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Resumen
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الفرقة الوسيقية " العرفة "

اللتراث الللشعبي اهلتمامللا بلتاريلخ المّللة، وبلكلّ ملا تلويلله كللجمة يلعدّ الهللتمام بل
ليد والعراف واللعاداتا واللعامللتا الفردية والماعلية،اتاريخ ملن ملعان، ملنها: التق

ويظهللر هللذا الللتراث فللي شللكل أداءاتا أو مللارسللاتا فللي حللياة النإللسان، شللديللدة
الللتصاق به علبر اللزّملان واللكان، وهلي بلذلك تلثّل اللقوّملاتا الليوملية لللجثقافلة اللتي
تلسود أيّ ملجتمع، واللتي تلوارثلها أفلرادهلا جليلًا بلعد جليل، وهلذا اللتراث اللشعبي

يتنوّع باختلف النطقة والبلجد مرتبطا بالتركيبة الاصة للجمجتمع.
إنّ اهلللتماملللنا بهلللذا اللللوضلللوع، اللللتمثل فلللي اللللدللتا اللللثقافلللية لللللجموسللليقى
الفلجكلجورية،التي تهدف إلى تسللجيط ضَلوءٍ ولو خافتًاا علجى جانإب ملن حضارتنا ذاتا
البعد الشعبي الّذي يبرز لنا حقيقة التعاملل والتفكير والتخاطب بي أنإاس يلقيمون
في ملنطقة ملن ملناطق اللعمورة، ويقف بنا عللجى عمق النّفس النإسانإية وخفاياهلا في

تصوّرها للجحياة وكشف ماضيها.
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وعلجيه، تظهر أهلمية هلذه اللقاللة في الكشف عن اللعنى الّذي يكمن وراء تلجك
اللمارسلاتا التي يلارسلها أعضاء اللتمع، وتلجية دورهلا داخل اللتوى اللثقافلي كلافّلة
فللي بللعدهللا الللشعبي الللنّابللع مللن الللنّفس، الللبعيدة عللن مللظاهللر الللتعقيد والللتكلجيف

ية لييلموسيييقىوالللتّصنع، وهللو مللا تللاوللله دراسللتنا الللوسللومللة بـ" الييدلالاتا الييثقافي
."الفلكلورية: فرقة العرفة بنمطقة مسيردة أنوذجا

إنّ ملا أردنإلا اللوصلول إلليه بلدراسلة هلذا اللوضلوع الّلذي املتاز بلعراقته وانإتقالله علن
طلريلق اللاكلاة واللسّماع واللنّقل الشفهلي، وكلونإله تلصويلرًاا لسللجوك اللشعب النّفسلي
والجلتماعلي، ونإلزوعله إللى اللتعبير علن روحله وتلقالليده وملعتقداتله دعلانإلا إللى طلرح
اللتساؤلتا اللتاللية: ملاهلو ملوقع اللوسليقى فلي الطّابع اللفوللكلجوري علند فلرقة اللعرفلة

الزمع دراسته؟ ، وماهي الدّللتا الثقافية لفرقة العرفة؟

 تديد منمطقة مسيردة1
قللبل الللوض فللي الللديللث عللن أصللل سللكان مسلليردة والللتعريللف بجللدورهللم
التاريلخية واللعرقلية، ودورهلم فلي رسلم اللنطقة اقلتصاديلا واجتماعليا وثلقافيا، يلجب

أن نإحدد موقعهم الغجرافي في الريطة الزائرية.
 إلى غاية1905إن ملنطقة مسليردة اللعترف بها ملن السللجطاتا الفرنإسلية ملنذ عام

، ارتلللبطت إداريلللا بلللبلجديلللة ملللغجنية اللللتلجطة، يحلللدهلللا شلللمالًا البحلللر البللليض1923
الللتوسلط، ومللن الشللرق دواويلر اللسواحلللجية، وزاويلة الليرا وتلرنإلانإلة اللتابلعتي للبلجديللة
نإلدروملة التلجطة، أملا جنوبلا فتحدهلا قبائل اللعشاش واللدود الزائرية اللغجربية، وفلق

ملن اللادة الثالثة وتلعلجيلتها اللضافلة( 1845 ملارس18اتفاقية للة ملغجنية اللؤرخلة في
، وأملا غلربلا فيحلدّهلا كلل ملن دوّار علطية بلبوكلانإلون،)1913ببروتوكلول أول فلبراير

ـللني مللنقوش مللرسللى بللن مهلليدي، ومللساحللتها تللقدر بللحوالللي وواد كلليس، ودوار ب
.1 هكتار29000
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إن مسلليردة بجللموع قللراهللا ودواويللرهللا تللقدم الللطابللع الللغجرافللي الللوعللر للللجشمال
 خلمسة آلف هلكتار تلقريلبا، يقع)05(الفلريقي، بلاسلتثناء سهلل يتد عللجى حلواللي

بي (بني ملنقوش) و(عطية) علجى الدود الزائريلة اللغجربلية ويلعتبر املتداده للجسهل
الغجربي (تريفة) وهو علجى ارتفاع بسيط.

أملا اللقمم اللبلجية فهلي قللجيلجة الرتلفاع، واللنتؤاتا اللبارزة ملضطربلة والسللسلل
ملفرقة بعدد قلجيل ملن الودية الضيقة ذاتا ملداخل صلعبة جدّا، وأهلم هلذه الودية،
واد الكواردة، ويكن إحصاء نإحو أربعي واديا، وكذا الشعاب التي تعل الياة مرّا
ملتقطعا للوادي كليس ووادي كواردة، بحكم ملوقلع اللنطقة اللساحلجي يلتميّز ملناخلها

بشتاء بارد وصيف حار وجاف.

