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مـة   :مقدّ
تتوفّر بالدنا اجلزائر على تراث شعيب ضخم، ميثّل فيه األدب الشعيب احليز األكرب لتنوع 

د أجناسه من املثل واألغنية إىل احلكاية بأنواعها فالشعر الشعيب واللغز والسرية موضوعاته وتعد
  ...وغريها

ومنطقة املسيلة كوا جزء ال يتجزأ من القطر اجلزائري، عرفت هي األخرى أدبا شعبيا 
مثّل الشكل القصصي قسما هاما منه، باعتباره جتسيدا لواقع معاش، وتسجيال ألحداث . مميزا
  .ية هامة، كما أنه تصوير ملظاهر اجتماعية وعادات وتقاليد متأصلة يف جمتمع حضينتارخي

لقد ارتبط موضوع البحث بشكل من أشكال القصص الشعيب ممثّال يف احلكاية الشعبية 
اليت ارتسمت معانيها من صورة اإلنسان الشعيب البسيط يف املنطقة، واستمدت روحها من 

  .نةوجوده املمتد عرب األزم
دراسة -" احلكاية الشعبية يف منطقة املسيلة"وموضوع مذكريت الذي حيمل عنوان  
إذ وقبل الشروع يف اجناز املذكرة كانت قد تبادرت يف ذهين فكرة , مل ينشأ من العدم - ميدانية

ومن هنا وحسب تقديري . تقوم على اجلمع بني جمايل التاريخ واألدب,هي غاية يف األمهية 
  .املوضوعتظهر أمهية 

املسيلة اليت على الرغم من قدمها التارخيي إالّ أنها مل حتظ بأي  ةأما التاريخ فمرتبط مبنطق
اهتمام من قبل املؤرخني والدارسني عدا القلة القليلة، حيث املعلومات عنها متناثرة يف كتب 

  .التاريخ واجلغرافيا وكتب التراجم أيضا
لن أكون األخرية بإذن اهللا، ممن تطرقوا لتاريخ منطقة وعلى الرغم من أنين لست البادئة و

بإعطاء إطاللة سريعة للمنطقة عرب . املسيلة، إالّ أنين استطعت أن أرصده ولو من زاويته الضيقة
  . التاريخ

وأما األدب الذي هو موضوع اهتمامي، فقد ارتسمت صورته بعد أن وضعت أوىل لبناته 
لتكون . با من لغة الشعب العامية ومن موقع األمل واألمل فيهليكون شعبيا ال رمسيا، بل قري

  .احلكاية الشعبية صورته، والدراسة امليدانية وسيلته
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إنّ األدب الشعيب يف منطقة البحث ال يقل قيمة عن األدب الرمسي، ففنونه كثرية ومتنوعة 
. سف بقي رهني املاضيوخاصة النثرية منها، وعلى الرغم من هذا التنوع الصاخب إالّ أنه ولأل

  .بل قلّ وجوده إن مل نقل انعدم يف وقتنا احلاضر
والسبب يف ذلك يرجع إىل التغير املفاجئ الذي عرفه اتمع اجلزائري واحلضين على 
اخلصوص ضف إىل ذلك انصراف الدارسني والباحثني عن مثل هذا الفن إىل جماالت األدب 

ها بعض الدارسني بأا الفن األكثر داللة على روح الشعب الرمسي، فاحلكاية الشعبية اليت يعترب
وأعماقه واألصدق تعبريا ألفكاره ومعتقداته الراسخة، مل تنل حظها من العناية والتنقيب فقد 
ظلمت كثريا حبلول األجهزة العصرية كالراديو والتلفزيون، وأصبحت نادرة احلضور يف 

  .التجمعات
لوقوف عند جمال األدب الشعيب اجلزائري الواسع، كلّ هذه األسباب دفعت يب إىل ا

لدراسته من جانبه الضيق الذي متثله احلكاية الشعبية يف منطقة املسيلة، وذلك رغبة مني يف 
  : حتقيق مجلة من الغايات يأيت يف مقدمتها

رفع الظلم عن هذا الفن الشعيب، و االعتراف له باجلميل ملا حيويه من رموز فنية 
  .راقية تعكس ثقافة اإلنسان الشعيب املسيلي واجتماعية

مثّ التعريف مبنطقة املسيلة اليت تعترب احلضنة عاصمة هلا، من خالل نفض الغبار عن تارخيها 
  .وتراثها الشعيب وإظهاره للوجود

باإلضافة إىل التأكيد على أنّ احلكاية الشعبية يف األدب الشعيب شأا شأن الرواية والقصة 
رمسي، هلا نص حكائي وهلا مقومات ميكن أن تدرس من خالهلا، أو بصورة أخرى يف األدب ال

إظهار البعد الفين بني احلكاية الشعبية والسرد القصصي، وتبيني تكامل التطور املنهجي بني 
  .النوعني

عموما فإنّ عملي امليداين ساعدين يف رصد جانب كبري من الفولكلور املسيلي، كما 
مادة البحث، إالّ  أنّ حرييت جتاه هذه املادة أي احلكاية الشعبية املسيلية أعانين على توفري 
  .تنوعت يف جمملها
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  فهل يا ترى هلذه احلكاية بنية، أو مادة حكائية ميكن أن تدرس من خالهلا شكال ومضمونا؟
فعال  هل عكست احلكاية الشعبية ثقافة اإلنسان الشعيب املسيلي؟ وهل املواضيع اليت عاجلتها هي

  مرتبطة باملنطقة ومستمدة من واقعها املعاش؟
  هل أدت احلكاية الشعبية وظيفتها داخل اتمع املسيلي؟ وفيم جتلّت هذه الوظائف؟

لإلجابة على هذه التساؤالت وغريها، اقتضت احلاجة إىل تقدمي البحث وفق خطّة 
  :مقسمة على النحو التايل
كاية الشعبية من حيث تعريفها اللغوي وفيه إطاللة على احل: الفصل التمهيدي

واالصطالحي، نشأا عناصرها، مقوماا، مث منطلقاا، فإطاللة سريعة على احلكاية الشعبية 
  .اجلزائرية من باا الواسع

يليه الفصل األول، الذي خصصته ملنطقة البحث املسيلة، حيث تطرقت من خالله 
ة، والفولكلورية، وقد كان الدافع وراء كتابته إلقاء الضوء ملعطيات املنطقة اجلغرافية والتارخيي

ضف إىل ذلك حماولة الربط بني ,على منطقة البحث اليت أعتقد بأا مل تعط حقها من الدراسة
  .هذه املعطيات  وإنسان املنطقة وإنتاجه األديب الشعيب وعالقة الكل ببعضه

لشعيب يف املنطقة وطابعه العام من خالل أما الفصل الثاين، فقد ضم حماولة لفهم احلكي ا
إشكالية تصنيف القصص الشعيب، موضوعات احلكاية الشعبية : مجلة من النقاط هي على التوايل

يف املنطقة، مث وظائفها لدى اإلنسان الشعيب يف املنطقة أيضا، واليت تنوعت بني التعليمية، 
  .التربوية، الترفيهية النفسية، والتثقيفية

صل الثالث الذي مثّل اجلانب التطبيقي للحكاية الشعبية، فقد مت افتتاحه مبدخل وأما الف
عن احلكاية املسيلية وهيكلها العام، متبوعا مبلخصات لبعض احلكايات الشعبية اليت طبقت 

  .عليها الدراسة
مثّ رصد للبناء الفين للحكاية الشعبية وشخصياا بأنواعها، فدراسة للبنائني الزماين 

  .كاين يف احلكاياتوامل
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و كانت خامتة البحث حوصلة ضمت أهم النتائج واملالحظات املتوصل إليها من خالل 

  .رحلة البحث النظرية وامليدانية والتطبيقية
تلى اخلامتة ملحق مشل أهم احلكايات الشائعة يف منطقة املسيلة واليت حاولت جرد الكثري 

  .منها قدر املستطاع
صول مذكريت معتمدة على املزاوجة بني املنهجني الوصفي عموما فقد عاجلت ف

والتارخيي، هذا األخري الذي اعتمدته يف تتبع تاريخ منطقة البحث املسيلة، أما الوصفي 
فاستعملته يف قراءة وحتليل احلكايات الشعبية، كما ساعدين على تقدمي املعلومات املتعلقة مبنطقة 

  .البحث أيضا
معطيات الدراسة ما كانت لتينع لوال استفادا من أهم ما جادت  وجتدر اإلشارة إىل أن
  : به الدراسات العربية ككتاب

  .األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق حملمد سعيدي-
القصص الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية لنبيلة إبراهيم وأشكال التعبري يف األدب الشعيب -

  .لنفس املؤلفة
  .ائرية ذات األصل العريب لروزلني ليلى قريشالقصة الشعبية اجلز-
  .القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، دراسة ميدانية لعبد احلميد بورايو-
  .منطلقات التفكري يف األدب الشعيب للتلي بن الشيخ -

ميدانا  أرتادأما صعوبات البحث فقد واجهتين منذ اختياري ملوضوعه إذ وجدت نفسي 
السبل، دون دليل من دراسات نقدية أو اجتماعية عدا القلة  ، متشعبصوصيتهجمهوال رغم خ

القليلة، ضف إىل ذلك صعوبة احلصول على املادة الشعبية وندرا وتشتتها، فكان علي أن 
أحبث وأمجع احلكايات الشعبية املتناثرة من أفواه رواا، وقبل ذلك صعوبة االتصال م 

صعوبات البحث يف األدب الشعيب "وهذا طبيعي ألن  .وصعوبة إقناعهم جبدية العمل فيما بعد
  حقيقة ملموسة وكثريا 
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ما اكتوى جبمرا احملرقة املهتمون الذين ظلوا وما زالوا يتخبطون يف فضائها املعقد املتشابك 
   )1(".الغامض

أضف إىل ذلك ارتباطي بأعمال التدريس اليت أخذت كل وقيت، ولكن رغم هذه 
متعة املوضوع وطرافته أنستين إياها بل وجعلتين أضاعف جمهودايت قدر الصعوبات إالّ أن 

  .املستطاع يف سبيل تقدميها يف صورة الئقة
" عقاب بلخري"يف اخلتام أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان إىل أستاذي الفاضل الدكتور 
دره، كما أتقدم الذي له فضل التوجيه والعناية، وقد شرفين بإشرافه على عملي، وعلى سعة ص

جبزيل الشكر إىل اللجنة املناقشة هلذا البحث الذي سيتشرف بتقييمها و مالحظاا وجزيل 
  .الشكر لكل من ساهم يف تقدمي يد العون واملساعدة من قريب أو بعيد

  .أخريا أمتىن أن أكون قد المست بدراسيت هذه جزءا من أدبنا الشعيب اجلزائري 
  

          
  . قواهللا هو املوف      

  
    
  
   
  

                                                
  . 06، ص 1998، )ط.د(األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : حممد سعيدي  - )1(
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  الفصل التمھیدي
  ماھیة الحكایة الشعبیة

  

 تعریف الحكایة الشعبیة  - أوال.  
  .نشأة الحكایة الشعبیة -ثانیا 
عبیة -ثالثا    . عناصر الحكایة الشّ
 .أنواع الحكایة الشعبیة -رابعا

ّ  -خامسا مات الحكایة الشعبیة مقو
   .وممیزاتھا
  .بیةمنطلقات الحكایة الشع -سادسا 
عبیة الجزائریة -سابعا     .الحكایة الشّ
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  :تعريف الحكاية الشعبية   - أوال  
ا الوقوف عند أهم ما حكاية اللغوي يستدعي منإنّ البحث يف حقيقة مصطلح :  ةـلغ -1

  .جادت به معاجم العربية املختلفة، بغية ضبط املفهوم اللغوي هلا
فعلت مثل  :وحاكيته ، كقولك حكيت فالناحيكي ىاحلكاية من حك: )1(جاء يف لسان العرب

، وحكيت عنه احلديث حكاية، وحكوت عنه حديثا يف معىن حكيته، قلت مثل قولهأو فعله 
يل كذا وكذا أي فعلت مثل فعله نّأين أين حكيت فالنا وويف احلديث ما سر.  

  .حكاه وحاكاه وأكثرها يستعمل يف القبيح: يقال
  " حكَى" ر الثالثي معلول اآلخر للفعلواحلكاية كلٌّ من اجلذ

   :يف األمثلة التالية )2( بن سيدةيعرفها علي بن إمساعيل 
ما احتكى ذلك يف أو قلت مثل قوله سواء مل أجاوزه  هفعلت مثل حاكيتهوحكيت فالنا  

  .صدري أي ما وقع فيه
  : ويف اجلملة التالية

  .أي شددا  :"حكيت العقدةأ" 
  : وروى ثعلبة 

  فَوق من أَحكَى بِصلْبِ وإِزارِ          جلْ إِنَّ اللَه قَد فَضلَكُم  أَ
  .فوق من شد إزاره عليه: أي
  حكى حيكي اخلرب حكاية أي وصفه  و

   حكاة مجعه وحكى عنه الكالم، أي نقله فهوحاك
  .اكيا يف اصطالح العامة تكلّم مطلقاحوحكى 

  من النميمة  وحكى فالن عن فالن نم عليه
   )3(،وهي وصف الواقعة حقيقية أو خيالية مجعها حكايات"حكى"لفعلواحلكايات مصدر ا

  
  

                                                
 .690ص، 2مج ،)ط.د (، بريوت،دار لسان العرب  يوسف خياط، ندمي مرعشلي،: لسان العرب، إعداد وتصنيف: ن منظوراب)  1(
  .316، ص 3،ج 2،طعائشة عبد الرمحن بنت الشاطئ: احملكم واحمليط األعظم يف اللغة،ت :ابن سيدة )2(

  .377ص ،)د ت( ،5ط ،دار املشرق؛ بريوت :املنجد األجبدي)  3(
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إذن لفظة حكاية مدلوهلا اللغوي شاسع، فهي املماثلة والتكلّم مطلقًا واألهم يف األمر كلّه 
  .قية أو اخليالية، وهذا ما يهمناهي الوصف للوقائع احلقي

  : اصطالحا -2
تسميات عديدة يف  ليهاعة، كما أطلقت عية تعريفات متنوثون للقصة الشعبقدم الباح
  .املشرق واملغرب

  .فمنهم من يسميها احلكاية، ومنهم من يسميها اخلُرافة وآخرون يطلقون عليها األسطورة
الكشف عن هذا  يمن دراسة احلكاية الشعبية ه حدالفكرة الوحيدة واهلدف األو إنّ

 أويب، فتعريف احلكاية الشعبية صعب، إذ هي ليست كاحلكاية اخلرافية الكنز الروحي الشع
، وحيث أن كلّ نوع يتحدد يف ذاته وال خيتلط بغريه فإننا بنفسها سطورة اليت تعرف نفسهااأل

  .جند هنا ميسرا يف تعريف احلكاية الشعبية 
جم جنبية حيث أن املعاىل املعاجم األإيتيسر لنا إذا رجعنا تعريفها  ترى نبيلة إبراهيم أن

اخلرب الذي يتصل حبدث قدمي ينتقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل إىل "األملانية تعرفها بأا 
  )1("جيل أو هي خلق حر للخيال الشعيب ينتجه حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تارخيية

ا حقيقة، وهي تتطور حكاية يصدقها الشعب بوصفه: "فتعرفها بأنها االجنليزيةأما املعاجم 
مع العصور، وتتداول شفاها ،كما أنها قد ختتص باحلوادث التارخيية الصرفة أو األبطال الذين 

  .)2("يصنعون التاريخ
حكايات وقصص حدثت يف العصور : "ويعرفها معجم فانج رواجيال للفنون الشعبية بأا

  )3("جناس واألمموتوارثتها األجيال شفويا من األ القدمية،
حول  ا قصة ينتجها اخليال الشعيب التعاريف السابقة للحكاية الشعبية تتفق على أإنّ 

  .من جيل إىل آخر عن طريق املشافهة  هاناقلوتحدث مهم، ويستمتع الشعب بروايتها 
  

                                                
  .19م، ص1991، 1ط، أشكال التعبري يف األدب الشعيب،دار مكتبة غريب للطباعة القاهرة: نبيلة إبراهيم  )1(

  .19ص، ملرجع نفسها  )2(

  .19صاملرجع نفسه،   )3(
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ألهداف ثالث بوجه عام متجيد فة لألدب الشعيب فهي تتنوع وفقا مراد"وهناك من يراها 
احلياة اليومية وما التداول الفين لألساطري القدمية، والتسجيل الواقعي ألحداث أفعال األجداد، و

   )1(."إىل ذلك
القصة واألدب الشعيب يف مرتبة واحدة، وذلك ال ميكن ألن القصة جعل  فهذا املفهوم

كما يرمي التعريف السابق ,دب الشعيب يف حني أن نطاق األدب الشعيب واسع جداجزء من األ
  : عبية إىل وضع أهداف ثالثة هلا تتمثل يف للقصة الش

الواقعي بطال والتأريخ هلا، والتداول الفني لألساطري القدمية والتسجيل متجيد أفعال األجداد واأل
  .ألحداث احلياة اليومية

القصة يستمتع ها اخليال الشعيب حول حدث مهم، وإنّ هذه جإنّ احلكاية الشعبية قصة ينس" 
بعد جيل عن طريق الرواية  اليستقبلها جي ستماع إليها إىل درجة أنهواالالشعب بروايتها 

  .)2(" الشفهية
   .املشافهة اليت مسحت بتناقلها عرب األجيال امل اليت ضمنت للحكاية البقاء إذاعوفَمن ال

  : قائاليعرفها عبد احلميد يونس 
ائل من السرد القصصي يكون اصطالح احلكاية الشعبية فضفاضا، يستوعب ذلك احلشد اهل" 

الكبري  اجلانب صداإلنسان كثريا من مواقفه، ورالذي تراكم عرب األجيال والذي حقّق بواسطته 
  . )3("، وليس وقفا على مجاعة دون أخرى وال يغلب على عصر دون آخرهمن معارف

إىل معنيني معىن عام ومعىن خاص  االصطالحيمن خالل معناها  هايحصرفاريس السأما 
 :يف املعىن العام ث يقولحي

الناس يف  يف االصطالح الشعيب معنيني أوهلما عام واسع يشمل كلّ ما يحكى شفويا بني " 
  )4( ."حيام اليومية وأحداثهم التارخيية اليت ليس فيها خوارق أو أعمال خترج على املألوف

 

                                                
  .91،صم1980، )ط.د ( القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،: روزلني ليلي قريش)  1(

 .19،صاملرجع السابق: نبيلة إبراهيم)  2(
 .11،صم1968، 1ط ،احلكاية الشعبية،دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، القاهرة: عبد احلميد يونس)  3(
 .8ص م،1986، 1ؤسسة العاملية للدراسات والنشر،، طاحلكاية الشعبية يف اتمع الفلسطيين ،امل: عبد الرمحان الساريس)  4(
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ا ملسابقة هلا خاصة فيين للحكاية الشعبية ال خيتلفان عن التعاريف اريإنّ التعريفني األخ
  .الرواية الشفويةيتعلق بشساعة املفهوم، وكذا 

يال تارة وعلى الواقع املمزوج باخليال وهناك من يرى أنها بنيت على الواقع طورا، وعلى اخل" 
   )1(".مرة ثالثة
دب الشعيب مثاالً متكامالً للتعبري عن إحساس وعواطف كن اعتبار هذا النوع من األا ميإذً

  .و الفكرية وغريها الشعب يف شتى جماالت احلياة االجتماعية والسياسية
ينتقل مشافهة أساسا يكون قصصيا أثرا " فاحلكاية الشعبية يف معناها اخلاص متثل عموما 

يعتقد راويها ومتلقيها يف حدوثها الفعلي، تنسب عادة لبشر  نثريا، يروي أحداثا خيالية ال
   ) ،". )2دف إىل التسلية وتزجية الوقت والعربةوحيوانات وكائنات خارقة

احلكاية كسبها معىن متميزا عن كل من هذا جعلها خاصة وأحلكاية الشعبية فتعريف ا
 االجتماعياخلرافية وعن قصص البطوالت خاصة وأن مادا مستمدة من الواقع النفسي وكذا 

  .الذي يعيشه أفراد اجلماعة اليت تنتجها
فإنّ هذا الكم اهلائل من التعريفات املتعلقة باحلكاية الشعبية قد رسخ يف خالصة القول، 

  :أذهاننا أمرين هامني جدا
األول متعلّق بأمهية هذا اللون األديب املوسوم باحلكاية الشعبية ومدى ارتباطه حبياة األفراد 

  .تأليف واجلمععليها بالدراسة وال ي جعل الكُتاب والباحثني يقبلوناليومية، األمر الذ
نها أصبحت لونا إن مل نقل أوكيف . أما األمر الثاين فمتعلّق باحلكاية الشعبية يف حد ذاا

 ا أدبيا شعبيا قائما حبدمة بلغة  ذاته، له خصوصياته من النثرية والسردية وفنالشفاهية املقد
ماله بل وأهدافه يف هذه يتخاطب ا الشعب هي العامية اليت يعبر من خالهلا عن أحالمه وآ

  .احلياة
  

  

                                                
) ط.د( والطباعة والتوزيع والنشر، اجلزائر،دب العريب القدمي،دار مكتبة الشركة اجلزائرية للتأليف والترمجة القصة يف األ: عبد املالك مرتاض)  1(

  .20-19ص م1968
 .185ص ،م2007،) ط.د(، دب الشعيب اجلزائري،دار القصبة للنشر، اجلزائراأل: عبد احلميد بورايو)  2(
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  :نشأة الحكاية الشعبية   - ثانيا  
فن قدمي يرتكز على " دب الشعيب بل هيواحدة من أهم وأبرز فنون األ احلكاية الشعبية

السرد، أي سرد خرب متصل حبدث قدمي انتقل عن طريق الرواية املتداولة شفويا عرب األجيال، مما 
دث أو للخيال الشعيب الذي ينتجها حول حصور نتيجة للخلق احلر ا ختضع للتطور عرب العهجيعل

   )1(".حوادث مهمة بالنسبة للشعب
ه وآماله آالموصور فيه  ،فاحلكاية الشعبية إذن إبداع أوجده اإلنسان بل خلقه خبياله الواسع

   .ووقائعه التارخيية، وحافظ عليه بالرواية الشفوية
، حيث يعرض ةقليل هذا الفن وحماولة اإلملام به قد كان اهتمام الباحثني بدراسةلو

يف إطار نشأة القصة الشعبية، أن دراستها كانت تتسم بالطابع الفلسفي قبل ) propp(ببرو
  :هأن تتطور إىل الدراسة العلمية اليت تكتسبها اآلن بقول

رية حيث مل مية املخصصة للقصة ثخري من هذا القرن مل تكن قائمة الدراسات العليف العقد األ" 
حيان وكانت وكانت تتسم بطابع اهلواية الفلسفية يف كثري من األ...تنتشر إال أشياء قليلة حوهلا

ة يف القرن املاضي، يف حني عمال اليت قام ا فالسفة الطبيعجمردة من الدقة العلمية تذكرنا باأل
  )2(."جند أننا يف حاجة إىل مالحظات وحتليالت للوصول إىل نتائج دقيقة

جنز منها كان نستنتج مما سبق أن الدراسات يف جمال احلكاية الشعبية كانت نادرة وما أُ
 بأا )جرمي(تعترب أعمال اإلخوة األملان " يتصف بالعمومية والسطحية ومجع املادة فقط، لذلك

وان من احلكاية خواضعة األساس لدراسة اخلرافات والقصص الشعيب وقد جعل هذان األ
  )3(."شعب األملاين فحسب بل للعامل كلهللملانية زادا ال الشعبية األ

  

  

  
                                                

 .35ص،  )ت.د(، )ط.د( ،عنابة ،منشورات جامعية،باجي خمتار ،اع النثر الشعيبأنو: لعويبرابح ا)  1(
 )ت.د(، )ط.د(دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية يف منطقة اجلنوب اجلزائري وادي سوف منوذجا، دار هومة، اجلزائر،: تيجاينلثريا ا)  2(

 .13ص
 .08،ص )ت.د(، )ط.د(لغربية من األردن،مجعية املطابع التعاونية، األردن، أغانينا الشعبية يف الضفة ا: منر سرحان)  3(
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خوة جرمي يف دفع الباحثني العرب إىل االهتمام بدراسة فنون وقد سامهت أعمال اإل
فايز الغول  تأليفالتراث الشعيب العريب وخاصة احلكاية الشعبية، ومن مظاهر هذا االهتمام 

  .م 1948 وذلك قبل سنة "الدنيا حكايات"سلسلة كتاب 
فمن خالل الدراسات اليت أجريت حول نشأة القصة الشعبية من طرف باحثني متمرسني 

ال ميكن حتديد عمر نصوص القصص الشعيب تارخييا، وذلك لعدم تدوين تلك "أنه  ناوجد
النصوص، وجهلنا بالنص األصلي الذي ميكننا استقراءه، وكلّ ما نستطيع القيام به هو حماولة 

  )1( ."وص احلديثةاستقراء النص

 ةاإلنسان ووجوده، وراحت تتطور وتتفاعل معه مواكببلقد ارتبط منشأ احلكاية الشعبية       
طابع البيئة احمليطة به منذ ظهور اإلنسان حىت اليوم، وقد كانت القصة وال تزال ذات الشأن 

  .قدميا وحديثااألمسى يف آداب األمم 
 املغرب جيد صعوبات يف حتديد زمن دخوهلا هلذه الباحث يف نشأة القصة العربية يف إنّ

فهي " الشعبية نفسها،ىل طبيعة احلكاية إاملنطقة، وذلك لقلة الوثائق ويرجع السبب يف ذلك 
فالقصة الشعبية ختتلف عن القصة  ،تعبري شفهي عن مكنون اإلنسان وآماله منذ فجر التاريخ

