
 
 

 لجزائر العاصمةل الحضریةخزناجي للموسيقى المجموعة 
 " ةصنعال"
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 وآذلك ،محمد خزناجي هو أستاذ سابق بمعهد الموسيقى بالجزائر العاصمة
هو واحد من الوجوه المعروفة والمتميزة في الموسيقى الكالسيكية األندلسية 

 .الخاصة بالجزائر العاصمة 
 عائلة ضمنقضى محمد الخزناجي طفولته وشبابه  ؛اصمةأصيل الجزائر الع

 من بعد واصل . عّود أذنه على إیقاعات النوبةممامن المولعين بالموسيقى، 
له في  .تربيته الموسيقية على ید أآبر أساتذة الغناء في تلك الفترة والذین آشفوا

 .ُجّل األبعاد الروحية للموسيقى الكالسيكية الجزائریةشبابه 
 لجمعية 1946إتقانه للتقنيات الصوتية لن یكتسبه إال عند انتمائه في لكن 

 معلمه المرحوم معوالتي فتحت له أبواب األسرار العميقة للموسيقى " الحياة"
األستاذ عبد الرحمان بلحسين والذي بفضله سيتحصل محمد الخزنادجي على 

 .الجائزة الثانية لمعهد الموسيقى
لخزناجي ألآبر أورآاسترا إلذاعة الجزائر  سوف ینضم محمد ا ذلكبعد

العاصمة، ثم یدرس هذا الفن صلب العدید من الجمعيات والمعاهد الموسيقية 
آذلك سوف یشارك محمد الخزناجي في العدید من التظاهرات الثقافية 
والمهرجانات سواء في الجزائر وحتى في تونس والمغرب وفرنسا وإیطاليا 

 .دة األمریكيةوهولندا والوالیات المتح
التي أقيمت  "أیام النجمة الزهراء"أیضا ضيفا على  الفنان محمد خزناجي حّل 

ما و. 1992 في نوفمبر افتتاح مرآز الموسيقى العربية والمتوسطيةبمناسبة 
 الحضریة للجزائر الموسيقى من آبار المدافعين عن  محمد الخزناجي یزال

 العاصمة والساعين للحفاظ علها 
 
 



 
 

 بكوشالوعة سليم مجم
 

 "جيناآم زیار"
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 : التساؤالت  هذه ومن بين العدید من  التساؤالت   ذات الطابع الدینيتثير الموسيقى
  هذه ؟أیامنا الموسيقى المقدسة في نتعاطى مع  آيف
 تجذیرها مع تطویرها سعى إلى دها؟ أم نی نحاول تطویرها و تجدأم نترآها آما هي ؟  هل

 ؟والدراسات ننطلق من موروثنا للقيام بالبحوثس الوقت وفي نف
 حتما معاصرا أراده عنها في عرضه الذي اإلجابة حاول الفنان سليم بكوش األسئلةآل هذه 

 سينوغرافيا تسلط  سياق و بين التقنيات السمعية والبصریة فيىالموسيق یمزج بين ألنه
  . باألساسلى الموسيقىعالضوء 

  الروحيةاألغاني أصول إلى من خالل العودة تحریك المشاعر إلىف  هذا العرض یهدإن
حكرا على الى یومنا هذا  ظل اآتشاف نوع من الموسيقى إلعادة ویكشف لنا السبل العدیدة 

 .المناسبات الدینية
 الدینية لمنطقة بنزرت األغانيمن  رصيد " جيناآم زیار"بكوش استوحى عرض السليم 

 إطاره من بإخراجه هذا العرض یقدم مخزونا حضاریا .سبات الدینيةللمناوالمقترن عادة با
 .لمتفرجين لویكشف جماله ) الزاویة (التقليدي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 "أآوزون"المجموعة الموسيقية 
  اليوناني" البلوز"أو 
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 19في نهایة القرن  الریباتيكاب  الذي یعرف من الموسيقىالصنفظهر هذا 
  على  بحر إیجهط المهجرین اليونانيين الذین  توافدو من مختلف أنحاءأوسافي 
 .باليونانلمدن والمواني الكبرى ا

 في مناطق أثينا القدیمة، اإلسكندریة،   الریباتيكا   أغاني وقد ظهرت أولى  
 التي یتعاطاها الزنوج" البلوز" قورنت بموسيقىوآثيرا ما ... جزیرة سيروس