 الذجور التاريخية لسكان منمطقة مسيردة2
مللا لشلكّ فليه أن هللذه الللنطقة قلد احللتفظت بلأثللر الحللداث الللتي جللرتا فلليها
والللجفاتا اللتي تلركتها عللجى تلضاريلسها، وفلي هلذا اللشأن يلقول السلتشرق قلابلريلال
أديسو "قلجت بصوتا علال بأن حولياتا اللغجرب العربي احتفظت بأثر الحداث التي
جلرتا علبر اللسني بهلذه اللنطقة، للكن ملهمّ جلدا تلسجيل بلأن هلذه اللنطقة نإلفسها

.2 أحدثت أو حملجت ذكرياتا لراحل قدية من العصور الوسطى أو ذاتا أثر قدي"
فكما يبدو واضلحا بأن تاريخ أهلالي اللنطقة –مسليردة- الواقعة في أقصى نإقطة
ملن غلرب شلمال اللزائلر ل يلنفصل علن تلاريلخ بلقية سلكان شلمال إفلريلقيا بلوصلفهم
جلزءًا ل يتجلزأ ملن هلذا اللشعب اللعريلض الّلذي تلربلطهم بله أصلول كلثيرة، وأحلداث

تاريخية متنوعة.
فاللنطقة كلما يظهر عرفت أحداثًاا تاريخية، والتي نإقف بل شلك علجى كثير ملن
الشواهلد التي خلجفتها الروب واللعارك والنإتفاضلاتا وملا تركته ملن آثار وذكلرياتا،
رّتا ل يللكن اللتغجاضلي عللنها أو نإللكرانإلها ومللنها شللعوب كللثيرة مللختلجفة الصللول، مل
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بهذه اللنطقة -شلمال إفريلقيا- نإذكلر عللجى سلبيل اللثال اللروملان، الونإدال الفينيقيي
واللعرب، وملنطقة مسليردة ملا زاللت تتفظ بلكثير ملن الثار اللتي يرجلع عهلدهلا إللى
اللعصور اللقديلة واللتوسلطة، فلأملا ملا يلتعلجق بلاللتسمية -مسليردة- فليروي قلابلريليل
أوديللزيللو (علللجى لللسان بللعض الللغجرافلليي الللقدامللى كسللترابللون "علللجى لللسان بللعض

"، أن الللسكان الّللذيللن يسللتقرون شللرقStrabonاللغجرافليي اللقداملى كسلترابلون "
ملللجويللة هللم (الللاسليسيلجيان) ويللعتبر أنإللهم أصللل قلبائللل مسلليردة اللاللية وملن بلعض
اللقبائلل اللاورة، ويسلتنتج اللباحلث بلأن اللنطقة تلعود إللى اللقرن اللثاللث ملن علصر

.3موريتانإيا القيصرية الرومانإية السيزارية
وملن تللجك الثلار الروملانإلية اللتي ل تلزال ملوجلودة فلي أملاكلن ملختلجفة ملن ملناطق
مسليردة، ملثل: باب اللجّوح، بلاب الليهودي، اللقلجعة، وبوزواغي وغلير بعيد علن رأس
اللقلجعة، فلي ملصب واد اللكواردة، فلي نإلقطة تلسمى (بللد تبحلريلتي)، إنإلها تلعرف
كلثير ملن الثار الروملانإلية، حليث يظهر بقايلا الي اللغجربلي التبحلريتي، والّذي يعنيه
اللبكري فلي اللقرن اللتاسلع في بلحوثله اللغجرافلية، وليون الفلريلقي فلي وصلف إفلريلقيا

.4وكدا مارمول في كتاباته عن إفريقيا
للكن بعد هلذه الشلارة للتاريخ اللنطقة، السؤال الّذي يطرح نإفسه ملاهلو الصلل

القيقي لسكان مسيردة ومن هم؟
في حقيقة الملر يصعب علجينا أن نإحدد أصللجهم القيقي أو إعطاء فكرة ملدققة
عن هلؤلء اللسكان ملن أصللجيي ولجئي أو نإلازحي، فكل ملا يلحظ أنإلهم يحملجون
طابع ومليزاتا سلكان أهلالي الشمال الفريقي، وملا يكن أن يسلتخلجصه الباحث ملن
أحاديث اللؤرخي ووصلف اللغجرافيي:" أن هلؤلء اللسكان برابلرة أصلل، وأن القبائل
التي يلكوّنإونإها تلشكلجت ملع ملرور الزملن نإتيجة تمع عدة عناصلر غير ملتجانإسة فلي

.5عاداتهما وتقاليدها ولهجاتها"
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ومللا يلكننا أن نلليزه اللليوم هللو علنصريلن مللن سلللللتي مللختلجفتي الول أصلليل،
ويلتكون ملن اللسكان الصللجيي لسليردة واللعنابلرة واللثانإلي علربي ويلتكون ملن أولد
عللبد الللؤملن وأولد بلن يلحيى، فللالسلليرديللون ينحلدرون مللن مللغجراوة، ويللنتمون إلللى
اللزيانإيي وإلى زيلرى بن علطية وملن اسلتقر ملعه في ضلواحي وجدة باللدود الزائرية

م، ولللم يللقتربللوا مللن البحللر البلليض994اللغجربلية علندملا أسسلت هلذه اللديلنة سلنة
م، أملا العنابرة فينحدرون ملن يغجمراسلن ملؤسلس دولة بني12اللتوسلط إلى في القرن

علبد اللواد ملن تللجمسان، وللم يلنضموا إللى مسليردة إلّ للجتخللجص ملن ضلغجط التلراك
.6العثمانإيي

أملا فلي ملا يلتعلجق باللعنصرين العربيي (أولد عبد اللؤملن،وأولد بلن يحيى) فلإن
ملا يلربلط بلينهم هلو النسلب الشلريلف أي أحلفاد اللرسلول (ص) كلما يلقال، وأولد
علبد اللؤملن ينسلبون إللى إدريلس بلينما أولد بلن يلحيى فينسلبون إللى ملولي علبد

القادر اليللي.
وملن خلل ملا سلبق يكن ملعرفة الد الشلريف لحفاد عبد اللؤملن الّذي قدم ملن
قلرطلبة فلي اللقرن اللثاللث عشلر ملارّا بلديلنة سلل، وملنطقة (سلوس) ثلم ملنطقة بلن
زنإلاسلن، حليث خللجف أولدا واسلتقر كلذللك بلنطقة بلني ملنقوش قلرب عجلرود ثلم

.7نإزل بقرية بيدر احدى قرى مسيردة
وبلاللرغلم ملن هلذه الحلتمالتا والعتقاداتا فلاللدارس اللباحث أوديسليو يلقول:
"قد ثلبتت لدى اللعرّب اللفرنإسلي واللؤرخ اللذي كتب عن تلراره (رونإلي بلاري) أن
عللبد الللؤملن يللكون مللن أصلل مسلليردي، إل أنإّلله تللوفللي فللي مللزراغللي بلندرومللة عللجى
خللف العلتقاد الول (بلني زنإللاسللن ويشللير الللؤرخ أن السجلد اللواقللع فلي "بلليدر"
آنإللذاك قللد أهللدي لللعبد الللؤمللن فللي حللي يللعتقد أنإلله شلليد لتخلللجيد عللبد الللؤمللن