احلكاية الشعبية اهولة املؤلف، ألا ملك  فىل مؤلفها، على خالإاألدبية اليت ميكن الرجوع 
  )2( ."مشاع جلمهور عريض من الناس والذين جتمعهم لغة واحدة

 هاظهور إنّ عكس قدم نشأة احلكاية الشعبية ألا منذ فجر التاريخ، بلهذا التفسري يف
يف نسج  خبياله الفسيح الذي ساهمخاصة وأا تعلقت  اإلنسان على وجه األرضمرتبط بظهور 

  .أحداثها وتفاصيلها
  
  
  
  

                                                
 .36، ص )ت.د(، )ط.د(احلكاية الشعبية الفلسطينية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،: منر سرحان)  1(
 .35القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب،ص: روزلني ليلي قريش)  2(
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ر اإلسالم وحوحيث أصبح ال فرق بني طبقة وأخرى، بعد أن العريب ل املغربلقد غي ،
وقد مر هذا التحول " ،كان اتمع قبل الفتح العريب اإلسالمي ينقسم إىل فئات وطوائف عديدة

ولعل  صة الشعبية وانتشارها،رت يف القوالظواهر املتطورة اليت أثّ طويلة من احلوادث،بسلسلة 
   )1(."أهم هذه الظواهر عملية الفتح نفسها باإلضافة إىل اهلجرات من املشرق إىل املغربمن 

ة يف أوائل الفتح وهي ظاهرة ساعدت على األوساط الشعبية كانت أمي ىل أنّإباإلضافة 
ى الكتايب مما كان له وهذا ما جعلها تفضل اجلانب الشفهي عل انتشار القصة العربية الشعبية،

  .األثر الكبري يف انتشار القصة الشعبية يف املغرب، وانتقاهلا عرب األجيال
ىل نتيجة إهلا، سار بنا  اإلرهاصات األوىل فةمعر تناإنّ حبثنا يف نشأة القصة الشعبية وحماول

تطابق وجود نشأا يف العامل " واحدة مضموا أن القصة هي اإلنسان، واإلنسان هو القصة ألنّ
  )2( ."اإلنسان فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .36ص،املرجع السابق : ى قريشروزلني ليل)  1(
 .07ص،املرجع نفسه )2(
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  : عناصر الحكاية الشّعبية   -ثالثا  
، احلكاية الشعبية ما هي إالّ نص، يغلب على مسته طابع السردية ال خيتلف اثنان يف أنّ

ةفيم يتألف من جمموعة عناصر تتحدا بينها لتألف بنية فنية هي القص.  
يتم هدمه مبجرد  ،لقصة ما هي إالّ كيانا عضويا حياا: " بقوله )*(ييعرفها جوزيف بيدي

   )1( ."حد مكوناته األساسيةأإسقاط 
على مجلة من العناصر الفنية واليت يأيت يف ن ال تتحقق إالّ إذا توفّر فقصصية النص إذ

  :)2(مقدمتها
  .بيبس وهي جمموع األحداث املتراتبة وفق تسلسل زمين أو أو الفعل،: الوظيفة -
  .أو الفاعل وهو الشخصية اليت تضطلع بدور ما يف الفعل: عاملال -
  ).مكانه( الفعل وحيزه مانز -

لقد عرفت احلكاية الشعبية أو القصة عموما، حماوالت أوىل لدراسة بنيتها التركيبية حيث 
جوزيف بيديي  للعامل الفرنسي  ريادة الدراسات البنيوية للقصصينسب بعض الباحثني
Joseph Bedierالذي ، "د القصة يف جوهرها فرق بني الشكل العضوي الذي حيد

خالق والطباع واألفكار وغريها من العناصر اليت ختتلف ومالحمها العارضة اليت تتمثل يف األ
   )3( ". تضن القصةة اليت حتظروف البيئ باختالف

اجته إىل  صة، وإمنّالكن حماوالت بيديي توقفت عند هذا احلد، ألنه مل يهتم بتحديد عناصر الق
  .ةبتعقد مقارنات بني الروايات القصصية املختلفة يف عناصرها الشكلية الثا

  
  

                                                
 .م ، وتنسب إليه ريادة الدراسات البينوية للقصص 19صاحب كتاب اخلرافات الذي نشر يف اية القرن : جوزيف بيديي  )*(
، )ت.د(، )ط.د( اجلزائر، ،ن عكنونب ،منطق السرد، دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة،ديوان املطبوعات اجلامعية :عبد احلميد بورايو)  1(

 .18ص
 .20، 19،صم1997، 1قال الراوي، البنيات احلكائية يف السرية الشعبية، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء،ط: سعيد يقطني)  2(
 .18ص، السابق املرجع: عبد احلميد بورايو) 3(
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لعناصر الذي أوىل اهتماما كبريا  vladimir proppجاء فيما بعد فالدميري بروب 
م، حتت 1929لقصة واجته إىل حتديدها يف حبثه الذي ظهر يف شكل كتاب باللغة الروسية عام ا

  ".مورفولوجية احلكاية اخلرافية الروسية " :عنوان
كما سار بالتحليل الشكلي للقصص شوطًا كبريا "والذي تناول فيه بروب جهد سلفه بالنقد 

علم القص، حيث وضع هذا الباحث أسس املنهج ملرحلة جديدة من تاريخ احلقيقية يعد البداية 
   )1( ."يبية للحكاية اخلرافية الروسيةركالبنيوي عندما كشف عن وجود منوذج فريد للبنية الت

كتمال يف الدراسات البنيوية التركيبية للقصة، للحكاية تعترب نقطة االة بروب إنّ دراس
ه النقد األوىل بدليل أنه وجاحملاوالت  أن يسد الفراغ الذي تركتهألنه استطاع ومن خالهلا 

 "ييبيد"و "سلوفسكيف"وهم  لثالثة باحثني سبقوه إىل حماولة وصف احلكاية الشعبية
  )املوتيفات(بني املوضوعات واحلوافز "فسلوفسكي"أنّ متييز  "بروب"، حيث يرى "ففولكو"و

واعتباره هذه األخرية هي الوحدات األساسية والثابتة، اليت تتركب منها األوىل، أمر مل يعد 
  .فسلوفسكي يعكما يد قابال للتطبيق ألن احلافز بدوره يقبل التجزئة، وهو ليس كال منطقيا

، قد ارتكب خطأ كبريا عندما جعل من املوضوع "فولكوف"أن  "بروب"كما يرى 
ة، وذلك ألن املوضوع وحدة مركبة، وليس صيف دراسة الق االنطالقوحدة ثابتة، ونقطة 

  .وحدة بسيطة وهو متغري وليس ثابتا، وال ميكن اختاذه كنقطة بداية يف دراسة القصة
ي يها يبدلنواة الثابتة اليت يتحدث عناستحالة حتديد جوهر القصة أو ا"ب د بروكما أكّ

  )2( ."وعدم إمكان عزهلا عن العناصر املتغرية
يف دراسة احلكاية الشعبية، وفّقه إىل رسم  تهنقد بروب للمحاوالت األوىل اليت سبق إنّ

ألجزاء حمتواها، وعالقة وصف للحكايات وفقا " معامل التحليل املورفولوجي الذي يعرفه بأنه
  )3( ."، مثّ عالقتها باموع ضعهذه األجزاء بعضها بب

  
  

                                                
 .19ص:منطق السرد: عبد احلميد بورايو)  1(
 .19ص:  املرجع نفسه )2(
 .25،ص م1974، )ط.د( قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية،دار العودة، بريوت،: نبيلة إبراهيم)  3(
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ة، اصر ثابتة وأخرى متغيركما ميز بروب بني نوعني من العناصر املكونة للحكايات عن
وتتصل الثانية باحملتوى املتغير هلذا الشكل، كما اكتشف  ،تتصل األوىل بشكل احلكاية الثابت

 بالوحدة الوظيفيةديدة يف احلكايات، وهي ما مساها ـساسية جبـروب وحدة أ
functional unit ختالف ال شخوص احلكاية، بصرف النظر عن امن أفع فعال" واليت متثل

وهذه الوحدات الوظيفية لشخوص احلكايات تعد  شكل هذه الشخوص من حكاية ألخرى،
ا تعد عناصر ثابتة يف احلكايات أل ...احملتوى األساسي للحكايات ،وجهة نظر بروبمن 

  )1( ."ذ ا اليت تنفّ الشعبية، بصرف النظر عن اختالف طبيعة الشخوص والوسيلة
فالوحدات الوظيفية تظل ثابتة رغم تغير شخوص احلكايات، ورغم تغير الوسيلة اليت تنفذ       

  .ا األفعال
إحدى حلكايات الروسية تبلغ عدد الوحدات الوظيفية اليت تتحكم يف مجيع اف"عموما 
، ولكن كلّ ما يرد منها الوظائف مجيعا ترد يف كلّ حكاية وال يعين هذا أنّ هذه،وثالثني وظيفة

حكاية من احلكايات ما يرد منها يف  يف كلّ حكاية ال خيرج عن حدود هذه الوظائف، كما أنّ
  )2( ."خيضع لنظام ثابت

فة، معرفًا الواحدة منهم بأا وثالثني وظيإذن لقد حصر بروب عدد الوظائف يف إحدى 
وهي تعمل مبعزل عن )3(" جهة نظر داللته يف سريورة احلبكةفعل شخصية قد حدد من و"

  .الشخوص وطريقة تنفيذها
أول ما تبتدئ به احلكاية إذ متهد هذه األخرية لظهور  الوضعية االستهالليةوتعترب 

وأما أن تبدأ  ن عدد أفرادها،حدث احلكاية عن أسرة وعفأما أن تت" ىالوظائف التمهيدية األخر
 )4( ."باحلديث عن البطل وتذكر أوصافه

  )5(: ز الترتيب التايليستهاللية منبعد الوضعية اال

  )βنأي، النعت: التعريف( أحد أفراد العائلة يذهب بعيدا عن البيت -1

                                                
 .26ص:قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية : نبيلة إبراهيم)  1(
 .26ص:املرجع نفسه)2(
 .20ص منطق السرد،: عبد احلميد بورايو)  3(
 .21، 20ص ،السابق رجعامل: نبيلة إبراهيم)  4(
 .21-20،صنفسهاملرجع : عبد احلميد بورايو)  5(
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  )γمنع، النعت: ريفالتع(إشعار البطل بوجود منع،  -2
  )δ :، النعتانتهاك: التعريف( انتهاك املنع -3
  )Є استنطاق، النعت: التعريف(املعتدي حياول احلصول على معلومات  -4
  )إخبار، النعت : التعريف( خبارا حول ضحيتهاملتعدي يتلقّى أ -5
  )η :النعتخدعة، :التعريف(املتعدي حياول خداع ضحيته للسيطرة عليها أو على ممتلكاا  -6
تواطؤ  :التعريف(عني عدوها على الرغم منها لك تذالضحية تقع يف حبائل اخلدعة وب -7

  ) θ :النعت
  )A:إساءة، النعت: التعريف(إليه سيء ييلحق ضررا بأحد أفراد األسرة أو املعتدي  -8
 نقص:التعريف (حد أفراد العائلة يرغب يف امتالك شي أشيء ما ينقص أحد أفراد العائلة،  -8

  )a:النعت
بعث أو يترك ي، فبأمرالنقص ينتشر، ويتم التوجه إىل البطل بطلب أو  أوخرب اإلساءة  -9
  .)B:نتقال ، النعتوساطة، حلظة ا: التعريف(يذهب ل

  ).C:استهالل الفعل املعاكس، النعت: التعريف(ره يقرالباحث يقبل السعي أو البطل  -10
  )   :نعتانطالق، ال: التعريف(البطل يغادر منزله  - 11
تلقّي أداة أو مساعدة سحرية لؤه يهي اخل ...البطل يتعرض الختبار أو استنطاق أو هجوم -12

  )D:وظيفة الواهب األوىل، النعت: التعريف(
  .)E :رد فعل البطل، النعت: التعريف(البطل يرد على أفعال الواهب املقبل  -13
 )F :النعت,استالم األداة السحرية :التعريف(توضع األداة السحرية حتت تصرف البطل -14

  
15- يقاد إىل جوار املكان الذي يوجد به موضوع حبثهنقل البطل أو يالتعريف( رشد أو ي :

  ).G:تنقل يف املكان بني مملكتني، سفر بصحبة دليل، النعت
  ).H :معركة، النعت:التعريف( البطل واملعتدى عليه يتبارزان يف معركة -16
  ) I :عالمة، النعت:التعريف(عالمة  يتلقى البطل -17
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  )J:انتصار، النعت: التعريف(هزم املتعديني -18
  )K:إصالح، النعت: التعريف(إصالح اإلساءة البدنية، وتعويض النقص -19
  )   :عودة، النعت :التعريف(يعود البطل -20
  ) Pr:مطاردة، النعت: التعريف(يطارد البطل  -21
  )Rs :دة، النعتجن: التعريف(يغاث البطل -22
  )O :، النعتروصول متنكّ: التعريف(إىل قطر آخريصل البطل متنكرا إىل بيته أو  -23
  )L :دعاوى كاذبة، النعت: التعريف(بطل مزيف يدعي لنفسه دعاوي كاذبة،  -24
  )  M :مهمة صعبة، النعت: التعريف:(  ترح على البطل مهمة صعبةتق-25
  ).N :همة ناجزة، النعتم: التعريف(إجناز املهمة -26
  .)Q :تعرف، النعت: التعريف(التعرف على البطل  -27
  ) Ex:النعت،اكتشاف: التعريف(لبطل املزيف أو املعتدي، أو الشرير اع ايكتشف قن -28
  )T:ة، النعتئتغير اهلي: التعريف( يكتسي البطل مظهرا جديدا -29
  )U:عقاب، النعت: ريفالتع( يعاقب البطل املزيف أو املعتدي -30
  ).W:زواج، النعت: التعريف( يتزوج البطل ويرتقي إىل العرش -31

إنّ هذا اهليكل البنائي الذي وضعة بروب للحكاية اخلرافية واملؤلف من واحد وثالثني 
وظيفة، قد ساعد فيما بعد يف اإلفادة منه لدراسة األمناط األخرى من القصص الشعيب خاصة 

  .إىل خمتلف لغات العامل هبعد ترمجة كتاب
  

يف حكاية واحدة بل  جتتمع أوه ليس شرطا أن تتوفر كل الوظائف نأإىل  وجتدر اإلشارة
رمبا كانت أهم وظيفة من "مهية قد حتضر وظائف وتغيب أخرى، كما أا متفاوتة من حيث األ

هي الوظيفة  ين عنها أية حكايةدها بروب، وهي تلك اليت ال ميكن أن تستغالوظائف اليت عد
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 ة تسبب األذى ألحد أفراد األسرةريروهي اليت تقع حتت عنوان الشخصية الش )A8(رقم 
  )1(" الوظيفة، من وجهة نظر بروب هي اليت ختلق احلركة احلقيقية يف احلكايةفهذه 

قة بإحساس أحد بالغة األمهية أيضا، واملتعل )a8(كما يذهب بروب إىل أن الوظيفة رقم
على هذه الوظيفة كذلك  افبناء" بنقص يف حياته، أو رغبته يف احلصول على شيء أفراد األسرة 

كلّ حكاية البد أن حتتوي إما على الوظيفة  ، ومن مث فإنّ)2(" احلكاية تنشأ احلركة األساسية يف
  .، وقد جتمع احلكاية الواحدة بني الوظيفتني)a8(أو على الوظيفة رقم  )A8( رقم

يعترب عالمة مميزة يف   propp  بروباملورفولوجي الذي وضعة  التحليلياملنهج إنّ 
فهذا  ،قصص الشعيب، بل اعتربه الباحثون أساسا ألحباثهم فيما بعدتاريخ الدراسات البنيوية لل

بعض التعديالت، واآلخر يكشف منهجا موازيا ملنهج  جيري عليهيتبنى املنهج بأكمله، وذاك 
  .بروب، لكن منطلقاته خمتلفة

بإعادة النظر يف مسألة حتديد مفهوم الوظيفة، مستعينا بالنموذج الذي " آالن دندس" قام 
أن كلّ " بيك" لتحليل الوحدات البنائية للسلوك البشري، وقد رأى" كينيت ك، بيك" اقترحه

امللمح -3امللمح امللموس، - 2امللمح الصوري،-1 :وحدة بنائية حتمل ثالث صفات أو مالمح
يف حني اململح  بفامللمح األول ينطبق ومصطلح الوظيفة الذي حدده برو ،)3( "...التوزعي 

أما اململح الثالث فتمثله مكانة أو ترتيب  وس للوظيفة يف كل قصة ،مالثاين مرتبط بالتحقق املل
  .الوظيفة بالنسبة للوظائف األخرى

حيث يرى  ،الومنهجه املورفولوجي للنقد من قبل الباحثني يف هذا ا بلقد تعرض برو
اللته وله عدة مضامني يف د احيمل معىن عاما وغامض بمصطلح الوظيفة عند برو نّأ "دندس

، اليت املتغيرةز املضامني ييلتم اترح مصطلحمل يق ب، كما أن بروعلى الوحدة القصصية الصغرى
   )4( " ..ألوموتيف موتيف و هذه الفجوة باستعماله ملصطلحي"بيك" وقد سد تشغل الوظيفة،

ين ال ميكن أن نصنفه أو حىت ه شكالبأن بإىل وصف برو ستروس فيلييف حني يذهب 
من  )الوظائف(عندما فرق بني أفعال الشخوص ،عزل الشكل عن احملتوى"ألنه  نيه للبنيوينسبن

                                                
 .27ص ، قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية: نبيلة إبراهيم )1(
 .27، صاملرجع نفسه: نبيلة إبراهيم)  2(
 .24صمنطق السرد،: عبد احلميد بورايو)  3(
 .25ص، املرجع السابق:عبد احلمبد بورايو )4(
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. أخرى ،والطريقة اليت يتم ا تنفيذها من جهةذه األفعال والشخوص الذين يقومون ،جهة
رفولوجية، والثانية عبارة عن حمتوى تعسفي ميكن وتقبل الدراسة امل ،ىل صورة ثابتةواعترب األو

  )1(." نينفسه على طرف نقيض مع البنيوي بوهلذا وضع بروعزله ،
ات النظر حول دراسة نص احلكاية، مسح بتزايد هذا االختالف البائن يف وجه إنّ
خاصة مع ظهور أعمال  هج التحليلي البنائي،للمن ادراسة األنواع األدبية الشعبية وفقل االهتمام

االجتاه  :على هذا النوع من الدراسة ابروز اجتاهني سيطرإىل ، األمر الذي أدى وساليفي ستر
ين ويهدف إىل وصف النظام الشكلي للقصص الشعيب وفقا للتتابع الزم" ،)بروب(ميثله األول 

وساالثاين فيمثله ليفي ستر االجتاهأما  ...ييبحتليل البناء الترك: هذا االجتاه يملألحداث، وقد س 
  )2("ويسمى حتليل البناء الربادمجايت 

منهج ليفي ستراوس بالكشف عن البناء االجتماعي الذي تعيش وتنشأ  هتما لقد
  .األسطورة يف كنفه من خالل استخالصه للوحدات املتعارضة من النص

املتنوعة البنيوية، واملتعلقة بعناصر احلكاية  ختلف الدراساتنص احلكاية فضاء رحبا مل لمثّكما 
 ااالهتمام منصب وأصبح بعد ذلك األحباث النظرية، تحيث تنوع ،اليت تشكل هيكلها العام

   .بدوره إىل نظرية مسيائية عامة اروالذي س حول توسيع جمال تطبيقات التحليل السردي،
  :كقاعدة لبناء نوعني من النماذج جرمياس من النتائج اليت استخالصها بروب. ج.فقد أخذ أ"
لتحول الذي يصيب حمتوى هذه األدوار مستعينا مبنهج لمناذج -2،مناذج لألدوار القصصية -1

لدها عن طريق مبدأ الوساطة وإقامة صيغ اوتو ،للثنائيات املتقابلةليفي ستراوس يف رصده 
ل مستمدة من املنطق احلديث مبساعدة وسائ رياضية معادلة للعالقات القائمة بني عناصر القصة،

  )3( ..." وعلم الداللة 
قد سارت أشواطا مث رست عند  سردي على العموم،الدراسات النص احلكائي وف إذن

وجتريدا عندما اقترنت بالعلوم التجريبية من منطق ورياضيات، بل  ،مرحلة هي أكثر دقة وتعقيدا
  ...هاوغري

                                                
 .27ص،املرجع نفسه :بد احلمبد بورايوع )1(
 .29ص:قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية: نبيلة إبراهيم)  2(
 .39منطق السرد،ص: عبد احلميد بورايو)  3(
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للنص  القصصي قد فتحه فالدمري بروب ألنه فإن باب الدراسات البنيوية  ،خالصة القول
استطاع أن يصل إىل هيكل بنائي للحكاية اخلرافية، األمر  وبواسطة منهجه املرفولوجي املبتكر،

كما  .هذا املنهج واإلفادة منه يف دراسة األمناط القصصية الشعبية األخرى الذي مسح بتطبيق
، مدى اهتمام هؤالء مبنهج ت نظر الباحثنيواملتعلق باختالف وجها عكس لنا التحليل السابق،

رغم والدليل أم واصلوا من بعده الطريق اليت بدأها يف حتليل الشكل القصصي  ،بروب
  .اختالفهم حول مسار البحث، ووسائله، بل ومنطلقاته وأهدافه أيضا

 : أنواع الحكاية الشعبية  - رابعا
ا انطالقا من نصوصها وباالعتماد هناك أنواع كثرية من احلكايات الشعبية، مت تصنيفه

  .وغريها....على عناصر داخلية خمتلفة، كاألبطال واخلوارق، واجلن واحليوان
نتقاد كاحلكايات الدينية وحكايات اال وحبسب موضوعاا أيضا أو طوهلا أو بنائها أو غايتها

 أنغري " رلتندة والفطنة واالعتبار، وحكايات الفكاهوحكايات احليوان، وحكايات ا ،اجلماعي
هذا التصنيف غري ثابت الحتواء نصوص احلكايات على هذه العناصر جمتمعة ناجحة يف كثري 

بطال عناصر أخرى ال تقل عنها أمهية أو األمن األحيان حيث جند يف حكايات البطولة 
 كاحليوان، واليت تلعب نفس الدور الذي يلعبه البطل يف نفس الفضاء النصي الواحد، والسؤال

يف مصاف حكايات البطولة أم نصنفه يف مصاف احلكايات املطروح، هل نصنف هذا النص 
   )1( ."احليوانية ؟

ه ال يوجد نص خالص أي يعتمد على عنصر أنيبقى هذا اإلشكال مطروحا مادام 
واحد، ومادامت عناصر الباحثني وتركيزهم وتعاطفهم مع عناصر غري ثابتة وغري خاضعة 

  .وضوعي أمام نفس النص ملقياس علمي م
إنّ هذا االختالف حول أنواع احلكاية الشعبية نتيجة التداخل بني عناصرها جعل 

إىل وضع أنواع هلا، كلٌّ حسب رأيه واهتمامه اب والباحثني يف هذا االختصاص يتجهون الكت
ال الذي يذهب إىل حصر احلكاية الشعبية يف األشك )2(بعناصر النص، ومنهم رابح العويب

  : التالية

                                                
 .63، 62ص األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،: سعيديحممد )  1(
 .40ص ،النثر الشعيب أنواع: رابح العويب)  2(
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  .احلكاية الغريبة املثرية للخيال -1
  ..لطبقة الشعبيةلية باجلنيات وهي موجهة عادة للصغار وعناحلكاية األسطورية امل -2
  .احلكاية الواقعية -3
   .احلكاية املاجنة اليت تكشف عن العالئق احلميمية بني اجلنسني -4
  .احلكاية الكلية -5
  .احلكاية الغنائية -6
  .كاية الفخريةاحل -7
   .احلكاية اهلجائية -8

 ألنواع حاول صاحبها من خالهلا ضبط أصناف للحكاية الشعبية لكن الاهذه  أنّصحيح 
يتداخل يف بعض والكثري ألن بعضها . هذه األنواعر كل احلكايات الشعبية يفصا أن حنميكنن

  )1("  خيلو من تعسفولذلك يبدو التصنيف أمرا ال" منها ميكن تصنيفها يف أكثر من نوع،

نص احلكاية الشعبية يتقاطع مع أشكال التعبري الشعيب اآلخر كاللغز، واملثل والنكتة  إنّ
  .والشعر

والداللية من الشكلية  ات معطياخمتلفة امتدنصوص  وقد أسفر هذا التقاطع على ظهور
وص حكائية فظهرت نصوص حكائية مثلية، ونصوص حكائية شعرية ونص ،ذا التناص اجلنسيه

  .لغزية، ونصوص حكائية نكتية
  :وهذا تفصيل لكل نوع على حدى 

  : ةـة املثليـاحلكاي -1
ثل أو عربة أساسية أراد نصوصه مبيات الشعبية ميتاز بانتهاء إنّ هذا النوع من احلكا

املختلفة  هبداع الشعيب نشرها بني الناس، وذلك بتسخريه لذلك فضاء قصصيا واسعا بعناصرإلا
  .جل قول شيء مأثورأن أحداث وشخصيات، فأمكنة متعددة وأزمنة  طويلة من م

                                                
 .172م،ص1984، يونيو 93جملة الثقافة ،حلب، العدد: اد حمبكأمحد زي)  1(
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شعيب خالد وعلى احتوائها على معىن  يهلذا جند أنّ اللبنة األساسية هلذه النصوص ه
عمدت الفطنة الشعبية على  لذلكتصوير جتربة شعبية فريدة وعلى قيمة شعبية سامية ونبيلة، 

 قتداء بالبطل، أورسة هذا الفعل احلسن واال دعوة الناس إىل مماختليدها واإلشادة ا، وبالتايل
  الذي حتمله  أوفنص املثل الذي تنتهي به احلكاية  " .الذي رفضه البطل يئستفادي السلوك ال

