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 لّالماّدياالثقـافّي  الوطنّي للّتراث  الجرد  
  /0081 عنصر رقمبطاقة جرد  

  
  
  تحديد العنصر - 1
  العنصرإسم  -

  األغنية الشعبية

  
  في المجتمع المحلّي  ةمتداول أسماء أخرى -

                                                                                                                 الغناء العربي  

  

  الجغرافّي النتشار العنصر اإلطار -

  

  

      قرية كسرى من والية سليانة

                                                                                                                                   

  
  العنصرمجال أو مجاالت انتماء  -

   التقاليد الشفوية و أشكال التعبير الشفوي بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي

  
  وصف العنصر - 2
  الوصف التّفصيليّ  -

 النشأة و المتوارثة جيل بعد جيلمثل التراث الغنائي  بقرية كسرى القصائد الغنائية المجھولة ي
المحفور في ذاكرة  الفرد و المجموعة و ھي مواكبة لجميع الممارسات التي يتعاطاھا اإلنسان من المھد و

تنشد بات و ھي تردد ولمناسفنجد أغاني ا تميزت بثراء المعني تؤدى بصوت نسائي أو رجالي. ،إلى اللحد
كلما دعت المناسبة لذلك وھي المأثورات الشفوية المغناة في مناسبات دورة الحياة و كذلك عند القيام 

  .باألنشطة اليومية

 

   الـجـمھـورية الـتونسـية           
  الثقافيـة الشـؤونوزارة               

    راثـــــــلوطني للتا دــــــالـمعھ         
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طقوس العبور  في دورة الحياة  و للعرس الكسراوي طابع  أھميعتبر الزواج  من :  األعراس أغاني -
كي تتخلي عن  أبوھاتحني العروس بحناء يشتريھا لھا  أنخاص يستھل بسھرة "حنة الشقاء" وھي 

التعب و الشقاء التي عاشته في بيته فتتولي واحدة من الحاضرات تزيين يديھا و ساقيھا بالحناء وھن 
  :يرددن 

  في صحن بالر                حني يا لبنية 
  في أيديك يا لبنية             إن شاء هللا تحمار

  :تردد بصوت نسائي مثل المحفل" وأغاني« أو"الفزعة " أغانيكما نجد 

  علي وشمتك و ھبلتني  ھزي حرامك و خمريك              
  ال ما مال وال باش نشريك         غير كلمتك حصلتني 

  :و بصوت رجالي مثل
  في الزين تفرجا ويا صانع غني بالفامة            قدم    

  غرامه          وھز عقول الحافلين كتقوىالمحفل 

 (مصطلح يعني  السھر حتى مطلع الصبح) "النجمة"ـ ما يسمي ب أوو تحيي السھرات الليلية 
جوھرھا برواية قصة وھي  القصصية والتي تھتم في األغاني أو بالشعر الشعبي  و بالقصائد الغنائية 

مجموعة من المقطوعات الشعرية و التي تتضمن وصف الشخصيات و الزمان و المكان و تتميز 
 ظمأو تحمل ھيام الروح و األعماقتنبعث من  أغاني ,يالوسط الشعب أفكارتعبر عن  باألصالةبالتلقائية و 

(جرد أغاني و طويلة  القصصية ھي عديدة األغانيو العاطفة و لھف النفس و التعبير عن المشاعر 
  مثل :  شعبية بكسرى)

  صايم صيام بطال يمشي يفطر يخزر فاطمة و إلي/  1
  / زع يا جمل2
  / الحجلة ھبطت للواد3
  / العازبة4
  نلحق نشاد ال  / ال5
  / الحق مرحولك يا حليمة 6
  لي/  يا لال ماكي قلتي7
  / نسمع بزوالك يابية8
  لعالل/ من يحمل كيفي 9

  /  جاء دونك يا موشم في ايده10
  / ھوينھم سبح بالعين11
  / قلبي متولع بھواه12
  / زھرة يا مصقولة الناب13
  / الال شيعت  نجالي14
  / صناع الجمل...15

و في  إيقاعاتھاالتربيجة ھي كثيرة و متنوعة  في كلماتھا و  : األطفالالھدھدة و ترقيص   أغاني -
 أوتتمناھااالم لولدھا  أماني أومضامينھا  و غالبا ما تتضمن  تمدحا بجمال الولد و بخصاله في المستقبل 

  :. مثالاألمھاتعليھا  دأبتلنفسھا  وھي من العادات القديمة التي  أوالبنتھا 

  سعد زماني سعد زماني    طلبت العالي و اعطاني
  ولدي شرھة بالي

  :ددھا النساء في حفالت العرس إلي جانبال تختلف عن التي ترّ وھي أغاني الختان: -

  أيديكوربس     طھر يا مطھر      
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  نعطيك ما يزازيك سايس وليدي عزيزي    