.8القرطبي"

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

34



مسيردة والاحاتللا الفرنسي 3
للقد ملرتا اللنطقة بعدة تلوتلراتا كسائلر ملناطلق أرض اللوطلن اللزائلري، وزاد فلي
تلأزملها ملجيء التلراك الّلذيلن ملكثوا إللى غلايلة دخلول الحلتلل اللفرنإسلي، وبلحكم
ملوقلعها السلتراتليجي ضللجّت ملطمع السللطلي اللغجاربلة، خلل اللقرن اللسابلع عشلر (

م)، اللذيلن حاوللوا تلوسليع نإفوذهلم عللجى كلافلة الغجرب اللزائري، ورغم الحلتلل17
اللتركلي للججلزائر فمسليردة كلانإلت نإوعلا ملا مسلتقلجة، إذ يقول أوديسو في هلذا اللال:
"وملهما يكن فلإنّ قلبائلل مسليردة وإن دفلعوا اللضرائلب لللتلراك تلتعت بلالسلتقلللية

.9الفعلجية"
أملا الحتلل اللفرنإسلي لسليردة، وكما يلردد عللجى لسان أهلل اللنطقة، فللجم يكن
هلينا خلصوصلا أن هلذه اللقبائلل كلانإلت ملعروفلة بلنفورهلا للكل سللجطة غلير سللجطتها،
م تلخضع هللذه الللنطقة للللسللتعمار الللفرنإسللي إلّ بللعد مللقاومللة مسللتميتة، لللذللك لل

1842فتصدتا للحلتلل ورفضت أن تقدم ولءهلا للججينرال "كلافيناك" فلي ملارس
وأكّلد الملر قلائلد نإدروملة النقاش ملن خللل ملا قاله سلكان السواحللجية وجباللة "نإقدم
ولءنإا للججنرال ول نإنتظر سلكان مسليردة أو غيرهلم، ثلم إن اللنطقة كانإت تت إملارة

.10م"1837المير عبد القادر العترف بها بقتضى اتفاقية التافنة عام 
إن مللعظم الللقبائللل الللاورة لسلليردة ضللعفت أمللام الللضغجط الللفرنإسللي، فللأبللدتا
اسلتسلملها إلّ أن مسليردة اسلتمرتا فلي صلمودهلا أملامله، وبلعد نإلكسة اللزقلاق علام

م، التي زود فيها السيرديون المير بالعتاد والرجال، جاءتا معركة باب تازة،1842
وكللان مللآل السلليرديللون الللسقوط تللت السلليطرة لللتقسم بللعد ذلللك إلللى فللصيلجتي

 تلت قلواتا اللنرال1843مسليردة اللتحاتلة ومسليردة الفواقلة، فلسقطت الوللى علام
 لللتلجتحق بللها الللثانإللية عللامللا بللعد ذلللك تللت جلليش الللينرال)Boudeau("بلللودو"

.)La Morcière("لمورسيار" 
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، وبللعد اتللفاقللية "للللة مللغجنية" الللتي اخللضعت الللقبائللل للجسلللجطة1845فلي علام
اللزائريلة، اللتف السليرديون حلول الملير عبد اللقادر ملن جلديد، وخاضلوا فلي جبل
كركلور -ليس بعيدا عن ملقام سليدي إبراهليم- أوللى اللعملجياتا بلاللنطقة، وقد أبلجوا
فيها بلءًا حسنا، كلما سلقطت اللقواتا اللفرنإسلية أسلفل ملن جلبل كلركور بقلجيل فلي

، بللقيادة "كللورب دي كللونإلليار"، حلليث انإهللزم الللفيلجق الللثالللث1845 سلللبتمبر23
واللسادس واللسابلع، كلما انإهلزملت بلاللقرب ملن ملقام سليدي اللطاهلر قلواتا النجلدة
بقيادة "برحلاوْ و فروملان" وعللجى الرغم ملن هلذه النإلتصاراتا فلقد خضع السليرديون

.11 1847ونإهائيا للجسيطرة الفرنإسية عام 

انقسام مسيردة وتسمياتها 4
بعد اللضوع لللسلتعمار اللفرنإسلي قلسمتها إللى قلسمي يلفصل بلينهما اللطريق

 الّذي يربط بي ملغجنية وعي عجرود، فاللقسم الشمالي وهلو ملا بي)7(الوطني رقم
البحلر واللطريلق سلمي (مسليردة اللتحاتلة) وقلد وقلع تلت اللضغجط اللفرنإسلي بلقيادة
اللنرال بلودو، أملا اللقسم اللنوبلي وهلو ملا بلي اللطريلق واللدود اللزائلريلة اللغجربلية،

.12 وكانإت تت حكم النرال لمورسيار
وبعد اسلتسلم أهلل مسليردة نإهائيا للسلتعمار، إلّ أن الهلالي بقوا علجى رفضهم
وغضبهم للكل قانإون جلديد تسنه فلرنإلسا وتاول تلطبيقه علجيهم، فقد رفلضوا دفلع
الضرائب التي فرضلها السلتعمار علجيهم، ولم يتثلجوا لها إلّ بعد ملا تدخلجت القواتا

العسكرية.
لقد عرفلنا أن اللنطقة قلسمت إلى قسمي في ظل الكم العسكري، فقد بقيت

، حليث خلضعت للجسللجطة اللدنإلية وبلعد هلذا،1922تلتخبط تلت ضلغجطه إللى غايلة
 دوارا هللي علللجى اللتواللي: للبخاتلة، بللني سللدراتا، للقزاوة، وريلاش،16قسمت إللى
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ايلد، أولد سلليدي سلللجيمان، أولد بلن يللحيى، لللهادة، أولد بلن بلليدر، أولد بللن عل
.13 عيد، آغرم، لعنابرة، لهوارن