إال بني طياا، هو يف حد ذاته حكاية صغرية احلجم توازي نص احلكاية الكبرية، واملثل ما هو 
  )1(."انت قد وقعت ملخص حلكاية أو أحدوثة ك

الشعبية اليت حتملها فاحلكاية املثلية إذن تلعب دورا وعظيا إرشاديا هاما من خالل األمثال 
وجودته يضاف إليه   هذا إن دلّ على شيء فإمنا يدل على خصب اخليال الشعيببني طياا ف

  .هذا الفن النبيل أمهية الرسالة اليت يؤديها

  :ة ـة الشعريـاحلكاي -2
ا، ني، إما أن يكون كلّ نص احلكاية شعرتثنتتميز مبيزتني ا نصوص احلكايات الشعرية إنّ

أو أن يتخلل النص بعض املقاطع الشعرية اليت تؤدي نفس الغرض، وهكذا يثري النص ويضفي 
  .عليه طابعا موسيقيا إيقاعيا خاصا 

ة املغرمني بالغزل وقد يكثر هذا النوع من النصوص احلكائية الشعرية على يد الروا"
السري واملغازي ووصف الفرس، كما تكثر هذه النصوص يف املواضع الدينية والوعظية ورواية 

والبطوالت الدينية شعرا، وذلك حىت يسهل حفظها، واحملافظة عليها من جهة ومن جهة أخرى 
   )2( "لقوة تأثريها على النفوس

ستطاع أن راويه الشعيب ا ، أووعه، ألن إنسانهشعبية فريد من نهذا اللون من احلكاية ال إنّ
ورا يف فجيمع فيه بني مجالني، مجال النثر ومجال الشعر، اللذان شكال معا إبداعا فريدا ظل حم

  .اده على لغة بسيطة يتداوهلا الكبار والصغارالذاكرة الشعبية العتم
  : ية زاحلكاية اللغ -3

ة لغزية تساؤلية تبتدئ بطرح لغز على حكاية تقوم مضامني نصوصها على قاعدهي 
  .البطل ويطلب منه البحث على احلل واجلواب الصحيح

                                                
 .64صاألدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،: حممد سعيدي)  1(
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وشخصياته  بأحداثههذا الطرح التساؤيل يعترب النواة األساسية ونقطة الوالدة لعامل احلكاية ف 
  : وجغرافيته املكانية والزمانية، وكمثال على ذلك

يعد مبكافأة مثينة ملن يسعفه احلظ والقدرة للوصول أن يشيع السلطان لغزا يف أوساط الشعب و
وبالتايل  ،ز تتطلب إمكانيات ماللغعن حل ا البحثن عملية أوإجياد احلل املناسب، مع العلم 

ل عرقتولقاء شخصيات شريرة يدفع البطل للخروج متنقال من بلده، ومواجهة أحداث صعبة 
  .مسريته وتعاكسه يف حتقيق رغبته

تقي بشيخ أو عجوز أو حيوان لإىل مملكة جمهولة أين ييصل حىت  هيواصل طريقفيتصارع معها و
  .هذا األخري هفيكافئيهبه احلل، ويعود إىل السلطان، 

  ...السلطان أو كمية من املال والذهب تمثل يف كرسي السلطة أو الزواج بابنةة تواملكافأ
سؤال اللغز مثّ البحث عن  إنّ النواة الفعالة واحملرك األساسي هلذه احلكايات هو نص

  .جواب هذا الشيء الذي حير السلطان أو األب أو غريمها
فاحلكاية اللغزية يقوم نصها على لغز وبني طرح اللغز وجوابه يقع على نص احلكاية "

  )1( "بأبعاده وداللته املختلفة
  مع إليهاويق، األمر الذي جيعل املستمن التششيء فهذا النوع من احلكايات الشعبية فيه 

ارتبطا بالقاص الذي قلبه وعقله  من أحداثها ألنّ ، فال جتده يفوت وال حدثااحللعرفة هفا ملمتل
ترافيته يف هذا اال أن يتحكم يف أذهان مستمعيه، ويعمل على حومن خالل ا عاستطا

  .تنشيطها بل وتثقيفها أيضا

    :ة ـة النكتيـاحلكاي -4
ية طويلة حتكي نادرة أو جمموعة من النوادر املسلّأو أحدوثة قصرية أو هي حكاية 

، من الواقع امللموس، فهي تستقي مادا اخلام موقف فكاهي مرح،وتؤدي إىل  واملنسجمة،
  .وموضوعاا غالبا ما تنحصر يف تصوير نشاط الناس اليومي

                                                
 .63صاملرجع السابق، : حممد سعيدي)  1(
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السريع قيقي وبية الفكاهية واملرحة هو الطابع احلأهم ما مييز نصوص احلكايات الشع إنّ
والقصري يف احلكي، كما يغلب عليها الطابع الفكاهي واملضحك الناتج من فعالية النكتة 

  .عادية وتصرفام اهلزليةالغري امللتصقة التصاقا عضويا ببعض سلوكات الناس 
واجلنون واحلماقة والغباء والبالدة واحليلة الشخصيات املرحة كثريا ما توصف بالكذب ف "

وحتافظ على حيويته النفسية هة، صفات تضفي على نص احلكاية طابعا فكاهيا والسذاجة والبال
  )1( ."وأبعاده االجتماعية النقدية 

فالنكتة كجنس أديب شعيب تتقاطع مع نص احلكاية وتتفاعل معه بل تتحرك حبرية مطلقة 
يتحول يف فضاء النص، حيث تتعاقب على روايتها شخصيات خمتلفة يف مواقف خمتلفة وذا 

  .نكتة مكبرة إىل النص 
تلك األحدوثة القصرية اليت "بل وتصبح النكتة حكاية شعبية مصغرة،فاحلكاية النكتة هي 

ختالف كاهي مرح وقد ختتلف أشد االفحتكي نادرة أو سلسلة من النوادر وتنتهي إىل موقف 
 نافيهم روح املرح، إتشد أو الفكاهة، فهي تسري يف قرائها ومستمعيها وتريد أن بالنادرة 

نستشف وراء املرح يف هذه احلكايات رغبة واضحة يف حتقيق مقولة أو أداء نقد الذع أو 
  )2(. "سالتنديد بظاهرة البخل أو التهكم أو السخرية بأنا

دب الرمسي باملقامات حيث الشعبية يشبه ما يسمى يف األهذا النوع من احلكايات ف      
ابع اهلزيل الفكاهي املضحك، كما أنّ مسعامها واحد وهو نقد اتمع يتشاركان معا، يف الط

  .بالتطرق إىل مساوئه وحماولة إصالحها، من مجيع جوانبها
احلكاية النكتية املرحة، تلعب دورا نفسانيا مهما، يهدف إىل الترويح عن اجلماعة  كما أنّ

بل وسلوك  ،تمع وظواهر السلبيةالشعبية والتنفيس عن كبتها االجتماعي من جهة، ونقد ا
  .من جهة أخرى السيئالبشر 

 ما هي إالّ ية ونكتيةزلغمن مثلية وشعرية واألنواع اليت ذكرناها للحكاية الشعبية  إذن   
  .كثرية حاول الباحثون يف هذا اال ضبطهاتصنيف واحد، من تصنيفات 
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غريها من األنواع كان لغاية واحدة كما أنّ اهتمامنا ذه األنواع ووقوفنا عندها، دون 
خرى هي أدب الشعيب، اليت تتقاطع فيها بينها لتولّد فنونا شعبية هي تبيان مدى أمهية فنون األ

  .غاية يف األمهية أيضا
ع موضوعات احلكاية الشعبية الذي أدى بدوره إىل تنوع أجناسها وعلى الرغم من تنو

املعاشة، إىل حكايات احليوان فحكايات األلغاز  ليوميةاقع االجتماعي واحلياة امن حكايات الو
  .اخل... وحكايات الواقع األخالقي

متثل تنوعات " القتناعهم بأنهاالباحثني يف هذا اال مل يهتموا مبثل هذه التفريعات  أنّ إالّ
  )1( ."حدالشكل واحد هو احلكاية الشعبية، وتقوم مجيعا بنفس الوظائف يف املناخ احلضاري الو

داخل حمدودة األديب الشعيب، ووظائفه الالّإذن تعكس أمهية هذا اللون  ةفهذه الرؤي
   .شك  ن تعددت أنواعه، فدورها واحد بالإاألوساط الشعبية، حىت و

مات الحكاية الشعبية  - خامسا   ّ مقوّ   :زاتهاوممي
مات- 1                                 :       المقوّ

إلينا  انتقلفني أديب قيم، تفنن يف نسجه خيال شعيب عريب جمهول  إبداع احلكاية الشعبية
  .عن طريق املشافهة جيال بعد جيل، وذا ضمن لنفسه البقاء

إنها قطعة فنية شعبية أدبية مميزة ، فنيتها اكتسبتها من جمموعة مقومات هي غاية يف األمهية 
  :نبيلة إبراهيم يف العناصر التاليةحتددها 
  :حبكة التأليف  -أ

فاحلكاية الشعبية خالف احلكاية اخلُرافية، تتميز بتأليفها املعقّد املتنوع الذي ال ميكن 
  .تقليده ألا من وحي إبداع شعيب متدفق اخليال

 )2("ىل حالة التوازنإاثها بغية الوصول وتسري يف أحد وتبدأ احلكاية الشعبية حبالة الالتوازن،"

إىل حالة التوازن فمثال يف  احلكاية الشعبية ال تنتهي أنري غن احلكاية اخلرافية، أشأا يف ذلك ش

                                                
 .118م،ص1986، )ط.د( ، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر،)دراسة ميدانية( القصص الشعي يف منطقة بسكرة: عبد احلميد بورايو )1(
 .210قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية،ص: نبيلة إبراهيم )2(
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لشدة تكاسلها، فإن البنت تسبق  ابنتهام األبدال من أن تقتل  ،)*(حكاية زوجه األب والربيبة
  .األم وتقتلها

نهاية فهذه النهاية غري متوقعة تعترب من أهم مسات احلكاية الشعبية، وللوصول إىل هذه ال
  .فنية أخرى ء باإلضافة إىل جمموعة وسائل افإن احلكاية تستعني بأحداث حمكمة البن

بإبراز فلسفة للحياة تدفع اإلنسان  وميكننا أن نقول أن احلكاية الشعبية تبدأ بالالتوازن، وتنهي "
  )1(" ألن يفكر فيها أكثر من مرة قبل أن يرضاها

جندها  ذلكية تعبري أو صورة لتلك التجارب اليت نعيشها، لهذا أمر طبيعي ألن احلكاية الشعبو
دائما تسعى إىل إحكام بنائها من أجل الوصول إىل فلسفة عميقة يف احلياة، حيث تتميز 

  .بالوضوح والغموض معا

  : رموز احلكاية الشعبية  -ب
 حتتوي احلكاية الشعبية على جمموعة رموز هي يف حقيقة األمر خمتلفة عن تلك اليت

ذاته، وهو ألن كلّ رمز من رموز احلكاية اخلرافية له مغزى يف حد "، حتتويها احلكاية اخلرافية
  .)2( "يسهم مع الرموز األخرى يف إبراز املغزى النفسي الكبري للحكاية 

أن احلكاية الشعبية حتتوي على ذلك الرمز الكبري الذي تتظافر من حوله كل عناصر "يف حني 
   )3( "البالغيون بالتشبيه التمثيلي يسميه مااحلكاية، وهذا 

رمز احلكاية الكبري ألا هي احملور متثل الفتاة ودعة  )*(سبعة ففي حكاية ودعة جناية
وحدة رمزية "فاحلكاية الشعبية إذن  ،األساسي الذي تقوم عليه احلكاية وتتفرع يف أحداثها

جناح احلكاية الشعبية متوقف على جناح  نّيصعب إسقاط جانب منها أو إمهاله أل )4(" متكاملة
هذا الرمز، وهذا ما يثبت أمهية الرمز يف احلكاية الشعبية ألن به يتحقق اهلدف املرجو من 

  .احلكاية
                                                

)*( 196 ص،لحكاية كاملة يف امللحقنظر لي.  
 .210ص،نفسهاملرجع  :نبيلة إبراهيم )1(
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   :  التجسيد -ج
قصد بالتمثيل، جيفاإلنسان الشعيب مييل كلّ امليل إىل جتسيد الظواهر املعنوية " سيد الت

مفهومها، وإعطاء صورة ملموسة متكاملة  إلبراز )1("وأمثالهكما مييل إىل جتسيد حكمه 
نسان الشعيب إىل جتسيد مفهوم إلالسامع من خالهلا دالالت الظاهرة  املعنوية، فيعمد ايستوحي 

الشيخ  أوالعجوز الشمطاء، وجتسيد اخلري يف صورة اإلنسان  أوالشر مثال يف صورة الغول، 
   .منها النور يشع الورع الذي يلبس ثيابا بيضاء

 ذاخلري على الشر يف انتصار البطل الذي ميثل صورة اخلري على العدو الذي يأخويتجسد تغلب 
احلكاية اليت  هذا ما متثلهصورا خمتلفة، فقد يكون إنسا أو جنا أو غوال أو حتى سوء حظ، و

بدورها تعكس كل  تها اليت كانتببنتها دون ريبالها النصائح تربز أنانية زوجة األب بتقدمي
  .نصيحة خبالف البنت فكان احلظ من نصيب الربيبة

  :املقدرة اللغوية -د
قدرة اإلنسان " تعين أاتعترب املقدرة اللغوية من أهم مقومات احلكاية الشعبية، ذلك 

  . " حبيث يبدو الكالم يف شكل ألغازالشعيب على استخدام التورية والكتابة 
سئلة على زوجته يف شكل مجلة من األ )*(انفجازية واخلراية فقد طرح السلطان يف حك

  .ما هو أعلى شيء ؟ وما هو أمر شيء؟ وما هو أحلى شيء؟ : ألغاز قائال هلا 
ها تتوصل إىل اإلجابة الصحيحة ، لكن ابنها دياب أرشدها إليها فقصدت الزوجة أهلها علّ

  .هو القرآن الكرمي ملوت، واألحلىاألعلى هو اهللا، واألمر هو ا :قائال
ياب إىل جازية واليت يقصد ملها صورة العظام اليت بعث ا دحتجند الداللة اليت ويف نفس القصة 

بتوزيع أغنامه ، وهكذا تتكرر أا جردته مثل  هذه العظام، وذلك عندما حكمت من ورائها 
الشعيب،  اللغوي ،لإلنسان مثل هذه األلغاز يف احلكايات الشعبية لتعكس القدرة الفنية يف التعبري
إىل موضوع احلكاية،  همكما أا وسيلة مهمة من وسائل التأثري يف السامعني ولفت انتباه

  .وجعلهم ينسجمون معه 
                                                

 .212ص  ،املرجع نفسه )1(
 213ومانسية إىل الواقعية، صقصصنا الشعيب من الر: براهيمنبيلة إ. 
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مات أساسية للحكاية هي فعالً مقوخالصة القول، فإن العناصر اليت سبق ذكرها 
،بل ة، واجتماعية، وفكرية جعلت منها بنية فنية متكاملة، ذات أبعاد نفسيإذ  ،الشعبية

                                                                                                                             .وحضارية أيضا

2-زات احلكاية الشعبيةممي:   
نفراد عن بقية ألوان ت نصها مسة االمن اخلصائص، أكسب تتميز احلكاية الشعبية جبملة 

بالبساطة يف التعبري إّا تتميز "األدب الشعيب األخرى، سواء من ناحية الشكل أو املضمون،
واإلجياز يف املعىن، إذا ما قارناها بالقصص املدرسي الذي أبدعه أفراد يتميزون بعمق التفكري 

تتالحق فيها األحداث، ويتعقّد فيها الصراع يث بطريقة تقنية مترابطة والقدرة على تطوير احلد
  )1( "حىت النهاية

م إذن فالقصة الشعبية بسيطة ألا تعبر عن عقلية الشعب ومزاجه البسيط الذي يهت
  .بالنتيجة ال بالوسائل املعقدة

عموما فإن مميزات القصة الشعبية جيمعها رابح العويب
 

2يف النقاط التالية :  
  ررد املتحرمن الواقع باالعتماد على العجائب واخلوارقالس. 

 جياز خصائص الشخصيات يف خطوط عامة ومرموقة إ 

  اإلكثار من األحداث واملغامرات. 

 االعتماد على التبسيط واجلنوح إىل املعىن الرمزي. 

 اخلوض يف التفاصيل لتبقى احلكاية بعيدة عن الواقععلى  االبتعاد. 

 مح متمثلة ملعاين البطولة واملهارة أو احليلة أو القوة إظهار شخصية البطل شاحبة املال
 .االنتباهوذلك جللب 

 ا أن تؤثر يف نفوس الراء والسامعنيقُتضمني احلُبكة دالئل فلسفية وخلقية من شأ.  

                                                
1 107م ،ص1990، )ط.د(منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية،اجلزائر،: التلي بن الشيخ.  
  .40أنواع النثر الشعيب،ص: رابح العويب ) 2(
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ا بعد بإعطاء تصنيفات كثرية للحكاية الشعبية كما أا إنّ هذه املميزات مسحت فيم
  منه باجلانب السردي الذي يثبت  حلكائي الشعيب، خاصة ما تعلقعكست اجلمالية الفنية للنص ا

 غلبة اخليال الشعيب اجلميل، األمر الذي  طبع األدب الشعيب عموما بعنصر اخليال اخلالّق
   .جتريدي يتقامسه الواقع واخليالخالفا للذايت منه الذي هو غالبا أدب 

ة على معظم أشكال األدب ، خولت هلا مكان الصدارسمات احلكاية الشعبية هذهف
ألنها نتاج إبداع خميلة شعبية اعتمدت البساطة والبساطة  الشعيب، بل وجعلتها األكثر انتشارا،

  .فقط يف نسج أحداثها ووقائعها

  :منطلقـات الحكاية الشعبية   -سادسا  
شكل قصصي، يتخذ مادته من الواقع النفسي " احلكاية الشعبية يف مفهومها البسيط

مها مهمني جدا  أمرينفهي ذا الشكل جتمع بني  ،)1(" اعي الذي يعيشه الشعبواالجتم
  .اإلنسان وواقعه النفسي واالجتماعي

ومنطلقاا اخلاصة ا، هي معطيات نابعة من اإلطار  بل إا ثقافة أدبية شعبية هلا معطياا
  .احلضاري والسريورة التارخيية واالجتماعية اليت ينتجها الشعب

بانتهاج خط عام تتمثل فيه "كاية الشعبية واليت حتوي القصة أيضا يف اجلزائر ميز احلوتت
تشترك فيها كل الشعوب بصورة من رؤية إنسانية تعبر عن حاالت نفسية واجتماعية وثقافية 

الصور ورغم اختالف البيئة االجتماعية، وتباعد اتمعات زمانا ومكانا، فإنّ القصاص يعبر عن 
بعد من أنفسي، تنعدم فيه النظرة اإلقليمية والقومية حبيث يتسع جمال التصوير إىل رؤية واقع 

  )2(."احلدود السياسية واجلغرافية للشعوب
كما أنه يعبر عن خالصة جتارب وخربات قدمية على شكل حكايات ال تقتصر على 

ر وتتضمن جتارم ، وحكايات الصغار نفسها تعبر عن الكباالصغار فحسب، بل للكبار أيضا
وحتمل خالصة خربم، فهو ال يطرح قضية اجتماعية أو سياسية يف حدود واقع اجتماعي 
معروف بل هو يطرح شعورا إنسانيا يكره الظلم واجلربوت، ويسعى دوما إىل حتقيق اخلري 

  .والعدل
                                                

 .118،ص)دراسة ميدانية(القصص الشعي يف منطقة بسكرة: عبد احلميد بورايو )1(
 .15منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري،ص: التلي بن الشيخ )2(
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ال صورة من الصور، و بأيذلك أن ما من شعب إالّ وقد عرف الظلم والقهر واإلكراه 
يسعى اإلنسان الشعيب يف طرحه ألحالم الطبقة الشعبية املكبوتة، إىل التمرد والثورة على ما يراه 

  .منافيا للعدالة، ومنقصا لكرامة اإلنسان
 منه الشعب أنواعا خمتلفة من مل أن يقع بالفعل ، واقع عاىنتم لنا تصورا لواقع حيقديوإنما "

  ودون أن تقف الطبقات ...رره من واقعه املؤمل،بورا حضطهاد والظلم، مث قيض اهللا له عاال
القصاص من الظلم يوحي  ذالشعبية من اجلبابرة موقفا إراديا لتغيري واقعها،ودون أن يتخ

  )1(."بالتمرد
إذن فاحلكاية الشعبية ارتبطت بواقع اإلنسان اليومي وجعلت منه منطلقا هلا كما عبرت 

توقعه من على إحساس الضعيف بضعفه وعدم  فهي تدلّ. وناانعن أحاسيس الشعوب ومك
ليس له إال أن ينصف لنفسه بنفسه، وقد يتم التعبري عن اإلحساس "القضاء أن ينصفه، وأن 

   )2( ."الصغر يف اجلسم واملسكن واألدواتببالضعف بالرمز إليه 
صبح يبوسائل خمتلفة لماعدا تلك الرؤية السلبية اليت تتيح للبطل الشعيب أن يصل إىل احلكم      

يف غالب األحيان ال يهتم بقضايا الطبقات الشعبية، فالقصاص الشعيب يعمد إىل وضع إطارا 
  )3( .مشل من القضايا اليت يريد طرحها، وقد ساعده على هذا التصور عامالنأ

استخدام القصاص الشعيب لألساطري واخلرافات كمنطلقات أساسية للتعبري  :العامل األول
  .إعطاء أمهية للواقعية والصدق يف التعبري عن الواقع االجتماعي دون

أنّ القصاص ال يطرح قضية باملعىن الدقيق، إمنا هو يطرح تصورات  :والعامل الثاين
فتراضي ، فإن أحداثها ر نفسي عام، فإن مل يكن موضوعها ااجتماعية وسياسية من خالل شعو

  .ب العجي واالفتراضووقائعها ضرب من اخليال 
 ذلك ألن هذا النوع من القصص ريمع اإلشارة إىل أن هذه امليزة ال تنطبق على قصص الِس

  .الشعيب ينطلق من تاريخ معروف

                                                
 .172ص ،93العدد جملة الثقافية : أمحد زياد حمبك )1(
 .15منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري،ص: التلي بن الشيخ )2(
 .16،صاملرجع نفسه  )3(
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يستهدف إجياد نوع من التوازن "اخلرافاتاستخدام القصاص الشعيب لألساطري و إنّ
ر مثايل تشعر فيه ، وتعجز عن تغيريه، وبني تصوتعيشه الطبقات الشعبية النفسي بني واقع مؤمل

الطبقات الشعبية باألمن واالطمئنان،وهلذا يغدو من الصعب اجلزم بواقعية القصة الشعبية أو عدم 
  )1(".واقعيتها 

فالواقعية يف القصص الشعيب إمنا هي واقعية نفسية ألا حتاول أن تعبر عن شعور نفسي ال 
لجأ إىل استعمال صيغ يالشعيب  ، والقصاصاالجتماعيبغض النظر عن الواقع  هجمال إلنكار

يتجلى ذلك من خالل ، وعدم حتديد زمان ومكان القصة ، ومية األشخاصتسالتنكري، وعدم 
نشأة "القول أن وتبعا هلذه الظاهرة العامة ميكن ، ...)كان يا مكان(مدخل القصة الشعبية 

  )2(."القصة كانت نشأة سياسية
، فيحاول إخفاء موقفه بقناع من الوقاية فالقصاص الشعيب كان معارضا للحكم القائم

  .خفية ةيروح دينبوالذي غالبا ما يكون ممزوجا 
بعض القصص الشعيب ليس إبداعا مجاعيا كما يعتقد "اد بأن قعتإىل اال ويذهب التلي بن الشيخ

مجيل، مث تبنت قادرة على إبداع فن قصصي  ةفئ الدارسني، وإمنا ظهرت القصة الشعبية على يد
  )3(."اهري هذا النوع من األدباجلم

مدونا، ومن هنا ميكن  ناحلذف واإلضافة أنّ القصص الشعيب مل يك وقد ساعد على
  .القول أن القصة الشعبية تنطبق على أي وضع اجتماعي، وال تعبر عن وضع معين 

أهداف من أهم ما مييز ورمبا كانت هذه النظرة الشاملة لقضايا اإلنسان من حيث هو إنسان "
  )4( ."القصة الشعبية 

نفسية، تعبر عن مهوم اإلنسان السياسية  كانت فاحلكاية الشعبية انطالقتها األوىل إذا
، حماوال بذلك التخلص من هذه ضطهاداال الفقر وو، وما يعانيه من ويالت الظلم واالجتماعية

  .ليف قالب مجيل وبأسلوب فني أمج ،قناع احلكاياتسترا باملعاناة مت
  

                                                
 .17،صنفسهاملرجع  )1(
 .17ص املرجع نفسه،: التلي بن الشيخ )2(
 .17ص،رجع نفسهملا )3(
 .18ص،املرجع نفسه )4(



- 36 - 
 

  : الحكاية الشّعبية الجزائرية    - سابعا  
مم، ألنه جزء من تارخيها إن مل نقل أمة من األي الشعيب أمهية بالغة يف حياة أ لألدبإنّ 

دب الشعيب فوقائع التاريخ اهلامة، وحوادثه املتشعبة، هي من اهتمامات األ هو التاريخ بعينه،
  .بتسجيلها  الذي حيضى

م ا هتمافنونه كثرية ومتعددة يف حني اال ألنّ ،يب اجلزائري جيده ثرياالشع لألدبواملتتبع 
ظلت أشكال التعبري األديب الشعبية متثل اإلمكانية الوحيدة اليت "قليل، لكن وبالرغم من ذلك 

استخدمها اتمع اجلزائري للتعبري عن واقعه املباشر بصفة عامة، وعن تطّور الوعي الوطين يف 
 التاسع عشر، أو وهو نله، بصفة خاصة، سواء، وهو يف مرحلته اجلنينية، يف القرخمتلف مراح