الجنازة ترافق الندب  إقامةمن قبل محترفات بمناسبة  ىتؤد أصواتوھي  :الندب و التعداد أغاني -
  :مثال بصوت حزينالبكائيات و ھي عبارة عن جمل مسجوعة تؤدي و

  يجملھم إلبراح  اللياباي يا  اباي حني                
  تراس            اللي يوصلھم  واللي 

  وراني شكاية بالضيم       راني بكاية بالنغصة       
  خرجوا من دارھم االثنين إل           اباي و امى   لىع              

  :رجالي  مثال بصوت  أو
  سود النعاس         ماتت و كفنوھاجاني جواب 

  شاد الخبرسمعت الناس            مشيت ھنية بوھا   
  يا لندرى يجاوبش صوتھا          يا سود النعاس  عيطت            
  يا ميت ادقعد وارفع بالراس       و حوايج وزعوھا   

  أيام:علي مدي ثالثة  مدائح تسمع أوأذكار  الميت ھناكدفن  اثر و

  عالم بسري           يا سميع يا مجيب أنت
  نتوسل بالحبيب      أمرييا موالي صلح 

  بارك في حياتي             قبل فوت الممات
  و اختملي بالثبات    أتيواصلحلي في كل 

 تدور حول طلب العون و العافية منبالبساطة و تتضمن معاني متفائلة  األغانيتتميز ھذه  :أغاني العمل -
 الشاقة و الصعبة فيجدون فيھا متنفسا  األعمالفي انجاز  أساسياهللا و االستعانة بالرسول و تعتبر عامال 

  مثل:
  فريك طري  احيدي و القمح بيدي                      الحصاد: أغاني

  مضاوة حديدي في قمح بيدي           زھواني و باغي الطرب                     

  شرقي و موالم و مليح    يارب تاتي بالريح          :التصفية أغاني
  هللا إنشاءوين البركة     ا هللا يا هللا                ي                     

شفوية مغناة  مأثوراتانه في سنوات الجفاف  و في الظروف القاسية  تولدت   إلى اإلشارةو يمكن 
  مثل: سبحانه و تعالى هللاتضرع لطلب المطر و ال

  يارب جيب المطر
  الزرع تحت الطوب 
  حن علينا يا مطلوب 

  الزرع تحت الواد
  حن علينا يا جواد

  :الصالحين األولياءالعون  من  التماسوكذلك  

  جيتك يا شيخ  الوديان أنا     
  طالب منك نفيعة أنا

  في عامي بعت الثيران  
  قعدت نوح علي الزريعة    

  المقادةعبد القادر الجلول نھض   
  انھض يا جلول يا سيد االسياد

  سيدي سعد الشوشان رجال الحمادة     
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  رجال كسرى الشجعان ماكم كدادة   

  مثل: نوعية عملھا إلىتشير من خاللھا  المرأةصنعتھا  أغاني إلىكما نشير         

  يا رحاتي الزرقاء            عاجلي بالدور   :أغاني الطحن بالرحى
  حارسني  وليدي           و سباطو مقفول                               

  الكسيبة بنية و بعدتني     علتني            الزرقاء                              
             ھنابنتي بعيدة و مش       ھز يا زندي ھز الرحى                              

  حدرألسود                يا خشم الذيب    : صناعة الصوف أغاني
  ال عندي والي           وال في الحافة قريب                                  
  كان سيدي خليفة        يعاون كل غريب                                    
  ال عندي والى          و ال في الحافة خوات                                  
                 جاتاكان سيدي خليفة        يعاون النس                                  

  زبدة حليب أعطينييا شكيوى طيبي طيبي       و  :صناعة اللبن أغاني
  نا حنا           طيبى طيبى وليدى يستنييا شكيوى يا ح                           
  يا شكيوى دح دح              أملي المثرد و القدح                           
  مزين بالودع وأنتيا شكيوى دع دع                                         

ثقافة الناس التھذيب واإلرشاد و لھا دور كبير في و  افلة بالترتيبأغاني ح :أغاني الوعظ و اإلرشاد
  تبرز لھم خبرة الزمن و حكمة األجيال مثال: و

  شد صحيح ال يغرك دينك          راھو إبليس للعقل وسواس

  أشعار وطنية خلدوھا شعراء عاشوا األحداث السياسية في البالد و خاضوا المعارك مثل: :أغاني السياسة

