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تمك الشخصية البارزة في األوساط الفنية و  —اشتير أدمون نطان ولد مخموف يافيل 
و الموسيقى األندلسية لدى ىواة الموسيقى بصفة عامة  —الموسيقية لمجزائر العاصمة 

و المعروف  بصفة خاصة، بكتابو الضخم الجامع لألشعار المغناة في النوبات األندلسية 
 .1"مجموع يافيل بعنوانو المختصر "

و كتب بأسموب الدارجة في المقدمة عن ىدف نشره لمديوان و عن بعض الممارسات 
أينا ىذا الفن الغناء و كالم األندلس فقد طبعنا ىذا الديوان ألننا ر  لحاممي التراث الوطني "

يفنون و ينقصون كل يوم. فكل الي الذي يتوفى ما يخمف عوضا عنو أحدا أخر يكون قرنو 
في ىذا الفن و ما ذىب بو في القبر من الكالم و الصنايع ال يعريفونيا الباقون و ال 

ل والع في األلحان و يحفظونيا. و ال يخفى عند الحاضرين و الغايبين بأنو في ىذا الوقت ك
األغاني الذي يريد يتعمم لحنا من األلحان الذي يحتاج الو و ما يجده يمضي يطمبو من الي 
يكون عنده موجودا فال يعطيو االلي ال بالدراىم و ال باالبتياالت لكي تبقى تمك األلحان 

ر نوبة التي مسجونة عنده و ما تبان عند الناس االخرى اثرة لو. و لذلك اجمعنا اربعة عش
و جعمنا بيا دواوين الغناء. و كذلك حتى لحن من     بقيت من كالم األندلس و طبعناىا 

ىذا األلحان ما يزول. أيضا ان الذي يحب ىذا الفن و يكون عنده ىذا الديوان يكسب كتابا 
 .)ىكذا("  2و السالم   نفيسا ال يوجد متمو ابدا 

التراث ىو أن نفس المؤلف ترك لنا ديوان آخر و ما يجيمو الكثير من الميتمين بيذا 
أصغر حجما. و لكن صغر حجمو ال يمنعو بأن يكون مصدرا ىاما لتاريخ الموسيقى و 

مجموع زىو األنيس المختص بالتباسي الغناء بالجزائر. ىذا الكتيب المطبوع حجريا بعنوان "
 .1907 /1325 ة" سنعمى ذمة صاحبو ادمون يافيل" نشر، كما صرح بو، "و القوادس

وسيقى الراقية " و ىي "المالصنعة" الشيير الذي يضم كالم "مجموع يافيلخالف لـ"
مجموع زىو األنيس" عمى جممة من نصوص الموسيقى الشعبية الجزائرية العالمة"، يحتوي "

 .19 في أواخر القرن
                                                 

، 1322/1904و العنوان الكامل ىو " مجموع األغاني و األلحان من كالم األندلس" طبع في الجزائر العاصمة سنة  1
 . 31ص.+395ص.
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وادس" أي الق و " (les disques) لنرجع لمعنوان و لنشرح كممات "التباسي" أي األقراص
 .3(les cylindres) األسطوانات

كل مصطمح يشير ىنا إلى مرحمة معّينة من تطّور تقنيات التسجيل. أّول مرحمة بدأب 
عمى  (la gravure verticale) و التسجيل العمودي (le gramophone) مع جياز الڤراموفون 1889سنة 

 و عقبتيا المرحمة الثانية بعد سنة .1912 و انتيت في فرنسة سنة (les cylindres) األسطوانات
دورة و استعمال  78عمى قرص  (gravure latérale) و ىي مرحمة التسجيل الجانبي 1904

 .4(le phonographe à pavillon) ذات الفّوىة فالفونوڤرا
و    و نستنتج من ىذا العنوان أن يافيل نقل نصوص ديوانو عن طريق األسطوانات 

.و الدليل عمى ىذا أنو كمما عنون أغنية إال و ذكر معيا رقم  وحوزتاألقراص التي كانت ب
 التسجيل.