  )1( .... "يتشكل وتنضج حدوده منذ بداية هذا القرن

اجلزائري ذه الصورة يكون قد لعب دورا بارزا يف حياة اجلزائريني  الشعيبفاألدب 
حداثها، وحتريض الشعب على قدميا، خاصة ما تعلق منه بالقضية الوطنية، حيث اهتم بتسجيل أ

  .مقاومة احملتل والصمود يف وجه حتدياته
اتمع اجلزائري بغية إصالح حاله من خالل تصوير واقعه املزري  هتم بنقدكما ا

ألن اخلطاب األديب الشفوي كذاكرة تارخيية ال "والكشف عن سلبياته، وأوجه النقص فيه، 
جتماعية وحاالت نفسية جديدة باعتباره اج وقائع امات، إمنا يعمل على إنتيكتفي بنقل املعلو

    )2(".عنصرا من عناصر اإليديولوجية
لقد عرفت الثقافة الشعبية اجلزائرية أدبا قصصيا مميزا، ممثال يف احلكاية الشعبية اليت هي 

أثر قصصي ينتقل مشافهة أساسا، يكون نثريا يروي أحداث خيالية ال يعتقد راويها " عبارة عن 
لقيها يف حدوثها الفعلي، تنسب عادة لبشر وحيوانات و كائنات خارقة، دف إىل التسلية و مت

  )3(.و تزجية الوقت والعربة

                                                
البطل امللحمي والبطل الضحية يف األدب الشفوي اجلزائري، دراسات حول خطاب املرويات الشفوية، األداء، الشكل، : عبد احلميد بورايو)1(

 .21-20، صم1998 ،)ط.د(ة، بن عكنون، اجلزائر،الداللة، ديوان املطبوعات اجلامعي
  23ص ،األدب الشعيب اجلزائري: عبد احلميد بورايو)2(
  .185، صاملرجع نفسه: يد بورايوعبد احلم )3(
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 أينالشعيب منذ عهد مبكر،  من القصصفاألوساط الشعبية اجلزائرية عرفت هذا النوع 
حلكاية الشعبية، تالل الفرنسي للبالد واحدا من  أهم العوامل اليت أدت إىل رواج فن ال االحمثّ
  .ضف إىل ذلك ما اجنر عن هذا االحتالل من هيمنة سياسية و جور اجتماعيأ

فكل هذه العوامل جمتمعة جعلت من القصة الشعبية اجلزائرية وسيلة هامة من وسائل 
  .التخفيف عن املكبوتات الشعبية

اعية جتمدوافع االيت ساعدت على إشاعة تلك القصص ومن املالحظ أن أهم الدوافع 
حيث عاشت األوساط اجلزائرية مأساة تارخيية طويلة هدمت أوضاع البالد "على العموم، 

بأمجعها وكان تأثريها العميق يف امليدان االجتماعي قويا وخاصة يف األوساط الشعبية 
لتجأت إىل رواج القصة ملا كانت جتد فيها من تعويض وتعديل وسالح للمحافظة اف...نفسها

   )1(".لدفاع عن إبقاء كياا املهددعلى شخصيتها وا
، وهي بصدد احلديث عن نشأة القصة العربية الشعبية )2(كما تذهب روزلني ليلى قريش

يف املغرب إىل أن الباحث يف نشأا ستواجهه صعوبات كبرية يف حتديد زمان دخوهلا هلذه 
  .املنطقة

املغرب، ضف إىل ذلك د بالضبط مىت دخلت إىلوذلك لقلة الوثائق الدقيقة اليت حتد 
  .طبيعة القصة الشعبية نفسها؛ إذ هي تعبري شفهي جمهول املؤلف

ما اجتهدت روزلني يف وضع إطار زمين للقصة، حددت من خالله زمان دخوهلا بالد ك
املغرب، وهو زمان الفتوحات العربية اليت غريت وجه احلياة ألقطار املغرب تغيريا واضحا 

ر بأن القصة العربية قد دخلت إىل املغرب نتيجة للفتوحات ث أن يقروهكذا فإنه ميكن للباح"
  )3(."العربية

ا الشعيب إن األمر نفسه ميس قصصهزائر واحدة من بلدان املغرب العريب، فوباعتبار اجل
  .ان نشأته وزم

ة إنسانية بانتهاج خط عام تتمثل فيه رؤي"القصة الشعبية يف اجلزائر تتميز  عموما، فإنّ
    )4(."ثقافية تشترك فيها كل الشعوب بصورة من الصورجتماعية وعن حاالت نفسية وا تعرب

                                                
 .204، صم2007، )ط.د(القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،: روزلني ليلى قريش )1(
 .39ص: املرجع نفسه : روزلني ليلى قريش )2(
  .39ص ،املرجع نفسه  )3(
 .15منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري، ص: تلي بن الشيخال )4(
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كما أن اهتمام القصة الشعبية اجلزائرية كان منصبا أساسا على الواقع االجتماعي لذلك 
ألا تستهدف سعادة اإلنسان وغرس القيم النبيلة يف عامل يطحنه "ميكن احلكم عليها بالواقعية 

  .)1("ر واحلرمانالظلم والقه
العنوسة، والفقر، و الغىن الفاحش مشاكل الزواج، ورغبات على هذا األساس جند 

لت للقصاص اجلزائري مثّ،وغريها من املواضيع ...والقهر  والرغبة يف التملك والسيطرةوالظلم 
وع يف موضوعاته اليت تتناسب ن خالهلا أن يبين قصصه الشعيب وينم منطلقات هامة استطاع

وهكذا نالحظ أن للدافع السياسي "لواقع النفسي واالجتماعي والسياسي الذي حيياه وا
واالجتماعي األثر القوي والبعيد املدى يف حث األوساط الشعبية على رواج أدب شفوي قد 

  .)2( "عرفته الشعوب يف وقت القمع السياسي و التعسف االجتماعي الذي ظهر يف تاريخ العامل
أن احلكاية الشعبية اجلزائرية مصادرها كثرية و متنوعة يأيت يف  وجتدر اإلشارة هنا

مقدمتها الواقع املعاش، يضاف إليه األمثال الشعبية و حكايات ألف ليلة وليلة و كليلة و دمنة، 
كسرية سيف بن ذي يزن، وسرية عنترة ،املشهورة إىل السري واملالحم الشعبية العربية باإلضافة

إىل الكتب املدونة  باإلضافةاجلذور العميقة يف الوطن العريب،  ل ذاتبين هال بن شداد وسرية
ككتب ابن بطوطة اليت حوت رحالته إىل خمتلف البقاع حيث سجل من خالهلا روايات 
وقصص كانت منتشرة بني الناس، استطاعت أن تصل إىل احلكايات الشعبية اجلزائرية و تتحلل 

  .فيها
الثراء الثقايف ، يعكس اجلزائرية مصادر احلكاية الشعبيةهذا التنوع الالحمدود يف  إنّ  

نشأ لنفسه الشعيب الذي حاول أن ينهل من كل املصادر املعرفية والثقافية من أجل أن ي انساإل
 نّفإ متيزانه العاميةن كانت البساطة وإبداعا أدبيا شعبيا ممثال يف احلكاية الشعبية و يتبناه حىت وإ

  .تربية األجيال الناشئة يف عميقا كانتأثريه 
من رموز كثرية هي عنوان  رمزاحلكاية الشعبية اجلزائرية مل تكن سوى  عموما فإنّ   

  .لثقافتنا و حضارتنا و تارخينا أيضا
  
  

                                                
  .15، صالسابقاملرجع : تلي بن الشيخال )1(
 .202، صاملرجع السابق: روزلني ليلى قريش )2(
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  صل األولالف
  بیئة الحكي الشعبي

 

 

   .المسیلة اإلطار الجغرافي لمنطقة  -أوال 
اریخي للمنطقة  -ثانیا  ّ   .اإلطار الت
   .اإلطار الفولكلوري للمنطقة  -ثالثا 
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  اإلطار الجغرافي لمنطقة المسيلة    - أوال  
  : التسمية  -1

يسمى باملوقع اجلُغرايف ملنطقة املسيلة البد لنا من الوقوف عند  قبل أن نلج إىل ما
  .يف حد ذاا وحماولة معرفة معناها  -املسيلة -التسمية

      )1(اء ساكنة والم، مدينة باملغرب تسمى احملمديةبالفتح مث الكسر والي:  املسيلة

  .واملرجح أنّ مصطلح املسيلة مأخوذ من سيل املاء
سال املاُء، والشيء سيالً وسيالنا، والسيل معروف واجلمع سيول، وسيل املاء ومجعه : يقال

  .أمسلةٌ، وهي ميادة األمطار
   )2(.ُماء السيل واجلمع مسايلويكون املسيلُ أيضا املكان الذي يسيل فيه 

  : وعليه
  )3( .فإنّ تسمية املسيلة، تنسب إىل كلمة املسيل أو بلدية املياه السائلة

وقد أُحلقت هذه التسمية باملنطقة وارتبطت ا ارتباطا وثيقًا، لسبب واحد هو يف احلقيقة 
 لقعتا "جد هام، م اري املائية اليت تتمتعد ااملنطقة منذ فترات قدمية من التاريخ بوفرة وتعد

واليت تعبر عن وجودها بقايا اآلثار القدمية الرومانية اسدة يف السدود وقنوات املياه واألحواض 
املخصصة للسقي املوضوعة على األودية والسواقي كوادي القصب ووادي لقمان ووادي اللحم 

  )4(."ووادي سلمان

: صطلح املسيلة تعكس لنا أمرا منطقيا جتسده النتيجة التالية إذا فخالصة التتبع اللغوي مل
  .مدينة احلياة = املسيلة 

  .كيف ال ؟ واحلياة أساسها املاء الذي جعل منه اخلالق كلّ شيء حيا 
  

                                                
  .130،ص 5م، مج1984/هـ1404، )ط.د(باعة والنشر، بريوت،معجم البلدان، دار بريوت للط: ياقوت احلموي)  1(

  .419، ص11لسان العرب، مج : ابن منظور)  2(

حداد مصطفى، رسالة ماجستري غري  ،إشراف) م1945-1884دراسة اقتصادية واجتماعية بني (بلدية املسيلة املختلطة: كمال بريم)  3(
 .15م ،ص2006هد التاريخ، جامعة قسنطينة، منشورة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مع

  .15املرجع نفسه، ص  : كمال بريم )4(
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   :املوقع واحلدود واألقاليم  -2
الشمال حيدها من  ،بلدية 45دائرة و 15من الواليات الداخلية، تتألف من  :املسيلة

والييت سطيف وبرج بوعريريج ومن الغرب والييت البويرة واملدية، ومن اجلنوب والييت اجللفة 
  .وبسكرة ومن الشرق والية باتنة 

مناخها قاري وهي وسط بني التل والصحراء، أما شتاؤها فأمطاره قليلة، شديدة الربودة 
   )1( .وصيفها حار، جاف 

ن متجدد من املياه اجلوفية، اليت متون مبياه األودية، املنحدرة على خمزو والية املسيلة تتوفّر
من اجلبال التلية، وهو ما ساهم يف تنشيط احلركة الفالحية والزراعية للمنطقة، اليت وجدت فيها 

  .اجلماعة الشعبية متنفسها وغايتها
ا إثارة األرض وازدراعها، وعالج نبا"خاصة وأنّ هذه املهنة تقوم أساسا على 

واستخراج حبه من غالفه، وإحكام األعمال لذلك، وحتصيل أسبابه ودواعيه وهي أقدم الصناع 
  .)2("كما أنها حمصلة للقوت املكمل حلياة اإلنسان غالبا، إذ ميكن وجوده 

كما أنّ اهتمام اجلماعة الشعبية يف منطقة املسيلة كان منصبا أساسا على زراعة القمح 
يسية، باإلضافة إىل غرس أشجار التني والزيتون والكروم والبقول والنخيل والشعري بصفة رئ

  ...وغريها
فهما )*(ومن املالحظ وامللفت لالنتباه أيضا أنّ تسمية املسيلة قد ارتبطت بعاصمة احلضنة

  يشكالن وحدة جغرافية وبشرية وتارخيية واحدة، حبيث ال ميكن "  - أي املسيلة و احلضنة - معا
  
  
  

                                                
   htt://ar-wikipedia.org/wiki/31: موقع إلكتروين)  1(
اسم أطلقه العرب على السهل الواسع الذي ميتد حنو السبخة املاحلة للمسيلة واليت متتد من الشمال إىل اجلنوب بني سلسلتني : احلضنة  )*( 

بليتني تكونتا مع جبال البرييين يف أوربا مها األطلس التلي والصحراوي وموقع احلضنة الذي تبدو فيه حماطة حبزام جبلي تشكل قوس من ج
األوراس وجبال بلزمة من الشرق إىل جبال ونوغة غربا عرب جبال بوطالب واملعاضيد، تشكل حدودا جغرافية بني املناطق املتوسطية التلية 

  .07املرجع السابق،ص: ينظر كمال بريم. لسهبية والصحراوية للحضنة والزيبانوالسهول ا
 . 376م، ص2002، )ط.د(درويش اجلويدي املكتبة العصرية، بريوت،:املقدمة، حتقيق: ابن خلدون)  2(
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فمنطقة املسيلة وإقليم احلضنة بوضعهما ىض إلحداهن دون ذكر األخرالتعر ،
الطبوغرايف، جعلهما يتوسطان إقليمني جغرافيني متمايزين ومها التل يف الشمال والصحراء يف 

   )1(".اجلنوب
إذن، فإنّ التموضع الوسطي ملنطقة املسيلة وإقليم احلضنة عموما، يكون قد أسهم يف 

  .هلا من جبال وسهول وكذا شطوط ورمال تنوع مظاهر السطح
اليت متثل احلدود الشمالية ملنطقة احلضنة وهي متتد على " أما اجلبال فتمثلها جبال احلضنة 

شكل سلسلة من الشمال الغريب حنو اجلنوب الشرقي ممثلة يف جبال ونوغة غربا وجبال 
  )2(" وشطها وتعترب هذه السالسل اجلبلية مصدر أودية احلضنة...املعاضيد

موزعة بني اجلهات األربعة ملنطقة املسيلة أمهها  فوأما السهول، فهي مترامية األطرا
اخل، يف حني الشطوط ميثلها شط احلضنة ...سهول سيدي عيسى، والبحرية واملسيلة وبوسعادة

 نظرا لقربه من املدينة الرومانية salinae tubonenseالذي أطلق عليه الرومان قدميا اسم "
ويتميز بوجود طبقة ملحية خفيفة عدمية النباتات متون مبياه وادي  thubunae  )*(القدمية طبنة

  .)3( )"2كلم24500(املسيلة أو القصب ووادي الشالل ووادي بوسعادة وتقدر مساحته بـ 
جبـال  : عموما فإن اجلغرافيني قسموا إقليم احلضنة إىل أربعة أقسام طبيعية خمتلفة هـي        

هول وشط ورمل، وما قيل سالفًا، ما هو إال تفصيل لذلك كمـا أن التموقـع الوسـطي    وس
احلدودي للمنطقة واملظاهر اجلغرافية املتباينة فيها أسهمت يف تنشيط احلياة البشرية واالقتصادية 

  .)4("عامالً يف بروز ما يعرف باإلنسان احلضين أو الدراجي"قدميا وحديثا بل وكانت 

  
  

                                                
 .07بلدية املسيلة املختلطة، ص : كمال بريم)  1(
  .09،صع نفسهاملرج: كمال بريم)  2(
نة كبرية قدمية عليها سور من طوب وهلا حصن قدمي عليه سور من صخر جليل ضخم متقن البناء من عمل األوائل، وهلا هي مدي =طبنة  )*(

ألف رأس، ومل يكن من  20أرياض واسعة وهي مما افتتح موسى بن نصري حني دخل بالد إفريقية واملغرب وبالد األندلس، فبلغ سبيها 
 :تعليق) ومصر وبالد املغرب وصف مكة واملدينة(اإلستبصار يف معرفة األمصار: ينظر، مؤرخ جمهول. هاالقريوان إال سجلماسة مدينة أكرب من

    . 172،ص 1986،)د ط(، دار النشر املعرفية، الدار البيضاء، 2سعد زغلول عبد احلميد  دار الشؤون الثقافية، بغداد،،ط
  

  vayssette،(E):De M'sila a Boussaàda،in R.A،1861،p98،10املرجع السابق، ص:  نقال عن كمال بريم)  3(

  .13املرجع نفسه،ص : كمال بريم)  4(
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اريخي للمنطقة  ا  - ثانيا     إلطار التـّ
بل هو قدمي قدم احلضارات اليت طئ من يظن أن تاريخ منطقة املسيلة حديث العهد،خم

  .توالت عليها، والثقافات اليت تعاقبت عنها
ذلك ألنها تنتمي إىل وطن واسع مكافح، واملسيلة ما هي إالّ جزء من هذا الكل الواسع 

ليت اكتسبتها من املاضي العريق هلا حبضاراته املتوالية، وأحداثه فاملنطقة رغم تارخييتها املتأصلة ا
املتشعبة ، إالّ أنّ هذا املاضي بقي مهمالً وغامضا، ومل حيظ بأي اهتمام من قبل املؤرخني، 

  .الذين انكبوا على دراسة تاريخ احلواضر الكربى كتلمسان مثال
صناعة تاريخ فترة العصور الوسطى مثل متناسني بذلك املدن اليت كان هلا الصدى الواسع يف 

  .بسكرة واملسيلة وغريمها
إنّ من العوامل األساسية اليت قد تكون وراء انصراف الباحثني عن دراسة تاريخ منطقة  
أنّ كلّ ما يعرف عن املنطقة ال يتعدى أحداث متفرقة غري مترابطة ال تغين الباحث يف " املسيلة

رة حقيقية واضحة، لذلك يصبح اهلدف من كلّ دارسة هلذه املنطقة أشياء كثرية، وال تعطينا صو
يف مثل هذه الظروف موجها إىل إعادة ربط تاريخ منطقة املسيلة بباقي البالد، وإظهار أمهيتها 

  .  )1( "اخلاصة يف إطار التاريخ الوطين العام للجزائر
وجات البشرية اليت وقد شهدت منطقة املسيلة على مر العصور وفود العديد من امل 

أقامت عليها حضارات خمتلفة، تركت بصماا وآثارها التارخيية، من احتالل روماين ووندايل مثّ 
بيزنطي، إىل فتح عريب إسالمي، ففترة الدول اإلسالمية كاألغلبية والفاطمية واحلمادية، إىل فترة 

  .موحدية وحفصية
  م 1830قاطبة ابتداء من سنة لتختم يف األخري باحتالل فرنسي مس اجلزائر 

  
  

  

                                                
 .07املرجع السابق ، ص : كمال بريم )  1(
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فانطالقا من التتبع التارخيي ملنطقة املسيلة، أمكن تقسيم ماضيها إىل ثالث حقب تارخيية 
  : مهمة هي على التوايل

  ).الفترة الرومانية(القدم التارخيي للمسيلة  -
  .الفترة اإلسالمية  -
  .الفترة االستعمارية الفرنسية  -
  ): الفترة الرومانية(سيلة القدم التارخيي للم -1

 دائما يدفع بنا الفضول إىل حماولة معرفة األمور الغريبة اليت حدثت بعيدا عن زمننا 
األمر مبنطقتنا اليت نعيش فيها، حيث تصبح الرغبة ملحة يف أنفسنا،  عندما يتعلّقويزداد فضولنا 

  هو امتدادها اجلغرايف؟  تدعونا إىل حماولة استكشاف خباياها كيف كانت يف القدمي؟ وما 

حيث كانت متتد من مرتفعات " يـزاباملسيلة يف الفترة الرومانية باسم   لقد عرفت
اليت أصبحت جزء منها مالمسة ملوريطانيا القيصرية واليت  ،السطايفية وراس ببالد موريطانيااأل

  . )1("كانت كل الصحراء الوسطى اليت تعرف باحلضنة
ما قيل ،أن الرسم احلدودي واجلغرايف ملدينة املسيلة أثناء احلكم إنّ ما يالحظ من خالل 

الروماين يتفق إىل حد بعيد والتحديد اجلغرايف احلايل خاصة فيما يتعلق بالوسطية بني التل 
لتكون "والصحراء، إذ يذهب املؤرخون إىل أن تأسيس املسيلة مل يأت صدفة بل أنشأها الرومان

فاعي الثاين ومتنع زحف الرحل الذين يترددون على حبرية شط منطقة حدودية على اخلط الد
  .)2("احلضنة من اجلزء الغريب

  
  

  

  

                                                
  (1)-Maguelonne،j:Monographie de M'sile geographique et Historique de le trilru du hodna 

  oriental in .R.S.A.C،1909،p9/15بلدية املسيلة املختلطة ص: نقال عن كمال بريم

اجلزائر يف ظل االحتالل الروماين، حبث يف منظومة التحكم العسكري، الليمس املوريطاين ومقاومة الروم، ديوان : حممد البشري شنييت )2(
 .175، ص)ت.د(، )ط.د(املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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كما عرفت املنطقة أيضا زحفا ونداليا وآخر بيزنطيا كشفت عنه النقيشة اليت عثر عليها 
خبربة  "م يف منطقة تعرف اآلن 1859الضباط الفرنسيون بعد احتالهلم ملدينة املسيلة سنة 

  .كما يعرفها املؤرخ البكري )1("يا أو بشيلقا بكسر الالم بشيليق
عموما، فإنّ هذه الوقفة املختصرة لتاريخ احلضنة القدمي كشفت عن ذلك العمق 
احلضاري، والقدم التارخيي للمسيلة والدليل تلك املنحوتات والنقيشات وبقايا األعمدة 

  .واحلجارة املتواجدة باملنطقة
يف مرحلة ما مث غادروها ليتركوا ) املسيلة( إال أقوام نزلوا بزايب  فما الرومان وأتباعهم

  .اال فسيحا للعرب الفاحتني 
  !فماذا فعل العرب املسلمون يا ترى؟

   :الفترة اإلسالمية  - 2
بعد ظهور اإلسالم الذي هو آخر الديانات السماوية، استدعت احلاجة إىل نشره عرب 

بد من فتوحات إسالمية، مست يف بداية األمر املواقع القريبة من بقاع األرض املختلفة، فكان ال
  .شبه اجلزيرة العربية منزل الوحي والتربة اخلصبة اليت منا فيها

متكن العرب املسلمون من "مث توسعت بعد ذلك الفتوحات العربية اإلسالمية حيث 
لية الفتح أكثر من سبعني بالد املغرب بعد انتهائهم من فتح مصر ، وقد استغرقت عم التوغل يف

   )2(".سنة لعوامل كثرية تعود بالدرجة األوىل إىل مناعة البالد
بالد املغرب ، فقد مستها هي األخرى الفتوحات اإلسالمية حيث ومبا أن املسيلة امتداد ل

يف النصف الثاين "ورد يف كتب التاريخ أنّ ظهور العرب الفاحتني مبنطقة احلضنة واملسيلة قد بدأ 
   من القرن السابع امليالدي عندما حلّ عقبة بن نافع فَاحتا أمام مقاومة كُسيلة والرببر مبنطقة طبنة

  

                                                
  .  59، ص )د ت(، )د ط(الن، نشر مكتبة املثىن، بغداد، دوس: واملغرب، ت املغرب يف ذكر بالد إفريقيا: البكري  )1(

، )د ط(أنيس الطّباع، دار الكتاب، بريوت،  عبد اهللا: ، حتقيق سفتوح إفريقية واألندل: عبد الرمحان بن عبد اهللا بن عبد احلكم)  2( 
  .14م،ص1964
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ضعت منطقة املسيلة إىل سلطة يف شرق احلضنة حيث جعلها كُسيلة مركزا بقيادته كما خ

  .)1( "األمارة األغلبية 
وجتدر اإلشارة إىل أن املؤرخني قد اختلفو يف سنة اختطاط مدينة املسيلة، فقد ذكر ابن 

الذي عاش يف القرن (، ومؤلف جمهول يف كتابة االستبصار )م1312-هـ712ت(عذارى 
   )2(). م925/هـ313(أا أُسست سنة ) هـ6

وابن خلدون أا تأسست سنة ) م1232- هـ630(رون كابن األثري بينما يذهب آخ
حني أمر علي بن محدون اجلُذامي ببنائها وحتسيفها وحتصينها لتكون ) م927-هـ315(

قاعدة عسكرية وحتول بينه وبني قبائل زناتة الثائرة وأطلق عليها اسم احملمدية، ويف هذا يقول 
   )3(: "املروزي 

  دية ـمـقوى حمـست على التسأُ    ية ة مـرضــمثّ إىل مـدين
  ـضية ـه املـور من طـلعتـبالن      حية ـها ضـأقبل حىت حلّـ

  ة ـي هـيئة كـاملة جـميلـف    ـلةكره املسيـفحلّ يف عس
  . من خالل األبيات أنّ تسمية املسيلة كانت موجودة منذ القدمي ما يالحظ

هذه الفترة عدة دول أشهرها الزيرية  خالصة القول فإنّ املنطقة قد تعاقبت عليها يف
كتأسيس قلعة بين محاد وقلعة أيب طويل على يد "واحلمادية واملوحدية، تركت بصمتها فيها 

الذي أذن له باديس ببنائها، حيث نقل عددا من ) م1007/هـ 398(املنصور بن زيري سنة 
  .)4( "سكان املسيلة، وأهل محزة و خرما ليعمرها

                                                
  .20بلدية املسيلة املختلطة ،ص: كمال بريم) 1( 
، 1م،ج1983، 3كوالن وليفي بروفنسال دار الثقافة، بريوت ط.س.ج: واملغرب، حتقيق سملغرب يف أخبار األندلالبيان ا: ابن عذارى)  2(