إن كلجمة مسليردة ظلجت ملتداولة رسلميا بلي أهلاللي اللنطقة حلتى يوملنا هلذا، أملا
كليف أطلجقت التسمية علجى اللنطقة، فتقول إحدى اللروايلاتا أنإها جلاءتا نإسلبة إللى
واقعة يلحكى عنها اللبعض وتتمثل في وصلول رجل غريب إلى اللنطقة، سلئل كيف
تكنت ملن بلجوغها رغم صلعوبلة اللسالك إليها، وكان جوابه: لقد اتلبعت السليرذا،

.14فقالوا مسيردة 

لدلالاتا الثقافية للموسيقى لفرقة العرفة 5
فلرقلة اللعرفلة بلوسليقاهلا وأغلانإليها ورقلصها وللبسها تلشكّل تلراثلا ثلقافليا للنطقة
مسليردة بشكل خاصّ، واللزائلر بصفة عامّلة، تنقلجه الذّاكرة الشعبية عبر الجيال للا
لله وقللع خللاصّ علللجى نإللفوسللهم، كلما تلعدّ سللمة بللارزة مللن سللماتللها الصلليلجة وذلللك

لفاظها علجى الوروث الثقافي.
إنّ الللوسلليقى الللفولللكلجوريللة فللي الللنطقة تللعتمد فللي انإللتقالتللها علللجى الللتوارث
الشفهي، فذاكرتهم هلي سجلّ اللزّملن الّذي ظلّ يحفظها ملن الضّياع والتلّجف خلل
رحللجتها اللطّويللجة بلي أهللجها، الّلذيلن تلثّل فليهم جلانإلبا ملهمّا ملن كليانإلهم اللضاري
واللثقافلي، ونإلادرا ملا قلد يللجحقها ملن نلوّ وتلطوّر أو تلعديلل بلاللزّيلادة واللنّقصان وفلقا
ذا يللكن وصللفها لللذوق الللماعللة وتللقاللليدهللا وأعللرافللها، مللثلجما تللطوّر اللللجّباس، ولهل

بالصالة والتأليف الماعي.
وفلي تلألليفها، ل تسلتند عللجى أسلس عللجمية دقليقة بلقدر ملا تلعتمد عللجى ضلربلة
السّماع، وملن خصائصها العامّلة العفوية والتلجقائية، والصّدق الفنّي اللعبّر عن رغبة
اتلهم، الللماعللة الللتي تلتبنّاهلا، فهلي تلنبع ملن كلليانإلها للتترجللم مللشاعللرهلم وإحلساسل
وتقّق أغراضلهم، وتكمل ملتعتها دون انإتظار لشهرة أو كسلب ملادّي "وإذا قلجنا أنإّها

Revista Argelina Número 3 Otoño 2016

37



يقية فللي عللفويلة وتلللجقائلية، فهللذا ل يللنفي علنها خللصائللصها الللفنية وقللوالللبها الللوسل
ه، بللل هللي جلزء مللتمّم مسللتواهللا داخللل بلليئتها، فهلي ليسللت هللدفللا مللقصودا لللذاتل

.15 للغنية والرّقص"
إنّ الللتجانإلس بلي الللغجناء والللرّقللص، والللوسلليقى وحللتّى اللللجّباس يللؤدّي إلللى إيللقاع
داخلجي وخارجلي فلي الغنية، وملردّه إلى الفرقلة لتظهلر الصلواتا والركلاتا كلامللجة،
وهلذه ظلاهلرة علند اللغجنّيي اللشعبيي يخفون بلعض الصلواتا ويليلجون بلها لليحقّقوا

انإسجاما وتاثل في الصّوتا والدّللة بي هذه العناصر.
إنّ كلللّ مللن الللرّقلص والللغجناء والللوسلليقى هللي جلملجة ملن جللمل الللفرقلة تللمل فلي
طلليّاتللها عللناصللر دلللية ثلقافللية، ولللعلّ أهللمّ مللناسللبة فللي الللنطقة تظهللر فلليها جلميع
الللدللتا الللثقافللية سللواء ديللنية أو اجللتماعللية أو اقللتصاديللة... عللند الللفرقللة هللي
العلراس، لنّ اللزّواج سلواء علند أهلاللي اللنطقة أو اللزائر بصفة عامّلة ملقصد جلميع
الفللراد لللتلجبية حللاجللاتا نإفسللية وأخللرى اجللتماعللية، وأهللمّها الللدّيللنية، والحللتفال
بللالللزواج فللي مللنطقة مسلليردة مللازال يللحتفظ بللأهللمّ الللعاداتا والللتقاللليد وإن غللابللت
بعضها، فلالكلّ في قمّة الفرح والبلتهاج والسّلرور يلنتظرون ملجيء فلرقة العرفلة اللتي

تعطي الفرح نإكهته الاصّة.
وهلذه الخليرة تلقدّم كللّ ملا للديلها ملن أنإلواع اللغجناء واللوسليقى واللرّقلص، ويلتمّ
ذللك بلطلجب ملن اللاضلريلن، وتلرص اللفرقلة فلي هلذا عللجى إيلصال كللّ علزف وغلناء
وحلركلاتا بلوضلوح حلتّى يلصل اللعنى واضلحا للججلمهور، وهلو إدراك تلامّ ملن دلللة
هلذه اللكوّنإلاتا وملا تلملجه ملن ملعانإي، وملن اللألوف أن يلكون تاوب السلتمعي قويّا
ملعه خصوصلا ملن أولئك الّذين اسلتبدّ بلهم العجاب باللعنى فيهتفون قائلجي (آزِيلدْ

آربّي زِيدْ).
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إنّ اللعناصلر اللكوّنإلة لللجفرقلة، كلّ ولله دللته تريد ملن خللللها أن تلتميّز بلها علن
بللاقللي الللفرق الللفولللكلجوريللة، لللكن الللغجناء (الللكلجماتا) هللي الللتي يلعطى لللها الللقدر

الكافي في إظهار هذه الدّللتا.
ة الللزمللار بة لللجفرقلة خللاصّللة آلل إذ تللعتبر اللتا الللوسلليقية الللهويّللة الللثقافللية بللالنسل
(اللزّاملر)، لنّ هلذه اللة هلي أداة التميّز عنده وهلي الفرقلة اللوحيدة التي تتلجكه عبر
كلامللل الللتراب اللوطللني الللزائللري، كللما يللقول الشلليخ مللصطفى: الللزمللار هللو الللميّز
اللقيقي لفرقلة اللعرفلة بي اللفرق اللفوللكلجوريلة الخلرى، كلما تلعتبره الفرقلة اللوروث
القيقي الّتي تتذكّر به أجدادها، وطبعا ل يكن الستغجناء عن آلة البندير وأقوال.
عند حضور الفرقة للجحفل الّتي وجّهت لها الدّعوة فيما قبل، هلذا الضور يبدأ

الللزمللار*بـ(الفال دّ للللجفرقللة أن تللبدأ الللعزف بل )، وهللذا الللفال أيللضا للله أصللوللله، فللبل
ا يللتسنّى للللعلضاء الخللريللن بللالللعزف علللجى**وحلده، وتلسمّى (اللترفليعة )، بللعدهل

اللبنديلر ولقلوال، وبلعد أن يخللجى للهم اللطّريلق تكسلر صلاحلبة اللدّار إنإلاء ملن اللطّي،
وذلك في اعتقادهم لكسر الشرّ.

