فميا  ليمت  ومواههبن، 
عىل  حىت  األجواق،  يف  الفتيات  مشاركة 

مـن النـجـاح اجلـهـوي 
إىل االعـتـــراف الــــدولـي

استعملت  صيغيت  فإن  آخر،  جانب  من 
مكوسيىق مصاحبة لتحقيٍق إخباري حول حفل 
اجلزائري،  التلفزيون  بثه  بتملسان  كبري  قران 
الغرنايط  الطرب  بأن  بوضوح  يربهن  مما 
موروث مغاريب متقامس وحمبوب من طرف لك 

الساكنة، كيفام اكنت جنسيهتا.  
وقد أصبح الطرب الغرنايط بفضل هذا األداء 
الغرنايط  الطرب  وخاصة  ومهشورا  معروفا 

ملدينة وجدة. 

كبريا  جناحا  أمعايل  لك  عرفت  اللـه،  بفضل 
عند امجلهور. وقد سامهُت عىل طريقيت يف 
خمتلف  يف  الغرنايط  الطرب  وإشاعة  تمنية 
جانب  ومن  األوروبية.  وحىت  العربية  الدول 
الشلك  هذا  حتديث  عىل  دامئا  معلُت  آخر، 
إىل  الصوتية  ممزيايت  أدت  وقد  املوسييق. 
ومكن  الطرب  هلذا  للغاية  متفرد  طابع  إعطاء 
بالتايل من جتديد جزيئ إلدراك هذا املوروث 
الشباب  لدى  خاصة  وللجمهور،  املوسييق 

وخاصة الفتيات.

يف لك مرة كنت أنشد فهيا، اكن امجلهور يف 
حالة تأثر واندهاش من أداء فتاة يف الرابعة 
الكبري  األستاذ  أن  وأتذكر  معرها.  من  عرش 
قائال  األيام  أمحد بريو جاء لهينئين يف أحد 

بأنين أعيط طابعا ممتزيا للك نوبة أغنهيا. 

امجلعية  برفقة  شاركت،  آخر،  جانب  من 
املهرجانات  من  كبري  عدد  يف  األندلسية، 
خاصة  الدويل،  الصعيد  عىل  واملناسبات 
باجلزائر وإسبانيا )إشبيلية وغرناطة( وباملغرب 

يف مدن كثرية. 

إال أنه من بني لك األمعال اليت أديهتا، يبىق 
املليك  بالقرص  فيه  شاركت  الذي  العرض 
الشباب  لعيد  ختليدا   1990 سنة  بالرباط 
الثاين،  له احلسن  املغفور  ميالد  بعيد  احتفاء 
ما  وكنت  ذاكريت،  يف  رخست  اليت  الذكرى 

زلت طفلة حيهنا. 

الصعيد الوطين. وقد واصلت بلك شغف معيل 
يف امجلعية طوال فرتة شبايب. 

للطرب  الكثري  قدمت  الفين،  مساري  طوال 
الغرنايط، وقد حجنت يف نرش هذا املوروث 
لدى مجهور واسع مكا تدل عىل ذلك قصيدة 
»احلرم يا لوسر اللـه« اليت أنشدهتا مبرسح 
واليت   1994 سنة  بالرباط  اخلامس  دمحم 
النقل  جسل  وقد  املغربية.  اإلذاعة  جسلهتا 
ومتت  كبريا  جناحا  القصيدة  هلذه  التلفزي 
احملطة  عىل  رمضان  هشر  طوال  إذاعهتا 
وقد  أجنبية.  أخرى  مبحطات  وكذا  الوطنية، 
حمطة  تدشني  خالل  حىت  إذاعهتا  أعيدت 

التلفزيون السعودي عند افتتاح بهثا. 

ثريا بلعرسي يف حفل )هناية المثانينات(

شـهــادة



جمعية ابن اخلطيب للفن األصيل لوجدة

غريها، باملغرب مكا باخلارج، خاصة باجلزائر 
وفرنسا  واجنلرتا  والبحرين  وسوريا  واألردن 

واليونان وإسبانيا والربتغال.
يف سنة 2017، أجنزت مجعية ابن اخلطيب 
مع  ثقافيا  تبادال   Trans’culture ومجعية 

أجل  من  الفرنسية  فاندوفر  مدينة 
شارك  مكا  موسيقية.  مسابقة  تنشيط 
يف  اخلطيب  ابن  مجعية  موسيقيوا 
من  العديد  يف  لملوسيىق  ورشات 
مكا  املوسيىق.  ومدارس  اإلعداديات 
املوسيىق  من  ملزجي  حفال  نمظوا  أهنم 
مجموعة  مع  األندلسية  العربية 

 Trans’culture.

املجموعة  قامت   ،2017 يوليوز  يف 
»دروب  معرض  بتنشيط  املوسيقية 
املُقدس« مبعهد العامل العريب بباريس. 
العهد،  وبالرمغ من أن امجلعية حديثة 
فقد قامت جبوالت وحفالت يف خمتلف 
فقد  آخر،  جانب  ومن  الفرنسية.  املدن 
األفالم  من  العديد  موضوع  اكنت 

الوثائقية والرباجم التلفزيونية.

امجلعية،  موسيقيي  صيت  بفضل 
اإلذاعة  قنوات  من  العديد  اتصلت 
من  اخلطيب  ابن  جبمعية  والتلفزيون 
كقناة  املوسيىق،  هبذه  التعريف  أجل 
فــرنـسا،   TV5 الوثائـقـيـة،  اجلـزيـرة 
األولـى، 2M، العـربـيـة وقـنوات مغربية 

أخرى. 
ابن  مجلعية  الرئيسية  األهداف  تظل 
اخلطيب يه نرش هذا الفن والتعريف به، وكذا 
يف  العيمل  البحث  وتجشيع  هيلع،  احملافظة 
هذا املجال، وتكوين مشتل فين وعيمل وعقد 
اتفاقات مع امجلعيات املغربية واألجنبية اليت 

محتل نفس األهداف.    

األصيل  للفن  اخلطيب  ابن  مجعية 
ملدينة وجدة، اليت أنشئت سنة 2017، 
يف  املختصة  امجلعيات  إحدى  يه 
وخاصة  األندلسية،  العربية  املوسيىق 

موسيىق الغرنايط ومشتقاهتا.
نساء  اخلطيب  ابن  مجعية  تضم 
ورجاال من لك األمعار مولعني بالطرب 
وهو  اهلدف  نفس  وتتقامس  الغرنايط 
الغرنايط  موسيىق  عىل  احملافظة 

ونرشها عرب العامل.

يرتأس امجلعية السيد دمحم لزعر، مكا 
أن هلا رئيسا رشفيا يف خشص احلاج 
الكبري  املناضل  الواسيط،  القادر  عبد 

يف جمال الطرب الغرنايط.
تتشلك اللجنة املسرية يف نفس الوقت 
من موسيقيني حمنكني ومن مطلعني يف 
امليدان. وقد مارس لك األعضاء طوال 
الغرنايط  موسيىق  عديدة  سنوات 
داخل مجموعات أخرى وذلك منذ سن 

صغرية جدا.  

للجمعية  املوسيقية  الفرقة  يسري 
احلاصل  الطنطاوي،  أمحد  األستاذ 
والرتاث،  الفن  يف  دكتوراه  عىل 
املجال  هذا  يف  املرجعيات  أحد  ويه 

فإن  العريق،  الفن  هلذا  وِعشقا  املوسييق. 
املوسيقيني  مجموع  وكذا  الطنطاوي  األستاذ 
لنوبة  إتقاهنم  أجل حتسني  يبذلون جهودا من 
الغرنايط. وقد شاركوا يف خمتلف التظاهرات 
أو  الدينية  األعياد،  مبناسبة  والثقافية،  الفنية 

مجعية ابن اخلطيب للفن األصيل بوجدة 
أثناء أحد العروض
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أمحد الطنطاوي
أستاذ األدب العريب 
جبامعـة محمـد األول لوجدة
أستاذ املوسيىق واملدير الفين 
مجلعية ابن اخلطيب

باملوسيىق  شغوفة  عائلة  من  وينحدر  وجدة  مواليد  من  الاكتب 
غاية  إىل  رأسه،  الدرايس مبسقط  مساره  أجنز اكمل  التقليدية. 

حصوله عىل دكتوراه الدولة يف موضوع املوسيىق األندلسية. 
بدأ تدرجه املوسييق سنة 1970 ومعره عرش سنوات، وهو حاليا 
فميا  غزير  وهو  فروعها.  وخمتلف  األندلسية  النوبة  ويؤدي  ينشد 
عىل  يعمل  مكا  واخلارج.  باملغرب  واحلفالت  احملارضات  يص 
الرتوجي والتعريف بالطرب الغرنايط وكذا بالرتاث الثقايف جلهة 
الرشق. وينتظر أن يصدر عنه قريبا مؤلف حول الطقوس والتقاليد 

القدمية لساكن وجدة.