  .  215ص
، 2م،ج1992) ط.د(أدريان فان ليوفن وأندري فريي، الدار العربية للكتاب تونس،: املسالك واملمالك، حتقيق : أبو عبد اهللا البكري)  3(

  .724ص
وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب،دار الكتاب العلمية العرب : ابن خلدون )4(

  724، ص6م،ج2002) د،ط(بريوت،
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وال ميكننا أن جنتاز هذه الفترة دون أن نتوقف عند إنساا، فقد عرفت املسيلة تركيبة بشرية 

وقد كانوا كثريي العدد "سيلة الذين يعتربون السكان األصليني للم ،الرببرمتنوعة ميثلها أساسا 
  .)1("يقطنون ضواحي تونس واجلبال املطلة على املسيلة وجبل القلعة

حيث استقر ا "فلم يستقروا ا إالّ بعد أن أُعيد بناؤها من طرف الفاطميني،  العربأما 
املكلف ببنائها علي بن محدون من عرب جذام بن علي بن احلارث بن مرة بن ثهالن وهم من 

  .)2("رب اليمن القحطانينيع
كما عرفت املنطقة توافد األندلسيني الذين استقروا ا هربا من الظروف القاسية اليت 

عرفتها بالدهم آنذاك ومن بني الوافدين على املنطقة ابن هاين األندلسي، كما توافد على املنطقة 
لة غري ما يذكره البكري ، وال نعرف عن وجود املسيحيني باملسي)*(أيضا ما يسمى بأهل الذمة

  .)3("بقبلي مدينة املسيلة موضع يعرف بالقباب: "يف قوله) م1094/هـ487ت (
وامللفت لالنتباه أيضا أن منطقة املسيلة عرفت يف الفترة اإلسالمية بروز العديد من األعالم 

  : يف خمتلف ااالت نذكر منهم
الوايف "لذي ألّف كتاب ا) م1011/هـ402ت : (أبو جعفر أمحد بن نصر الداودي

يف شرح صحيح البخاري وهو أول شرح لصحيح البخاري يف  "النصيحة"وكتاب " يف اللغة
  )4 (.اإلسالم
  
  
  
  

                                                
 .171،ص 7املرجع السابق،ج : ابن خلدون )1(
 .77م، ص 1959، 1إبراهيم األنباري، القاهرة، ط: اية األدب يف معرفة أنساب العرب، حتقيق : القلقشندي )2(
كلمة معناها العهد والضمان واألمان، وإمنا مسو بذلك ألن هلم عهد اهللا وعهد رسوله وعهد مجاعة املسلمني أن يعيشوا يف محاية : الذمة) *( 

ينظر، يوسف . نيةاإلسالم، ويف كنف اتمع اإلسالمي آمنني مطمأنني، بشرط بذهلم اجلزية، والتزامهم أحكام املسلمني يف غري الشؤون الدي
 .7، ص)ت.د(، )ط.د(غري املسلمني يف اتمع اإلسالمي، دار الشهاب، باتنة، اجلزائر، : القرضاوي

 .21، ص2املسالك واملمالك، ج: البكري )3(
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كما برز يف هذا اال أيضا  الشيخ الفاضل أبو علي احلسن بن علي بن حممد املسيلي 

على منكري  اس يف الردالنرب"الذي مجع بني العلم والورع وبني علم الباطن والظاهر له كتاب 
  ."القياس

هو كتاب مليح على "هذا الكتاب قائال ) م1104/هـ704ت(حيث يصف الغربيين 
عليه، ولقد أخربين بعض الطلبة املتمسكني بالظاهر  ما أخربت عنه، ومل أره، وأناشد يد احلرص

الشأن مثله وهو من أنبلهم أنه رأى هذا الكتاب، وأنه ما رأى يف الكتب املوضوعة يف هذا 
  )1( .فأنشدته
  واحلسن ما شهدت به األعداء        ؤها ومليحة شهدت هلا أعدا    

وال ميكننا أن جنتاز هذه املرحلة دون أن نتوقف عند شخصيتني هامتني جدا على صعيد النقد 
  : واألدب مها

ا من مواليد احملمدية املسيلة، قضى "عبد الكرمي النهشلي صاحب اختيار املمتع وهو 
أيام شبابه وأخذ مبادئه األولية مث تاقت نفسه للمزيد من الدراسة والتخصص فرحل إىل القريوان 
وكانت حينذاك حاضرة العلم واألدب والسياسة فوجد ترحيبا من شيوخها و أمرائها، وبسرعة 
بدا جنمه يلمع يف األدب والشعر والنقد، فقد قال يف خمتلف األغراض الشعرية يف الوصف 

  .)2("رثاء والتغين بالوطن كان حمترما بني أصدقائه وتالميذهوال
كتاب "أما تلميذه فهو أبو علي احلسن بن رشيق املسيلي املعروف بالقريواين صاحب 

  ".العمدة
كان ابن رشيق شاعرا حنويا لغويا أدبيا حاذقا عروضيا كثري ":يقول عنه ياقوت احلموي

  .)3( "ن جعفر القزاز النحوي القريواين وغريهمالتصنيف وحسن التأليف تأدب على حممد ب
  

                                                
م، 1981، 2ية، اجلزائر، طرابح بونار، الشركة الوطن: عنوان الدراية فيمن عرف يف املائة السابعة ببجاية، حتقيق: الغربيين أمحد أبو العباس )1(

 .67ص
  .55م، ص 1981، )ط.د(احلركة النقدية على أيام ابن رشيق، الشركة الوطنية، اجلزائر،: بشري خلدون )2(
  .297، ص)ت.د(، 3معجم األدباء، دار الفكر، بريوت، ط: احلموي )3(
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عموما، فإنّ مظاهر احلضور الفكري والثقايف مبنطقة املسيلة قد تنوعت، األمر الذي جعل 

  .منها مركز إشعاع ثقايف وأديب وهو ما ساهم يف ذيعان صيتها لدى احلواضر ااورة
اجعا كبريا خاصة خالل فترة ومل تبق أمور املسيلة على حاهلا إذ سرعان ما عرفت تر 

 مستمر بني اإلمارات الثالث احلفصية والزيانية واملرينية، حيث شكلت املنطقة نقطة تصادم
  .عليهاألسباب سياسية متعلقة بالرغبة يف السيطرة اإلمارات 

: يف فقر مدقع و عوز شديد، يصفه احلسن الوزان قائال ومنذ ذلك الوقت واملنطقة
»م األعراب الذين  اعالسكان كلهم صنأو فالحون، يرتدون لباسا رديئا لفقرهم بسبب جريا

  .)1(»يسلبوم مداخيلهم، وملك جباية الذي أثقل كاهلهم بالضرائب
لتستمر األوضاع املتردية على حاهلا، حيث فقدت املنطقة مكانتها بفعل االيار احلضاري       

روش، خاصة بعد جميء األتراك الذين سيطروا والتخلف االجتماعي واالنقسامات املتعددة للع
  .عليها بعد أن أشعلوا نار الفتنة بني أهاليها وعروشها

فهذه العوامل جمتمعة مع غريها مهدت الطريق فيما بعد أمام اجليش الفرنسي و مسحت 
  .له بالتوغل داخل املنطقة

  : فترة االستعمار الفرنسي  -ج
عند أهـم حـدث تـارخيي     لقدمية، نتوقفارخيية ابعد سردنا ألحداث منطقة املسيلة الت

  .للمنطقة يف العصر احلديث أال وهو االستعمار الفرنسي 
وقد أشرنا سالفا أن التناحرات بني العروش، اليت أدت إىل انقسام منطقة احلضـنة عـدة   

  .أقسام، كانت إحدى العوامل اليت مهدت الطريق أمام اجليش الفرنسي للتوغل يف املنطقة
لوا فكرة االحتالل واغتصاب األاأل لكنالرفض يف ظهور ذلكراضي، وجتسد هايل مل يتقب 

ظهرت يف عرش أوالد سحنون ومشاال إىل "اليت  حممد بن بوخنتاش مقاومة عدة مقاومات أمهّها
فرقة أوالد منصور جببال احلضنة، وتزعم احلركة أحد شخصيات فرقة الرباكتيـة حممـد بـن    

     )2(."م1860بوخنتاش منذ مارس 
  

                                                
 .52ص2م، ج1982، )ط.د(د األخضر، الرباط ،حممد صبحي، حمم: كتاب وصف إفريقية، حتقيق: احلسن بن حممد الوزان الفاسي )1(
 .50بلدية املسيلة املختلطة ،ص: كمال بريم  )2(
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وقد كان هلذه املقاومة دور كبري يف حثّ السكان على احلرب ضد فرنسا مـن خـالل   

  .مشاخية املنطقة 
لتتواصل بعد ذلك املقاومات احمللية الواحدة تلو األخرى، ويف كلّ مقاومة تزداد الرغبة يف 

  .االستقالل وانتزاع احلرية 
لمة، واندلعت الثورة التحريرية الكـربى  م، أين توحدت الك1954إىل أن كان تاريخ 

ضد االستعمار الفرنسي الغاصب، فلبى نداءها سكان املسيلة، وكانت جبال احلضنة وبوسعادة  
  .مواطن للثوار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل استقالل اجلزائر...واملعاضيد و ونوغة و بوطالب

الشهيد حممد بوضياف الذي كان واحدا  ومن الثّوار البواسل الذين أجنبتهم املنطقة ااهد
  .من أبرز مفجري الثورة التحريرية 

  .م1962جويلية  5لتستمر الثورة إىل حني حتقيق االستقالل يوم       
بعد االستقالل، اجتهت املسيلة على غرار باقي واليات الوطن إىل إعادة بنـاء نفسـها،   

  .وترميم ما خربه االستعمار
حق واحدة من أهم واليات الوسط، وهي اليوم حتمل الرقم مثانية كما شكلت يف وقت ال

  -اُنظر اخلريطة -كرمز والئي هلا، وتظم مخسة وأربعون بلدية، )28(وعشرون
خالصة القول، فإنّ التتبع التارخيي ملنطقة املسيلة عكس حقيقة ال جدال فيها، وهـي أن  

ر عريق عراقة احلضارات اليت تعاقبت عليهـا،  املنطقة تارخيية متأصلة ، تارخيها ضارب يف اجلذو
  .الرومانية واإلسالمية وغريها

وما جامع سيدي بومجلني بقبته اخلضراء، وقلعة بين محاد بطلتها البهية إال اثنان من عدد 
  . كثري ال يزال شاهدا على عراقة الوالية وعراقة أهلها
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   اإلطار الفولكلوري للمنطقة    -ثالثا  
  : الفولكلور تعريف -1

مبصطلحات كثريا ما متر بأذهاننا مصطلحات شعبية يصعب فهمها، خاصة إذا تعلق األمر 
  .أجنبية واليت منها الفولكلور 

  ترى؟  فما هو الفولكلور يا
ية التارخيية، ومن ناحية ابتداعه       من الناح  Folkloreيرتبط اصطالح الفولكلور 

  )1(.الفولكلور االجنليزية ةيمعجبو w.j.Thomsوليم جون ترمز ـ ب
، أصل املصطلح غريب، بدليل أنّ تومز هو أول من صاغ املصطلح، ومجعية فإذن

  .الفولكلور اإلجنليزي هي اليت أكدت هذا االصطالح 
فترة  volk skandسكندة كظل األملان يستخدمون مصطلحا آخر هو الفول "يف حني 

 populaire "دارج "يف تلك املرحلة استعمال صيغة من الزمن، كما أن الفرنسيني آثروا 
  )2("شعبيا  لتعين

مبعىن الناس وهي من الكلمة اإلجنليزية  Folkويتألف مصطلح الفولكلور من مقطعني 
مبعىن  معرفة أو حكمة، فالفولكلور حرفيا يساوي ، معارف الناس  Loreو، Folc القدمية

  .حكمة الشعب أو
ول إعطاء تعريف موحد لعلم الفولكلور ، حيث تعرض وقد اختلفت وجهات النظر ح

على الرغم من أنّ كلمة فولكلور قد مضى عنها أكثر  ":طومسون هلذه القضية معبرا عنها بقوله
  )3( "من قرن،فليس هناك اتفاق تام على ما تعنيه هذه الكلمة 

أن الفكرة الشائعة يف الوقت احلاضر هي أن الفولكلور هو الت راث، إنه شيء انتقل مث يقر
من شخص إىل آخر وحفظ إما عن طريق الذاكرة ، أو باملمارسة، أو أكثر من أن حيفظ عن 

  .طريق السجل املدون 
  

                                                
 .15م،ص1987-هـ1407، 2الفولكلور ما هو ؟ دراسات يف التراث الشعيب، دار املسرية، مكتبة مدبويل، القاهرة ،ط: فوزي العنتيل)  1(

ر، دراسة يف الرقص الشعيب، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، مدخل إىل علم الفولكلو: ناديا الدمرداش،عال توفيق)  2(
  .14م، ص2003هـ1،1423اهلرم،ط

  .35املرجع نفسه ،ص: فوزي العنتيل)  3(
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يشمل كل إبداع تقليدي لشعب من الشعوب سواء كان بدائيا أو  Folkoreوالفولكلور "
ونثًرا، كما يضم متحضرا، وهذا اإلبداع يتحقق باستخدام األصوات والكلمات شعرا 

  )1(. "املعتقدات الشعبية واخلرافات والعادات واملمارسات والرقصات واأللعاب الشعبية 
فعلم الفولكلور من خالل التعريف األخري جماله واسع، يضم األدب الشعيب مضافا إليه  

 حصيلة نشاط الشعوب، العملي والفكري القائم"املعتقدات الشعبية واملمارسات، وهو أيضا 
على استغالل ظروف البيئة واملناخ، واملتأثر مع البيئة واملناخ بعوامل النحت االجتماعي والتغير 

  )2(. "السياسي والنحو االقتصادي معا 
اإلنسان بفكره واألرض اليت : فهذا التعريف قصر مفهوم الفولكلور يف شيئني اثنني مها 

  .يعيش عليها، بتأثرياا املختلفة
فهو  )3(إىل أنّ الفولكلور يعين احلكاية الشعبية " k.Loumalaلوماال  "يف حني يذهب 

يشري يف بعض احليان إىل نوع من التصنيف غري حمدد حتديدا دقيقا لقصص تتميز عن األساطري 
  .بصورة غامضة، وذلك لكون حمتواها وداللتها أقل جدية بالنسبة لرواا البدائيني

يق إىل حد بعيد، ألنه قصر الفولكلور حتت ما يسمى إنّ تعريف لوماال للفولكلور ض 
  .باحلكاية الشعبية، اليت هي جزء من األدب الشعيب املنقول شفاهة 

فهذا االختالف املتباين حول مفهوم الفولكلور يدفعنا إىل اإلميان بأمهية املصطلح ومدى 
الفولكلور تاريخ غري مكتوب فهو إمتام لرسالة التاريخ ، ألن  ".ارتباطه حبياة اإلنسان اليومية

فالتاريخ منشأه , وإمنا هو حي يف النفوس، فهو مكمل للتاريخ القومي، بل هو روح القومية
أما الفولكلور فهو الشعور اخلفي بذلك الوطن وهو الكيان احلي ...العقل املدرك لذلك الوطن

   )4(. "للقومية املندجمة يف الوجدان املتحكم يف العقل الباطن
لكلور إذن جزء ال يتجزأ من التاريخ، ألنه مكّمل له، ومادام وجود األمة مرتبط فالفو

  .بتارخيها فأبدا ما عاشت أمة ال تاريخ هلا بل ال فولكلور هلا 
  

                                                
 .16املرجع السابق،ص: نادية الدمرداش، عال توفيق)  1(

  .04، ص)ت. د(، )ط.د(ينية، أدب السرية الشعبية، دار الناشر، مكتبة الثقافة الد: فاروق خورشيد )  2(

 .38الفورلكلور ما هو ؟، ص: فوزي العنتيل ) 3(

أثر التغريات االجتماعية والثقافية على الرقص الشعيب يف البيئة الساحلية، رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة،     : عفاف عبد الرمحان زهران)  4(
  .14املرجع السابق،ص: ناديا الدمراش، عال توفيق: ، نقال عن53م،ص1975اإلسكندرية، كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان 
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  :  مظاهر الفولكلور يف املنطقة -2
 على مجيع مواد الثقافة الشعبية املأثورة وقد "إنّ للفولكلور مادة يقوم عليها، تعتمد أساسا

تكون هلذه املواد عالقات أدبية، وقد تكون مدونة يف شكل ما، وقد متد تأثريها يف الدوائر 
  )1( "الثقافية أو يف التراث األديب ، وقد حتمل هي عناصر ثقافية أو أدبية مالئمة 

كما أنّ هذا التنوع يف الفنون الشعبية اليت تشكّل مادة للفولكلور، لن تحمل ذا االسم 
فولكلور إال إذا كانت جتري أو تكون قد جرت خالل ذاكرة اإلنسان ، كما يشترط  أي اسم

أن تكون موروثة من جيل إىل جيل بواسطة الكلمة املنطوقة أو الفعل املقتد، أكثر مما يكون عن 
  .طريق الصحيفة املطبوعة 

  : إىل جعل الفولكلور يف جمالني  )2(ويذهب فوزي العنتيل
األساطري : (سمى باألمناط األدبية واللغوية والعلمية للفولكلور مثلاألول يكون فيما ي

  ).والشعر الشعيب ، واألمثال، واأللغاز والسحر، وغري ذلك 
استخداما فنيا  -غالبا - والثاين يكون يف املمارسات فيما يسمى بأمناط األفعال واليت تنشد

  ... ثيل، واالحتفاالتالرقص، واأللعاب الشعبية، والتم: للحركة اجلسمية مثل
إذن، فعامل الفولكلور فسيح سيسمح لنا بأن نسبح يف أرجائه املمتعة، وننهل منها دون 

  .عناء، خاصة وأنّ دراستنا للفولكلور متعلقة بعاصمة احلضنة املسيلة
  فيا ترى ما جتليات البيئة الفولكلورية باملنطقة ؟ 
هلذا ارتأينا أن , حث املسيلة، وتباينت مظاهرهالقد تنوعت البيئة الفولكلورية يف منطقة الب

  :نتوقف عند أمهها واليت متثّلها

  :  العادات والتقاليد -أ
مجلة العادات والتقاليد اليت متارسها اجلماعة الشعبية، يف منطقة البحث تضفي مسة  إنّ
ج الفرد يف إطار ، تتجلّى يف الكثري من املمارسات اليومية واملومسية، واليت تعمل على دمأساسية 

  : اجلماعة، يتولد عنها بث روح التعاون والتكامل االجتماعي ومن بني مظاهرها جند

                                                
  .67املرجع السابق ،ص: فوزي العنتيل )  1(

  .67ص:املرجع نفسه  )2(
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اليت هي من العادات الضاربة يف القدم، واملترسخة بني أهايل املنطقة، كما أا  :التويزة
نها من متثل مظهرا من أهم مظاهر التكافل االجتماعي، حيث تتعاون اجلماعة الشعبية فيما بي

وتعاونواْ علَى الْرب والتقْوى والَ  أجل مساعدة أحد األفراد من دون مقابل عمال بقوله تعاىل 
انودالْعلَى اِإلثْمِ وواْ عناوعت .)1(   

ه الدنيا، نفس اهللا عن كربِ نبة من كرممؤ س عننفّ من« : وقوله صلى اهللا عليه وسلم
كُربة مكُربِ ن مِيو رواه أبو هريرة   )2(. »القيامة  

إنّ التويزة عادة محيدة يف املنطقة، حيث تساهم يف احلفاظ على اتمع احمللّي من خالل 
  .ربطها بني أفراده وضمان تكافلهم 

ففي موسم احلصاد مثال، تتعاون اجلماعة الشعبية يف منطقة املسيلة، على مجع احملصول 
3(: دون األغاين الشعبية قائلني ودرسه، وهم يرد(  

  )4( الطْرِيق املَعلُومة تبانْ
  ت لَجباْل اللّي شقَّ
  )5(ن زارك ياذَاك الوالياللّي م

رانْ يحفَر حو  
  )6(: ويقولون أيضا 

  الصالَةْ علَى النيب 
  الصالَةْ علَى النيب 

لَّمسه ويللَّى اللَّه عص  

                                                
  . 02اآلية : سورة املائدة)  1(

على تالوة القرآن   صحيح مسلم املسمى اجلامع الصحيح، باب فضل االجتماع: أبو احلسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشري النيسابوري)  2(
  .212،ص13م،ج2001، 1املكتبة العصرية، بريوت،ط

  .م، ثقافة متوسطة، برهوم 1936ب،مبارك، من مواليد : الراوي)  3(

  .تظْهر : تبانْ )  4(

  .يقصد ا الويل الصاحل : الوايل)  5(

  .م، ثقافة متوسطة، برهوم1936ب ،مبارك  من مواليد : الراوي)  6(
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   شباب صغار )1( ذْرارِي
  طَاحوا في قَمح مسبلْ 

ارار قْمه قْمطُّو2( ح(  
 رنِي اللْه أَكبا بيو  
  الصالَةْ علَى النيب 
  الصالَةْ علَى النيب 

 لَّمسه ويلع لَّى اللَّهد، صمحلَى مع لَى اللّهص  
ددها اجلماعة الشعبية يف املنطقة أثر بارز يف الترويح عن احلصادين إنَّ هلذه األغاين اليت تر

من خالل الدور النفساين الذي تؤديه، حبيث تنسيهم متاعب احلرفة وحرارة اجلو، وتزرع يف 
  .نفوسهم حبها، واإلسراع يف إجنازها وإتقاا 

مدى ارتباطهم بدينهم كما تعكس هذه األغاين النزعة الدينية اإلسالمية ألهايل املنطقة، و
  .حىت أثناء ممارسة العمل,احلنيف عن طريق الذّكر

، إالّ شعار من شعائر اإلسالم، وحب لرسول اهللا )(وما الصالة على النيب حممد 
  . وصاحب رسالته حممد 

  )3(: ومن األغاين اليت ترددها اجلماعة الشعبية أثناء عملية احلصاد أيضا 
،إالَ اللَه الَ إِلَه  إِال اللَّه الَ إِلَه.  

   حمرة كي منجلي،)4(ايلَةَڤـحمات ال
هدناَ نأَن ييتالنِّب )5(إِالَ عي وبريـب .  