  الفادو البرتغالية والتي موسيقى أوةانقو األرجنتينيت اليقىموس أويوناألمریكي
 وحدة ومتعة تشترك جميعا فيكونها تعبر عن األحاسيس و شجون الحياة من 

 المنسيين من طرف المجتمعات الحدیثة، لكنها في نفس عن مشاغلملل وحب وو
 .ة النفس والكرامة والثورة على المصيرزعن عتعبر الوقت أیضا 
وسيقى التي عرفت إشعاعا آبيرا خاصة في فترة مابين الحربين هذه الم

وآذلك أغاني المالهي، آذلك  استوحت جذورها من أغاني الفولكلور الشعبية،
 .حياة المساجين اليونان في تلك الفترة

 الى جة،ن والكمزق على إیقاعات الب التي تنشدالریباتيكاوتسعى أغاني  
 .لليأس اإلستسالم وتحث على عدمالروح تضميد جراح 

 باللغة اليونانية تعني التي"  ديونوسأآ"المجموعة الموسيقية تكونت 
  .من خالل تسميتهاهذا التحدي وهي تعكس  1999تكوینها سنة " يأصغي إل"

 باقلوس بافواندیس، تضم في زق حول عازف البالتفتهاته المجموعة والتي 
 ق والبزةف على آلة القيتاریعز(  ميستاآيليس صفوفها آذلك آل من دیمتریس

ن من طراز رفيع وآّلهم موسيقيو. سفيقوسودیمتریس )  الغناءباإلضافة إلى
 إلى جانب مشارآتهم یين في السابق مع أشهر الموسيقيين والمغنين اليوناملواتعا

ه المجموعة ذه.في العدید من المهرجانات في اليونان وفي جميع أنحاء المعمورة
في خاصة  بریاآوس آاالیتزیداس وآيریاآوس باتواس ،تعاملت مع آل من آ

  من فترةالتي راجت خالل ال مشاریع ترمي إلى إحياء أغاني الریباتيكا سياق
 .1930الى-1880



 
 
 
 
 

 وديـــلـة مــا ومجموعـــدیفن
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على دیفنا تمتلك واحدا من أصفى وأنقى األصوات التي سمعتها " 
یح ليس بقليل، عندما یصدر عن أحد أعالم الغناء  هذا المد."اإلطالق

 ليكورقوس أنجيلوبولوس، مدیر المجموعة البيزنطية  وهواألورتودآسي
 .اليونانية

قة المالمح والنظرات، الصوت والحرآات، الطهارة تشع من تلك التي لم ر 
  .دیفناعد تعرف منذ صدور أول اسطوانة لها إال باسم ت

، ناهيك أنها  فنانة من طراز رفيع باعتبارهاا نفسها  دیفنفرضتمنذ البدایة 
 . موسيقيةقائدة فرقةسن الثامنة عشرة أصبحت وهي لم تتجاوز  

من عدید ال في ظهرت و"ملودي" مجموعة أسست دیفنا 1991 سنةي ف
 . فرقة أو مغنيةة وقائباعبارها ملحنةالمناسبات 
 قرب معبد ت التي استقر مجموعة سان سيميونتسسأ 1997  سنةوفي

 .سان سافا بباریس
آتشف أیضا ذلك التواصل اآتشف الجمهور دیفنا واومع مجموعة ملودي 

 .  المرافقين لهاوالتفاهم الذي یجمعها بالمغنيين
تعكس أصالة اإلنشاد  "...لوديفرقة یدیفنا و : ویؤآد بعض النقاد بأن

لحراس األوفياء  ا جميعا یمثلون الذي ینبع من القلب والروح وبأنهم الطقوسي
 .ودآسيث الموسيقي األورللموروث

 
 
 
 
 



 
 

 يــومـــفي
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،  حول المغني جون بيار جورجثي التقتمجموعة فيومي هي مجموعة 

 تسعى من أجل ، غناءلل وهي مدرسة ،"ال سكوال دي آانتو إن باجيال" مؤسس 
 .جزیرة آورسيكا الموسيقي لتراثالالحفاظ على 

 ةجد حول جون مجموعة من الفنانين مثل رولن فراند عازف آلة قيتارون
 . اآلالت الوتریةیحذق العزف على العدید منو

 وصاحبة خبرة وتجربة طویلة الكمنجة آلة ةنجد آذلك آاترین باشو، عازف
وآأستاذة في الموسيقى الكالسيكية قبل أن تهتم بالموسيقى منفردة آعازف