بعد هلذا تباشلر الفرقة في اللغجناء والرّقص، وغاللبا ملا تلبدأ الرّقص واللدة العريلس،
أو واحدة ملن أهلل البيت، وتلرقص عللجى أنإغجام رقلصة الميمة واللايطي، لنّ هلاتان
اللرّقصتان تتمتّعان بالفّة والليويلة، ودللة ذللك علجى اللتسمية (الميمة)، وحتّى
اللفرقة تلدخلل فلي هلذا اللرّقلص، أمّلا اللغجناء فليكون علبارة علن كللم يلدلّ عللجى اللفرح
والبلتهاج والدّعلاء إللى ال أن يلبعث خليره وبلركلته علجى هلذه اللعائللجة والهلل بلصفة
عامّلة،ويدوم الفال حوالي عشلرون دقيقة علجى الكثر، وبلعدهلا يدخللجون إللى اللنزل،
فليتناوللون اللشاي يللجيه اللعشاء،وبلعد هلذا تلنهض اللفرقلة مسلتعدّة للجسّهلرة وتلكون

)، وهللو دللللة علللجى بلدايللة الللفل، فليعزف هللذه الللقطوعلة رئلليس***اللبدايلة (القارتا
الفرقة النّافخ علجى آلة اللزملار، فهي تلقلجيد ل يلكن السلتغجناء عنه بحيث يقوم النّافخ
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بالترحيب وتلقدي اللتحيّة لللجحاضلريلن عن طلريق هلذه اللعزوفة، كلما يبادلله اللضور
التحيّة بهزّ الرّأس، وفي نإهاية هلذه الضّربة يقدّم صلاحب العرس قدرا ملن اللال تعبيرا
ملنه عللجى تلرحيب اللضور واللفرقة إذ يلعطي هلذا اللال للجبرّاح الّلذي هلو بلدوره يلعلجن
علن هلذا علجنيا أملام كللّ الاضلريلن، وبلعدهلا تدخل الفرقلة في اللغجناء والرّقص للتمتع
كلل اللاضلريلن، ثلمّ علند انإلتهاء السّهرة تلودّع المهور باللزملار وحلده ويلطلجق عللجيها

اسم (ضربة الصّباح)، وهي دللة علجى نإهاية الفل.

 الدلالاتا الثقافية للرّقص6
إنّ الرّقص عنصر ملهمّ عند الفرقة وأغلجبية الرّقص عندهلم رجلالي ملا عدا رقصتي
الميمة واللايط، وتلرافلق هلذه اللرّقلصاتا البنادق أو العصيّ، واللرّقلص يلتمثّل علادة
فلي اسلتنهاض ونإلداء لتجلديد اللغجناء، ورفع هلمّته اللفنّية وهلو ملصحوب بلصيحاتا،
ة للللجحفاظ علللجى السللتوى  اللليّد للللجعزف، كللقولللهم مللثل لجفرقل وهللي تللعتبر خلطاب لل

(آالسْمَا، آ السْمَا)، ويعني بذلك رفع النّقرة ورفع الصّوتا.
يلعتبر اللرّقلص ملن أهلمّ أنإلواع أشلكال اللتعبير اللشعبي الّلذي يجسّلد ملن خلللله
تلاريلخه وثلقافلته، كلما يلثّل النإلعكاس للشاعلر الهلاللي وأملانإليه اللاصّلة وأفلراحلهم
وأحللزانإلهم "مللهما كللان الللتعبير الّلذي تلختاره لبللدّ أنإّله قلائللم عللجى أسللاس الللوضلوع
اللتعلجّق بلحياة اللماعلة، فلقط يلتطرّق إللى أحلداث تلاريلخية هلامّلة أو غليرهلا مّلا طلبع

.16حياة الجداد"
لللقد تلليّز هللذا الللفنّ الللفولللكلجوري بللالداء الللتميّز واليللقاع الللاص، مّللا أكسللبه
مليّزاتا خلاصّلة جلعلجت ملنه أسللجوبلا فلنّيا وشلكل ثلقافليا، اكتسلى أهلمّية للدى أهلل
اتلها ل تخللرج علن احللتياجلاتا أفلراد الللنطقة عللمومللا واللفرقللة خللصوصللا، فللموضللوعل
التمع وملختلجف أذواقهم، وظروف حياتهم "وقد يتمّ التعبير في الرّقص بالركة أو
ملا يسمّى بـ: (الكوليغجرافيا) وهلي وسليلجة ملن وسلائل التعبير السلدي الّذي غالبا ملا
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اريللخه، يللكون هللادفللا، ويللعالللج مللوضلوعلاتا اجللتماعللية تلخصّ مللجتمعه وأخللرى تل
ية وتللعبّر عللن أحللداث تسّللد ملجحلماتا وتللذكّللر تللبحث فللي عللمق الللذّاكللرة الللماعل

.17لبطولتا ومواقف تاريخية"
وهلكذا يلكن اعلتبار الرّقلص كللّ ملتكاملل ملن حلياة اللفرد كلعضو فلي اللماعة،
ودلليل عللجى تلشارك أفلرادهلا فلي الفلراح والحلزان، وملن هلنا كلانإلت اللماعلة سلمة
أصللجية تلتميّز بها الفرقة، اعلتبارا للا تنضوي علجيه اللفرقلة ملن أنإواع ملختلجفة وأشلكال
مللتعدّدة لللفنّ اللرّقلص، وعللجيه فلكلّ مللن هللذه اللرقللصاتا تلمل دللتا وملعانإلي يلتمّ
تسليدهلا، "ولشلكّ هلو مظهلر ملن ملظاهلر اللفرح والسّلرور، ولكنّه في اللوقت نإلفسه