األنـدلـسـيـة أهـم اآلالت املـوسيقيـة التقليـديـة والعـصريـة في املوسيقى   

تستعمل العديد من اآلالت املوسيقية يف الطرب 
منذ  واستعمل  جدا  قدمي  بعضها  الغرنايط، 
بداية هذا التيار املوسييق. وقد مت إدخال آالت 
أخرى يه أقل ِقدما يف هذه املوسيىق خالل 
القرنني األخريين. ومن جانب آخر، فقد حاول 
بعض األساتذة إدماج آالت أخرى، غري أن هذه 
اآلالت ال تتالءم دامئا مع املوسيىق الغرناطية 
اكألكورديون عىل سبيل املثال. وُتستعمل عادة 

يف املوسيىق الغرناطية اآلالت التالية :

الناي
آلة النفخ هذه واليت تمسى أيضا الكصبة أو 
أيضا حفل، يه عىل شلك أسطواين حيتوي 
ميكن  حيث  حتت،  وثالثة  فوق  ثقب  ستة  عل 
الثقب  خمتلف  بإغالق  الصادر  الصوت  تغيري 
)لتغيري املقام املوسييق، عىل عازف الناي أن 
يتوفر عىل مجموعة من آالت الناي، لك واحدة 
معوما  نوبة.  لك  تالمئ  حمددا  مقاما  تقابل 

تستعمل سبعة نايات(.
    

العود
يه آلة وترية من نوعني، العود الرشيق والعود 
النوع األول مند قرون يف  العريب. ويستعمل 
هناك  اكنت  البداية،  )يف  الغرنايط  الطرب 
األستاذ  يقوم  أن  قبل  مزدوجة،  أوتار  أربعة 
ويزاد  اخلامس،  الوتر  بإضافة  زرياب  الكبري 

بعد ذلك وتر سادس(. 
 

العود )العريب(
غالبا  )يستعمل  مزدوجة  أوتار  أربعة  يضم 
بقسنطينة  وباخلصوص  املغاربية  البلدان  يف 
نظريه  عن  يمتزي  وهو  العامصة(  وتونس 
الرشيق بصندوقه ذي احلجم الصغري نسبيا.

الكويرتة
آلة  مكوناهتا  من  الكثري  يف  اآللة  هذه  تشبه 
العود، وتمتزي عهنا بزند أو رقبة أطول وحبجم 
صندوق أصغر )ويه تضم أيضا أربعة أوتار 
يف  األساسية  العنارص  أحد  إهنا  مزدوجة(. 

تأليف املوسيقات الغرناطية والصنعة.
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القانون 
وهو  طاولة،  عىل  السيتار  من  نوع  القانون 
ويمت  مثلثا.  وترا  وعرشين  أربعة  عىل  يتوفر 
العزف بوضع اآللة عىل طاولة خاصة أو عىل 
ركبيت العازف. ويمت العزف عرب مترير ريشات 
متصلة فميا بيهنا بواسطة ما يشبه حلقات من 

النحاس والفضة غالبا.  

الدربوكة
الشلك مع  تقليدية، أسطوانية  وإيقاع  نقر  آلة 
جبلد  مغطاة  ويه  القمة.  من  أوسع  قاعدة 
من  أو  معوما(،  خروف  )جلد  ممدد  حيواين 
مفتوح.  الضيق  اجلانب  أن  حني  المسك، يف 
جند  ولكن  الفخار،  من  مصنوعة  عادة  ويه 
واألملنيوم  النحاس  من  مصنوعة  آالت  أيضا 
وحىت من احلديد املصبوب )يف أجواق الراي 
أو الشعيب عىل سبيل املثال(. واستعامل هذه 
اآللة يف املوسيىق األندلسية حديث نسبيا ألن 
استعامهلا مل يبدأ إال يف القرن املايض، لتحتل 
املوسيىق  تأليف هذه  برسعة ماكنة هامة يف 
بنقرة يف وسط  »بوم«  )حنصل عىل صوتني، 

اآللة و«تاك« يف جنباهتا(.  

الطر
احلجم  ومن  دائري  أخرى شلكها  إيقاعية  آلة 
املتوسط، وتتوفر مساحهتا اجلانبية عىل صنوج 
حناسية، مع قاعدة تتكون من جلد ممدد غالبا 
وقد  المسك.  من  أيضا  ولكن  املعز،  جلد  من 
استعملت هذه اآللة قبل الدربوكة مبدة وتلعب 
دورا مهام يف املوسيىق األندلسية، ألهنا متكن 
الطر،  آلة  )عىل  املوسيىق  إيقاع  ضبط  من 
اجللد  عىل  بالنقر  »بوم«  صوت  عىل  حنصل 
الصنوج  عىل  بالرضب  »تيك«  وصوت  املمدد 

النحاسية(.

الرباب
األندلسية،  املوسيىق  أساسية يف  آلة  الرباب 
املرصان،  من  غليظة  أوتار  عىل  تتوفر  ويه 
يكون  قد  )الرباب  قوس  بواسطة  علهيا  يعزف 

أصل المكان(.
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اجلوق الغرنايط

أو فرقة موسيقية  تنوعا يف اآلالت املمكلة. وهكذا، فإن جوقا  الغرنايط  تستوجب موسيىق 
تتكون من العديد من املوسيقيني : من 10 إىل 12 فنانا يف احلد األدىن، إىل 40 فردا، وحىت 

50، حسب احلدث، ومساحة الرحك، اخل.
بعض اآلالت ال بد مهنا يف جوق للطرب الغرنايط، وخاصة اآلالت اإليقاعية اكلطر والدربوكة، 
وكذا اآلالت الوترية )الرباب، املاندولني، العود، الكويرتة والمكان( إضافة إىل الناي. وميكن 
للعديد من اآلالت تمكلة ومرافقة هذه اآلالت األساسية، ومهنا البيانو، الباجنو، القانون، المكان 

الكبرية، الشيلو، الكنرتوباس، القيتارة وآالت موسيقية عرصية أخرى.
بغية حتسني  اآللة  نفس  عازيف  من  العديد  أن حيرض  الغرنايط، ميكن  الطرب  داخل جوق 
املوسيىق، إال بالنسبة آلالت اإليقاع، حيث ال ميكن جتاوز عازَفنْي. وبالنسبة مجلالية التقدمي، 
يمت ترتيب الفرقة عىل شلك صفوف من 10 عازفني، خمتارين وفق اآلالت، مع وضع املنشدين 

أو املغنني يف املقدمة معوما.

المكان
تعزف  الصغري  ذات احلجم  الوترية  اآللة  هذه 
يف  تستعمل  بدأت  وقد  قوس،  بواسطة 
التاسع  القرن  بداية  يف  األندلسية  املوسيىق 
املوسيىق  يف  عزفه  تقنية  وختتلف  عرش. 
حيث  الغربية،  الطريقة  مع  مقارنة  األندلسية 
يوضع عىل الركبة بشلك غالبا معودي وميرر 

العازف القوس بشلك أفيق عىل األوتار. 

المكان الكبرية
يه أكرب قليال من المكان وهو يوجد بصورة 

تقريبا دامئة يف أجواق املوسيىق األندلسية.

الفيولونسيل أو الشيلو
يه أكرب من المكان الكبرية. نضعها بني الركبتني 

ويوضع عنقها أو زندها عىل كتف العازف. 

الكونرتوباس
لكن  النقر،  إيقاعات  وترافق  تتبع  ما   غالبا 
استعامهلا يف املوسيىق األندلسية يظل قليال بل 
بسبب  ولوجيستية  ألسباب معلية  تناقص  ويف 
جحمها الكبري الذي جيعل نقلها حمفوفا باملخاطر.

القيتارة
العامل،  تداوال يف  األكرث  اآلالت  بني  من  إهنا 
ويه تتكون من ستة أوتار وخانات عىل مستوى 
الزند : يف املوسيىق األندلسية تستعمل فقط 
املوسيىق  ظهرت يف  اليت  التقليدية،  القيتارة 
األندلسية يف القرن املايض، بني األربعينيات 

وامخلسينيات. 

الباجنو
زند  مع  أمرييك،  أصل  من  الوترية  اآللة  هذه 
قويا  صوتا  تصدر  ويه  القيتارة.  زند  يشبه 
جدا، ويه يف الغالب من اخلشب أو املعدن، 
)حاليا  حيواين  أصل  من  ممدد  جبلد  مغلف 
تستعمل أكرث فأكرث مواد تركيبية(. هناك أنواع 
أوتار.  ستة  أو  مخسة  بأربعة،  الباجنو،  من 
قيتارة،   - )الباجنو  الباجنو  من  نوعني  ومنزي 
احلجم  ذو  ماندولني   - والباجنو  األكرب جحام 
املوسيىق  غالبا يف  يستعمل  والذي  األصغر، 

التقليدية األندلسية باملغرب واجلزائر(. 

األنـدلـسـيـة أهـم اآلالت املـوسيقيـة التقليـديـة والعـصريـة في املوسيقى   
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املاندولني
السنيرتا، ويه يف شلك  بإمس  أيضا  تعرف 
تتوفر عىل  إيطايل،  أصل  من  قيتارة صغرية 
أربعة أوتار مزدوجة تعيط صوتا حادا. مُيزي 
بني شلكني من املاندولني أو السنيرتا، األوىل، 
ذات جحم صغري، تتوافق مع المكان، والثانية 
الكبرية.  المكان  مع  وتمتاىش  قليال  أكرب 
املاندولني من بني اآلالت الدخيلة عىل املوسيىق 
ماكنة  احتلت  ما  رسعان  لكهنا  األندلسية، 
مهمينة يف التأليف املوسييق، وخاصة بالنسبة 

للغرنايط والصنعة.