 و لقد رّتب يافيل النصوص حسب الترتيب التالي:
 المصدر عربي و البطايحي 

 الحوزي 

 القصيدة 

  الزنداني و االستخبار 

 القادرية 

فّني. حيث  يالحظ أن ىذا الترتيب لألنواع المختمفة لمموسيقى الشعبية يخضع لسّمم تقييم
( و في أعالىا، بدون شك، سوف نجد القادريةفي أسفل دراجتو نجد أغاني النسوة )

 ( متربعة عمى عرشيا.الصنعة) الموسيقى العربية األندلسية
 القصيدة ن "ــ" و فحوزيـال و " 6"البطايحي " و "عربي 5المصدرو بينيم قصائد تغنى في "

 مي أو الممحون باختالف مصادره."، أربعة أنواع من الغناء بالشعر الزج
" لممفتي من يبات يراعي االحباب " نجد منظومة "المصدر عربي مرتبة تحت عنوان "
المتوفى في منفاه بالقاىرة. يعد ىذا النص من ممحون  (1769/1860) مصطفى بن الكبابطي

                                                 
 في االصطالح العام.( le disque)ني أيضا القرصو كممة أسطوانة تع 3
 شيخ المحڤن أي شيخ الِقمع في االصطالح المحمي. 4
 المصّدر يفتتح النوبة فيي أّول حركة و تؤّدى فيو مقطوعات صوتية. 5
 البطايحي ىي ثاني حركة في الترتيب اإلقاعي لمنوبة في الجزائر. 6



نوع  الطبقة الحضرية المثقفة الممثل في شخص الشاعر التممساني سعيد المنداسي. و ىو
 الزجل المجزئر" . من "

و        " لشاعر مجيول طال ذا السير يان " " كـالبطايحي ثم تمييا نصوص في "
إلى ابن الحاج قدور الشريف، عالم جزائري  7" الذي ينسبجرّعت في الحب كاس المنايا"

 معاصر لممفتي بوڤندورة.
ء  ظير في تممسان و و ىو ضرب من النظم و األدا الحوزيثم الفقرة المخصصة لنوع 

 معا. 8"الحضري" و من النوع " البدويانتشر في حواضر البالد و برز فيو شعراء من النوع "
" ينسبيا يافيل إلى وحد الغزال ريت اليوم" القصيدة الشعبية المعروفة بـ الحوزيو من نوع  
و قصيدة السي     . 10و  لعميا من نظم الشاعر التممساني بومدين بن سيمة 9قدور بن عثمان

"التي نظميا و ىو في مدينة فاس  الڤيت انايا خودات مصطفى بن براىيم الشييرة "
في المنام يا االسيادي زارني  بالمغرب. و ثمث قصائد لمشاعر التممساني الفحل بن مسايب "

القمب بات سالي و الخاطر و "   " نار البين ڤدات في كناني يا مسممين" و "الحبيب البارح
 يا بنات البيجة كفّو من المالم ". و قصيدة لتمميذ المنداسي الشاعر أحمد بن تريكي " حفار 

". و تعتبر ىذه القصيدة من أول قصائده. و لو قصيدة أخري نسبيا يافيل إلى شاعر اسمو 
طال الضر " و ىي فالحقيقة لبن تريكي ىذا. أما القصيدة "غاب عمي خيال موني أحمد "

" فيي الظالمة في قسنطينة بقصيدة " المموف" المعروفة عند أىل رامكعميا و زاد ثاني غ
مجيولة المؤلف و  الحوزيو قصائد أخرى من . 11لشاعر معسكر الكبير الحبيب بن ڤنون

 ".ىبّو رياح االريام " أو "يا من تريد قتالي غيرك ما يحاللي لكنيا ذو شيرة واسعة مثل "
ستورد الموسيقى الشعبية الجزائرية بعض النصوص إلى قصائد شعراء البالد، ت ةباإلضاف

 ". فنجد مثال قصيدة بن عمر "قصيدة من المغرب. و ىذه النصوص مصّنفة تحت عنوان "
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لميجة الطاغية عمى الشاعر. "الحضري" لغتا ينطق بالقاف عموما و "البدوي" لغتا ينطق بالقاف المعقودة أي حسب ا 8

 الڤاف )الجيم المصرية(. و شاعر كإبن الذّباح كان ينظم في النوعين الحضري و البدوي.
متداولة. أنظر كتابنا  شاعر من مدينة معسكر ذو أصول تركية عاش في القرن التاسع عشر و لو قصائد عديدة و 9

 "األغنية البدوية الوىرانية".
ديوان الشيخ التممساني بومدين بن سيمة،  ؛1939محمد بّخوشة، تممسان، ل، "أنظر " كتاب الحب و المحبوب 10