                                                
  .لفظة شائعة يف املنطقة، تطلق على األطفال والشباب الذكور: ذراري  )1(

  .ما متسك به قبضة اليد من سنابل القمح والشعري : قْمار)  2(

 

  .م،ونوغة 1951 ، من مواليدش السعيد، .ب: الراوي)  3(

  .وقت القيلولة  :لة مبعىن اشتدت حرارا، القاي: اتمح)  4(

  .ني أستع :ننده )  5(
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كما تربز مظاهر التكافل االجتماعي أيضا يف عملية بناء املنازل، ففي القدمي مثال كانوا 
ي، مث يقومون بعجنه مشكلني قوالب طينية يتعاونون على مجع الطني، واملاء من اآلبار والسواق

   )1( :مع ترديد املدائح الدينية , تترك لتجف مث يتم البناء ا
دمحلَى مع لَى اللَّهص ،دمحلَى مع لَى اللَّهص  

دهشت بِيك اللَّه لْقخ دمحم  
  محمد بن يمينة يف لُجة يشفَع فينا

محم دهشت بِيك اللَّه لْقخ ، دمحا مي د  
  صلّى اللَّه علَى محمد، صلَّى اللَّه عليه ديما 

  اجلَنة وكُثْر النعيما
لَّمسو يهلع لَّى اللَّهص :  

وال تتوقف عادة التويزة على الرجال فقط، بل متس النساء أيضا،إذ تتعاون النسوة يف 
حبيث تبدأ العملية , مثال، حيث جتتمع اجلارات عند سيدة ما)2(از عدة أعمال كفتل الرببوشة إجن

منذ الصباح الباكر إىل فترة الظهرية واملقابل غذاء فاخر من قبل املستضيفة وهكذا تتكرر العملية 
خرى مع بقية اجلارات، وهن ينجزن أعماهلن والفرحة تغمرهن، فهذه تغين أغنية شعبية واأل

تطرح لغزا واألخرى تضرب مثال، والوقت مير فال يشعرن بالتعب أبدا، حىت ينجزن عملهن 
.                                                                                                                            على أكمل وجه

در اإلشارة هنا إىل أن منطقة املسيلة أو احلضنة عموما تشتهر بإنتاج أفضل نوع   من وجت
  .الرببوشة واليت تسمى يف املنطقة بالطعام والكسكس أيضا

أما يف موسم جز الصوف والذي يكون عادة يف شهر نيسان فيتعاون الرجال على جزه،  
فسه تقوم النسوة بتحضري ما يسمى بالرفيس وهو إذ يتقدم املؤهل هلذه العملية، ويف الوقت ن

أكلة شعبية مصنفة ضمن حلويات املنطقة يصنع من عجني التمر والدقيق اخلشن وزبدة البقر 
املسماة يف املنطقة بالدهان، بعد أن تنضج األكلة يوجه قسم منها إىل الكبش الذي يتم جز 

                                                
  م، متقف، جييد الفرنسية، أوالد دراج 1938أمحد، من مواليد . ع: الراوي )  1(

  .تسمية تطلق على الكُسكس : الرببوشة)  2(
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الشخص الذي يقوم بعملية اجلز مث توزع صوفه مث بعده مباشرة يتذوق األكلة كبري العائلة ف
  .األكلة على بقية الرجال والنساء واألطفال 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ بلديات املسيلة الشرقية هي اليت تشتهر ذه العادة كربهوم 
  .ومقرة وبلعايبة وعني اخلضراء وغريها و ال تزال مستمرة حىت وقتنا احلايل يف القُرى احملافظة

البلديات الغربية للوالية كحمام الضلعة و ونوغة وتارمونت، وسيدي عيسى أما يف 
  .وغريها

اليت تصنع من قطع اخلبز الصغرية اليت متزج بالغرس والزبدة  "الركايش "فتحضر أكلة 
  .ويتم توزيعها على كلّ أفراد العائلة واجلريان 

ة الشعبية يف املواسم الدينية ومن بني مظاهر التكافل االجتماعي أيضا أن تشترك اجلماع 
على ذبح األغنام وتوزيعها على اجلريان ، فمن كان ميسور احلال يدفع مبلغا رمزيا ، ومن مل 

.                                                                             يستطع يقّدم له اللحم كصدقة إلدخال الفرحة على عائلته

  :واملمارسات الشعبية  الفنون - ب   
  إنّ الثقافة الشعبية اليت متتلكها اجلماعة الشعبية يف منطقة املسيلة تعكسها عدة فنون هي 

وليدة الظروف اليت يعيش فيها اتمع، فهي املنفذ الوحيد الذي يعبر عن مجاع الفكر والعقيدة "
ل األجماد املاضية لألجيال واحلس والذوق الذي يكمن بداخل األفراد، كما أنها وسيلة لنق

  )1( "القادمة اليت ستتحمل مسؤولية بناء الوطن
والفنون الشعبية يف منطقة البحث جتلياا كثرية تعكسها طبيعة املنطقة البدوية، وقد أشرنا 

  سابقا إىل جانب منها 
  : وهذا جانب آخر تعكسه األداءات التالية

  : الشعر الشعيب 1-ب
قة هويتها، فما نلبث أن نقول احلضنة، إالّ وتتبادر يف أذهاننا وللوهلة هو لغة املنطقة، وبطا

  .األوىل صورة البادية، وبيت الشعر، وقربة املاء جبانبه
                                                

دور الرقص الشعيب وأمهيته يف اإلعالم، رسالة ماجستري غري منشورة ، القاهرة، كلية التربية الرياضـية بنـات   : نادية عبد احلميد الدمرداش)  1(
  . 65م، نقال عن نادية الدمراش، عال توفيق، مدخل إىل علم الفولكلور،ص1972معة حلوان،جا
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  .هذه البيئة إذن، هي اليت ولد فيها الشعر الشعيب، ومنها كانت اإلنطالقة 
حلفاظ على مقومات إنّ للشعر الشعيب يف منطقة البحث أمهية بالغة، خاصة فيما يتعلق با

  .الشخصية اجلزائرية املتمثلة يف اللغة والدين أساسا،فالشعر الشعيب وجد فيه الشاعر املسيلي
مناخا صاحلًا للتعبري عن عواطفه ووجدانه بلغة سهلة، وأسلوب بسيط، ال يتطلب معرفة "

الدراسة ومن هنا الكتابة وإتقان قواعد اللغة املعربة اليت تستدعي قدرا كافيا من التعليم و
استطاع الشاعر الشعيب أن يقلّد كل أغراض الشعر الشعيب مدحا ورثاًء وهجاًء وغزالً مع 

   )1( "اختالف يف الرؤية، وتباين يف األسلوب واختالف يف التصوير
هذه الرؤية إذن قد أوضحت لنا نقاط الفرق بني الشعر الشعيب والشعر املُعرب ، الذي 

  .ة، أساسا له يعتمد اللغة الفصيح
ويعترب الشعر الشعيب أيضا وسيلة إبالغية هامة يف املنطقة، حيث قام من خالله الشاعر 

ينظم القصيدة ويتغىن ا يف ميدان املعركة، أو ينشدها وهو "بدور بارز يف جمال اإلعالم فكان
يصوغ أحدث  يتجول يف القُرى، واألسواق حيث يتلقاها الرواة، واحلفظة، وبالتايل فقد كان

  )2( "الثورة ومعاركها الضارية شعرا، ونشيدا للعربة والعظة ، وإذكاء احلماس
إنّ شعراء املسيلة يف اال الشعيب كثر، وقصائدهم كانت أكثر فأكثر تنوعت تبعا 

  .لألغراض اليت تناولوها من غزل وهجاء، وفخر ومدح ومحاسة وغريها
ر مرنيز، وبن عيسى، وإبراهيم زلوف، و بوقلمينة الشاع: ومن بني هؤالء الشعراء نذكر

حممد، ومعزوز بن حلة،وإبراهيم جحيش واملرحوم حممد بن زوايل، الشاعر ايد صاحب 
القصائد اجلميلة اليت يقول يف واحدة، وقد نظمها وهو على سرير املرض باملستشفى اجلامعي 

  :)*(فجرت قرحيته بعد ضيق شديد قائلةمبدينة سطيف،أين حرم الزيارة من حمبيه و معارفه، فان

  وامساطت حلوال ما اطيابلي والوا  ضاقت روحي واملرض طال أعليا

                                                
  . 29منطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري،ص: التلي بن الشيخ) 1(

 .100م،ص1983) ط.د(، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،)م1945، 1830(دور الشعر اجلزائري يف الثورة : التلي بن الشيخ)  2(

 .201ينظر للقصيدة كاملة يف امللحق ،ص )*(
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  ي ما سـالواأو ماذا من حلباب عن  ذرفــوا عينا)1( نتفكــر ليام

  )2(ال قالوا البان لظهر ختيـــالوا  ماحسوش ابغيبيت حسـوا بيـا

  ري يف الظنة حـــالوانكارين اخل  شد أيدي حلبـاب ما بقات النيا

3(و قليب مكنوا غيض البا يهدالوا أُ  وأعشيـا ةد يف كل صبحـنتنه(  
  أو غرارة برجاهلـا عنهـا قالــوا  ادار الدنييا حسراه أعليك يـا 

  واحليل اللي طاح وارشات احبالوا  مللي كنت أصـحيح تتولع بيـا
كـدر ختبالـواأو رق عين غيـم   يف فم اثنيـا)4(ا العـودواحبس بي  

  أوما صبتش من قال ها هوا برجالوا  وين أحبايب ويـن من هـو ليـا
كما مثّلت الثورة التحريرية و مفجريها منبع إهلام للشاعر املسيلي، إذ راحت قرحيته جتود 
بقصائد هي غاية يف الروعة عن أجماد اجلزائر وتضحيات أبطاهلا الشهداء الذين حفظهم التاريخ 

ه الكلمات اليت تقطر وطنية و فخرا لصاحبها إبراهيم زلوف ابن منطقة مسيف من خالل هذ
  : )*(باملسيلة، حيث يقول يف قصيدته يا عراب

    ا التاريخ أحكايلــأحكيلي كم           ابراير لبـثاهلا حـيبة وأمـحس
  ايلــر للي خرـبني منظم يتح     ابـلعزيزة جزائري وش جاب جل

  اللي متنحريب للعدى برق أيشايل     ابـكرو يصعواللي يدبر للفتنة ف
  ايلــإيل رسم للوغى يغدى س           كي عمريوش وحرفتو فاحل هزاب

  ي ـالـمتعقل خطاط للموت أحي           عر دميه هجالبفحل أسبوعه علُو
 و وذكر الشهداء دائم الورود على ألسنة الشعراء الشعبيني يف املسيلة فإذا ما ذكرت اجلزائر إالّ

: نوه م ومبكانتهم، وبفضلهم يف استرجاع احلرية، وما قصيدة بن فطوم مراد املعنونة بـ
  : )**(إال دليال على ذلك "لشهادة أرواحهم صارت حرة"

                                                
 األيام: ليام )1( 
  مل يظهر خياله: لظهر ختيالوا )2(
  .مل يهدئ له بال: البا يهدالوا )3(
 .احلصان: العود )4(
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والصالة عليك يا خامت لديان                              درةــباسم اهللا الواحد رب الق       
 )1(يا معني الناس يف سايرلوطانيا سالّك أوحالنا مول الســترة               

         )2( قوة ليمان واحتا أهل الدين أو       ورةـي القرآن أمر بالثـوحيك ف 
  أو عقيدتنا ظاهرة يف كل أمكان          ــرةوت وقت املضـعشاقني امل

  انـنتمناوا حسابنا جنة عدنأو             املوت ورصاص الكفرة )3( منخافوش       
االهتمام األكرب من طرف شعراء املسيلة حيث يقول  كما نالت شخصية الرسول 

  : )*(أحدهم
  .يت الكَلْمات بِسم اللَّه، وبد

  .وباالَك تولّي قْصية
  الصالَةْ وزِيد بِالصالَةْ 
  على النيب ، سيد رقَيةَ 

يعفش وه لُوقَاتاملَخ  
نوـيبهبِيا ـ اَألن  

 اتالقَص نم ظَمة أعقَص  
  فيها تونس، وافْريقيا 

اتنأَد اسها النيف تبره  
 وكاملَر نةَ )4(ميدهلَلْم.  

  : وفي موضع آخر يقول  
                                                                                                                                              

  .203ينظر للقصيدة كاملة يف امللحق،ص )*(

 .202ينظر للقصيدة كاملة يف امللحق،ص)**( 
 .اناألوط: لوطان )1(
 .اإلميان: ليمان  )2(
  ال خناف: منخافوش )3(
  .من شعراء منطقة ونوغة بالمسیلة: معزوز بن حلة *
  . املغرب األقصى: املروك)  4(
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  تغير الزمانْ شوق العبد قْوى 
  طْ والقَلْب واش بيه الدّين اتخلَّ

  املُسلَم لَشاور خوه املُسلَم علَى مسأَلَةَ 
  )2(.وِيدربيه)1(يدور علَى شفَطة 

تعكس هذه الكلمات النزعة الدينية للشاعر من خالل استفتاحه لقصيدته بالبسملة مثّ 
  .ء، خري األنبياالصالة على رسول اهللا،

ظهر غرية الشاعر على جمتمعه من خالل تطرقه لظاهرة سلبية متفشية ويف املقطع اآلخر ت
فيه، وهي العداوة والتخاصم وقطع صلة الرحم بني أفراده والغاية من التطرق ملثل هذه املواضيع 
تكون يف العادة إصالحية، توجيهية اهلدف منها تثبيت معامل اإلسالم السمحة والدعوة إىل 

    .تطبيقها واحلفاظ عليه
وكثريا ما أبدى الشعراء احلضنيون إعجام ومتسكهم بعاداهم وتقاليدهم، بل 

هذا اإلعجاب يف قصيدة مطولة  )3(واعتزازهم ا رغم قدمها، يلخص الشاعر إبراهيم جحيش
  : )*(هذه أبيات منها

  مفرشة و وسايد للحضارة أوازراب  ا ـحياك الصوف هذه عادتنأفوق 
  ارـا قهـود فيهـالع اعةصنو ا  أورثنا مكسبنا اخليل على أجدودنا

ارـاة ومهـا دهـالفروسية فيه  ـام هوايتنـنعشقوا اخليل ركو  
  وبرانيس زينة من الصوف ولوبار  ـاالقندورة واللحفة العريب لبستن

  وارـة جبـوالبل للمرحول سارح  ـاة بسواحينـاصراعيف لغنم فالي
             

  
                                                

  .حافة اجلبل أو قمته : شفطة)  1(

  . يسقطه ويرميه من أعاله : يدربيه)  2(

 .م، برهوم1964شاعر شعيب ، من مواليد : جحيش إبراهيم )3(
)*( 205 نظر القصيدة كاملة يف امللحق، صي. 
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  :  بية األغاين الشع 2-ب 
هي واحدة من أهم وأبرز فنون األدب الشعيب وأكثرها انتشارا ذلك ألا تعاجل خمتلف 

  . املواضيع كاألعراس واملناسبات الدينية واحلب والعمل والدين والثورة والسياسة وغريها
فهذا الفن أقدم فروع أدبنا الشعيب وإن كان قولنا هذا يثري جدال واسعا فثمة دارسون  "

سبقت األغنية ، ويدلّلون رأيهم بقياس نظري حبث غري أنّ  "احلدوثة "ألدب الشعيب، يرون أنّل
كلّ ذلك يؤدي بنا إىل ...فهمنا لطبيعة األدب كنشاط عاطفي فكري وتركيب معقد وجداين

   )1( "....تقرير أسبقية األغنية على سواها من الفنون
لشعبية ، فهذه أغاين لألعراس، وأخرى ومنطقة البحث املسيلة تكاد تعج باألغاين ا

  للختان وأخرى للعمل، بل وال جتد مناسبة يف املنطقة إال وهلا أغنيتها الشعبية اخلاصة ا 
)  (وامللفت لالنتباه أيضا أن جل أغاين املنطقة الشعبية تبتدأ بالصالة على الرسول

  .وباحلمد والشكر هللا 
  )2(: عراس حيث يقلن ومن أمثلة ذلك ما تؤديه النسوة يف األ

  .بِيه  )3(صلّو علَى محمد، صلَى اللَّه عليه، ولي ما صلَى علَى محمد ما شالَّلي
  واعجبين نوارها  )4(أَنا قاعد في عطلَية

  .هاذي مرتك يا وليدي من لَبنات اختارها 
طي عف دا قَاعأَنقُبعي سفاريلَة و فارس  

قَاتمالر ني، ميدلا وي كتراذي م5(ه(  ساحلَار  

                                                
  .286،ص3األدب الشعيب، مكتبة النهضة املصرية،ط: أمحد رشدي صاحل)  1(

  . م ربة بيت ،برهوم1945ب، عائشة من مواليد :الراوي )  2(

  . ال حاجة يل به : ماشاليل بيه)  3(

  . ئش القطعة من األرض اخلضراء، كثرية املياه واحلشا: عطيلَة )  4(

)5  ( قَاتماألصهار ، اليت مفردها صهر: الر  .  
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  يالَحننية والتمرة لَبنبنة  حني
وسر نارء مجالت وكابالْ  )1(جبلَج  

  . وليدي، عينني لغزال تتحنِي بِيك مر
نِنِّحةي حروسالَعي ي جاريه واممنيِ لَحل.  

  .أُخرجِي لَبنات عمك وبقّيهم بِالسالَمة 
إنّ هذه األغنية تعكس لنا جانبا من العادات اليت تأصلت يف اتمع احلضين حبيث 

) اخلضاب(أصبحت العائلة املسلية ال تستطيع االستغناء عنها يف أعراسها،كوجوب وضع احلناء 
  .هي من وسائل الزينة اليت تتباهى ا العروس يوم عرسها للعروس ليلة زفافها، و

فإن أهل . أما عن حلويات العرس، فالتمر يأيت يف مقدمتها، حىت وإن غابت هذه املادة
  .العرس يتوجهون إىل الصحراء جللبها، وتقدميها لضيوفهم 

   )2(: ر منها أما عن األغاين الشعبية املوجهة لألطفال الصغار يف املنطقة فكثرية نذك
  الذْرارِي )4(ياباري يارقَّاد  )3(يا باريِ

  .رقَد لي رؤوف بين الكْرم والدْوالي 
  : ويف أغنية أخرى 

ة نشابنِّي ينِّي ن  
  وشْ أَلُوحو لَلَعشا 

  و جارِي بالدبشة أَلوح
يتي فؤوالر دبا جِي عشع.                  

  

                                                
)1  ( وسس أي قمم اجلبال : رمبعىن رؤو.  

  . م ربة بيت ،برهوم1945ب،عائشةمن مواليد : الراوي )  2(

 .وهي إحدى صفات اخلالق عز وجل . يا البارِىء: ياباري)  3(

)4  ( قَّادر : وِّمنم .  
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 لفهذه األغنيات الشعبية وغريها أدت دورها البارز يف التأثري السحري على األطفا

  .الصغار وجعلتهم يتجاوبون مع األم أو اجلدة خاصة عند منادام بأمسائهم يف األغنية 
كما كان للثورة التحريرية نصيبها يف األغاين الشعبية باملسيلة، حيث لعبت هذه األخرية 

اما يف الدفاع عن املقومات الوطنية، وحثّ الشعب على اجلهاد والذود عن الوطن ومن دورا ه
  )1(:األغاين الثورية يف املنطقة جند أغنية 

  زوج ذْرارِي طَلْعوا لَجبالْ
  ) 3( الرفَاْل ووزاد)2(هزوا السبتة 

  ليشار ضربوا ضربة حرقُوا 
  جمة وهالَلْ ن) 4(ودرابونا 

 تحت دا قَاعالسجرة                                 أَن  
  عنِّي ورقَة خضرة طاحت 

  أَنا نكْتب و هي تقْرا 
  .واجلَرح فيا متى يبرا 

فهذه األغنية الشعبية رغم بساطتها، إالّ أنها استطاعت أن تضمن لنفسها البقاء ألنها 
مل بني ألفاظها وعباراا مسة اجلودة والوطنية فقد جعلت األجيال تتناقلها عرب األزمنة منذ حت

  .فجر الثورة إىل وقتنا احلايل 
كما أنها منوذج حي يصور لنا هيئة اجلندي الشاب وهو حيمل البندقية ويتجه حنو اجلبل 

مضموا أنّ اجلزائر أرضنا  للجهاد، ضف إىل ذلك أا متثل رسالة موجهة للمحتل الفرنسي،
  .ولن نسمح فيها، وسيبقى اهلالل والنجمة شعارنا إىل األبد

وخالصة القول فإن هذه األغاين الشعبية املسلية ، ما هي إالّ قليل من كثري أبدعته أمساء 
جمهولة، تستحق منا التقدير ألنها استطاعت أن تضيف لرصيدنا الشعيب مادة أصلية هي األغنية 

                                                
  . م ربة بيت ،برهوم1945ب،عائشة من مواليد :الراوي )  1(

 .احلزام الذي حيوي الرصاص ويضعه اجلندي حول خصره : السبتة )  2(

  . البندقية أو السالح : الرفَال)  3(

 .  علَمنا، رايتنا وهي يف احلقيقة لفظة فرنسية : دربونا) 4(
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عبية املسلية، بأسلوا املوسيقي املتميز ومرونتها اليت أسهمت يف حفرها داخل ذاكرتنا الش
  .اجلماعية 

  .ومهمتنا حنن اليوم احملافظة مث احملافظة على هذا املوروث الشعيب 
  : الرقص الشعيب  3-ب

اع إنّ من املمارسات اليت تؤديها اجلماعة الشعبية يف منطقة املسيلة، الرقص، فهو إبد
وهو نتاج احلياة نفسها، انبثق من نشاطات ليعكس أعماهلم اليت يقومون ا وأعيادهم  "الناس، 

   )1( ".واحتفاالم وطقوسهم اليت ميارسوا 
فالرقص الشعيب إذن، فن يربط اإلنسان الشعيب ببيئة ألنه يسمح له بأن يعبر عن عادا 

رآة تعكس تارخيهم واألحوال الطبيعية اليت يعيشون بل هو م "وتقاليدها الشعبية يف طابع مميز، 
   )2("فيها وعادام اخلاصة واالجتماعية 

وعادة ما يكون الرقص يف منطقة املسيلة تابعا للغناء، يف املناسبات واألفراح وخاصة يف 
األعراس، كما أنه متعلّق بالنساء أكثر من الرجال، حيث يتوارثه الصغار عن الكبار، دون عناء 

 )3( "لغة عاملية استغنت عن األلفاظ باحلركات  "علّمه ألنه يعتمد على الرؤية والتقليد فقط فهوت
فتتبع احلركات وإعادة تطبيقها أمر سهل باملقارنة مع أخذ نص ما والعمل على حفظه حيث 

  .سيستغرق األمر الكثري من الوقت 
ي مييز جل املنطقة يضاف إليه الرقص النايلي الذ:والرقص يف منطقة املسيلة أنواع منها

  .ورقصة اخليل املرفوقة بالعصي وهي خاصة بالرجال....الرقص السطايفي والشاوي،
فالرقص الشعيب إذن باعتباره فن متارسه اجلماعة الشعبية له أهداف هي غاية يف األمهية 

   )4(: نذكر منها 
  .تنمية القيم واالحترام للتراث الشعيب  -
  .اجلسمية يزيد من الصحة  -

                                                
  . 143الفولكلور ما هو ؟ ،ص: فوزي العنتيل ) 1(

  . 143ص:املرجع نفسه)  2(

  . 86مدخل إىل علم الفولكلور،ص: ناديا الدمرداش، عالتوفيق)  3(

  . 89املرجع السابق،ص : توفيق ناديا الدمرداش، عال)4(
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  .تنمية العواطف االجتماعية املرغوبة  -
  .وسيلة من وسائل الترويح واملتعة  -
  يساعد الفرد يف زيادة معلوماته عن اتمعات األخرى ويفتح جماال لتبادل املعلومات  -
وسيلة إعالمية هامة لنقل األفكار واملعتقدات وأسلوب لعرض القضايا املختلفة سواء  -

  .اخل إىل اتمعات املختلفة ...تماعيةسياسية أو اج
إنّ األهداف السامية املذكورة للرقص الشعيب تعكس حقيقة هذا الفن الشعيب ، وتوفره يف 

  .منطقة البحث املسلية يثبت مدى فولكلورية املنطقة 

  :  الطب الشعيب 4-ب
ء يف القرية يعترب الطب من أهم اخلدمات اليت جيب أن تتوفر يف كل مكان من العامل سوا

أو يف املدينة، يف التل أو يف الصحراء ملا له من ضرورة ملحة يف حفظ الصحة والوقاية من 
األمراض، وقد وفرت طبيعة املنطقة للجماعة الشعبية ما احتاجت إليه من األعشاب الطبية 

  .لطبيعتها الفالحية 
رتباطه الوثيق كما مارست اجلماعة الشعبية الطب باألعشاب منذ عابر العصور، ال

باألرض وتقديسه هلا، كما أنّ النظام الغذائي ألهل املنطقة خاصة يف القدمي والذي كان يعتمد 
  مثّ إنّ  "على حد تعبريهم على األطعمة احلية الطازجة، واملتمثلة يف القمح واأللبان واخلضر

الرياضة فيهم من كثرة احلركة من ركض أو صيد أو طلب احلاجات أو مهنة 
   )1(. "فيحسن بذلك اهلضم...نفسهمأ

ويتداول أهل املنطقة يف هذا الصددكلّه حكاية أحد األطباء يف احلقبة االستعمارية 
   )2(: فيقولون 

يف وقت صيف لقا الفلفل مغروس والناس  )3(يف النهارات نتاع االستعمار جاطبيب براين
  .ياكلوا فيه ليل وار

                                                
  . 723، ص2العرب،ج: ابن خلدون)  1(

  . سنة ،ساحة الشهداء املسيلة  59احلاج عمار، : الراوي )  2(

 .ملنطقة غريب عن ا= براين)  3(
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ك ميرضوا واحد من ورا لوخر، ومشات ليام هنا نضرب ضربيت، ضر: قال الطبيب
لقاها مغروسة أنواع  )1(حتان حلق الشتا، راح الطبيب للبحاير...وماراحش حىت واحد للطبيب

هاذو القوم ميرضوا رواحهم : متنوعة من خلضرة، ولقاهم ياكلوا فالرمان،تعجب الطبيب وقال
  .ما هيش هنا  )2(ويداوو رواحهم بالصيت
لطبيب يرجع إىل أن أهل منطقة املسيلة كانوا بل والزالوا  يعتمدون كلّ إن سبب رحيل ا
الطبية مما يؤكّد عراقة استعمال الطب الشعيب فيها، حيث اكتشف  باالعتماد على األعشا

اإلنسان الشعيب أمهية هذه األعشاب بالتجربة واملمارسة، وهذا النوع من الطب كان يقتصر 
ربم يف هذا اال فهناك من كانت ممارسته للطب مصدر على أشخاص معينني يشتهرون خب

  .رزق له، وهناك من يقدمها جمانا من دون أن يشترط السعر
كما أنّ هناك من يعيشون ببيع األعشاب الطبية اففة يف األسواق األسبوعية كسوق 

هم ولفت الكدية ببلدية املسيلة مثال حيث يدعوا الناس بصوت مرتفع ومسجوع للتأثري في
  .انتباههم، قصد جلبهم للشراء ويقدم األعشاب اليت يبيعها وكأا وصفات سحرية 

  :عالج مادي وآخر روحي, ونستطيع أن منيز بني نوعني من العالج يف منطقة البحث
الطبية، حيث يعاجل  بويقتصر هذا النوع من العالج على األعشا: لعالج املاديا - أ

: مثال بالعديد من األعشاب املتوفرة يف املنطقة بشكل كبري مثل اإلنسان الشعيب آالم البطن
  ....الشيح والنعناع والعرعار وعشبة مرمي

كما يعاجل آالم الرأس  والصرع باحلجامة ، أما الزكام فيتناول له العسل ويتبخر على نبتة 
  .الزعتر، ويشرب املاء 

ها ووضعها على مكان األمل  ويطلق ويعاجل آالم الظهر واملفاصيل بنبتة الدرياس بعد دقّ
   )3(عليه يف املنطقة اسم بونافع 

                                                
  . البساتني = البحاير )  1(

  .مكاين = بالصيت )  2(

  . بنات جبلي يستعمل يف املنطقة للتداوي به، أُطلقت عليه هذه التسمية ألنه ينفع = بونافع )  3(
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 ريّفعاجل متمكّن ورث هذه احلرفة أبا عن جد ،حيث  )1(ويعاجل مرض الصمن طرف م
يقوم جبرح املريض جروحا سطحية يف مناطق خمتلفة من اجلسد مثّ يتم حكها مبادة الرصاص  

  . بعد لفّها يف القطن 
يلجا اإلنسان الشعيب يف املنطقة إىل هذا النوع من العالج يف األمراض : الروحيالعالج -ب 

  :الذي يعتقد بأنها غري عضوية أي روحية وينقسم هذا النوع من العالج على قسمني
ويدعى هذا النوع من العالج بالرقية الشرعية واليت تقتصر : الشرعي العالج الروحي -      

، مع وصف بعض العقاقري يف بعض األحيان ومن األمراض اليت تتم على القرآن الكرمي فقط
معاجلتها ذه الطريقة، الكلب، ومن يعتقد بأنه ممسوس جنيا، كما تعاجل الرقية السحر، 
وتبطله،كذلك التبول الالإرادي، والكوابيس املزعجة، كما يكون العالج الروحي الشرعي يف 