.18 قادر علجى التعبير عن مظاهر أخرى منها الماس والتعبّد"

رقصة العلوي والنمهاري 7.1
اللعلوي هلي رقلصة اللساب ملثلجه ملثل اللنهاري، فللجها تلقنياتا ملوحّلدة إلّ أنإّلها
رّة، بلالضللافلة إلللى ية، الللعريللشة، الل تلختلجف ملن حلليث الللساب، وهللي: السللبايسل
اللبونإلت، ويكن للهاتلي اللرّقصتي أن تلتوقّف وتلبدأ ملن جلديلد، واللركاتا اللرافلقة

هي حركاتا الكتف التي تعبّر عن شجاعة الرّجل.
كما أنّ الرقصتي تتازان بطابلعهما الربي، ويارس فلي نإلواحي عديدة ملن غرب
الللبلد مللع اخللتلف فللي السلللجوب، ويلللحللظ ذلللك فلي الداء السّللريللع أو الللبطيء،
حيث تلكمن خلاصّلية الركة ملن تلديد الطّريقة اللتّبعة في اللرّقص، وبلاللتاللي فللبدّ
ملن إصلدار أواملر ملن القائد وتلجقّي تعلجيماتا ملنه وكأنّ الرّاقصي في مليدان الوغى أو
جللبهة قللتال، وطللاعللة الللقائللد واجللبة، والنإللتباه لللتعلجيماتلله وتللنفيذهللا أمللر واجللب

وضروري، ول يكن مخالفتها.
كللما ذكللر أنّ هللذه الللتعلجيماتا الّللتي يللوجّللهها الللقائللد ل يللفهمها إلّ الللؤدّون،
فيغجيّرون اللصّور والشلكال الركلية مّلا يزيدهلا جلمال وتعطيها صليغجة فنّية غير مللجّة،
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ها عللقب وتللبقى رقللصة الللعلوي والللنهاري رقلصة عللربللية لللفرسللان مللحاربللي يللؤدّونإل
النإتصاراتا التي كانإوا يحرزونإها علجى العدوّ، وتبدو هلذه اللرّقصة للجمتفرّج وكلأنإّلها
اسلتراتليجية حلربلية ملحكمة تّ إعلدادهلا وتلضيرهلا ملن قلبل، ول يجلرؤ أيّ فلرد ملن
ة ملبادرة كلانإت ول يكنه أن يلفعل ذلك، فالقائلد هلو أعلضاء اللفرقة علجى اللقيام بأيّ

الّذي يقوم بالبادراتا داعيا بل آمرا أعضاء فرقته بتنفيذها ويقبلجون ذلك.
إنّ رقللصة الللعلوي والللنهاري يللعتبرهللما بللعض الللدّارسللي مللن أشهللر الللرّقللصاتا
ريلة لنإلتشارهللا فلي بللعض الللناطللق اللغجربلية مللن الللزائلر اللشعبية الللفوللكلجوريللة الللزائل
لسلليما الللشمالللية مللنها، وهللي رقللصة فللنية مللتنوّعللة ومّللا تللدر الشللارة إللليه ذلللك
النإسجام الللحظ بلي أعلضاء اللفرقة واللتفاهلم فلي الداء، والحلترام واللتقديلر الّذي

يكنّها أعضاء الفرقة للجقائد وكذا النإضباط والطّاعة الّذين يتّسمون بها اتّاهه.
وتبقى رقلصة العلوي "محل اعلتزاز الشّلباب فلي كافّلة غلرب البلد، وتلعتبر ملن

،19خليرة اللعروض الّلتي يسلتقبلجها اللمهور اللبير للا تسلتحقّه ملن احلترام وتلقديلر"
وعللجى هلذا السلاس فلإنّ رقلصة اللعلوي أهلمّيتها تلكمن في طلريلقة أدائلها الللجتصقة

دائما بالرّجولة والشّجاعة والشّهامة.

رقصة أحايدوس 7.2
رقلصة أحليدوس تلبقى ملن أجلمل اللرقلصاتا علند فلرقلة اللعرفلة، وذللك لنإّلها ملن
أكلثر اللرّقلصاتا اللذكلورة، تلعبيرا عن الفرحة والسّلرور والبتهاج للتلجف اللناسلباتا،
إلّ أنّ تأديلتها عند اللفرقة تختلجف عن بلاقي الفرق خلاصّلة اللتواجدة بنواحي جنوب
غلرب اللبلد، فلي بادئ الملر تقوم باللدّوران عللجى مسلتوى دائلرة "آخلذة شلكل البدر

لجى أصللحاب13،14،15أي الللقمر فللي أيّللاملله نّور والللضّياء عل ، وذللك تلفاؤل بلالل
.20الفل"
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إنّ الدّوران حول الدائرة الرسومة لهم من طرف القائد والّذي هو النافخ علجى آلة
اللزملار يلكون ملصاحلبا لللجعزف عللجى اللتا اللوسليقية الخلرى ملع اللغجناء، ويلتمثّل
اللغجناء في ذكلر اللبيب اللصطفى، بلعد هلذه الطوة تصطفّ اللفرقلة ملقابللجة لللجرّئليس
-وذلك كما وصلفناه سلابقا- التي تأخذ وضلعية اللهجوم، ويتحرّك كلّ فرد بالرّقص
واللعزف نإلحو اللقائد للتقدي اللتحيّة، الطّاعلة، والولء، ثمّ يجللجس إلى جلانإبه، وهلذا
ملع بلاقي عناصلر الفرقلة، وتلسمية هلذه اللرّقصة بلأحيدوس، يلوحي بأنّ الفرقلة بلربريلة
الصلل، ويلروي الهلتمّون بهلذا اللنّوع ملن اللرّقلص أنإّله يلعبّر بلذاتله أيلضا اللفرح بلعد

النإتصار.
بللعد النإللتهاء مللن وضللعية الللتدريللب للللجهجوم وتللقدي الللتحيّة والللولء والللطّاعللة
لللجقائد، تنهض الفرقلة واقفة ملن جللجوسلها علجى اللرّكبة بلعد أن يكون اللقائلد قلد عليّ
اللرّقللص والللغجناء إلللى أن يلصلجوا إلللى الللوجلهة اللتي يلتّجه إلليها، فلتتبعه الللفرقلة كلللجّها بل
اللكان اللدّد،وهلو شلخص مللن اللضور، فلليقدّمللون لله أغللنية ويللبادرهللم هللو الخللر
بتقدي ملبلجغ ملن اللال تقديرا ملنه إلليهم علجى نلاحهم فلي تلأدية هلذه الرّقصة، ويظهر
ذللك اللتعبير السلدي اللتناغلم واللتناسلق ملع اللنّغجم اللوسليقي واللكلجماتا علن ملدى
اسلتعداد اللمارس للوض غلمار الرب وقلدرته علجى ملواجهة اللعدوّ وثقته فلي انإتزاع

النّصر.

