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الراي
سوسشــيو-أنروبولوجيًا  حــدً�  الــراي  يعتــر 

اتمــا ابملعــى اذلي حيــّدده يف دائــرة امجلاعــات 
الــي  والاقتصاديــة  والثقافيــة  الاج�عيــة 
جتــّذر فهيــا، وّجســل حياهتــا الثقافيــة، وأحداهثــا 
الكــرى،  التارخييــة  األنروبولوجيــة، ووقائعهــا 
والي اكن يرافقها مكامرسات جاملية، فنية ورمزية 
متجــّددة ابسشــمترار، متقنــة يف غايــة اإلجنــاز.
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الڤالل والڤصبة
ــورس  ــْدوي اذلي م ــوع الب ــّراي إىل ن ــود جــذور ال وتع

هــو بنفســه عــى أقــّل تقديــر منــذ القــرن الثامــن عــر 

يف امجلاعــات الريفيــة وكــذا الرعويــة مــن فئــة �شــبه 

الرّحــل املنتــرة يف املناطــق الريفيــة ابلغــرب اجلزائــري.

يرتكــز نــوع غنــاء »البــْدوي« عــى التوزيــع بــن إيقــاع 

الڤــاّلل، وانيــن اثنــن )قْصبــة، بنوطــة ممتــّدة، وعــازف 

آخــر منفــرد(، ويسشــتعمل نصوصــا مكتوبــة ومغنـّـاة مــن 

�ــعر البــْدوي الّرفيــع املســمى بـــ  : »الشــعر امللحــون«

الششيخ حامدة
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يف أواخــر القــرن التاســع عــر، ويف مطلــع القــرن 

العريــن، وبفعــل ظاهــرة الاسشــتعامر والاســتيطان 

اذلي مــا لبــث يتحقــق ويتوســع عــن طريــق هنــب 

األرايض الزراعيــة، وانهتــاج سشياســة ختصــص احملاصيل 

الزراعيــة عــى مســاحات �اســعة خاصــة ابلغــرب 

اجلزائــري والــي معلــت عــى إفقــار األهــايل ابألرايف 

ونزوهحــم إىل ضــوايح املــدن واملسشــتوطنات احلرضيــة 

تغيــرات  احــداث  إىل  أدى لك ذكل  الاسشــتعامرية، 

الثقافيــة. التعبــر  أ�ــال  مسشــتوى  عــى  معيقــة 

ڤوال يف السوق
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ــوع  ــذا الن ــا ه ــي عرفه ــة ال ــوالت املهم ــن التح ــن ب م

ــة عــى نفــس  ــيقي املُغــىَّ اذلي حافــظ يف البداي املوسش

تركيبــة اجلوق املوسشــيقي، واألحلــان، واإليقاعات، عرف 

إدراج نصــوص جديــدة دامئــا ابللغــة العربيــة اجلزائريــة، 

ــة حيــث  ــدة واألحــداث الطارئ ــع اجلدي ــة للوقائ املتضمن

تنشــد فهيــا مشــاعر الكآبــة، والشــوق واحلنــن إىل 

املــايض الســعيد، كــام تضمنــت تقلبــات احليــاة ونوائــب 

ــا  ــن يشــجب فهي ــاة أي ــؤس، ورشور احلي ــر، والب ادله

احلــظ التِعــس اذلي أحدثــه الاسشــتعامر، واملصائــب 

الوافــدة، وبطبيعــة احلــال اخــراق العوائــق واملمنوعــات.

ــي ــيخة الرميي الشش
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1868-( حــامدة  الششــيخ  عهــد  يف 
1889( ابــن مدينــة مسشــتغامن، والششــيخ 
مدينــة  ابــن   )1896-1954( اخلــادلي 
عــامل  النســاء  اقتحمــت  معســكر، 
وبشــل  فأكــر،  أكــر  هــذا  الغنــاء 
مكثــف الحقــا، مكغنيــات، ومكنتجــات 
للنصــوص، وكــذكل جندهــن يف جمــال 
التوزيــع املوسشــيقي، اكلششــيخة الرمييــي 
بلعبــاس. سشــيدي   ،)2006  -  1923(