املاندول
الوترية  اآللة  هذه  تمتزي  املاندولني،  عائلة  من 
حبجم أكرب وزند أقرص من زند القيتارة. هناك 
العديد من أنواع املاندول اليت ختتلف حبسب 
عدد األوتار )جند آالت من أربعة ومخسة وستة 
أساسا  اآللة  هذه  وتصنع  مزدوجة(.  أوتار 
إىل  ودخلت  منشؤها  يعود  حيث  باجلزائر 

املوسيىق األندلسية خالل القرن املايض.

البيانو
األندلسية  املوسيىق  يف  اآللة  هذه  استعامل 
جديد باملقارنة مع آالت أخرى، لكنه رمغ هذا 

اإلحقام احلديث، فإنه توافق بشدة 
مع هذه املوسيىق )يستعمل العديد 

من أنواع البيانو يف املوسيىق 
األندلسية، إال أنه يالحظ 
استعامل مزتايد لآلالت 

الكهربائية، أو اإللكرتونية، 
ألسباب معلية نظرا حلجم 
ووزن البيانو التقليدي(.  
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شـهــادة

تمسى  دائرة  من  الغرناطية  النوبة  ترتكب 
فاصل، ويه مكا يدل إمسها فرتة فاصلة )مل 
تعد موجودة حاليا(، مث فاصل بالعزف يمسى 
يف  هو  الذي  الصنعة،  مستخرب  أو  مشالية 
تأيت  مث  إيقاع.  بدون  موسيقية  قطعة  الواقع 
التويشية، ويه مدخل موسييق، وكذا األجزاء 
امخلسة الرئيسية واملتتالية : ْمصدَّر، بطاحيي، 

درج، انرصاف، خالص.  

ْمصدَّر إيقاع بيطء 4 عىل 4، بطاحيي أرسع 
4، مث  4 عىل  أيضا مزيان  ولكنه  من ْمصدر 
أيضا من  درج وهو أرسع من بطاحيي وهو 
مزيان 4 عىل 4، مث انرصاف، الذي هو إيقاع 
نسبيا رسيع يوصف باملهزوز أو املكرس، والذي 

هو من وزن 5 من 8 أو 6 من 8.
أخريا خالص، املمتزي بإيقاع رسيع جدا بهناية 
حادة وهو 6 من 8. ولك جزء من هذه األجزاء 
يسبقه  خالص،  باستثناء  للنوبة،  األساسية 

توطئة أو افتتاح موسيىق يمسى كريس. 
     

إىل  إحالة  نوبة   24 هناك  اكنت  البداية   يف 
الـ 24 ساعة اليت تشلك اليوم، ولك نوبة حتيل 

عىل ساعة حمددة للهنار أو الليل :

1- الذيل ؛
2- جمنبة ؛

3- أحيسن ؛
4- الرمل ؛

5، 6- رمل عشية ؛
7- غريب ؛

8- الصيكة ؛
9- الرصد ؛

10- رصد الذيل ؛
11- مزموم ؛

12- مايه ؛
13- عراق ؛

14- رهاوي ؛
15- جاراك ؛

16- غريبة احلسني ؛
17- مايا فريغ ؛

18- زيدان ؛
19- اصهبان كبري ؛

20- اصهبان صغري ؛
21- العشاق ؛

22- احسني عرشان ؛
23- احسني األصيل ؛ 

24- احسني الصبا.

تألييف  نظام  األندلسية  الغرناطية 
زرياب  الكبري  األستاذ  أنشأه 
الكبري  أستاذه  أمعال  من  مستلهام  باألندلس 
يف املوسيىق الرشقية إحساق املوصيل. لقد 
وضع زرياب أناشيد يف النوبة عىل عدة أبيات 
من األوزان والقافية واألناشيد املختلفة، ولكن 

بنغمة واحدة تمسى »مقام«.   
بإشبيلية  بقرطبة وطليطلة، مث  الغرنايط  ظهر 
بإفريقيا  انترش  املدن،  هذه  ومن  وغرناطة. 
صنعة،  باجلزائر  النوبة  وتمسى  وباملغرب. 

وبتونس مالوف وباملغرب الغرنايط.

للنوبة قواعد صارمة : وحدة األسلوب )مقام(، 
املوسيقية.  احلراكت  وتنوع  اإليقاعات  تنوع 
واملقام تعاقب مثان طبقات ينهتي دامئا بالطبقة 
اليت بدأ هبا : مثال إذا بدأنا بالـ »دو«، فيجب 

أن نهني بالـ »دو«. 
تبدأ القطعة يف الطرب الغرنايط دامئا بشدو 
إيقاعات  فشيائ  شيائ  ُتدرج  مث  إيقاع،  بدون 
اإليقاعات  مث  الثقيلة،  اإليقاعات  أوال  خمتلفة، 
مت  وقد  النغمية.  اإليقاعات  وأخريا  املتوسطة 
قرون عديدة ومتت  منذ  التسلسل  اعمتاد هذا 

احملافظة هيلع إىل يومنا هذا.  

النوبة

نـوبـات ومـقـامـات الغـرنـاطـي : 
بـنــاٌء عـِالــم 

دمحم الغيدي
رشيك مؤسس مجلعية التواصل
املدير الفين مجلعية زرياب

الاكتب أحد الرصوح احلية للطرب الغرنايط جبهة الرشق. وقد بدأ مساره منذ 
الطفولة وواصل تكوينه عىل يد األساتذة الكتساب فنه وصقله. وقد اعتاد عىل 

التظاهرات الفنية الكربى، مكا أن متكنه الواسع أهله لتقدمي عرض مفصل لملعارف 
اليت متكن اهلاوي املتنور من إدراك البعد العيمل هلذه املوسيىق العاملة.  
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الذيل مع جمنبة لرنى كيف ميكن  لنأخد مثال 
عزف نوبة متوأمة. نبدأ بتوشية وْمَصدر الذيل، 

مث نناوب بني مقام الذيل وجمنبة :

• تويشية الذيل ؛
• مصدر الذيل ؛
• مصدر جمنبة ؛

• بطاحيي جمنبة ؛
• بطاحيي الذيل ؛

• درج الذيل ؛
• درج جمنبة ؛

• انرصاف جمنبة ؛
• انرصاف الذيل ؛
• انرصاف جمنبة ؛

• خالص جمنبة ؛
• خالص الذيل. 

التويشية واملصدر األول، وكذا اخلالص األخري 
ينبيغ أن يكونوا دامئا من نفس املقام.

هذه  مقام  عىل  أحيانا  نغين  النوبة،  وخلمت 
األخرية »قادرية« اليت تتكون من بيتني اكملني 
بقواعد  هلام  صلة  ال  ونصهام  موسيقامها 
املايه،  : جراك، رمل  قادريات   8 النوبة. هناك 
زيدان، العرك، الصياك، مقنطره، موال، جمنبة.

ناقصة.   12 مهنا  نوبة،   16 إال  اليوم  يبق  مل 
وقد مت االستغناء عىل بعض النوبات، ومت دجم 
املقام  نوبات أخرى من نفس  العديد مهنا مع 

لتمثيهنا. والنوبات الاكملة يه :

• الذيل عىل نربة موال ويه نربة »دو« ؛
• جمنبة عىل نربة زيدان، ويه نربة »ري« ؛
• احلسني عىل نربة عراق، ويه نربة »ال« ؛

هو  الذي  املايا،  رمل  نربة  املايا، عىل  رمل   •
نربة »ري« ؛

• رمل عىل نربة زيدان، الذي هو نربة »ري« ؛
• غريب عىل نربة عراق وهو نربة »ال« ؛

• زيدان عىل نربة زيدان، وهو نربة »ري« ؛
• رصد عىل نربة رمل املايا، وهو نربة »فا« ؛
• مزموم عىل نربة مزموم وهو نربة »يم« ؛

• السياك عىل نربة الصيكة، ويه نربة »دو« ؛ 
• رصد الذيل عىل نربة موال، ويه نربة »دو« ؛ 

• مايا عىل نربة موال، ويه نربة »دو«.  

من النوبات األربعة الناقصة، حيث مل يبق إال 
االنرصاف وأحيانا اخلالص، هناك : اجلراك، 
العراق، موال، وغريبة احلسني. ويتوزع توقيت 

النوبات اكلتايل :

• الصيكة، الرصد ومزموم بعد الظهر ؛
• الرمل، ما بني السادسة والثامنة مساء ؛

• رمل املايه، بني الثامنة والعارشة ليال ؛
• احسني، بني العارشة ليال ومنتصف الليل ؛

• الذيل وجمنبة، بني الساعة احلادية عرش ليال 
والواحدة صباحا ؛

والثانية  الليل  منتصف  بني  زيدان،  غريب،   •
والنصف صباحا ؛

والثالثة  والنصف  الثانية  بني  الذيل،  رصد   •
والنصف صباحا ؛

•املايه، بني الثالثة والنصف صباحا واخلامسة 
صباحا.

ولكن  منفرد،  بشلك  والصيكة  احسني  ُتعزف 
بعض النوبات ميكن أن تكون مزدوجة كـ الذيل 
مع جمنبة، ورمل املايه مع املايه، والغريب مع 
رصد  مع  واملايه  مزموم  مع  والرصد  زيدان، 

الذيل. 