رقصة الصفّ 7.3
إنّ للكلجمة الصفّ دللة تتمثّل في ضلبط أملوره وتنظيمها ملنذ انإلتقال الفرد إللى
اللياة الجلتماعللية، وذللك لليندمللج فلليها، واللتحاقله بلاللماعللة وذوبللانإلله فلليها يلعني
انإلصياعه لواملرهلا وخضوعه لتنظيمها، فالماعة تثّل التّلاد والقوّة "تلثّل ضلرورة
اجلتماعية تسلتمدّ قوّتلها ملن هلذه اللضّرورة لذللك ملن اللصّعب علجى الفراد اللروج

.21 عن مقتضياتها"
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يللتميّز اللصفّ مللثّل فللي الللماعللة الّللذي الللتحق بلله الللفرد بللالنإللضباط، واحللترام
ية وجللدتا لللتنظيم الللعلقللاتا بللي الفللراد وتسلليير شللؤون رورة اجللتماعل الللقوانإللي ضل
الياة، وهلذا النإتماء يلفضي إللى اللتلحم بينهم (أفراد الماعة) ملن أجل اللوحدة
واللتضاملن، ملن أجلل تلشكيل وحلدة اجلتماعلية ملتماسلكة "ولللجصفّ ارتلباط وثليق
تعبير الّلتي يشلترك وعللقلة حلميمة ملع اللرّقلص اللشّعبي الّلذي يلعتبر أحلد أشلكال ال
فليها أفلراد أيّ ملجتمع كان، وقلد يظهر اللصفّ فلي أغلجب الرّقلصاتا لليعبّر عن ذللك

.22 التلحم والنإسجام، والتّناسق والتّناغم"
إنّ رقلصة اللصفّ منتشلرة بلصفة كلبيرة فلي ملنطقة مسليردة فلل تلعدو أن تلرّ أيّ
ملناسلبة ديلنية أو اجلتماعلية أو ملوسلمية إلّ وكلانإلت رقلصة اللصفّ حلاضلرة، ولليس
فقط عند فلرقة العرفة وإنّا عند نإساء اللنطقة أيضا، الللجّواتلي  يتزن بلها، وقديا علند
بلعض اللعائللتا كللانإللت تلارس الللنّساء رقلصة اللصفّ مللع فللرقلة اللعرفللة، وذلللك علند
حلضورهلم لللجحفل، إنّ هلذا النإتشار للرقلصة الصفّ فلي اللنطقة ملاهلو إلّ دلللة علجى
توحّد أهلالليها تت نإسق اجتماعي ملعيّ، واحتراملهم للجقيم الماعلية التي وجدتا
بلي الهلاللي، وذللك كلما يلصفها الباحلث علماد علبد اللغجني: "أنإلساق اللقيم إذ هلي
السلتوياتا التي نإحتكم إليها في عرض ذواتنا أملام الخريلن، أو هلي اللوجّلهاتا التي
بدو أمللام الخللريللن بللالللصّورة الللتي نإلفضلّجها، وهللي بللالللتالللي تللرّك تللصرّفللاتللنا لللكي تل

.23مستوياتا توجّهنا في إقناع الخرين والتّأثير فيهم لتبنّي مواقف أو معتقداتا"
ورقلصة اللصفّ كلما أطللجق عللجيها سلابقا، أو ملا اشلتهرتا بله هلي رقلصة جلماعلية
اكتسبت عن طريق الوهبة الوراثية، كما تعدّ سجلّ لياة فنيّة شعبية معيّنة أغلجبها
ملن القرى والبوادي تعبّر بها عن أفراحها وأحزانإها، وقد يرتلبط الديث علن الرّقص
الحلتفاللية اللتي تلتشابله ملظاهلرهلا بلصفة علامّلة فلي أشلكال اللرّقلص ملن رسلم صلورة

لقاتل أو مجاهد أو وصف امرأة أو رجل أو التعبير عن حركة عامل...
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إنّ رقلصة اللصف علند الفرقلة هلي شلكل تعبيري قلائم بشكل أسلاسلي عللجى نإظام
الرّملزية لتمرير اللطاب الّذي تتمازج فيه العباراتا اللجّفظية التارة بالداء السلدي،
هلذا اللطاب اللرّملزي يحمل في مجلملجه ملعان يلتمّ بلي أفلراد اللفرقلة، حليث يلشكّل

لوحة فنيّة رائعة المال.
اللفا هلذه اللرقللصة تللؤدّى بلكثرة فلي مللواسللم العلراس واللناسللباتا كلما ذكللرنإللا سل
الحتفالية الخلرى ونإخصّ بالذّكر اللولد النبوي الشلريف، والرقص يتمّ علجى شلكل
خطّي مسلتقيمي ملتقابلجي يتقاربلان ويلتباعدان، هلذا القتراب واللتباعلد يحمل فلي
طليّاته دللة ملعنويلة  "فإلى جلانإب التاد بي الخوة والهلل يثّل التقارب التّجاذب

.24إلى حني الخ والهل بعد أن كان التباعد"
إنّ هلذا الرّقص ملورس بكثرة إبّان اللثورة التحريرية بشكل خلاصّ في أيّام اللفرحلة
الكبرى للججزائريي، وهي الستقلل، إلّ أنّ تاريخ ظهورها يعود إلى أبعد من ذلك

بكثير.