الشرقية وقبل أن تكتشف الموسيقى التقليدیة لبلدان البحر التقليدیة لدول أوروبا 
 .األبيض المتوسط

 .وأخيرا نجد بول لوآالر آمغني
 لكن ا الواحد عن اآلخر مختلفانی تكوتلقوا تتكون المجموعة من موسيقيين 
إحياء تراث ثري لكنه في طریقه نحو : تجمعهم نفس الموهبة ونفس الرغبة

 .یتماشى والحاضر وتقدیمه في شكل االندثار
إن فيومي تقدم أآثر من مغامرة موسيقية فهدف المجموعة هو إحياء تمش 

 من خالل األلحان األشخاصموسيقي وثقافي یتم بتشریك أآبر عدد ممكن من 
وآذلك بإرادتهم الستعمال أآبر عدد ممكن من اآلالت التقليدیة والحدیثة، 

ة آورسيكا، ولكنها تحيي في نفس ثقافي لجزیرالتراث الفيومي ال تكتفي بإحياء 
 وتعمل على ترسيخ هذه الموسيقى في المتوسط،الوقت موسيقى البحر األبيض 

وإن آانت تطویرها للمستقبل باستعمال تعابير  على نفس الوقتوفي الحاضر 
 . ال تتنكر للتقاليد، فانهاجدیدة 

 
 
 
 
 
 

 



 
 داــــارا بانـــــت
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مدن الجنوب اإلیطالي جلب إليها أنظار لة ب به الطبيعة الخالإن ما تتمتع
 آّل هؤالء .وغيرهم الغجر واألسبان والعدید من اليونان والرومان والتاتار 

احتلوا ونهبوا وحرقوا مرات عدیدة خيرات البالد والكل ترك وراءه أیضا 
جزءا من مخزونه الحضاري وهكذا ولدت إیقاعات ترانتاال من أغاني 

طفال و أغاني العاملين في الحقول آذلك أغاني الثورات، آلها على األ
 .إیقاعات ترانتاال 

، رة القيتاوتستند هذا اللون الموسيقي الى مجموعة من اآلالت مثل
آلالت الشعبية والتي تحمل منذ  الت غدت رمزا لالمندولين  ومبورینطالو

 .سنين هذه الثقافة المتوسطية
   بقربها  إليك في نفس الوقتتوحي  أنها  ترنتاال الموسيقى  من مميزات 

 وباألحاسيس تستهوي السامعين بجمالهاموسيقى وهي  . عنكابتهاغروبمنك 
 .همها فيظالتي توق

حول أنطونيو آورالو نجد مجموعة من العازفين والمغنيين والراقصين 
اعات بجمال إیق والذین سيسحرون الجمهور" تارا باندا "المكونين لمجموعة 
 .ةهذه الموسيقى القدیم

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 "بانو" و ديـــــونأخم ــــمری
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عرفت بميلها لتحدي  ومنذ صغرها ؛ي في مدینة طهراندونخولدت مریم أ
 من   في الثامنة عشرمن ذلك قرارها وهي. الصعاب ومواجهة التحدیات

ال ) ایران(، في بلد رحمواصلة دراستها في الغناء والمسالقاضي بعمرها ال
 .الغناء جهرا أو أمام الجمهوریسمح فيه للمرأة ب

وندي مغادرة إیران في اتجاه أوروبا حتى خ قررت مریم أ 1986في سنة 
.  ألمانياوآان أول موعد لها مع الشهرة في. یتسنى لها متابعة مسيرتها الفنية

مختلف أنحاء العالم ب ي سلسلة من الجوالت الفنية وقد هيأ لها ذلك اإلنطالق
 . مع مجموعات إیرانية وأفغانيةحيث غنت

 المتكونة آلها من النساء قررت مریم " البانو"تأسيسها لمجموعتها بو
هو الغناء تراثي، أصبح مهددا باإلندثار و موسيقي لونإحياء اإلسهام في 

 .التقليدي النسائي
منذ مّدة طویلة وللعدید من السنوات قامت مریم بجمع وآتابة أغان غابت 

 .عن التظاهرات الثقافية
أخذك ت )ذات األصل الكریم سيدة هي لفظة تعني الو(" البانو"إن مجموعة 