حياة من املوسيىق األندلسية

عائلة  من   1959 سنة  بوجدة  الاكتب  ولد 
بدون  القيثارة  عىل  العزف  بدأ  حمافظة. 
معمل يف سن احلادية عرش. وقد اكن ولعه 
كبريا باملوسيىق األندلسية. بعد ذلك، التحق 
سنة  الغرنايط  للطرب  األندلسية  بامجلعية 
1970، حيث تعمل مبادئ هذه املوسيىق، مث 
األستاذين دمحم  جانب  إىل  مداركه  صقل 

الزموري ودمحم شعبان.
خالل هذا املسار، احتك بالعديد من أساتذة 
مما  اآللة،  وموسيىق  األندلسية  املوسيىق 
مكنه من تعزيز معارفه ومتكنه. السيد دمحم 
مجلعية  املؤسسني  األعضاء  من  الغيدي 
التواصل سنة 1985، اليت أصبحت اليوم 
منذ  الفين  مديرها  وهو  زرياب،  مجعية 
الذي  املوسييق  مساره  وخالل  إنشاهئا. 
يناهز نصف قرن، شارك السيد الغيدي يف 
عدد كبري من املهرجانات والهسرات باملغرب 
)الرباط، الدار البيضاء، فاس، تازة، ولييل، 
دورات  لك  وكذا يف  وشفشاون،  الصويرة 
مهرجان الطرب الغرنايط لوجدة منذ إحداثه 
اجلزائر،  )إسبانيا،  وباخلارج   )1987 سنة 

العراق، سويرسا، الربتغال وسوريا(.  

األستاذ دمحم الغيدي يف حفل



بدون صانع لآلالت املوسيقية، تكون وجدة 
يتمية موسيقاها. وقد مكنت مبادرة مقاول 
منذ  دمحم،  أب  قويدر،  املهدي  هو  شاب 
باملدينة  الفنانني  تثبيت  من  عقود،  بضعة 
بتوفري صناعة حملية عن قرب وذات جودة. 
إنه معل يضطلع به تقين ماهر وأيضا من 
عن  فضال  اجليد،  الغرنايط  الطرب  هواة 

كونه هو نفسه فنان. إهنا فرصة مواتية بالنسبة لوجدة. 

بوجدة مـحمد قـويـدر، الصـانـع األول والـوحـيـد لآلالت الـموسيقيـة   

من   ،1932 سنة  بوجدة  قويدر  املهدي  ولد 
وجدة.  إىل  القدمي  من  أصوهلا  تعود  عائلة 
وقد ترعرع يف حضن أرسة متواضعة، وسط 
ضوايح  متزي  اكنت  اليت  واحلقول  البساتني 
مدينة وجدة آنذاك. وجكميع األطفال يف هذا 
الزمان، التحق بالكتاب القرآين ليتعمل مبادئ 
القراءة والكتابة قبل أن يلتحق مبدرسة ابتدائية 

معومية. 

أثناء شبابه، اضطر أن يعمتد أوال عىل نفسه 
لتأمني مصدر عيشه. وهكذا تعمل عدة مهن يف 
عيشه  كسب  من  اليت متكنه  والنجارة،  البناء 

وأيضا من تكوين خشصيته.

عائلية  روابط  وبفضل  امخلسينات،  بداية  يف 
الذي  كرزازي  إبراهمي  املرحوم  األستاذ  مع 
يعترب أحد رواد الطرب الغرنايط بوجدة، ومع 
املرحوم بلقامس شكيب، وهو أيضا فنان كبري 
يلتحق  سوف  الغرنايط،  الطرب  جمال  يف 
إبراهمي  األستاذ  أسسه  الذي  السالم  جبوق 
سوى  الفين  مديره  يكن  مل  والذي  الكرزازي 

وراد بومدين.  
قواعد  املجموعة  هذه  إطار  يف  تعمل  وقد 
بفضل  املوسيقية،  معرفته  ومنى  املوسيىق 

<<<هؤالء األساتذة االستثنائيني.           
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بوجدة مـحمد قـويـدر، الصـانـع األول والـوحـيـد لآلالت الـموسيقيـة   

املهدي قويدر، 
أب 

دمحم قويدر ، 
هنا بورشته 
لصناعة آلة 
العود، حيث 

كون إبنه منذ 
نعومة أظافره
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الذين  الفرقة  يف  أصدقائه  من  بطلب 
اكنوا يف حاجة لدرايته التقنية بالنجارة، اكن 
بعض  بإصالح  مرارا  يتلكف  قويدر  املهدي 
اآلالت املوسيقية املعطوبة إثر حادثة أو بسبب 
آالت  صنع  يف  تدرجييا  بدأ  وهكذا  القدم. 
العود،  أوال وحبذر يف صنع  بدأ  وقد  بنفسه. 

مث املاندول. 

آلة  صنع  يف  بدأ  الوقت،  ببعض  ذلك  بعد 
املوسيىق  وتستعمل يف  التومبا،  تمسى  قرع 
نفسه  قويدر  املهدي  وجد  وهكذا  الغيوانية. 
يصنع خمتلف أنواع اآلالت. وقد اكن الصانع  
جهة  لك  املوسيقية يف  لآلالت  والوحيد  األول 

الرشق خالل  الستينات والسبعينات. 

قام أيضا بعرض إجنازاته يف خمتلف املعارض 
بفاس، الدار البيضاء، مكناس وأاكدير، وكذا 
يف خمتلف املعارض املنمظة عىل صعيد مدينة 

وجدة.

حىت  املهنة  هذه  قويدر  املهدي  السيد  مارس 
قويدر  واستمل جنله دمحم   1999 سنة  وفاته 

املشعل بعد ذلك. 

>>>

محمد قويدر، الصانع األول والوحيد لآلالت املوسيقية بوجدة

oriental.ma - 2018 العدد 19 - ماي 60



جمعية خلود النسوية

الشلك  هبذا  الشغف  تتقامسن  كن  واللوايت 
يف  الرغبة  وحتدوهن  األندليس  املوسييق 
إنشاء أول مجعية من هذا القبيل جبهة الرشق. 
عضوا.  عرش  إثين  حاليا  خلود  مجعية  تضم 
أيضا  تشغل  اليت  ساليم  غزالن  وترأهسا 
مهام املديرة الفنية. هتدف امجلعية إىل تمنية 
عرب  علهيا  واحملافظة  الغرناطية  املوسيىق 
تجشيع النساء والشابات باخلصوص املهمتات 

هبذا النوع من املوسيىق. 

باملوازاة، تقوم امجلعية بتأمني أنشطة تكوينية 
يف  وفتيات(  )فتيان  والشباب  األطفال  لفائدة 

خمتلف اآلالت املوسيقية املستعملة يف الطرب 
ومقامات  نوبات  قواعد  ُتدرس  مكا  الغرنايط 

الغرنايط.

األحداث  من  العديد  يف  امجلعية  شاركت 
والهسرات عىل الصعيد الوطين، إضافة إىل 
مبناسبة  اكالحتفاالت  التظاهرات،  من  العديد 
يوم املرأة، ومناسبة 100 موسييق للغرنايط 
منذ  النسوية  خلود  تعمل مجعية  اخل.  بوجدة، 
إنشاهئا عىل احملافظة وتمثني موروث الطرب 
الغرنايط ومن أجل نرشه يف أوساط الفتيات 

والنساء.

ُتعىن مجعية خلود النسوية بالطرب الغرنايط. 
عن  تمتزي  فهي  إمُسها،  ذلك  عىل  يدل  ومكا 
بايق مجعيات مدينة وجدة اليت هلا نفس الغاية 

بكوهنا نسوية خالصة.

بالفعل، فهي امجلعية الوحيدة من نوعها بلك 
النساء  من  أعضاهئا  لك  اليت  الرشق  جهة 
العزف عىل  تتقن  من خمتلف األجيال، واليت 
أمه اآلالت املوسيقية املستعملة يف هذا النوع 

املوسييق، ومتتلك قواعد النوبة الغرناطية.   
النساء  من  مجموعة  امجلعية  هذه  َأَسست 
من  خترجن  اللوايت  املوسيقيات  والفتيات 
الغرنايط  ملوسيىق  اإلمساعيلية  امجلعية 

غزالن ساليم يف حفل
تستعد فنانات مجعية خلود النسوية لولوج ماكن احلفل مع املجموعة املوسيقية للجمعية
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إضــــــاءات

يعترب الاكتب املوسيىق أداة للتمنية عىل صعيد اجلهات مكا عىل مستوى 
األقطار. وهو يضع اإلنتاج املوسييق يف منطق الصناعات الثقافية اليت تستغله 

ويوحض، بدليل التجربة، بأن الرثوات واالستخدامات تنتج عن تقيمي أمثل لعمل 
الفنانني. وتَفحُص احمليط الدويل يؤكد القوة اجلهوية الاكمنة... للطرب الغرنايط 

باخلصوص. والنجاح االقتصادي مير عرب تطور العقليات.