  .والشياطني  بعض األحيان وسيلة للتحصن من اجلن
ويلجأ يف هذا النوع من العالج إىل العرافات والعرافني، : العالج الروحي غري الشرعي-    

حيث تعتقد فئة من اجلماعة الشعبية باملنطقة أن لديهم القدرة على عالج األمراض بواسطة مجلة 
  .من العقاقري، والشعوذات غري املفهومة واحملرمة أساسا

املزمنة والنساء  ضادة األضرحة طلبا للشفاء، خاصة ذوي األمرايضاف إىل ذلك زي
، غري أن هذه املمارسات انعدمت يف السنوات )اللوايت كُتب عليهن عدم اإلجناب( العقيمات 

                                                                                                  .األخرية باملنطقة
  :األلعاب الشعبية  5-ب

تزخر منطقة البحث املسيلة بعدد ال يحصى من األلعاب الشعبية ، اليت تسد ا  اجلماعة 
الشعبية أوقات فراغها ، وتنمي ا ثقافتها وتفكريها، بل وتزرع احملبة بني الناس حني جيتمع 

  .األفراد حوهلا 
هي أول صورة لنشاط اإلنسان يف طفولته فهي إا من أقدم مظاهر النشاط البشري و "

صدى النفعاالته ومعرض لذّاته وفرحه، وهي انعكاس لصورة احلياة، فقد سايرت العصور 

                                                
  . نوع من األمراض داء الصفراء = الصفّري )  1(
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وعاصرت خمتلف الشعوب، إذ مل خيل تاريخ أمة من األمم منها فهي تعرض منوذجا من مناذج 
   )1( ."....احلياة يف البيئة بطباعها وتقاليدها ونظمها

عاب الشعبية إذن منوذج للنشاط البشري، حيث تساهم يف نقل التراث الثقايف فاألل
للمجتمع إىل الطفل، كما تعلّمه بعض القيم االجتماعية اليت تؤدي إىل تنميه تفاعله داخل 

واأللعاب الشعبية يف منطقة املسيلة كثرية ومتنوعة ختص الكبار والصغار ، النساء .اتمع
  .ون مبتكرة من أهل املنطقة أو قد تكون دخيلة من اتمعات ااورة والرجال ، وهي قد تك

  :ونظرا لكثرا ، ارتأينا أن نتوقف عند أهمها يف املنطقة واليت تتمثل يف 
 على هيأة الكرة احلالية مث حتفر حفرة )2(وهي لعبة مجاعية تصنع فيها كرة من القش:  الكرة

قتسم الالعبون إىل فريقني بالتساوي تلعب هذه اللعبة حبجم الكرة تتوسط امللعب، على أن ي
  .بواسطة العصي، حماولني إدخاهلا يف احلفرة، ومن أدخلها يسجل هدفًا 

ويشترط أالّ تلمس الكرة ال باأليدي وال باألرجل ومن يفعل ذلك تسجل ضده خمالفة         
اللعبة تعتمد على وسائل مادية  وهي لعبة ختص الذكور صغارا أو كبارا، ومن املالحظ أن هذه

  . بسيطة ال تتطلب املال الوفري القتنائها، بل تتعاون اجلماعة الشعبية املمارسة هلا بصنعها
 وهي لعبة ختص اإلناث حيث متسك باحلبل فتاتان واحدة من جهة واألخرى من :  لعبة احلبل

 ريك احلبل وتدويره شريطة أال اجلهة الثانية أما الثالثة فتكون يف الوسط، تقوم الفتاتان بتح

تلمسه الفتاة الواقفة وسطًا، بل جيب عليها النط، وهذه اللعبة تعتمد على احلركة السريعة، 
  .كما أا تساهم يف احلفاظ على لياقة البدن ورشاقته 

  رفَازوكُو ى عدد الالعبني األمساء : كَازوتلعب هذه اللعبة بأكثر من العب على أن ال يتعد
كاز، كُورفاز، عرق اجلنايز، الفناقة، الردف، مث يظهر كلّ العب عدد األصابع مع : تاليةال

  .ذكره لالسم الذي خيتاره من األمساء املذكورة 
ومن توقف امسه عند األصبع األخري فإنه يكون هو الرابح، وخيتار أحدا ليضرب رأسه 

األصبع اليت ضربته، وإذا متكن من ذلك بأحد أصابع اليد، وحياول الذي ضرب رأسه معرفة 
  .تعاد اللعبة من جديد وبنفس الطريقة

                                                
  . 305مدخل إىل علم الفولكلور،ص: ناديا الدمرداس، عالتوفيق )  1(

  . الثياب البالية القدمية = القش)  2(
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وهي لعبة تشمل مجيع األفراد كبارا وصغارا ومتارس عادة يف الليل الجتماع كل أفراد 
العائلة، وذلك لسد الفراغ، وحتقيق أكرب قدر ممكن من املتعة والتسلية، خصوصا أن هذه اللعبة 

  .متوفرة يف جسم اإلنسانبسيطة، ووسائلها 
 وهي لعبة جتمع بني اثنني، كلّ واحد يضع أمامه ثالث حصيات فيتقابالن، إذ :  لعبة احلجارة

يقوم الالعب األول باستعمال حصياته الثالثة وبواسطة األصبع الوسطى يضرب حصيات 
 الالعب الثاين حبيث كل حصى، تضرب احلصى اليت تقابلها فإن أخفق تنقل اللعبة إىل

  .الطرق الثاين 
 وهي لعبة تعتمد على املعارف الشخصية لالنسان ، وكذا جتربته يف احلياة، : لعبة األلغاز

وتلعب عادة يف الليل وقت اجتماع العائلة،أو إذا حضر ضيوف إىل املنزل فتطرح هذه 
  .األلغاز للتسلية والتثقيف أيضا 

ايات أو تضرب بعض األمثال وكثريا ما تتخللها بعض األحجيات أو النكت أو احلك
  )1( .والبوقاالت

وإذا ما نظرنا إىل هذه اللعبة، جند أنها تعتمد على الثقافة الشخصية لدى اإلنسان الشعيب 
  .ومدى نباهته يف حلّ األلغاز ، وهي بذلك تسلّي اإلنسان وتعمل على تثقيفه يف آن واحد 

 توسطة احلجم بقدر كف اليد،تصفف هذه هي لعبة تعتمد على احلجارة امل: )2( لعبة القَاب
احلجارة على شكل هرم له قاعدة وقمة، حيث يتوىل عملية التسوية هذه شخصان يتميزان 
باخلفة والسرعة وعلى مسافة بعيدة من اهلرم يقوم املتسابق حبمل حجرة يف يده ويصوا 

ا تتواصل اللعبة يف فإن اخفق يتوىل املهمة العب آخر وهكذ. للقاب، شريطة أن يوقعه كلّه 
  .جو من املتعة واللهو 

إنّ هذه األلعاب الشعبية ما هي إال عينة قليلة من عدد كثري ال يحصى من األلعاب اليت 
  .متيز منطقة املسيلة، واليت تعكس مظاهر النشاط اإلنساين فيها

                                                
 .لعبة شعبية تشتهر ا العاصمة وضواحيها، تربز بشكل كبري يف ليايل رمضان وتستعمل للتسلية : البوقاالت)  1(

  . ما يصفف من احلجارة على هيئة هرم :القاب)  2(
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ا سامهت ولو بالقسط القليل يف تكوين الشخصية ورغم بساطة هذه األلعاب إالّ أ
احلصينة الناضجة للشباب، كما أتاحت له الفرصة يف مجيع مراحل عمره لتنمية استعداداته 

  .وقدراته البدنية والنفسية والعقلية، بل وإدماجه يف اتمع

  :احلرف التقليدية  6-ب
صها فيما يلي تشتهر منطقة املسيلة مبجموعة من احلرف التقليدية نلخ:  

 رغم أنّ هذه احلرفة التقليدية ما تزال مشتهرة يف األوساط :  واين الفخاريةصناعة األ
االجتماعية اجلزائرية إال أن فكرة االعتماد على األواين الفخارية بدأت تقلّ فقد كانت 
منطقة املسيلة تعتمد على هذه املادة بشكل كبري خاصة يف استعماالا اليومية سواء ما تعلّق 

  .منها بوسائل األكل أو التخزين 
تقتصر هذه العملية أي صناعة األواين الفخارية يف منطقة املسيلة على النساء بكثرة دون و
  .الرجال

حيث جتتمع النسوة يف يوم مشرق صاف ويقصدن اجلبل جللب مادة الصلصال وهي مادة 
  أساسية هلذه احلرفة، تعجن باملاء، مثّ تشكل منها أشياء عديدة كاملزهريات اليت تستعمل لتزيني

والكسكاس إىل الطاجني  )2(إىل ما يسمى بالبرمة )1(البيوت، أو أدوات املطبخ من املثرد  
  .وغريها

وصناعة األواين  الفخارية يف منطقة املسيلة، عرفت رواجا كبريا يف الفترة السابقة ألن 
ها اليوم اعتماد اجلماعة الشعبية على هذه املادة كان كبريا خاصة فيما يتعلق بأواين املطبخ لكن

ألا عوضت مبواد أخرى دخلت السوق املسيلية كالزجاج واحلديد والبالستيك ,عرفت تراجعا 
  ....وغريها

ولكن رغم جودة األواين العصرية وائها، يبقى اجلمال التقليدي الذي تصنعه وتتفنن  فيه 
  .من االندثار األيادي الشعبية هو األحسن، فاملطلوب إذا احلفاظ على هذه احلرفة ومحايتها

                                                
  . ليها تشتهر به املنطقة صحن كبري من الفخار به رسومات وله قاعدة جيلس ع= املَثْرد )  1(

  . وعاء كبري يستعمل لصنع احلساء، كان قدميا يصنع من الفخار = البرمة )  2(
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  بعد أن مارس اإلنسان الشعيب الزراعة، وما أنتجته من خريات، سارع : الصناعة النسيجية
إىل اختاذ املسكن الذي يليق به، مث تطلّع إىل تربية األغنام واملاعز ملا تدره من ألبان وحلوم، 

ة أولية من حىت حيافظ على بقائه، واستمرار حياته، كذلك ما توفره هذه األغنام من ماد
واعلم أن املعتدلني من البشر يف معىن اإلنسانية ال بد هلم من الفكر يف  "صوف وشعر

  )1("الدفء كالفكر يف السكن وحيصل الدفء يف اشتمال املنسوج واحلياكة 
ومتارس الصناعة النسيجية يف منطقة املسيلة بوسائل تقليدية بسيطة، وهي عبارة عن 

اخلشب  الصلب، خمتلفة السمك حسب موقعها يف املنسج أعمدة من القصب وأخرى من 
  .وتقتصر هذه الصناعة يف املنطقة على النساء فقط دون الرجال

وقد كان يفوق طول املنسج الواحد اخلمسة أمتار، وأثناء فترات العمل كانت النسوة حتكي 
  .احلكايات وتضربن األمثال يف جلسان الطوال وراء املنسج 

هذه العملية تستمر ليال وارا تتخللها األغاين الشعبية اجلميلة اليت تدفع امللل  مع العلم أن
  والتعب، وتبعث على النشاط واملواضبة 

  )2( :ومن األغاين الشعبية الشائعة يف املنطقة أغنية
الَي3(أَع(   يتاطَيي)4(  
  يعالَ سور النيب  )5(كيما 

   )6(الَبركَة يف يديتي 
 دمحلَى مالَةْ عالصو  

  )7( :وتردد النسوة أيضا 
  زةيا التوا )1(حرصي 

                                                
  . 733،ص2تاريخ ابن خلدون،ج: ابن خلدون )  1(

 .م ، ربة بيت، برهوم1945ب،عائشة، من مواليد : الراوي)  2(

  . ارتفعي : أعالي)  3(

  . ر ما تنسجه املرأة وبقدر بطول اليد من األصابع وحىت املرفق من الطية وهي مقدا: طَيتي )  4(

  . مثلما :كيما)  5(

 .تصغري لكلمة اليد : يدييت )  6(

  . الراوي السابق )  7(
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  )3(اجة نذْبحلَك اجل )2(باه
اختفمالْجي ة اجيش  

  .رانِي غري نحرص في التوازة 
ية يف منطقة املسيلة، إنّ هذه األغنية تعكس جانبا من التقاليد اليت متارسها اجلماعة الشعبية النسو

  أثناء قيامها بعملية النسيج، واليت ترتكز أساسا على عادة  التويزة 
فلفظة التوازة مثال مأخوذة من التويزة، وهي لفظة تطلق يف املنطقة على املرأة املسامهة يف 

يذ، عملية التويزة، حيث تطلب منها صاحبة املنسج بأن تسرع يف عملها حىت تكافئها بغذاء لذ
  .تذبح فيه دجاجتها الوحيدة

: مث ويف نفس الوقت حتاول صاحبة املنسج إرضاء دجاجتها حيث ختاطبها بلطف قائلة هلا
ال ختايف يادجاجيت سوف لن أذحبك ألنّ ما قلته ليس حقيقيا بل من أجل أن تسرع التوازة يف 

  .عملها 
نطقة املسيلة هي الربنوس هنا إىل أنّ أشهر املنتوجات الصوفية املعروفة يف م ونشري

  والقشابية وهي ألبسة شتوية 
، باإلضافة إىل أنواع كثرية من األفرشة )4(أما عن األغطية فنجد احلويل وامللحفة والقُناسة 

الذي يكون على نوعني لَمسرح والعقْدة وال ميكننا أن ننسى )6(وبوكتانة)5(كالزربية املرقُومة
بشعر املاعز وخياط على شكل كيس ليحفظ فيه القمح واحلبوب التلّيس الذي كان ينسج 

  .املختلفة 
وهناك حرف أخرى معروفة يف املنطقة لكنها قليلة كصناعة احللي واوهرات وصناعة 

  .إخل ...القفق باحللفاء 
                                                                                                                                              

  . أسرعي= حرصي )  1(

  .لكي : باه )  2(

  . الدجاجة : لْجاجة )  3(

 بيض فقط وهو نفسه امللحفة بعكس احلويل الذي ينسج من الصوف امللون حلاف يستعمل للغطاء ينسج بالصوف األ:  القُناسة ) 4(
هي نوع من الزرايب املشهورة يف منطقة املسيلة تنسج بالصوف امللّون وتعقد بعقدات صغريات يتم ا تشكيل صور : الزربية املرقُومة  )  5(

 متنوعة من زهور وغزالن وغريها 
ج بالقماش ذي اللون الواحد أو األلوان املختلفة إذا مت نسجه بطريقة العقد يسمى العقدة أما إذا نسج نوع من الفراش ينس: بوكتانة  )  6(

 حرسبالطريقة العادية املعروفة فيسمى لَم 
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وما دمنا بصدد احلديث عن ما جتود به أيادي املرأة احلضنية، البد أن نعرج على 
  .اليت حتضرها ونتعرف على أمهها األكالت الشعبية 

تنتشر يف منطقة املسيلة عدة أكالت شعبية تعتمد بشكل أساسي على القمح الذي يعترب 
املكون األساسي هلا، ومن أمثلتها جند القلية؛ اليت هي عبارة عن قمح حممص يتم تنقيته من 

  .احلجارة الصغرية وغسله جيدا مسبقًا ، مثّ متليحه 
ة نفسها أي القمح يصنع الشرشم أيضا الذي هو عبارة عن قمح يغلى مع ومن املاد

  احلمص اجلاف يف املاء وامللح ، وبعد نضجه يصفى من املاء ، ويقّدم لألكل ، وهذه األكلة 
مرتبطة باألطفال الرضع الذين تنبت هلم األسنان ألول مرة فاحتفاال بالرضيع حتضر هذه 

  .ان واألقارب األكلة وتوزع على اجلري
كما تشتهر املنطقة أيضا بالروينة وهي أكلة شعبية مرتبطة جدا باملسيلة حيث حتضر من 
مسحوق القمح احملمص مضافا إليه السكر والزبدة والقليل من امللح واألكلة منتشرة بصفة 

  ....قيةكبرية يف املنطقة خاصة ببوسعادة والبلديات ااورة هلا باإلضافة إىل البلديات الشر
وجتدر اإلشارة إىل أنَ مادة الروينة أساسية وصحية جدا، بل ترافق املسافرين يف سفرهم، 

  .وخاصة حجاج بيت اهللا خلفَة وزا وسهولة حتضريها أيضا 
الشخشوخة والرببوشة وقد سبق : ومن األكالت الشعبية املعروفة يف املنطقة أيضا 

وغريها من األكالت الشعبية اليت تعكس الذوق ...)2(واملفلقة)1(شرحهما ، كما حيضر العيش
الرفيع والنفس الطيب للمرأة احلضنية حتى وإن كان بسيطا، ووسائله أبسط ، فإنه يبقى تراثا 

  .شعبيا مئة باملئة

  :املعتقدات الشعبية  -ج
إنّ لإلنسان يف اجلماعة الشعبية مسة متيزه يف التعبري عن أفكاره وخلجات نفسه بطريقة 
عفوية تتوافق ومتطلباته اليومية ، لريضي فضوله ، فيبادر إىل تقدمي تفسريات غريبة ألشياء كثرية 

  .تصادفه يف حياته 
                                                

 .يشبه الكسكس يف طريقة صنعه لكن حجمه خيتلف حيث يقارب حبة العدس : العيش )  1(
لى تكسري احلبيبات دون سحقها ، وتطهى يف املرق حىت تتشرب املرق كل أجزاء القمح مث تدهن قمح يطحن برحى يدوية تعمل ع: املفلقة)  2(

 .بالزبدة 
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اليت متثل جانبا مهما من جوانب الثقافة اليت يتلقّاها الفرد ،  "إنها املعتقدات الشعبية 
كه وفلسفته يف احلياة ، وميارسها داخل التجمعات السالفة الذكر ، ومن وحيها يتشكل سلو

  )1(."وتصوره للعامل اخلارجي وعامل ما وراء الطبيعة 
والسبب يف إعطائه هلذه التفسريات الغيبية أنه يعتقد بوجود عامل جمهول غري عامله هذا ، 

وهنا تكمن صعوبة اإلملام جبميع معتقدات أي جمتمع ، ودراستها دراسة دقيقة ألنها خبيئة يف "
  )2(."سصدور النا

ومتارس اجلماعة الشعبية يف منطقة املسيلة معتقدات شعبية كثرية سنحاول أن نتوقف عند 
  :أمهّها 

وهي  "بالزردة"ميثّلها ما اصطلح اتمع الشعيب على تسميته : املهرجانات الشعبية -1- ج
سكسي  عادة اقترنت مبواسم اجلفاف، يقوم فيها جتمع شعيب كبري حتضر فيه النسوة أكلة الك

اليت جيمع األطفال الصغار لوازمها من خضر وتوابل أو نقود، وهم حيملون معهم ما يسمى 
  .)3("ببوغنجة "

يابوقنجة حرك راسك "حيث يتنافس األطفال على محله ويسريون به يف الشوارع قائلني 
وبعده  ،  بعد عملية اجلمع هذه يشرى الدقيق مث يتم فتل الكسكسي ،)4("وياربي مشخ ناسك

يتم اإلعالن عن موعد الزردة ومكاا، لتجتمع النسوة من جديد للطهي ، ويتولّى األوالد تقدمي 
  .األكل للحاضرين 

  
وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذه املمارسات الشعبية متيز أغلب بلديات املسيلة الغربية 

  . إخل...واجلنوبية كحمام الضلعة وونوغة ، وبوسعادة ، وعني احلجل 
أما البلديات الشرقية فتخالفها يف األكلة الشعبية اليت تعوضها مبا يسمى شخشوخة أوالد 

اليت يتم توزيعها أثناء الزردة على احلضور، وتمارس أثناءها طقوس غربية كتهول .)5(دراج 
                                                

 .21، ص )دراسة ميدانية(القصص الشعيب يف منطقة بسكرة : عبد احلميد بورايو  )  1(
 .31دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية يف اجلنوب اجلزائري ، ص : ثربا التيجاين )  2(
 .عود طويل وأحيانا ملعقة كبرية تجهز على شكل عروس مبناديل خمتلفة : بوقنجة  )  3(
 .رواية شعبية)  4(
 ، مث تسقّى مبرق اللحم أو الدجاج)الكسرة(أكلة شعبية تشتهر ا منطقة املسيلة ، حتضر من فتات اخلبز الذي جيهز يف البيت : الشخشوخة )  5(
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وهي  )1(الرجال والنساء ، والرقص على الطبل بالقدمني دون أن يتمزق، ومحل الشخشوخة
وغريها من املمارسات اليت تدفع على الدهشة ....باليدين دون أن حيترف حاملها ساخنة

  .واحلرية 
كما تشتهر املسيلة بأعياد مومسية كعيد الربقوق وعيد الربيع الذي ينظّم بالقرب من قلعة 

  .بن محاد باملعاضيد
اصة فئة املسنني تؤمن اجلماعة الشعبية يف منطقة البحث ذه الفكرة خ:  بركة األولياء -2- ج

حيث يتوجهون إىل أضرحة األولياء الصاحلني ، كسيدي بومجلني ببلدية املسيلة والالّ قديشة 
  .وغريهم ... ببلدية برهوم ، وسيدي عيسى ذو القربين ببلدية ونوغة 

طالبني العون واملساعدة ، بعد أن استصعب عليهم حل مشاكلهم ، فقد خيم على 
بعيد أنّ التقرب إىل األولياء الصاحلني جيلب هلم احلظ ، ويفتح أبواب عقوهلم يف وقت ليس بال

  .اخلري أمامهم 
األمر الذي يدفعهم إىل زيارة قبورهم باستمرار والتقرب إليهم باملذبوحات من غنم 

  .وأبقار ظنا منهم أنّ هذه املبادرة ستجعل األولياء الصاحلني يرضون عنهم 
انتشرت يف املنطقة قدميا وبشكل واضح ،أما .هذه املمارسات  وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ

  .اآلن فلم يعدهلا وجود ، وإن كانت موجودة ، فنادرا ما نسمع عنها 
ينطلق هذا االعتقاد من فكرة أنه إىل جانب هذا العامل :  عتقاد يف وجود اجلناال -3- ج

، فمثلما يوجد للبشر عاملهم فللجن اململوء بالبشر يوجد عامل غييب آخر ، يتمثل يف عامل اجلن 
  ....عاملهم أيضا ،كما هلم ديانام وأجناسهم املختلفة

ويعتقدون أن اجلن تسكن املناطق اخلالية كالغابات واملنازل املهجورة واألماكن القذرة، 
فإذا مر اإلنسان على هذه األماكن يتعرض لألذى من طرفهم ...وأماكن الدم املسفوك،

  .اجلن يف اعتقادهم هو اجلن اليهودي وأصعب أصناف
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هناك اعتقاد شائع يف منطقة البحث وهو أن : عتقاد يف عودة الروح بعد املوتاال -4- ج
اإلنسان الذي مات مقتوال أو منتحرا تعود روحه متمثلة يف شبح خيرج يف مكان وفاته 

  .)1(عودا  ويفسرون ذلك بأنّ هذا اإلنسان قد مات قبل حلول أجله وهذا هو تربير
حيث تعتقد اجلماعة الشعبية أنّ كل األشياء اليت حتيط بنا :  عتقاد يف نطق األشياءاال -5- ج

هي يف حقيقة األمر ناطقة وهذا كان يف زمن بعيد جدا عن زمنيا ، بل وحتى احليوانات أيضا 
فد أن حيتطب قصة مفادها أن نسوة يف القدمي أمرن القن)2(حيث يروي لنا أحد أعيان املنطقة 

هلن ألن سيحضرن أكلة الشرشم ،وسيعطونه مقابل احتطابه نصيبا من األكلة ففعل ما طلب 
منه، وملّا حان موعد املكافأة طلنب منه أن حيمل بيده الشرشم من القدر دون أن ينظر إليها فرفع 

للشرشم فيها ،  القنفد يده وأدخلها القدر فاحترقت من املاء الساخن الذي حتويه ،إذ ال وجود
كية النسا ما تتنسى "فبكى مطوال مثّ أخذ قطعة من اجلمر وحرق ا بني عينيه، وقال 

مهقَترما )3(وسحتا تم".  
ومنذ ذلك احلني واجلماعة الشعبية تعتقد أن العالمة املوجودة بني عيين القنفد هي نتيجة 

  .الكي باجلمر بعد أن غدرت به النسوة 
أن البومة قدميا كانت تتحدث مع اإلنسان ، إذ يف مرة )4(ول لنا إحدى الراويات كما تق

من املرات أمرها هذا األخري أن جتلب له املاء من مكان بعيد وكان هلا أخ عزيز عليها ومل جتد 
 املكان الذي تتركه فيه ، فقال هلا اإلنسان دعيه عندي وأنا أحتفظ به لك.  

اّ عادت أعطته إياه ولكنها وجدت أخاها مقتوال فأخذت تنوح فذهبت إلحضار املاء ومل
 عليه وتبكيه وتوعدت اإلنسان بالشر.  