الششيخ اخلادلي 

الششيخ حامدة 

ــي ــيخة الرميي الشش



ــام 1962،  ــتقالل الوطــن ع ــداة اسش غ
موجــة أخــرى مــن الزحــف الريفــي حنو 
املــدن مسحــت ابالنفتــاح حنــو الثقافات 
العامليــة اذلي كّرســه ظهــور كثــر مــن 
مغنـّـّي الــّراْي، وخباصــة النســاء مهنــم، 
ــتحوذن عــى  واللــوايت رسعــان مــا اسش
النصــوص، وكــّن يف نفــس الوقت مضن 
حمتــوى املوضــوع نفســه ألغــاين الــّراْي. 
املوسشــيقي،  التوزيــع  وخبصــوص 
انفتاحــا  األخــر  هــذا  عــرف  فقــد 
هــو اآلخــر حنــو إدراج آةل البــوق، 
اكلغيتــار،  جديــدة،  إيقاعيــة  وآالت 
وعلبــة  الكهــرابيئ،  الغيتــار  مث 
والبيانــو. واألكورديــون  اإليقاعــات، 
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هذه املرحةل، توافقت مع انتاج التســجيالت 
ــط  ــل، مث رشي ــة بـــ : أســطواانت فيني بداي
الاســات الســمعي الــي اسشــتقطبت الكثر 
مــن املنتجــن مــن أمثــال : ر�شــيد اباب أمحــد 
ــرب«   )1946 - 1995(، أو »ديســكو مغ
مدينــة  خاصــة  اجلزائــري  الغــرب  ملــدن 
الــّراْي. عامصــة  أصبحــت  الــي  وهــران 

فضيةل
خادل

اباب أمحد 
حصراوي



8

والــروجي  التوزيــع  طــرق  عرفــت 
ــام  ــر برمهتــا، ك ــا يف اجلزائ انقــالاب عارم
يف املهجــر، بــل وتعّدهتــا إىل املسشــتوى 
جامهــر  الحتضــان  نظــرا  العاملــي 
جديــدة لفــن الــّراْي وظهــور منصــات 
بعهــد  بــدًءا  فانطلقــت  هل،  جديــدة 
وبــالوي  وهــي،  أمحــد   : مــن  لّك 
الهــواري، وأمحــد صابــر اذليــن أعــادوا 
ــي  ــادلي ال ــيخ اخل أداء نصــوص الشش

مــن  ونــرت  مجعــت  قــد  اكنــت 
طــرف : حلبيــب حشــالف. جــاء بعــد 
ذكل عهــد »الشــاب« و»الشــابة« من 
أمثــال : بلقــامس بوثلجــة، ومســعود 
ــا راي،  ــو، والشــاب خــادل، وراين بلّّم
ــة،  ــايم، والشــابة الزهواني والشــاب م
مث بعد ذكل الشــاب حسشــي )-1968
1994(، والشــابة جنــات وآخرون... 
اذليــن وابتــداًء مــن الامثنينــات، توّجــوا 
ــالم، وتنظــم  ــائل اإلع ــزو وس حنــو غ
احلفــالت املوسشــيقية الكــرى، وعديــد 
النــدوات،  وامللتقيــات  املهرجــاانت، 
حيــث وجــد الــّراْي أرضيــة خصبــة 
للتعبــر عــن نفســه عــى املسشــتوى 
العاملــي، وقــد تنــوّع إىل راْي عــري: 
ــروك،  ــه : ال ــن ادرج في ــوب راْي أي ب
وادليســكو. الّريغــي،  الفانــك، 

أمحد وهي

بالوي الهواريالششيخة اجلنية
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األنروبولوجيــة  الصفــات  يه  تــك 
كتعبــر  للــّراْي  الكــرى  والتارخييــة 
فــّيّ  نــوع  يف  متجــّذرة  تــرايث  فــي 
ورمــزّي، نــوع ريفــي رعــوي منطلقــه 
مــا �ــّد رحــاهل  الباديــة، مث رسعــان 
لتحتضنــه  احلرضيــة  األجــواء  حنــو 
فســاير  للجزائــر،  الغربيــة  الناحيــة 
و�ــاهدا  أحداهثــا،  حامــال  اترخيهــا، 
عــى اضطــراابت، وتفــكات، وتغــّرات 
هنــاك. الســاكنة  مبصائــر  مرتبطــة 