الصـنـاعـات الثـقـافـيــة،
حامـل جـيـد للتـنـمـيـة اجلـهـويــة

األستاذ دمحم إيدز
باحـث يف الرتاث الثقايف والتمنية
جامعـة مـحـمـد األول، وجــدة

لفتـرة
• الكتاب والصحافة ؛

• المسيع البرصي والوسائط الرمقية ؛
• التصممي واخلدمات اإلبداعية.

بني  تقاطع  نقطة  يف  الثقافية  الصناعة  توجد 
نفس  يف  متكن  ويه  والثقافة.  االقتصاد 
عىل  احملافظة  وكذا  ثروات  خلق  من  الوقت 
»منتجات  محتل  ويه  هبا.  واالرتقاء  الثقافة 
وعلهيا  وثقافية   / أو  فنية  صبغة  هلا  ثقافية« 
الرئيسية  واخلاصيات  باسمترار.  تتجدد  أن 
هلذه املنتجات يه اإلبداع واألصالة من أجل 
االستجابة لطلب يتطور غالبا برسعة ويصعب 

كثريا توقعه.  

تتوفر  الشاسع،  احلقل  هذا  وبفضل  هكذا، 
 : اثنتني  خاصيتني  عىل  الثقافية  الصناعات 
فهي تدر ماليري الدوالرات من املداخيل سنويا 
رمغ ظرفيات اقتصادية صعبة اكألزمة الدولية. 
والرباجم  األفالم  وبفضل  آخر،  جانب  ومن 
واإلصدارات  الكتب  وإصدارات  التلفزيونية 

عىل شبكة االنرتنيت، مكا أهنا متكن املجاالت 
تأمني  وبالتايل  ثقافهتا  إشاعة  من  الرتابية 
تقترص  وال  هبا.  واالرتقاء  وتمثيهنا  محايهتا 
قميهتا  عىل  فقط  الثقافية  الصناعات  أمهية 
االقتصادية، لكهنا محتل أيضا هويات وتقاليد 

ثقافية وقميا أخالقية.

الصناعية  للشعب  خالفا  الثقافية،  الصناعات 
التمنية  بني  التوفيق  من  متكن  التقليدية، 
هبا.  واالرتقاء  الثقافة  وتمثني  االقتصادية 
وبالفعل، تحمس املنتجات الثقافية من احملافظة 
أنه،  حني  يف  الثقايف،  بالتنوع  واالرتقاء 
باملوازاة، ميثل إنتاج هذه املنتجات مصدرا ال 

يسهتان به خللق فرص الشغل والرثوة.   

الدراسات  وبتعدد  المثانينات،  من  ابتداء 
والتحاليل حول العالقة بني الثقافة والصناعة، 
حول  إحصائية  معطيات  قواعد  إنشاء  وكذا 
املتقدمة  الدول  من  العديد  وعت  املفهوم، 
باإلماكنات الاكمنة ووضعت سياسات وبراجم 

الثقايف  للرتاث  ُينظر  اكن  طويلة، 
األندلسية  املوسيىق  مثل  الالمادي 
فقط مكوروث ينبيغ احلفاظ هيلع وناذرا كأداة 
والرثوات.  لملداخيل  مدرة  االقتصادية  للتمنية 
ومع ذلك، ومع ظهور مفهوم الصناعة الثقافية 
 : كثريا  األمر  تغري  فقد  املفهوم،  هذا  وتطور 
فالرتاث الثقايف أصبح مؤهال اقتصاديا هاما 
وفرصة أكيدة للتمنية االقتصادية واالجمتاعية 
للدول  بالنسبة  خاصة  والرتابية،  والبرشية 

النامية.

ما يه الصناعات الثقافية اليوم ؟

تمشل الصناعات الثقافية عددا من القطاعات. 
وقد احتفظت منمظة اليونسكو بستة قطاعات 

يه :

• الرتاث الثقايف والطبييع ؛
• فنون الرحك واالحتفال ؛

• الفنون البرصية والصناعة التقليدية ؛
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لالنعاكسات  اعتبارا  النشاط  هبذا  لالرتقاء 
اليت  التمنية  ولفرص  الضخمة  االقتصادية 

توفرها الصناعات الثقافية. 

الصـنـاعــات الـثـقـافـيــة 
تـســاهـم فـي الـتـنـمـيــــة

يف هذا االجتاه، أعد مؤمتر األمم املتحدة حول 
الصعيد  عىل  دراسات  عدة  والتمنية  التجارة 
أمهية  عىل  يشددان  تقريرين  وأصدر  العاملي 
الصناعة الثقافية يف تمنية االقتصاد العاملي. 
اإلنتاجات  هذه  عرفته  الذي  المنو  ويؤكد 
كون   األخرية عىل  السنوات  وانتشارها خالل 
الصناعات الثقافية متثل فرصة كبرية بالنسبة 
للدول النامية اليت تبحث عىل تنويع أنشطهتا 
يف  المتوقع  عىل  حترص  واليت  االقتصادية 
يف  األنشط  حاليا  يعترب  الذي  السوق  هذا 

االقتصاد العاملي.
 

بفضل تمنية الصناعات الثقافية، تعترب الثقافة 
ألسباب متعددة أداة مثالية للتمنية االقتصادية 
بالنسبة للعديد من الدول : أوال، فهي ال تتطلب 
بعكس  الوضع  معقدة  أو  ملكفة  استمثارات 
أساسا  حتتاج  يه  مث  األخرى،  الصناعات 
أمر  وهو  الثقافية،  املوارد  تعبئة  عىل  للقدرة 
يف متناول الدول غري املصنعة. وحسب تقارير 
مؤمتر األمم املتحدة حول التجارة والتمنية، فإن 
الصناعة الثقافية حتتاج لقدر يسري من الدمع 
العمويم )يف املتوسط 1,7% من املزيانيات(، 
الداخيل  الناجت  من   %6 إىل   2 متثل  لكهنا 
االستمثارات  وتمكن  الدول.  من  للعديد  اخلام 
يف  الثقافية،  الصناعة  لوضع  الرضورية 
وتعزيز  التكوين  جانب  إىل  التقنية  البنيات 

قدرات الفاعلني يف الصناعة الثقافية. 
من جانب آخر، وبفضل االستمثارات املنخفضة 
يف  الصناعة  هذه  فإن  املتطلبة،  والوسائل 
مستواها  يكون  اليت  النامية،  الدول  متناول 
الصنايع ضعيفا أو منعدما يف الغالب. وقد 
للعديد من هذه الدول مصدرا  تصبح بالنسبة 
استمثارات كبرية، لكن ثروات وفرص شغل حمدثةهاما للتشغيل وللرثوة، وتحمس مثال باستقطاب 
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إضافة إىل ذلك، ُتدجِم ِحَرف الصناعات الثقافية 
أخشاصا من أمعار وحاالت وتكوينات خمتلفة 
والعاملة  الذايت  التشغيل  تطوير  وتسامه يف 

املستقلة وكذا بروز املقاوالت الصغرية جدا.
مكا أن الصناعة الثقافية حتفز إدماج النساء، 
أكرث كثريا من القطاعات التقليدية، ومتثل بذلك 
فرصة لعمل النساء بالبلدان النامية، وبالتايل 
حماربة  يف  تسامه  مكا  املايل،  استقالهلا 

الفقر. 

تمنية  عىل  إجيابيا  الثقافية  الصناعات  تؤثر 
احلال  إنه   : امللحقة  القطاعات  من  العديد 
بالنسبة للسياحة الثقافية، اليت تدر عدة ماليري 
من الدوالرات عرب العامل، أو األحداث الثقافية 
بالنسبة  للوجهة  اختيار  عامل  تعترب   اليت 
الصناعة  تعترب  مكا  السياح.  من   %30 لـ 
الثقافية حافزا لالقتصاد عىل الصعيد العاملي، 
حمراك  يعد  الثقافية  املنتجات  توزيع  ألن 

لالبتاكر. 
  

الصناعة  هذه  حتتل  املزيات،  هذه  بفضل 
االقتصادية  التمنية  ماكنة مهمة يف سياسات 
النامية.  للدول  بالنسبة  خاصة  واالجمتاعية، 
ال  الصناعة  هذه  كون  االختيار  هذا  ويربر 
تتطلب استمثارات ألن معظم املنتجات الثقافية 
تعمتد باألساس عىل االبتاكر، حيث أن اإلنتاج 
بذاته ال يلكف اليشء الكثري، إذا ما استثنينا 

قطاع السيمنا. 

هذه الوضعية حتفز بروز مقاوالت صغرية جدا 
تجشع التشغيل الذايت لدى الشباب والنساء، 
مع توزيع منصف للرثوات وخلق مناصب شغل 
مزية  التصنيع  مينح  آخر،  جانب  ومن  قارة. 

حملاربة العمل املومسي.

بعد اجمتايع وجممتيع  
وبرشي وحىت سيايس

حيفز تصنيع الثقافة التمنية االقتصادية ولكن 
أيضا التمنية االجمتاعية والبرشية. 

بالفعل، وإضافة إىل القمية املضافة االقتصادية 
اليت مسح هبا تصنيع الثقافة، يلعب التصنيع 
بالثقافة مبختلف  دورا هاما جدا يف االرتقاء 
تكون  أن  رشيطة  تقيميها،  ويف  أشاكهلا 

املنتجات الناجتة عهنا قابلة للتسويق بالطبع :

• تعزيز المتاسك االجمتايع بتعبئة املجموعات 
من أجل احلفاظ عىل الثقافة وتدبريها ؛

• تدعمي الرصيد االجمتايع لملجموعات ؛
• خلق شعور باملسؤولية ؛

• إرساء الثقة بني أفراد املجموعات ؛
لملشاركة  احمللية  املجموعات  أهايل  تعبئة   •

يف تمنية املجاالت الرتابية.   

