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 رضا دوماز: الطرب الشعبي ارث وطني و ليس مقتصرا على العاصمة

 

 البحث بمركز األسبوع  نهاٌة نشطها "الجزائر فً الشعبً آثار "بعنوان  محاضرة خالل دوماز، رضا الشعبً مطرب اكد

 متداولة ظلت التً الشائعة الفكرة تفصٌال و جملة ٌرفض بأنه ،"الكراسك " بوهران والثقافٌة االجتماعٌة األنثروبولوجٌا فً

 طابعا جعله و البلٌدة، غرار على ضواحٌها و الجزائر مدٌنة على ٌقتصر الشعبً الغناء طابع و موسٌقى كون حول سنواتل

 .   .األطراف المترامً و الكبٌر وطننا من الشاسعة االخرى المناطق فً الجزائرٌٌن من سواهم دون بالعاصمٌٌن لصٌقا فنٌا

 القلٌعة، غرار على مدن هناك أن ، الجزائر إلى إضافة القطر من أخرى والٌات نع بأمثلة مستدال ، المتحدث ذات أضاف و 

 خالل من وأسراره، الشعبً الطرب  ترسٌخ تارٌخ فً محطات كانت بجاٌة و جٌجل، مستغانم، أهراس، سوق ، عنابة المدٌة،

 االعتكاف ضرورة إلى لسٌاقا نفس فً داعٌا الصنعة بمدرسة ٌعرف ما أو ، األصٌل الفن لهذا مدارس و شٌوخ بروز

 .  أغواره سبر و الغنائً الطابع هذا حول األبحاث تكثٌف و لدارسة

 الفارسً، الٌونانً، الموسٌقً اإلرث منذ تشعبات عدة من مزٌج ثمرة ٌعد الشعبً طابع بأن دوماز رضا المطرب  صرح و

 التً و باجة، البن القدٌمة المغاربٌة والمدرسة" رٌابز"ل األندلسٌة والمدرسة العود لعازفً العربٌة الكالسٌكٌة والمدرسة

 .عشر التاسع القرن أواخر فً العروبً، ، الحوزي المالوف، ، والصنعة الغرناطً إلى تفرعت

 خالل من وأٌضا الجوق بنٌة حٌث من عصرها إسهامات من قوتها تستقً ومفتوحة حٌة موسٌقى الشعبً ان المتدخل وٌرى

 من أٌضا ٌستلهم الطابع هذا أن كما للفترة العالمٌة الموسٌقى إلنتاج الكبرى المراكز أعمال إلى ٌولى الذي واالهتمام االستماع

 .المغاربٌة الموسٌقٌة األشكال وجمٌع" الحضرة"

 الهوٌة مقومات ابرز من ٌعتبر الذي الشعبً الطرب  ٌكتسٌها التً التارٌخٌة األهمٌة ملٌانً الحاج الدكتور أبرز جانبه من

 . المتعاقبة األجٌال تتداوله ثقافٌا إرثا سٌظل و الوطنٌة،

 نادٌة بوخالط -ثقافٌة نوافذ: المصدر

  6161جانفً  61 السبت
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