 ."2001؛ ديوان أبي مدين بن سيمة، لش.مڤنونيف، وىران،2001لم.ح.حشالف و م.بن ع. الزرىوني، الجزائر، 
 guide bibliographique)الشعراء المذكورين ىنا و أعماليم، أنظر كتابنا " الدليل المأمون في مراجع الممحون"لمتعريف عن  11

du melhoun ) نشره.L’Harmattan في باريس.   1996 سنة    



" التي ينسبيا يافيل خطأ إلى كيف يواسي الي فرق محبوبو و قصيدة " 12"ثالثة زىوة و مراحة
 . 13التيامي المدغري و ىي من نظم سيدي قدور العممي

" ىو السمف الحقيقي لنوع المغربي " أو "الغربي " و كذلك "القصيدة النوع المسمى "فيذا 
 ". الشعبي غنائي جديد سوف يظير قريبا و ىو "

و     أما النصوص الباقية فيي في الغالب من جنس الشعر و الغناء الشعبي الخفيف 
نسي، أم كانت من ، و أغمبو تو 14الزندانيغناء المناسبات و الشوارع ، سواء كانت من 

 ".المسامعاتالخاصة بغناء النسوة في مجموعات " 15القادريات
"، زيادة عمى أنو أنقذ من التمف عدد ال بأس مجموع زىو األنيس و في الختام نقول أن "

بو من نصوص شعرية و كالم غنائي منوع، يقدم لنا صورة مطابقة لما كانت عميو األغنية 
بية بالخصوص، بجميع أنواعيا، في حاضرة جزائرية و في و األغنية الشع —الجزائرية 

و يطمعنا كذلك عمى الحّس الفّني لألجيال السالفة و تصّورىم لتسمسل  —القرن التاسع عشر
األنواع الغنائية عمى أساس درجة التصّنع الجمالي و القدرة  عمى الصمود في وجو الدىر. و 

أن ننّوه بأىمّيتو الثقافية التاريخية و بمكانة  ليذا، كان عمينا من الواجب أن نعيد نشره و
 مؤلفو المرموقة ضمن سمسمة الرجال الذين كتبوا التاريخ الثقافي لوطننا. 

 :المؤلف 
من أسرة جزائرية  1874ىو أدمون نطان يافيل بن مخموف. ولد بالجزائر العاصمة سنة 

عبي في أسفل حّي القصبة. و "مخموف لوبية" مطعم ش ييودية. كان لوالده مخموف الممقب بـ
، عمى البكموريا و شيادة 16كان متحصال، بشيادة تمميذه و صديقو محي الدين باش طارزي

في المغة العربية و كان موسيقيا. كان كما كتب عن نفسو "مولع في عمم األغاني و األلحان" 
رواني في ثم شارك الباحث ج. (1908-1844) حيث تتممذ عمى المعمم الشيخ محمد سفينجة

مجموعو  1904 أبحاثو حول الموسيقى العربية في شمال إفريقيا كمترجم و ناسخ. نشر سنة
التقى  1918 و في سنة 1911 لمنوبات األندلسية ثم أسس الجمعية الموسيقية "المطربية" سنة

                                                 
 .165ص.(، chansons de la Casbah)أنظر كتابنا " أغاني القصبة" 12
 ".241-237ص.، 1990 ، روائع الممحون، الرباط،3ء أنظر " محمد الفاسي، معممة الممحون، جز  13
الحظ ىنا غياب نوع " العروبي" و ربما أغنية " من فراق غزالي" المصنفة في نوع " الزنداني التونسي" ىي عندنا من ن 14

  نوع العروبي.
 و تحت عنوان " بيت قادرية" أدرج يافيل رباعيات و منيم رباعية لممجذوب. 15
 .Le vieil Alger musical » par Mahieddine Bachetarzi, in Jeunesse Action n°6, semaine du 1er au 7 janvier      1977  »راجع: 16



كرسي أستاذ لمموسيقى  1922 بتمميذه المفضل و خميفتو محي الدين باش طارزي. شغل سنة
في معيد الموسيقى عند تأسيسو من طرف النواب المسممين المنتمين إلى قائمة  العربية

 األمير خالد.
توفي يافيل منصبو عمى رأس "المطربية" إلى محي الدين باش طارزي.  سمم 1923  و سنة 

 .سنة 54 و عمره 1928أكتوبر 8 في
زء ىاما من التراث الذين دّون فييما ج 17لقد قام يافيل، باإلضافة إلى نشر المجموعين

 .اسطوانة 2000 الغنائي الجزائري، بتسجيل ما يزيد عن
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