الثقافية متثل  الصناعة  فإن  ذلك،  إىل  إضافة 
الثقافات  بني  التفامه  إلرساء  كبرية  مزية 
لتفسري  وسيلة  وكذا  باالختالفات  واالعرتاف 
مكا  الثقافية.  واملامرسات  املختلفة  األشاكل 
تستطيع الصناعة الثقافية أن توفق بني احلفاظ 
والتقيمي واالرتقاء بالثقافة مع تمنية اقتصادية 
أكيدة، موازاة مع جتنب تدمري وتشويه بعض 
األشاكل الثقافية املهددة أو اهلشة أحيانا، ال 

سميا يف مواجهة ثقافات أخرى.  

التمنية  فيه  تتوافق  ال  الذي  الوقت  يف 
مع  األخرى  الصناعات  ألنواع  االقتصادية 
وهتدد  والبرشي  االجمتايع  الواقع  تعقد 
الصناعة  تمنية  فإن  الثقافية،  والقمي  اهلوية 
أوىل  بدرجة  البرشية  التمنية  تيرس  الثقافية 
البرشي يف مسارات  للعامل  األولوية  وتعيط 
برتسيخ  أيضا  يحمس  وهو  التمنية.  وأهداف 
اهلوية الثقافية، ويضمن حرية التعبري الثقايف، 

والكرامة اإلنسانية والرفاهية.

تقيمي ضعيف باألقطار النامية

رمغ اإلماكنات الاكمنة للصناعات الثقافية، ما 
زالت هذه األخرية مهمشة يف سياسات التمنية 
الدول،  من  للعديد  واالجمتاعية  االقتصادية 
وخاصة النامية مهنا وبشلك أخص بإفريقيا.  

جزء من الكتلة املالية اليت تدرها السوق العاملية 
الصناعة  إن  الثقافية.  للصناعات  الضخمة 
االقتصادات  أمه  من  حاليا  يه  الثقافية 
إنه قطاع يعرف منوا   : العاملي  عىل الصعيد 
مضطردا ويهشد دينامية قوية ومنوا متواصال 

منذ بروزه يف المثانينات.

من جانب آخر، فهو يعد من القطاعات الواعدة 
ومناصب  املضافة  القمية  خلق  حيث  من  جدا 
املصنعة  غري  للدول  بالنسبة  وخاصة  الشغل، 
وضعهتا  اليت  اإلحصائيات  وحسب  والنامية. 
الناجت  من   %3 القطاع  هذا  ميثل  اليونسكو، 
النامية.  للدول  بالنسبة  العاملي  اخلام  الوطين 
للدول  بالنسبة   %7 إىل  أحيانا  يصل  وهو 
أيامنا  يف  الصناعة  هذه  وتمتوقع  املتقدمة. 
كإحدى أقوى الصناعات عىل الصعيد العاملي.

يف سنة 2015، بلغ رمق معامالت الصناعات 
الثقافية  أزيد من 250 2 مليار دوالر أمرييك 
عرب العامل، وهو دخل يفوق كثريا دخل العديد 

من القطاعات األخرى كقطاع االتصاالت. 

الصناعات الثقافية حتدث الكثري 
من فرص الشغل املتنوعة

صعيد  عىل  أيضا  الثقافية  الصناعات  تمتزي 
القطاعات  أفضل  من  تعترب  فهي   : التشغيل 
العاملني  عدد  يبلغ  حيث  التشغيل،  حيث  من 
أي  العامل،  عرب  مليون خشص   49 زهاء  هبا 
صناعة  قطاع  أو  املواصالت  قطاع  من  أكرث 
خشص،  مليون   25 تشغل  اليت  السيارات 
موزع باخلصوص بني أوروبا والواليات املتحدة 

األمريكية واليابان. 

من جانب آخر، فهو من القطاعات اليت توفر 
للشباب  بالنسبة  الشغل  فرص  من  عدد  أكرب 
الذين يقل معرمه عن 29 سنة. وبالفعل، ميثل 
يف   %19,1 سنة  و29   15 بني  ما  األجراء 
نسبة  ويه   : األجراء  مجموع  من  املتوسط 
أكرب من نسبة القطاعات االقتصادية األخرى. 
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هبذه املوسيىق، فإن منوها يتعرث سواء وطنيا 
أو عىل الصعيد العاملي، من جهة، بسبب ضعف 
االهمتام، خاصة من طرف الشباب، ومن جهة 
يعمتدون  األخشاص  من  القليل  ألن  أخرى، 
 : للدخل  رئييس  مكصدر  الطرب  هذا  عىل 
املغريب هلم  بالرشق  الغرنايط  فناين  فغالبية 
مهن ومصادر دخل أخرى وميارسون إذا هذه 
املوسيىق أساسا بسبب عشقهم وشغفهم هبذا 

املوروث الرتايث.  

األساسية.  البنيات  يف  نقص  أيضا  يجسل 
أساسا  توجد  التعلمي  مدارس  فإن  وبالفعل، 
مالمئة  أماكن  عىل  تتوفر  ال  اليت  بامجلعيات 
لملامرسة املوسيقية وحىت لمتارين املجموعات 
املوسيقية. ومن جهة أخرى، نالحظ أيضا غياب 
مقاوالت مهمتة بالطرب الغرنايط، ألن غالبية 

الفرق املوسيقية تنتظم عىل شلك مجعيات.

يف  اإلبداع  عىل  الوضعية  هذه  تجشع  ال 
هذا  تمنية  ويؤثر سلبا عىل  الغرناطية،  النوبة 

التيار املوسييق، مما ميثل هتديدا عىل صعيد 
احلفاظ هيلع وتمثينه. 

هذا النقص ينعكس أيضا عىل عدد األحداث 
والتظاهرات الذي يظل حمدودا واليت غالبيهتا 
هذا  ويف  موسيقية.  وأمسيات  مهرجانات 
االجتاه، نالحظ أيضا نقصا كبريا يف إنتاجات 
أقل  وبشلك  العادية  احلوامل  عىل  الغرنايط 
عىل احلوامل الرمقية احلديثة )أقراص مدجمة، 

علب مجموعات، اخل.(. 

من األسايس حاليا اعتبار الصناعات الثقافية 
إىل  الرامية  واملسايع  الرؤى  خمتلف  يف 
تقيمي وتمنية الطرب الغرنايط بفضل الفرص 
الكبرية اليت توفرها هذه املوسيىق من حيث 
المنو االقتصادي واالجمتايع، ونقص البطالة 
وتجشيع  والنساء  للشباب  بالنسبة  خاصة 
ينبيغ  آخر،  جانب  ومن  الذايت.  التشغيل 
العموميني  الفاعلني  بني  مشرتكة  جهود  بذل 
للصناعة  املختلفة  املكونات  لتمنية  واخلواص 
والتوزيع  واإلنتاج  واإلبداع  الرتبية   : الثقافية 

واالسهتالك.

تمنية  تجشيع  املهم  من  أخرى،  جهة  من 
املقاوالت الثقافية وحتويل امجلعيات املوسيقية 
كدمع  التدابري  خمتلف  بواسطة  مقاوالت  إىل 
املقاوالت الصغرية جدا واملقاوالت الفردية عرب 
المتويل الصغري وكذا امتيازات رضيبية. وجيب 
أن يواكب هذه اإلجراءات دمع للفنانني وللفنون 
وكذا  واملقاوالتية  التقنية  القدرات  تعزيز  عرب 

بواسطة تجشيعات لتمنية القطاع اخلاص.  

الصناعات  يف  الغرنايط  الطرب  إدماج  إن 
التمنية  بني  التوفيق  من  متكن  قد  الثقافية 
االقتصادية املرغوبة بإحلاح والتمنية البرشية. 
األسس  هذه  عىل  تستند  موسيىق  بروز  وإن 
أنشطة  وتجشيع  الرثوات،  خلق  ستؤمن 
اقتصادية، موازاة مع مضان تمنية اجمتاعية 
هذا  عىل  احملافظة  يف  حامسة  ومسامهة 

الرتاث الثقايف الالمادي الفذ وتقيميه. 

حفسب إحصائيات مؤمتر األمم املتحدة حول 
التجارة والتمنية، فإن حصة السوق اإلفريقية 
من  أقل  متثل  العاملي  الثقايف  االقتصاد  يف 
يف  ترتكز  السوق  هذه  بأن  العمل  مع   ،%1
وهذه  إفريقيا.  وجبنوب  إفريقيا  مشال  بلدان 

الوضعية ناجتة باألساس عن :

األساسية  البنيات  يف  االستمثار  ضعف   •
املناسبة لوضع صناعة ثقافية ؛

• ضعف الوسائل الالزمة لتجشيع االبتاكر؛ 
التحتية والكفاءات الرضورية  البنيات  • غياب 
استغالل  من  متكن  اليت  املقاوالت  لوضع 

املهارات وإبداع الفنانني.