 الدالاتا الثقافية للغنماء8
تلثّل الغلنية اللفوللكلجوريلة تلراثلا شلعبيا جلزائلريلا فلرضلت نإلفسها كلثقافلة وكلفنّ
فلوللكلجوري ملنذ اللقدم، فهي أغنية ملتميّزة للا للها ملن صلفاتا وخلصائلص خلاصّلة ل
تقلجيدي واللتا الللصاحللبة لهللذا تللقتصر علللجى الداء والللنّغجمة فلقط، وإنّللا اللللجّباس الل

النّوع من الغانإي، يعبّر عن صورة حياة التمع 
ملن خللل تلتبّعنا لللجمراحلل اللتاريلخية اللتي ملرّتا بلها الغلنية وملا للها ملن صللجة
لللجفنّ القدي "فالكلجماتا عندملا تتكيّف وفق لن ملنغجّم تشكّل واحدا ملن الشلكال
الللشعريللة اللتي هللي أكللثر أصللالللة فلليما عللرفللناه لنإّللها تللكون ملللجزمللة علللجى إتّللباع نإلظام

.25محدود، وتضطلجع بوظيفة مختلجفة كلّ الختلل عمّا هو دارج من الكلم"
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تتلّ الغنية الفولكلجورية الهلتمام الكلبر في اللناسلباتا التلجفة، وأوسلع مليدان
لللغلنية اللفوللكلجوريلة هلو اللزّفلاف، لنّ الحلتفال بلاللزّفلاف يحلمل فلي طليّاتله أبلعادا
ديلنية واجلتماعلية وأخللقلية واقلتصاديلة، إذن فلالغلنية اللفوللكلجوريلة هلي فلنّ يلتردّد
علجى ألسنة اللعامّلة ملن النّاس ريلفيي وحضاريي، الّتي تسلتلجزم وجلود اللماعة، كلما
أنّ البعض يعتبرهلا حللجقة أسلاسلية ملن حلجقاتا اللثقافلة الشعبية، فهي "ملرتبطة بحياة
النإلسان فلي ملراحللجها اللكامللجة، كلما أنإّلها تلرتلبط بعتقداتله وبلعملجه وبلأوقلاتا للهوه،

، وتتجسّللد26وملساعلدة فلي إنلاز علمل صلعب وملتنفّس للعاطلفة النإلسان اللشعبي"
ملن خللل الغنية اللفوللكلجوريلة علقلجية اللتمع ومليولتله اللفكرية والخللقلية، كلما

أنإّها تكشف عن طموحاته وإرادته 
إنّ الغللنية الللفولللكلجوريللة قللد تللكون قللصيدة كللاملللجة مللن عللدّة أبللياتا أو بللعض
البلياتا ملنها.فلقد احلتفظ اللغجنّون بلها للا للها ملن تأثلير فلي نإلفوسلهم، وتعبير صلادق
عللن حللياتللهم، كللما يللكنها أن تللكون بلليتا مسللتقلّ وهللذا مللا سللنلجمسه عللند فللرقللة
اللعرفلة، فللجهم علدّة قلصائلد تتكوّن ملن بليت أو بليتي عللجى الكلثر، تلناقللجته الجليال
باللفظ، فلتميّز هلذا الغجناء بلاللقدم، وكلان دوره هلو اللفاظ عللجى اللوروثاتا اللثقافلية،
تقاللله مللن حللياة إلللى حللياة أخللرى، لنّ هللذه الللوروثللاتا تللدلّ علللجى تلليّز النإللسان وانإل
"والقسم الهم من الغجناء البدائي غناء تقلجيدي تناقلجته الجيال من جيل إلى جيل،

.27وأنّ البدائيي يؤلّفون أغانإيهم دون أن يلججؤوا بطبيعة الال إلى الكتابة"
انإللي عللند فلرقللة اللعرفللة أو غليرهلم مللن الللفرق الخللرى تللعبّر عللن حللياتلهم إنّ الغل
اللاصّلة ملن حلبّ لللجوطلن واللتغجنّي بله وانإلتمائله لللجدّيلن السللملي ووصلف حلياتلهم

الجللتماعللية والقللتصاديللة واللثقافللية...، لللذا تلعتبر الغللنية اللفولللكلجوريللة هللي مللن
تمل أكثر الدّللتا الثقافية للجفرقة.
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ملن خلل دراسلتنا للوضلوع "اللوسليقى اللفولكلجورية اللزائريلة ودللتلها الثقافية
فرقة اللعرفلة بلنطقة مسليردة أنلوذجلا"، نإلرى أنإّلها حلافلظت بلشكل بارز عللجى تلراثلها
اللثقافي كما هلو الشأن للعظم الفرق الفولكلجورية الخرى، في ملناطق اللوطن، حيث
ل تلزال بلعض اللؤشّلراتا واللعاداتا اللثقافلية تلتعايلش ملع غلزو اللثقافلاتا اللوافلدة علبر
وسلائل العلم التلجفة، كما أنإّها تعتبر اللرآة التي تعكس خصائص هلذه المّلة وللغجة
ا يللكن تلقدي أهللمّ مللن للغجاتا الللتعبير الللثقافلي، ومللن خلللل اللفصول اللتي قللدّمللناهل

النتائج التي خلجص إليها بحثنا هذا فيما يلجي: 
 إنّ الللوسلليقى الللفوللكلجوريللة نإللتاج شللعبيّ ل تُللفْهم إلّ بللوضللعها فللي إطللارهللا.1

الزمانإي والكانإي والتاريخي الّذي أحاط بها لتصبح وثيقة هامة معبّرة بصدق، ومن
ثمّ تتبوّأ مكانإة مهمّة في تدوين الحداث وكتابة التاريخ.

 سلاهلمت اللوسليقى الفولكلجورية بقدر وافر في الافلظة علجى اسلتمرار الثقافة.2
الشعبية الزائرية.

 تتجللجّى اللقيمة اللفنّية لللجموسليقى اللفوللكلجوريلة فلي إيلقاظ اللشاعلر اللعميقة.3
فلللي نإلللفوس ملللردّديلللها وسلللاملللعيها، وتلللبعث فللليهم الحلللساس بلللأصلللول وجلللودهلللم

الجتماعي والثقافي.
 تلتميّز اللوسليقى اللفولكلجورية بالتنوّع في اللوسليقى واللغجناء واللرّقص لسليما.4

من حيث الشّكل والداء.
ا يللتمثّل فلي اللتقريلب بللي جللميع.5  تللؤدّي اللوسليقى الللفوللكلجوريلة دورا هللامل

طبقاتا الشعب الثقّف والمّي والغجنيّ والفقير، وهذا بشكل العام.
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