 . الموسيقية اإلیرانيةالتقاليدفي رحلة إلى العدید من المناطق و
 مليئة بالبهجة  التي تؤدیها هذه الفرقة والتي تتميز بكونهااألغانيولعل 

غييربعض األفكار الخاطئة الشائعة عن الموسيقى تسهم في توبحب الحياة، 
 .  والشجن بالحزنمليئة اإلیرانية بكونها موسيقى

 األغاني القدیمة  من ذلك یالحظ المستمع الى هذه الفرقة  أن عكس وعلى ال
 وتكشف طبيعة المرأة في نفس الوقت ضحكة ومسليةومعميقة المؤداة 
 . وأفراحها وقصص الحب التي عاشتها ومعاناتها ومشاآلها اليومية اإلیرانية

 على ترجمة نديو أخعودت مریم  وحرصا منها على  تجاوز حاجز اللغة  ت
 .خالل العرض  األغاني التي تؤدیها صحبة فرقتهاآلمات

 



 
 
 



 
 

 خليل آارادومان
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م تعلم  بجنوب ترآيا ، تعلم الغناء في سن الخامسة، ومن ث1959ولد خليل آارادومان سنة 
 دراسته الثانویة، إنهاءاثر . عزف القانون على ید والده الذي آان هو بدوره عازف قانون

 1981و تخرج منه سنة 1977التحق خليل  بالمعهد العالي للموسيقى التقليدیة باسطنبول سنة 
بتحصله على شهادته بدرجة جيد جدا، وفي نفس السنة فتحت االذاعة الوطنية الترآية 

 . مع معهد موسقى مدینة اسطنبول مناظرة النتداب عازفين موهوبينبالتعاون
قرر خليل  خوض المناظرة واجتازها بتفوق لكن عوض االنضمام بصفة مستمرة الى 

 فضل مرافقة اشهر الفنانين في مختلف عروضهم مثل زآي ميرن، بولنت –المجموعة 
 .ریقة عزفهارسوي مقرر اباسي ، ومن ثم أثري تجربته الموسقية وطور ط

اصبح خليل آارادومان اليوم من اشهر العازفين على الة القانون، فهو یجوب العالم معرفا 
بالموسيقى التقلدیية الترآية، سواء آانت بمعزوفات من تلحينه أو مرافقا لنجوم ذوي شهرة 

 .عالمية مثل تميكيس یتودوراآيس او ماریا فارندوري 
يوم على جل أشرطة الموسيقى التقليدیة الترآية والمتداولة   قد أصبح اسم خليل آارادومان ال

 .باالسواق آعازف قانون او آقائد للفرقة
ان خليل آارادومان ليس بغریب عن الجمهور التونسي فقد شارك من قبل و بالتحدید في ماي 

 .ن في ایام القانون و التي نظمها مرآز الموسيقى العربية والمتوسطة و قدم وقتئذ حفلي2000
 
 
 
 
 



 
 

 ميكاليس ترليكاس و مجموعته
 

 "سامو" 
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في ) الملهمة(وتعني باللغة اليونانية " اموس" ليكاس، مؤسس مجموعة رولد ميكاليس ت
من خالل  في الحقول ، وطور موهبته إظفارهتعلم الغناء منذ  نعومة . 1955 سنة قبرص

 إلى إضافة ، والواقعياألصيللتجاربه بعدها الذي اعطى ، األمر  بالطبقات العاملة ختالطاال
 . التقليدیة القبرصية التي قرر التفرغ للعمل على إحيائها ىتمكينه من النهل من منابع الموسيق

 
 على ید االستاذ تيودولوس آالينيكوس وللعدید اوفي بدایة مسيرته الفنية تابع ميكاليس دروس

قية القبرصية يالعدید من المجموعات الموسمن السنوات قدم جملة من الحفالت الى جانب 
 . تقليدیةآالت أساسا خدمالتي تست" سامجموعة مو " أسس حين 1992 د سن ى حدووذلك ال

  الموهوبين منهم آوستانالموسيقييان یكون الى جانبه العدید من على وقد حرص ميكاليس 
 في الموسيقى ختصالم یيدیس  اليكونكمنجة و دوبانایيوتيس  العازف  آارباسيتيس  

آلة  في العزف على تخصصالمیقاع  االالتقليدیة القبرصية، و نيوآوس سوروالس عازف
 .تمبوسيتاال
 