تسبب هذه الوضعية جهرة املواهب حنو بعض 
اليت  المشالية  واألمريكية  األوروبية  البلدان 
إبداعات  فهيا  مبا  الفنية،  اإلبداعات  تجشع 
ومن  النامية.  الدول  من  القادمني  الفنانني 
جانب آخر، فإن دورة إنتاج، وتسويق وتوزيع 
صناعة  بسبب  اكملة  غري  الثقافية  اإلنتاجات 
اإلبداعات  تسويق  فإن  وهيلع،  جمزأة.  ثقافية 
والدولية  الوطنية  باألسواق  والفنية  الثقافية 

ضعيف جدا.  

إفريقيا  ألقطار  الثقافية  الصناعات  تجسل 
يبلغ  سنوي  معامالت  رمق  األوسط  والرشق 
58 مليار دوالر، هيمين هيلع التلفزيون والفنون 
ومن  املصورة.  واملجالت  والصحف  البرصية 
الصناعات  تشغل  الشغل،  مناصب  حيث 
 : خشص  مليون   2,4 املتوسط  يف   الثقافية 
وتعترب السيمنا واملوسيىق والتلفزيون، من أمه 

القطاعات.  

ماذا ميكن جلهة الرشق أن تنتظره 
من الصناعة الثقافية وبأية رشوط ؟

تالحظ وضعية الصناعة الثقافية هذه بالنسبة 
ملختلف أشاكل املوروث املوسييق والفين جبهة 
الغرنايط.  للطرب  بالنسبة  وخاصة  الرشق، 
املهمتة  للجمعيات  اهلام  العدد  ورمغ  وبالفعل، 
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املتواصل معتاد عىل االسرتاتيجيات اجلهوية وعىل الدور الذي ينبيغ أن تلعبه 
خمتلف أشاكل الرتاث. واملوسيىق فن، ولكن أيضا وسيطة إعالمية وأداة حاملة 

للصورة ووسيلة للتعريف ولالجتذاب وللمتوقع مقابل مجاهريها. ومن هذه الزاوية، 
ميكن للطرب الغرنايط أن مينح للجهة أكرث من املتعة والرتفيه.  

من الثقافة معوما إىل املوسيىق خصوصا، استعراض لملقاربات اليت تبين 
الصورة، ومهنا باألساس الصورة الصوتية. 

الطـرب الغـرنـاطـــي، 
مسة هتم تسويق الصورة اجلهوية 
فيليب ميشيل
مدير إبداع 
مستشار يف التواصل

لبناء تسويق جيدة  قاعدة  إهنا   : حميطه  يف  حيوم 
صورة. وهناك مكونات تراثية أخرى قد تشلك 
ومبا  لكن  الرتايب،  املجال  لبناء صورة  قاعدة 
املقال،  هذا  وحلاجة  لكها  جردها  يتعذر  أنه 

سننتقل مبارشة إىل البعد الثقايف.  

الثقافة، قاعدة مؤسسة 
لصورة املجال الرتايب

ماناوس،  بأن  يتذكر  املدن  بتارخي  هيمت  من 
انتقلت يف  األمازون،  ملنطقة  الربازيلية  املدينة 
سنوات قليلة من حالة بلدة صغرية منت يف ظل 
حصن برتغايل، إىل مستوى مدينة أخطبوطية 
يف  ورغبة  املطاط.  جشر  استغالل  بفضل 
مسؤولوها  أقام  املدينة،  هذه  يف  الروح  زرع 
نخسة طبق األصل لدار األوبرا بباريس، حيث 
استديع كبار املغنني : من 1890 إىل 1911، 
أصبحت املدينة مهشورة عىل الصعيد العاملي 

بفضل هذه املعملة. 

مـديـنـة  مـنـتـخـبـو  قـام  أقـرب،  تـاريـخ  فـي 
 سـيـدنـي األسـتـرالـيــة بـنـفـس االخـتـيــــار : 
مقابل  ممتزية  خشصية  دون  مدينة  مفن 

غرسه  أوال  هو  الرتايب،  املجال 
أن  نريد  الذين  أوالئك  ذهن  يف 
قرارا  مهنم  ننتظر  الذين  أو  ما  شيائ  نبلغهم 
إجيابيا، سواء تعلق األمر باإلقامة خالل العطلة 

أو لالستمثار، مثال. إذا كيف »نكون« ؟ 
بصورة  مدللة  نكتسب هشرة  كيف  أيضا،  أو 

جذابة، إجيابية وممتعة.
إن إحدى الطرق لبلوغ ذلك يه بالتأكيد ربط 
بالتحديد  تثري  بأشياء  الرتايب  املجال  إمس 
االهمتام وتريض مسهتَديف معلية التواصل. 

حيمنا نتوجه إىل عدد كبري من الساكن، فإن 
الرياضة تكيف يف أغلب األحيان : قريبا من 
املغرب، هناك إسبانيا اليت تربز ذلك بواسطة 
مدريد  دولية،  بمسعة  يمتتعان  كبريين  فريقني 
فميا  املدينتان  هاتان  حجنت  وقد  وبرشلونة. 

يصعب عىل باريس القيام به.   
إىل  حلوال حتيل  الذواقة  أو  الطبخ  فن  يعيط 
وهكذا،  استثنائية.  ومنتجات  ترابية  جماالت 
ما  وبلك  بنبيذها  ترتبط  بفرنسا  بوردو  فإن 

دارا األوبرا ملاناوس )أعاله( 
وسيدين )أسفله( 
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بصومعة  الرباط  ترتبط  باملغرب،  وهكذا، 
يوم جبرس  بعد  يوما  تزتايد  حسان، وبصورة 
البيضاء  الدار  املعلق.  الكبري  السادس  دمحم 
مراكش  الكبري.  الثاين  احلسن  مبجسد 
بصومعة الكتبية وواحة النخيل. مرزوكة بالكتل 
 الرملية. ورزازات باستوديوهات السيمنا، اخل. 
المسات  هذه  عرب  كبري  جبزء  تنتج  والعالمة 
هذه  وبإماكن  العالمة.  تصنع  المسات  وهذه 
المسات أن تكون مادية، ولكن أيضا أن تعود 
لقمي معنوية أو فلسفية وحىت سياسية وطبعا 
ملختلف  املقدسة  األماكن  غرار  عىل  روحية، 

الديانات.

جاذبيهتا.  وتفقد  تضعف  أن  للمسات  ميكن 
بعمليات  تقوم  أن  الرتابية  العالمات  فعىل 
أو  وصيانهتا،  مساهتا  عىل  لملحافظة  حقيقة 
تقرر- إذا اكن باإلماكن- جتديدها، أو تضاف 
إلهيا مسات أخرى انطالقا من المسات القامئة 
جسلت  والسبعينات  الستينات  حقبة  سابقا. 
ذروة العالمة الرتابية »اكمتاندو«، امللكلة بتدين 
وقهتا حركة  يفنت  الذي اكن  وبودي  هندويس 
اهليبزي، ويه املوجة العارمة اليت اكنت جتتاح 
أي  تقريبا  يبىق  الفنون. مل  وتطبع لك  الغرب 

يشء عن هذه الهشرة.    

رشط  وهو   - أيضا  هو  الرتاب،  تسويق  إن 
مسات  اختيار   - اكف  غري  لكنه  رضوري 
حاملة، ولو لفرتة، واليت تؤدي إىل نتاجئ توافق 

تطلعات أحصاب القرار. 

أي دور لملوسيىق 
يف التسويق الرتايب ؟

من يسمتع إىل النغامت األوىل ملسرية مندلسون 
اليشء  نفس  قران؟  حفل  يف  يفكر  أن  دون 
بالنسبة لملنشار املوسييق يف معزوفة »تنويب 
إذا  نوويل. حنن  بابا  لتابيع  بالنسبة  امجليل« 
لو  وحىت  املوسيقية  األنغام  من  حفنة  منتلك 
النامعة  القوة  فإن  ثقافتنا،  من  نابعة  تكن  مل 
استطاعت غالبا يف الهناية أن تفرضها علينا.  
من  إعالنا  تلقائيا  ننتظر  جتعلنا  نغامت  ثالث 

املكتب الوطين للسكك احلديدية...
األغاين  إىل  نشري  أن  الالزم  من  وهل 

واملوسيقات اإلهشارية ؟  
خمتلفة  عالمات  استطاعت  لقد  واحض،  األمر 
بمسة  وخدماهتا   / أو  منتجاهتا  ربط  كثريا 
يوجد  تسويق صويت، مكا  إذا  فهناك  صوتية. 
العطور  بواسطة أرجي  تسويق عن طريق المش 
)وخاصة  التجارية  بعض احملالت  اليت تضعه 
تكون  موسيىق  هناك  إذا،  الكربى(.  السالسل 
جزءا من املناخ العام ترتبط بالعالمة، فهي مسة 
بالنسبة هلا والتعاطف اليت حتدثه هذه النغامت، 
مزية لتحفزي اجلاذبية والرغبة يف االسهتالك.  

ما هو احلال بالنسبة لملجاالت الرتابية ؟ لنبدأ 
بالدول : بعد أن اكنت موجهة لآلهلة يف العامل 
القدمي، أصبحت األناشيد مسة لعالمة الدول. 