ترومبتا و...
بلّّمــو

الشاب نرو

الزهوانية
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ڤيتارات كهرابئية

إّن تطــور الــّراْي احلديــث العهــد، أوصــه إىل العامليــة بعــد أن مــورس من طرف 
جيــل أو جيلــن، مث انتقــاهل إىل داير الغربــة بــأورواب، وبعــد ذكل عــن طريــق 
العديــد مــن أبنــاء اجلاليــة اجلزائريــة املسشــتقرة يف بعــض ادلول العربيــة، وبإفريقيا، 
وآسشــيا، وحــى أمريــا... ذكل عهــد الشــاب خــادل، والشــاب فوديــل، ر�شــيد 
طــه... أيــن تتجــى اذلروة مــن خــالل الاسشــتئناف الثنــايئ لبعــض أداءات 

لطفي عطار



11

جزائريــن،  فنانــن  واسشــتعراضات 
وأوروبيــن، وأمريــان ذوي الشــهرة 
يج  دي  إجنــازات  عــر  العاليــة، 
سشــنايك اذلي قــام بتلحــن وإجنــاز 
العديــد مــن مؤلفاته وانتاجاتــه ابجلزائر.

إدير وخادل

دي يج سشنايكالشابة جنات

مايم وسشتينغ
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إّن حامــي هــذا الــراث، واملؤّديــن 
الــي  الثقافيــة  وامجلعيــات  هل، 
ُأنشــئت مــن أجــل هــذا العنــر، 
عليــه،  احلفــاظ  تســعى جاهــدة إىل 
بــه  والتعريــف  ونــره  وترقيتــه، 
لهــا.  املتاحــة  الوســائل  مبختلــف 
مــن جهتا، وزارة الثقافة والفنون تنظم 
ومتــّول منــذ سشــنوات عديــدة همرجــان 
الــّراْي مبدينــة وهــران، كــام أهنــا تعمــل 
عــى دمــج حفــالت، ونــدوات، وأايم 
الــّراْي  حــول  وملتقيــات  دراسشــية، 
ــراث اذلي  ــهر ال ــات � ــالل فعالي خ

ــر  ــن ع ــن الثام ــنة م ــد لك سش ينعق
أفريــل إىل غايــة الثامــن عــر مــن 
�ــهر مــاي، كــام تــدرج هــذا العنــر 
للفنــان  الوطــي  اليــوم  أيضــا مضــن 
اذلي جيــرى يــوم مثانيــة جــوان مــن لك 
ــدرج كــذكل أعــامل  ــام أهنــا ت ــنة، ك سش
واجنــازات  ومناقشــات  وفعاليــات 
ــراْي" مضــن  ــي "ال ــوع الف ــة ابلن متعلق
املقامــة  الثقافيــة  األســابيع  فعاليــات 
ــذكل  ــر أو ابخلــارج، وك ســواء ابجلزائ
العامليــة  األحــداث  أثنــاء  األمــر 
اجلزائــر. تنظمهــا  الــي  الكــرى 

يف حفالت وهمرجاانت

الشاب حسشي

حفل يف رايض الفتح
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السشيدة صورية مولويج وزيرة الثقافة والفنون 
يف همرجان الّراي وهران 2022

همرجان الّراي وهران 2022
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الزهوانية يف همرجان الّراي بوهران 2022
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ــر"  ــن اجلزائ ــعي م ــاء � ــّراْي، غن ــيح "ال إّن تر�ش
ــايف  ــراث الثق ــة لل ــة المتثيلي ــدرج مضــن القامئ ــيك ي ل
ــيحات  ــرار لك الر�ش ــى غ ــادي لإلنســانية ع الالم
العامليــة، لهــو تعبــر مــن طــرف اجلزائــر عــن رغبهتــا 
يف توفــر ووضــع يف املتنــاول والتقديــر وابلتقــامس مع 
ــايف  ــا ممثــال لراهثــا الثق ــا عنــرا ثقافي اإلنســانية لكه
الالمــادي حــارض وموجــود، متقــن اإلجنــاز، وُمنَشــأٌ 
طريــق  عــن  للعامليــة  معــروض  أراضهيــا،  فــوق 
مغربهيــا، وجالياهتــا املوجــودة عر العــامل.. إنّه نوع في 
م  �ــاعري حامــل عــى اإليقــاع  الكوريغــرايف، يقــدَّ
لإلنســانية، ويــريم مــن خــالل إحقــام �شــباهبا فيــه، 
يــريم لبعــث الســحر واملتعــة عــى مسشــتوى العــامل.
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الششيخة الرمييي وفرقهتا املوسشيقية
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