 عبر الشعبية القبرصية  و ذلك ى الموسيقإحياء إعادة على "موسا" مجموعة عملت قد و

العدید من التسجيالت  االستماع الى البحث والغوص في مخزون حضاري قدیم من خالل
 .استعادة ذآریات الطفولةو

 .رحلة في اعماق التقاليد البيزنطية و الفلكلور القبرصي
 



 
 

 ثا فرننداساسبران
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 تریانا الحي الغجري أصيلة وهي ؛من العمر  16 في الـ الغناء ثا فرننداساسبرانبدات 
غجر اإلحتكاك ببالبيت ب عائلتها آنفاصول الغناء في  اسبرانسا لمدینة اشبيلية تعلمت

 بمبادئ مثل الشرف والمقاومة وحب ، على ایقاعات الفالمنكون،تغنو آانوا ی الذین األندلس
  .اآلالمالحياة والجمال آذلك بالحب والعذاب حتى نتغلب على 

 من أشهر األسماء على ساحة اواحداسبرانسا فرننداث آل هذا المخزون الحضاري جعل من 
 .الفالمنكو اليوم 

احساسها وا سمنها الحضور الرآحي السبرانوالعدید من العوامل في هذا النجاح همت وقد سا
 ....حرآة اصابعها وجسدها واقدامهاوقوة صوتها والمرهف 

قدمت العدید من الحفالت مع حيث .  الحدود االسبانيةثا فرننداس اسبرانوقد تعدت شهرة
 .ي االسباني االرآستر الوطنو منها ارآسترا غرانادا فرقجملة من ال

الى جانب آل " اصوات السالم " للمشارآة في حفالتسا تمت دعوت اسبران1997 في سنة 
 .من مریم ماآيبا و نوا 

هو یحمل اسمها وال یزال الى یومنا هذا  شریط في رصيدها و أول سجلت 2001سنة في 
 . من اآبر نجاحاتهایعتبر
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عاصمة م عن باآول آ100ليم قاسموف ولد في قریة شماخا، التي تبعد ع

 .ذربيجانيةاألتقليدیة الموسيقى لل أشهر مؤّد وهو اآلن بدون منازع. أذربيجان
 "مغام" المعروفة بالمقام وتنطق هناك 

 المجلس الدولي للموسيقى التابع ، تحصل على جائزة1999في نوفمبر 
نصرت :  تحصل عليها فيما مضى فنانون مشهورون أمثال ليونسكو والتيل

 . دیميتري شوستاآوفيتش- ليونارد برشتاني -فتح علي خان
 سيصبح من ـ ذلك الفالح الذي نشأ في عائلة فقيرة -أن عليم ولم یكن أحد یتنبأ ب

 . وتشبثه بأصالته موهبتهبفضلأشهر األسماء في عالم الموسيقى األذربيجانية 
آان عليم یتسلى بصنع آالت موسيقية، إال أن لقاءه بالمغام آان منذ صغره 

موزیكي " ليم بمدرسة موسيقية علتحق ا1978 ففي .في نهایة فترة المراهقة
 من العاصمة قربللموسيقى التقليدیة األذربيجانية تقع بالوهي مدرسة " مكتبي 
 .باآو

 ا آان عليلتي ايئةالهفي البدایة ذهل الفالح الشاب من صعوبة التعليم ومن 
ه سرعان ما نجح لكن) آلهم یخضعون للمقایيس السوفياتية (رفاقه في الدراسة

فوقه أطلق علي على إثرت العشرین، وفي سن . موهبته في فرض نفسه بفضل
 ". جيله  ضمنحسن فنان  " ، نعتإلنشادلفي مناظرة 
إلتحاد السوفياتي وتزامن مع انفتاح احقاجاء ال الشهرة العالمية  مع لكن الموعد

 في الوالیات  فنية بجولةحيث قام الذي آانت أذربيجان إحدى جمهوریاته،
 .1984 سنةالمتحدة األمریكية 

 تسجيل قرص أعد تكریما للمشارآة في تمت دعوته، 1998  سنةوفي
وآانت مشارآته في ذلك . نصرت فتح علي خان للفنان الباآستاني الكبير 

  القرص متميزة 
 سواء األداءآذلك في طریقة  و ليم في إمكانياته الصوتيةعظمة ع وتكمن 
 .لحنا وآلمة
ليم اليوم أعلى هرم لنوع موسيقي تقليدي نسيه الناس لكنه تمكن من عیعتبر 

 .استعادة رونقه وجماله
 



 
 

 