فهي ال تشري فقط إىل البلدان اليت متثلها، وإمنا 
محتل القمي اليت يعزتم لك قطر إبرازها. وليس 
)ناذر(،  تغيري  حيمنا حيدث  الصدفة  قبيل  من 
فهو يتصادف معوما مع متوقع متغري جذريا، 
وبالتايل صورة وطنية وعاملية ينبيغ جتديدها 
لكيا. مكا أن هناك بلدان محتلها موسيقات ال 
عالقة هلا بالنشيد الوطين. وهكذا، فإن جزيرة 
مند  الرييك  عامليا مبوسيىق  تشهتر  جاماياك 

هناية الستينات. 

أحضت  وملبورن،  بورث  مدينيت  منافساهتا 
تمتزي  اليت  األوبرا  دار  بفضل  هشرية  مدينة 
املركز  إىل  لتتحول  باهرة،  معامرية  بأصالة 
ساكنا  األكرث  واملدينة  بأوقيانيا،  األول  املايل 
وحيوية بأسرتاليا، وبصورة من الصنف األول.

أعطت  اليت  املدن  أمثلة  نعدد  أن  ميكننا 
االنطالقة أو أعادت إعطاء االنطالقة لصورهتا 
وصيهتا بفضل منجز ثقايف كبري واستقطبت 
متاما،  نوعها  كبرية يتلف  استمثارات  حوله 
يف جمال الصناعة، أو اخلدمات أو السياحة. 
ولن يستغرب أحد كون العديد من دول اخلليج 
مكا  اكملتاحف،  ثقافية،  جتهزيات  اليوم  تقمي 
هو األمر يف أبو ظيب. لنتذكر أن مدينة بلباو 
الباسكية االسبانية، اليت اكنت تعرف احندارا 
اقتصاديا يف لك املجاالت قبل بضع سنوات، 
استطاعت أن  تنطلق جمددا وتنعش جاذبيهتا 
متحف  إجناز  بفضل  صورهتا  بناء  وتعيد 

كوكهنامي. واألمثلة عديدة.  

املتاحف ودور األوبرا، وغريها، يه إذن رافعات 
هشرة.  واكتساب  ممزية  صورة  لبناء  قوية 
 : وإنشاد  موسيىق  يقول  أوبرا،  يقول   ومن 
األذهان.  يف  نبيالن  ثقافيان  مكونان  ومها 

وهذا ما يقربنا من الغرنايط. 

ماذا تعين عالمة ترابية ؟

وقمي،  خشصية،  يعين  هذا  عالمة.  أوال  يه 
وما نمسيه مسات، إضافة إىل حقيقة العرض 
أو  الرتابية  العالمات  ما يه مسات  الرتايب. 
املجالية ؟ للتبسيط نقول أهنا اخلاصيات اليت 
هلا حظوظ كبرية ليك يمت التفكري فهيا إجيابيا.

باريس،   : جدا  معروفة  جمالية  عالمة  لنأخذ 
باريس،  يف  يفكر  فاللك  إيفل،  برج  قلنا  إذا 

والعكس حصيح.

يف  األوىل  للوهلة  نفكر  للسيمنا،  بالنسبة 
عىل  تدل  المسات  اكن.  أو  بوليود  هوليود، 
املجال وترتبط به يف الذاكرة واملخيلة امجلاعية. 

متحفا كوكهنامي ببلباو )أعاله( 
وأبو ظيب )أسفله(
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مبنيا  التواصيل( اكن  )باملعىن  »الوعد«  وهذا 
عل واقع األوراش القامئة وتأكد باكمتاله. ولكن 
اكن هناك نوع من »الوعد املوازي« الذي اكن 
ما  وقميها، ولك  اجلهة،  بأن  القول  يمتثل يف 
سيمت  وخصوصيهتا،  الثقافية  الروح  يشلك 
االحتفاظ هبا، إن مل نقل تقيميها. وقد تكفلت 
اجلهوية،  املوسيقات  باألحرى  أو  املوسيىق 
املتعلق  اخلطاب  هذا  حبمل  واسع،  بشلك 
باسمترارية اهلوية. وهكذا اكنت صور احلداثة 
من  نابعة  تقليدية  أنغام  بواسطة  مترر  املفعلة 
بالنسبة  الوثائقية  فاألفالم  الرتابية.  املجاالت 
التلفزيونية  واإلعالنات  اجلهة«،  لـ«عالمة 
واإلذاعية، والكبسوالت اإلعالنية عىل الشبكة، 
متثل حتالف الصورة اليت تمتزي حبداثة مطلقة 
مع صوت تقليدي اكمل، كرس خطاب جهة يف 

حتول معيق متحمك فيه. 
التواصل  وهذا  املايض  من  أصبح  هذا  لك 
مل تعد له األولوية. وقد انطلق جيل جديد من 
املشاريع وفكرة التغيري املرتبط باحملافظة عىل 
ويف  تسويقها.  الرضوري  من  يعد  مل  الرتاث 
غياب االستمثارات، عادت األشاكل املوسيقية 
العروض،  ومواقع  املهرجانات،  إىل  اجلهوية 
تجسيالت  عرب  اهلواة  النتظارات  وتستجيب 

ذات التوزيع احملدود.  

الطرب الغرنايط، 
هل هو حامل صويت 

لـ »عالمة اجلهة« للرشق املغريب ؟

إذا اكنت اجلهة، عرب مؤسساهتا املجمتعة من 
والصيت  للصورة  تواصال  ستضع  ذلك،  أجل 
أي  األهداف،  هذه  عىل  ومتحفزة  هيلع  متفق 
ما نمسيه إسرتاتيجية للتواصل، فأي موسيىق 

سوف ختتار لتحِمل هويهتا ؟
حيتاج  زال  ما  االسرتاتيجي  املسىع  هذا 
ماي  ندوة  أظهرته  مكا  وتفعيل  حتديد  إىل 
اليت  اجلهة  عالمة  مسات  يف  ولكن   ،2016
للغرنايط  ما، فسيكون  يوما  قد يمت حتديدها 
لك احلظوظ ليك يمت اختياره كطابع هويايت، 
ومككون للخشصية اجلهوية اليت يمت عرضها 

عىل بايق العامل.

هذه اجلزيرة أصغر تسع مرات من جهة الرشق، 
موسيىق  تارخي  الواقع  يف  هو  الرييك  وتارخي 
أن أشاكال أخرى  العامل، يف حني  تغزو  جهوية 

اكنت تزامحها جماهلا األصيل.      
جامياك والرييك جيعالنا كالمها نفكر دون أي 

تردد بمسة دامئة لعالمة ترابية. 

أي عالمة بالنسبة جلهة الرشق ؟

لقد اكتسب نوعان من املوسيىق إشعاعا عامليا 
الراي  اهلواة:  من  العديد  اجلهة  يف  ويضامن 
والغرنايط. ولكالمها معقهام التاريي واكتسبا 
مهرجان  من  كالمها  ويستفيد  تراثيا.  طابعا 
هشري جدا داخل وخارج اجلهة، وحيظيان بدمع 
من واكلة جهة الرشق اليت تجشع أيضا أشاكل 
ومازالت متارس  باجلهة  أخرى نشأت  موسيقية 
من  يح  جزء  ألنه  املرفق(،  املؤطر  )انظر  هبا 

تراثها املمسوع.  
وحتديدا، فقد سبق للواكلة أن استعملت الرتاث 

املوسييق لملجاالت الرتابية جلهة الرشق. 
يتعلق  األمر  واكن  تقريبا  عقد  منذ  ذلك  اكن  لقد 
اكنت  تغيري:  حالة  يف  اجلهة  أن  فكرة  باعمتاد 
جتري جتهزيات هيلكية وشلْك االقتصاد اجلهوي 
)وبالتايل مستوى منوه( اكن سيعرف تغيريا معيقا.  

إحدى صور افتتاح الرشيط التعرييف للجهة سنة 2008 : 
لقطة بعد لقطة، التصوير الصويت يعبأ األشاكل املوسيقية اجلهوية

األشاكل املوسيقية اجلهوية 
حتظى بتقيمي جبهة الرشق

من  العديد  الرشق  جهة  واكلة  تدمع 
أشاكل  بتقيمي  املهمتة  العمومية  التظاهرات 
جلهة  الرتابية  لملجاالت  املوسييق  الرتاث 

الرشق. ومن بني هذه التظاهرات :

• املهرجان الدويل للراي )وجدة( ؛
• املهرجان املتوسيط )الناظور( ؛

جلهة  الشعبية  للفنون  اجلهوي  املهرجان   •
الرشق )وجدة( ؛

تادجيت  لبين  اجلبلية  السياحة  مهرجان   •
)جفيج( ؛

• مهرجان اكران بوجدة ؛
• مهرجان أحيدوس بتلسينت ؛

• مهرجان ملتىق موسيىق الشباب )وجدة( ؛
• املهرجان الدويل لثقافة الواحات لفجيج ؛

الواحات  وتراث  الرحل  ثقافات  مهرجان   •
)بوعنان وعني الشواطر( ؛

لبوعرفة  البدوية  والفنون  الناي  مهرجان   •
ومهرجان أحيدوس ؛

• مهرجان العالوي )دبدو( ؛
• مهرجان املنكويش لتاوريرت. 

إضــــــاءات