  يا ما هللا سھرة قمقومة          سھرة قمقومة
  االستقالل جانا برسومه

و في الختام تعددت مجاالت األغنية الشعبية بكسرى  و مثلت تجارب مجتمعية مستمدة من الواقع 
ت علي تواترھا و عبرت عن ھواجس تزال قابعة في الذاكرة الجماعية التي حافظ المعيشي وال

االقتصادية دانية عديدة و عن تفاعالت مع المؤثرات االجتماعية و عن مواقف وج طموحات وو
  كذلك من خالل تنوع مناسبات القول و الدواعي التي تحرك الفرد لإلنشاد. والسياسية و

  
  / األزياء/ األدوات...)الماديّة والالمادية المصاحبة للممارسة أو المھيكلة لھا ( الفضاءالعناصر  -

  الملحفة/ الحولي / الحرام/  البخنوق/ الحزام/ العجار/السورية / الذراية   :النساءلباس   :األزياء -
  / السوريةاللحفةبلوزة/الالجبة/   :الرجال لباس              
  خلخالنواويش/ عقد/ سالسل/ خالل / حجر/ خرس/  :الحلي  -

  أو ترقيص األطفال الھدھدة أغاني: الداعية لإلنشاد حسب المناسبة :الفضاء -
  أغاني الحصاد                                                    

  الرحىأغاني                                                     
  أغاني إعداد الصوف                                                    
  أغاني مرتبطة باألولياء الصالحين                                                    

  أغاني المحفل                                                    
  أغاني الختان                                                    

  أغاني تتغني بھا المرأة انفراديا.                                                            
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  الممارسات العرفية التي تنظّم أو تمنع الوصول إلى العنصر -

                                                      العنصر. إليتمنع الوصول  أوممارسات عرفية تنظم    يوجد ال

  
  كيفيّة التعلّم وطرائق النشر بين األعضاء والتمرير للنّاشئة -

. مناھجهنوغرافية  تبرز لنا  سبل العيش وتجسم األغنية الشعبية الحياة التقليدية وھي بمثابة وثائق اث
ومن تفاعل   المورفولوجيو الفضاء  مع بيئته  اإلنسانو ھي كالم يستمد مدلوالته و معانيه من عالقة 

خصوصياته  التاريخية ومجتمع يفرز خطابه الشعبي المالئم لظروفه  . فكلّ  اإلنسانمع   اإلنسان
أعرافه و حاجياته المادية و الروحية و طموحاته المشروعة. إن لكل فئة شعبية  تقاليده وو  الحضارية
الصوت المعبر عن  تميزھا وعنوان  خصوصيتھا أواألغنية الشعبية عما يمكن أن يكون  إطارتبحث في 

طريق  أخرى عن إلىمن منطقة  و آخر إلىو ھي تنتقل من شخص  لإلنشادفالمناسبة ھي الداعي  ھويتھا.
شكال ثابتا محددا.و تتواتر ھذه  لحنا واالعتماد علي التدوين الذي ربما يعطيھا نصا و  افھة دونالمش

دائرة المنقول  إلىتتميز بالحيوية و تنتمي  إنھاالخلف ذلك  إليفي صلب الجماعة  من السلف  األغنية
 األغنيةنص  ني المغني يتب األحيانفي كثير من  إذالشعبية  و تتغير باستمرار  األغنيةشفاھيا. تتعدل 

يبدل النص و ذلك حسب المناسبة التي يغني في ظلھا و خاصة في  أو يزيد عليه  أوفيستكمله من عنده 
  .بادرون في تجويد األغنية الواحدة بما يناسب أذواق الناسفياألفراح و األتراح و أحيانا يحدث في التنافس 

                                      دارجة األسلوب  و باللھجة العامية.فھي    فليس لألغنية الشعبية  نصا مدونا

  
  الفاعلون المعنيون بالعنصر - 3
  الممارسين له بشكل مباشرحملة العنصر من  -

بالمجال المحدد تنقل  ن للعنصر بشكل مباشر ھم كبار السن الذين يمثلون الذاكرة الشعبيةوالممارس
فالمأثورات الشفوية المغناة تحقق  من شخص إلى آخر عن طريق المشافھة دون االعتماد على التدوين.

                   ين و المرددين.في بقائھا على ذاكرة المغن ةنوعا من االستمرارية معتمد

  
  مشاركون آخرون -

ھناك فاعلون جدد بصدد إعادة اكتشاف ھذا الموروث، وھم من بعض الشبان والفنانين والجمعيات    
  المھتمة بالتراث

  
  منظّمات غير حكوميّة/ المجتمع المدنيّ  -

  "بسليانة افريقية جمعية برّ " مثل  بالتراثجمعيات تھتم 

  
  ھيئات رسميّة -

  بالجھة دور الثقافة -
  المندوبية الجھوية للثقافة -

   بشھر التراث...) حتفالالاندوات؛ العروض و (القيام بال

  
  مدى قابليّة العنصر لالستمرار: العراقيل والتھديدات - 4
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التي تقلص عدد روادھا و مؤديھا بعد أن فرضت الثقافة   الشعبية  باألغنية اإللمامھناك صعوبة في  -
عدم وجود مدونة لألغنية المبثوثة عن طريق وسائل االتصال  الكبرى سيطرتھا  شبه  المطلقة  مع 

  .الشعبية يمكن الرجوع إليھا  أو تسجيالت نعتمد عليھا 

دورھا في تنميط المجتمعات  ,العولمة و تطور و تغير مجال البحث كمجاال جغرافيا و جماعة بشرية -
  ونسفھا للخصوصيات الفردية لكل مجتمع بذاته.

  انعدام المصادر و فراغ في المكتبة الوطنية حول التراث الغنائي بجھة كسرى . -

  
  برامج التّثمين وإجراءات الّصون - 5

                                                 الشعبية  لألغنية ال توجد حاليا برامج تثمين  و إجراءات صون 

  
  التوثيق الفوتوغرافّي للعنصر - 6

  صور فوتوغرافية تبرز الغناء أثناء مناسبات مختلفة
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 وص المرجعيّة المعتمدة في استيقاء البياناتھويّة الشخ- 7

و ينحصر  فقط في ذاكرة الحفظة  روث  الغنائي يغلب عليه اليوم  النسيان و االقتضاب وھذا الم
 إلىنساء  و الموزعين  في مجال البحث قرية كسرى  الذى ينقسم بدوره  أوالرواة  المسنين  رجال كانوا و

  كما يبين الجدول التالي:   أحياءدشر و 

  الشخص المحاور العمر  المكان(قرية كسرى)
 

ع/
ر

سنة  81 حي المؤذنين علي الحالوى 1
سنة 83  حي المؤذنين علي زغبار 2
سنة 70 حي بني صيور احمد زقية  3

سنة 68 حي بني صيور صالح كوكة 4
سنة 76 حي المؤذنين يونس الحالوى 5
سنة 68 حي المؤذنين خديجة زغبار 6
سنة 57 بوعبدهللا حسن الغضبان  7

 8 عبد الرزاق بدرالدين سنة 41 حي بني صيور
 9 ابراھيم الھمامى سنة 65 بوعبدهللا

10 الحادة بدرالدين سنة 92 حي بني صيور
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11 فاطمة نوار سنة 57 الرقاعة
12 محمد السحيرى سنة 70 بني صيور
13 المولدي بدرالدين سنة 68 بني صيور
14 شادلية زقية سنة 53 بني صيور
15 ھنية الھمامى سنة 55 بوعبدهللا
16 وردة فرحات سنة 62 بني صيور
17 حسن صميدة سنة 75 حي المؤذنين
18 الھمامىفاطمة  سنة 60 بوعبدهللا

19 الكسراوى االزھر بدرالدين سنة 74 حي بني صيور
20 منا البياتى سنة 55 حي المؤذنين

  
  المصادر والمراجع - 8
  المكتوبة -

كلية العلوم االجتماعية  ،األغنية الشعبية بقرية كسرى: دراسة اثنوغرافية، )نجاة ( لدينابدر  -
  . 2009-2008 ،تونس ،اإلنسانيةو

                  . 1967، الدار التونسيّة للنشر، الطّبعة األولى، جانفي األغاني التونسيّةالّرزقي (صادق)،  -

  
  الّسمعيّة البصريّة -

  ت العائليّة.  ا النوع، باستثناء بعض التسجيالتوجد في الوقت الحالي مادة من ھذال 

 
  المواد الوثائقية المحفوظة في المتاحف واألرشيفات والمجموعات الخاّصة -

  لكن ھناك برنامج إلثراء المتحف بتسجيالت سمعية بصرية وجدتال 

  
  الجردعمليّة معطيات تقنية حول  - 9
  الميدانّي ومكانهتاريخ البحث  -

                                                                                                                   2016صيف 

  
  جامعو الماّدة الميدانيّة  جامع أو

   .محافظ مستشار ،ينبدرالدّ نجاة 

 
  الجردتاريخ إدخال بيانات  -

                                  2016نوفمبر 

  
  محّرر بطاقة الجرد -

                                  نجاة بدر الّدين  

  