وأنّ يف صوا بكاء على أخيها .ومنذ ذلك احلني واجلماعة الشعبية تعتقد يف البومة شرا 
لبومة أو املقتول وليس صوتا عاديا كبقية الطيور، كما تعتقد اجلماعة أنّ البيت الذي حتط عليه ا

  .تنظر إليه ، ستحدث له املشاكل واملوت أيضا 

                                                
 . سنة حي الشهداء، بلدية املسيلة 69ار، احلاج عم: الراوي  )  1(
  . م ربة بيت برهوم 1945ب،عائشة من مواليد : الراوي )  2(
 .  مرقهم أو حساؤهم : م ڤمر )  3(
 .سنة ، ربة بيت ، بلدية عني اخلضراء  70ع، فْطَيمة، ، :الراوي  )  4(
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ومن املعتقدات الشعبية أيضا أنّ الشاة إذا نظرت إىل صاحبها يقال أا تناديه كي يطعمها 
ويسقيها ، كذلك عندما يهيم أحد ما بالذهاب إىل مكان معني ، فيتعثر ويسقط يف الطريق 

  )1(ال تذهب إىل ذلك املكان : ل له نتيجة اصطدامه حبجر فيعتقد أنّ احلجر قا
وغريها من املعتقدات الشعبية اليت نسجتها خميلة اإلنسان الشعيب يف املنطقة بل وجعلتها 

  .مسلَّمة كونية الجدال فيها 
يلعب الزمن دورا هاما يف املعتقدات واملمارسات الشعبية فقد :  الزمن الفولكلوري -6- ج

من املستحيل بالنسبة ملعارفنا احلديثة أن تتفهم أو أن تفسر يكون من العسري إن مل يكن 
  )2(الدالالت املختلفة لكثري من العادات اليت ترتبط بالزمن

لقد ارتبط الزمن بكثري من املمارسات الشعبية، واليت قد تقتصر أعماهلا على أوقات زمنية 
الزمن موضوعا من املوضوعات  ويعترب"حمددة ،كما تكره القيام بأعمال أخرى يف أزمنة معينة،

األساسية يف الفولكلور، نظرا ملاله من تأثريات ودالالت خمتلفة يف املعتقدات الشعبية ويف احلياة 
الشعبية بصفة عامة، فهو جيري يف األمثال واحلكم، ويف التشبهات واستعقاالت احلياة اليومية ، 

  )3("ذلكوجيري ذلك يف احلكايات الشعبية ويف املمارسات وغري 
ففي اعتقاد اجلماعة الشعبية مبنطقة املسيلة مثال أنّ النهوض باكرا وفتح الباب يف ذلك 

  .الوقت سيجلب الرزق والربكة 
ويف اعتقادهم أيضا أن التلفظ بكلمة امللح صباحا فيها نذير شؤم لذلك تعوضها اجلماعة 

فراح "على الطاجني اسم كما يطلقون على النار اسم العافية ، و"الربح"الشعبية بلفظة 
  كما يعترب يوم اجلمعة يوما مميزا ألنه عيد املسلمني فيستحب فيه القيام باألعمال احلسنة "لعيال

وقراءة القرآن وتقدمي الصدقات ، ويكره فيه حسب اجلماعة الشعبية فترة العصر ألنه 
لوقت خوفا من الوقت الذي تنتشر فيه اجلن لذلك ال يستحب مشط شعر الفتيات يف تلك ا

  .تساقطه ألن اجلنيات قد حيسدا عليه 
وكذلك يكره مشطه أثناء حفر قرب املّيت ،كما يكره النوم يف مثل هذا الوقت حيث 

  .)4( "د من ورا العصر غري اخلاسرڤما ير"تقول اجلماعة الشعبية عن الفاعل 

                                                
 .الراوي السابق : ع، فْطَيمة )  1(
 .117الفولكلور ما هو ؟ ص : فوزي العنتيل  )  2(
 .119املرجع نفسه، ص  )  3(
 .مثل شعيب مشهور يف املنطقة  )  4(
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الفقر وكذلك  وأيضا تنظيف الفناء يف هذا الوقت ممنوع العتقادهم أن األمر سيجلب
يمنع رمي املاء الساخن بشدة على األرض ، بل يلقى بعد البسملة كما ال حيبذ اجللوس على 

  .عتبة الباب 
من خريا دون غريه  07تعتقد اجلماعة الشعبية يف العدد سبعة :  العدد الفولكلوري -7- ج

كثرة ورودها يف القُرآن ستعمال اليومي ، ورمبا يعود األمر يف ذلك لالشائع يف ااألعداد ، وهو 
َوقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع : الكرمي كقوله تعاىل 

ربعا تيؤلرل مإِن كُنت اييؤي رونِي فُأل أَفْتا الْمها أَيي اتابِسي رأُخرٍ وضخ الَتنبونَس)1(  
الَّذي خلَق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلْقِ الرحمنِ من تفَاوت : وقوله تعاىل 

  )  )2 فَارجِعِ الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ
حتفال باليوم السابع من مولد الطفل ، وحتضري العشاء الذي ومن االعتقادات الشعبية اال

 لطرد عني "تسبيع امللح"على امليت يف اليوم السابع من موته ، باإلضافة إىل فكرة يقدم صدقة 
  .احلاسد 

ترى اجلماعة الشعبية يف منطقة املسيلة أن األلوان الفاحتة فيها خري : اللون الفولكلوري -8- ج
لوان كاألبيض الذي يرمز للطهارة والنقاء واألخضر الذي يرمز للحياة وتتفاءل ا ، أما األ

ختيار األلوان ها لذلك دائما تعمد اجلماعة إىل ام منفال خري فيها وتتشاء. القامتة كاألسود مثال
  .البيضاء يف كل املشتريات كاأللبسة مثال 

، واليت ال عالقة هلا بديننا ما يسمى تشرة يف منطقة املسيلةومن املعتقدات الشعبية املن
 ا اجلماعة الشعبية مساع صوت البومة ورؤية الغراب ، فمن األشياء اليت تستطريمثالبالطرية 

اع ألفاظ ذات داللة كما تتفاءل اجلماعة الشعبية بسم.ألسود اللذان ينذران بوجود املوتا
، والسعيد ، الربح ومباركة وخرية، وسعيدة ،كاسمتبعث على االطمئنان خاصة وقت الصباح

  .وصاحل وغريها 
أيضا مساع صوت الديك ، اقتداء بقوله صلى اهللا عليه ل ا ومن األشياء اليت يتفاء

  )3(» كًا لَإِذَا سمعتم صياح الديكة، فَاسأَلُوا اَهللا من فَضله فَإِنها رأَت م«:وسلم

                                                
 .، من سورة يوسف  43اآلية  )  1(
 .من سورة امللك  03اآلية  )  2(
 .120-119م ، ص 2001، 1صحيح مسلم املسمى اجلامع الصحيح ،ط: أبو احلسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشري النيسابوري  )  3(
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ومن السلوكات الشعبية ، توقع وصول ضيوف إذا شعرت ربه البيت حبكّة يف شفتيها ، 
أحد أفراد  اء دلكها له، أما إذا كان رب األسرة مسافرا فإنّني أثنأو عندما تتناثر قطعة من العج

بالقرب من ناصيته فإنّ موعد العودة  العائلة يطلب من الطفل الصغري أن حيك رأسه فإن حكه
  .قريب ، وإن حك القفا فإن زمن العودة بعيد 

سيخرِج ماالً ،  كما تعتقد اجلماعة الشعبية أيضا أنّ من وقعت له حكّة يف كفّه األمين
ومن كانت احلكّة عنده يف الكف األيسر ستدخل له األموال واألرزاق، و تخطّي النائم 

  .وغريها من املعتقدات الشعبية...حسبهم  ينقص من عمره، 
خالصة القول فإنّ املظاهر اجلغرافية والتارخيية والفولكلورية ملنطقة املسيلة، شكّلت 

صورة حقيقية تمع مسيلي صغري هو جزء من اتمع الكبري الذي تكامال فيما بينها وأعطت 
  .متثّله اجلزائر

وقد لعب اإلنسان الشعيب احلضين، دورا هاما، يف صقل اجلوانب السابقة وتوجيهها 
  . أيضا االوجهة الصحية، إذ لواله ما كان لتاريخ املسيلة وجود، وال لفلكلوره
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  الفصل الثاني
بع الحكي الشعبي في طا

  المنطقة
  

    .إشكالیة تصنیف القصص الشعبي -أوال 
    .واقع الحكي الشعبي في المنطقة -ثانیا 
   .موضوعات الحكایة الشعبیة -ثالثا

ا دى -رابع عبیة ل ة الشّ ائف الحكای  وظ
   اإلنسان
  .في المنطقة الشعبي         
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   إشكالية تصنيف القصص الشعبي    - أوال  
والها تلك املتعلقة أثناء حبثه، أُ ات اليت تواجه الباحث الشعيبثرية هي اإلشكاليك

بادر يف ذهن الباحث تدة لشكل التعبري الشعيب، فتدّباملصطلح نفسه، أو التسمية العلمية احملُ
  .تسميات أو مصطلحات عدة، يصعب عليه إسقاط أي منها على اللون األديب املدروس

  أم غرض؟  ،أم فن ،أم نوع ،سم جنسفهل يطلق عليها ا
لقد اختذ كل مصطلح من املصطلحات السابقة، العديد من املدلوالت اليت غلب عليها 

: )1(التعميم يف بعض األحيان، واخللط يف بعضها اآلخر، فمن وجهة نظر عبد املالك مرتاض
كما مصطلح جنس أوىل باالستعمال من باقي املصطلحات األخرى، فالشعر جنس أديب 

املدح مثال أو اهلجاء أو الرثاء أو غري ذلك من : اخلطابة أو احلكاية، وتنضوي حتته أنواع هي
  .األنواع األخرى

ويعترب يف موضع آخر أن مصطلح جنس أعم من مصطلح نوع، شافعا تراتبه هذا مبا 
أورده صاحب لسان العرب يف مادة جنس، وأبعد مصطلحي فن وغرض العتقاده أن جماالت 

  .)2(تعماهلما غري هذا اال اس
إنّ املدلول الذي حتمله لفظة جنس هو مدلول عام، ألا متثّل حمتوى ألنواع كثرية 

وملّا كان اجلنس امسا جامعا ألنواع متعددة "ومتعددة، هي يف احلقيقة تابعة جلنس واحد،
ة اليت جتعل أنواعا مشتركة من حيث انتمائها إىل جنس حمدد، كانت اجلنسية هي اخلاصية الثابت

  )3(" متعددة تندرج ضمن جنس معين 

                                                
 .23، 22م،ص1998، )د ط(حبث يف تقنيات السرد، عامل املعرفة، الكويت،  يف نظرية الرواية ،: عبد املالك مرتاض )1(
 .306املرجع نفسه، ص )2(
 .12، 11،ص )د ط(قال الراوي  البنيات احلكائية يف السرية الشعبية، : سعيد يقطن )3(
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، يف )1(لذلك جند حممد غنيمي هالل وآخرين يطلقون مثال على اخلرافة مسة جنس أديب 
حني ال تعدو أن تكون منطا أو نوعا عند آخرين، ولعلها عند البعض ال هذا وال ذاك بقدر ما 

  .هي موضوع من موضوعات خمتلفة للقصة الشعبية 
 

 

  إنّ عملية تصنيف املادة الشعبية أو جتنيسها تعد عقبة تتحدى جهد الباحث الشعيب
وسعيه يف عملية فرزها، األمر الذي طرح يف أنفسها التساؤل عن جنسية خطاب احلكاية 

هل هي نوع من مجلة تفريعات جنس أديب ما أم أن تصنيفها قائم على مجلة عناصر . الشعبية
  . لها العامتدخل يف بناء هيك

مسألة تصنيف القصص الشعيب من املشاكل األساسية اليت تعترض دارس "وبذلك عدت 
  .)2(" هذا اللون من أشكال التعبري الشعيب 

لقد أشار الكثري من الباحثني واملتخصصني حينما درسوا الرواية الشعبية إىل هذا اإلشكال 
عوبة، حيث أشارت إىل تصنيفني أحدمها ، اليت اشتعرت هذه الص)3(ومن بينهم نبيلة إبراهيم 

، والثاين على أساس "آرن تومسون" يقوم على أساس احملتوى أو املوضوع، ويدعى تصنيف
النوع والذي ذَكرت من أمثلته احلكايات اخلرافية، وحكايات احليوان، ولكن سرعان ما سعت 

) فوندت( اينإىل تقييدها، معتربة أن أحسن تصنيف نوعي هو تصنيف الباحث اآلمل
w.wundtمن خالل  تقسيمه القصص الشعيب إىل أنواع هي ، :  

  .الفابوالت امليثولوجية  -1
  .حكايات السحر اخلرافية الصرف -2
  اخلرافات والفابوالت البيولوجية  -3
  فابوالت احليوانات  -4
  حكايات أصول القبائل والشعوب -5

                                                
 .181، 180،ص1983دة، بريوت، األدب املقارن، دار العو: حممد غنيمي هالل )1(
 .63القصص الشعيب يف منطقة بسكرة،ص: عبد احلميد بورايو )2(
 .16، 15، 11قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية،ص: نبيلة إبراهيم )3(
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  حكايات هزلية خرافية وفابوالت هزلية -6
  .والت أخالقية فاب -7

بأنواع هائلة من القصص الشعيب، أثناء دراستها للقصة  )1(وقد فوجئت ليلى قريش
الشعبية اجلزائرية ذات األصول العربية، ولتقيد هذا الكم اهلائل اقترحت تصنيفا اعتمدت فيه 

  : الباحثة على ثالثة عناصر هي
  .،ومنه الطويل والقصريحجم القصص الشعيب الذي أتاحه سعيها يف اإلطالع عليه -1
  .الفكرة الرئيسية اليت هي مدار للحوادث السردية  -2
  .الشخوص املناط ا يف عملية السرد -3

أن الطول أو " أما عبد احلميد بورايو، فقد الحظ يف معرض حديثه عن هذا التصنيف
ن اعتمادها القصر هي السمة الشكلية الوحيدة اليت روعيت يف هذا التصنيف وهي مسة ال ميك

، كما )احملتوى، الوظيفة(ونفس املوقف وقفه من العنصرين اآلخرين  )2(." أساسا للتصنيف
  .وصفه غريه من الباحثني، ألن هذا النوع من التصنيف مظلل ويؤدي إىل مزالق عديدة

قصة (يف تصنيفها بني احلكايتني اخلرافية والشعبية  )3(ففي حني مجعت ليلى قريش  
حيث ) احلكاية اخلرافية، احلكاية الشعبية(صل عبد احلميد بورايو يف تصنيفه بينهما ، ف)اخلرافة

  .اعترب أنّ احلكاية الشعبية ترد غالبا يف سياق ضرب املثل لغاية أخالقية
أحداثا عجيبة حدثت يف سالف الزمان ، ومن مثّ فإن " أما احلكاية اخلرافية فتمثل يف نظره 

والبعض يلبسون معىن اخلرافة مبعىن  )4(..." غري وارد السؤال عن مدى صدقها سؤال
  )5(" األسطورة، ورمبا معىن األسطورة مبعىن احلكاية الشعبية 

: لقد اجتهت ليلى قريش إىل تقسيم احلكاية الشعبية تبعا ملوضوعها وهدفها إىل قسمني
  .)1(القدمية  قصة واقعية، وأخرى خرافية تعتمد على األساطري

                                                
 .92القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب،ص: روزلني ليلى قريش )1(
 .66يب يف منطقة بسكرة ، صالقصص الشع: احلميد بورايوعبد  )2(
 .186، 184، 117املرجع السابق، ص: ليلى قريش روزلني )3(
 .131املرجع السابق،ص: احلميد بورايوعبد  )4(
م 2003) ط.د(واملعتقدات العربية، الدار التونسية،جامعة اجلزائر،  امليثولوجيا عند العرب، دراسة موعة من األساطري: عبد املالك مرتاض )5(

 .133ص
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باحثة اخلرافة باألسطورة إذْ مها كلمتان كثريا ما تترددان على األلسن، كما كما ربطت ال
ميثّالن عند الكثري من الناس لفظتني مترادفتني ال فرق بينهما، ألا يصوران الشيء البعيد عن 

  .املنطق واملعقول 
م أما حتتم علينا التفريق بني األسطورة واخلرافة، رغ ةغري أن دراستنا لألنواع األدبي

تنتمي إىل  ةحيققان يف الغالب هدفا واحدا، هو إعادة النظام للحياة، ومع ذلك فإن األسطور
فاألسطورة حماولة لفهم  الكون " سلوك روحي آخر غري الذي تنتمي إليه احلكاية اخلرافية 

ين ومن وليد اخليال ولكنها ال ختلو من منطق مع بظواهره املتعددة، أو هي تفسري له، إا نتاج
   )2("فلسفة أولية تطور عنها العلم والفلسفة فيما بعد 

إنّ هذا املفهوم يعكس أمهية األسطورة كفن أديب قدمي،مرتبط بنشأة الكون واإلنسان فيه، 
كما كانت باعثا على ازدهار العلم وتطوره فيما بعد، ومثلث يف وقت سابق واحدة من أهم 

ر من خالهلا اإلنسان الشعيب البدائي عن مكنونات ورغبات العوامل النفسية املساعدة اليت عب
إا عملية إخراج لدوافع داخلية يف شكل موضوعي، والغرض من ذلك "داخلية أثقلت كاهله، 

  )3(" محاية اإلنسان من دافع اخلوف والقلق الداخلي
لظالم وتضرب الباحثة نبيلة إبراهيم مثاال لتوضيح ذلك مضمونه أن اإلنسان مثال خيشى ا

وحيب ضوء الشمس، لذلك فهو يقدس الشمس ويعدها آهلة، يف حني أنه يعد الظالم كائنا 
شريرا، حيث يتصارعان فيما بينهما ، لتنتصر الشمس مع كل مطلع، وتشبه عملية اإلخراج 

  .هذه احللم الذي يخرج ما يف النفس من دوافع اخلوف والرغبة يف شكل صورة ورموز
مع القصة احلديثة من حيث أنها استجابة للنوازع الداخلية اليت يعيشها  وتتفق األسطورة

وقد تتطور "اإلنسان نتيجة إحساسه باخلوف ورغبته يف التعرف على احلقيقة املؤكدة، 
األسطورة حتت تأثري صنعة القاص، وعند ذلك ينشأ أصلها الديين، وتتخذ شكل حكاية خرافية 

   )4( ".وشعبية
 

  
                                                                                                                                              

 .29املرجع نفسه ،ص: روزلني ليلى قريش  )1(
 .17أشكال التعبري يف األدب الشعيب، ص:نبيلة إبراهيم   )2(
 .18ص،املرجع نفسه )3(
 .19املرجع نفسه ،ص )4(
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حيث اعتمد يف دراسته )1(ذين اهتموا بتصنيف القصص الشعيب ، سعيدي حممدإنّ من ال
  : للقصص الشعيب على تصنيفني اثنني مها

يعتمد التصنيف األول عنده على العناصر الداخلية املختلفة، كاألبطال واخلوارق  -1
  .واجلن واحليوان

ص، والدين، ويعتمد التصنيف الثاين على العنصر املوضوعايت كاحلب، واإلخال -2
والكراهية، أو باالعتماد على احملاور الكربى للنصوص الشعبية،من ذات النزعة االجتماعية أو 

  السياسية أو االقتصادية
ناتج عن تقاطع جنس احلكاية الشعبية " مت اجته فيما بعد إىل تصنيف آخر هو يف احلقيقة

، وقد أشرنا إليه سالفا يف أنواع )2(" مع أجناس التعبري الشعيب األخرى، كاللغز واملثل والنكتة
احلكاية الشعبية،حيث نتج عن هذا التقاطع النصي أنواعا للحكاية الشعبية هي احلكاية اللغزية، 

  .واحلكاية املثلية، واحلكاية النكتية، واحلكاية الشعرية
قصة يتصل موضوعها بتراث " وبالعودة إىل احلكاية الشعبية، ومفهومها البسيط جندها 

تقاليد شعب ما وبواقعة النفسي واالجتماعي الذي حيياه، وقد تعددت موضوعاا بتعدد قضايا و
   .)3( "...اجلماعة الشعبية وتنوعها

فاحلكاية الشعبية ذه الصورة تتسم بالواقعية وهي صفة اكتسبتها من خالل ارتباطها 
لقضايا املتنوعة املرتبطة حبيام بواقع الشعوب ومواقفهم السياسية واالجتماعية والنفسية جتاه ا

  .اليومية
 احلكائية والسرديةكما تتميز احلكاية الشعبية بسمات أخرى، تأيت يف مقدمتها 

فاحلكائية هلا صلة مبادة احلكاية، وللسردية عالقة بصورا أو طريقتها، كما أن مجيع األنواع "
عن البعض اآلخر نوعيا من حيث  السردية تشترك يف هذه املادة مع اختالفها ومتايز بعضها

  )4("الطريقة املعروضة ا مادة احلكاية 

                                                
 .66، 62األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،ص: سعيدي حممد)1(
روزلني ليلى قريش، رسالة ماجستري غري : ا الشعيب وطرائقه من خالهلا، إشرافكليلة ودمنة شعبيتها ومواقف إنسا: ناصر عبد العزيز  )2(

 .126م،ص2003منشورة، جامعة اجلزائر، 
 .126املرجع السابق،ص: نبيلة إبراهيم )3(
 .130كليلة ودمنة شعبيتها ومواقف إنساا الشعيب،ص: ناصر عبد العزيز )4(
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الشعبية، واخلرافية،واألسطورية، تبقى أصنافًا ثالثة لنوع : عموما فإنّ احلكاية بأنواعها
سردي حكائي واحد، هو نتاج إبداع شعيب، عبر عن روح الشعب ومتطلباته يف مرحلة  من 

  .املراحل 
حىت وإن تعددت اجتاهاا وتنوعت ,أنواع احلكايات اليت ذكرناها سابقا ضف إىل ذلك أنّ 

  .أصنافها، فإا تعكس مدى اهتمام الباحثني باحلكاية عموما، واحلكاية الشعبية على اخلصوص
رغم كثرا متثّل جمموعة قواعد واستنتاجات سهلت العمل ,كما تبقى هذه التصنيفات

  .لدراسة أمام الباحثني يف ميدان القصص الشعيب أمامنا وال زالت متهد طريق ا

  واقع الحكي الشعبي في المنطقة   - ثانيا  
رى يف منطقة البحث املسيلة، أو باألححال احلكاية الشعبية  نقصد بواقع احلكي الشعيب

واللغز والشعر امللحون احلكاية الشعبية يف املنطقة، يف ظل وجود فنون أخرى كاملثل  ةمكان
  ...وغريها

  : وقد استطعنا أن نرصد هذا الواقع مبساعدة أمرين اثنني مها
: طرحنا على أنفسنا مجلة من اإلشكاالت املتعلقة باحلكاية الشعبية يف املنطقة كقولنا مثال: أوال

ملاذا اإلنسان الشعيب املسيلي حيكي؟ ماذا متثل احلكاية الشعبية له؟ من الذي ختول له وظيفة 
  .طيع أن يحكي احلكي؟ أم اجلميع يست

  ...هل للحكاية املسيلية زمن حتكى فيه؟ أم كل األزمنة مواتية للحكي؟
وخبروجنا إىل امليدان استطعنا أن نضبط اإلجابات احملتملة عن اإلشكاليات املطروحة، من 
أفواه أعيان املنطقة، وهو األمر الثاين الذي كان  طرفا مهما يف مساعدتنا على رصد واقع 

  .شعيب يف املسيلةاحلكي ال
  .فما هو واقع احلكي الشعيب يف منطقة املسيلة يا ترى ؟
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  : اإلنسان الشعيب ومفهومه للحكاية الشعبية  - 1
يعترب القصص الشعيب واحدا من أكثر أشكال التعبري بروزا يف ثقافة اتمع الشعيب 

واملقهى والدكان واحلي والبيت باملسيلة، ألنه يروي يف خمتلف التجمعات الشعبية يف السوق 
  ...أيضا

كما ميثّل القصص الشعيب الفن األكثر تداوال بني شرائح اتمع حيث ينتقل من الكبري 
كما ينتقل بني فئات العمر املختلفة يف "إىل الصغري، ومن اجلدة واجلد، ومن األب واألم، 

معات سكان احلي عندما جيتمع التجمعات اليت يتقارب أعضاؤها يف العمر، مثلما يقع يف جت
كما ينقل من البادية إىل ... وكذلك يف جتمع العمل التطوعي... األطفال والشباب والشيوخ

 )1(..."احلضر عن طريق أنصاف الرحل، والذين يتحولون فيما بعد إىل مقيمني يف احلضر
قة املسيلة يف فمجاالت القصص الشعيب واسعة وكثرية، حيث تتناقله اجلماعة الشعبية يف منط

كلّ األماكن ، ويكون هذا التناقل شفويا، وقد تستخدم فيه املدونات يف بعض األحيان ولكن 
  .على نطاق ضيق 

لقد ارتبط اإلنسان املسيلي باحلكاية الشعبية ارتباطا محيميا ألنها مثّلت له شكالً من 
 اا وأرق عواطفهأشكال الغريزة اإلنسانية،حيث أنها تفصح نوازعها وأمسى مشاعره

  .وأحاسيسها، بداية مبا وقع عليه نظره من مظاهر الطبيعة املختلفة 
ألا "كما مثّلت احلكاية أدب الشعب حبق، بل صار اإلنسان الشعيب أميل إليها من غريها 

وهي يف النهاية وسيلة للتسلية ونسيان آالمهم، ختفيفا من ... طريقة أجنع للتنفيس عن خلجاته
  )2(" اليت عانت منها طبقات الشعب الكادحة  حدة الضغوط

لقد ساعدنا عملنا امليداين يف منطقة البحث املسيلة على رصد مجلة من املصطلحات 
؛ إذ هي لفظة تطلق يف املنطقة على احملاجيةالشعبية اليت تتداوهلا اجلماعة واليت منها مصطلح 

  . احلكايات الشعبية، باللهجة احمللية املتداولة
حجئ بالشيء، حجأ ظن به وهو به حجيء أي مولع به ضنني، : أخوذة من أصل حجأوهي م

  : يهمز وال يهمز قال
                                                

 .33طقة بسكرة دراسة ميدانية،صالقصص الشعيب يف من: عبد احلميد بورايو )1(
 .07القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب،ص: روزلني ليلى قريش)2(
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  .ضنني  وحل فأعلموا، حجيءود         فإني باجلموح وأم بكر          
   يهمز وال يهمز متسكت به ولزمته وحتجيت به،: حجئت بالشيء: اءقال األزهري عن فر.  

  :قال ابن زيد
  وكأنّ بأنفه حجئا ضنينا          أطلق يف أنفه املومنيت قصري          

وحجئ بالشيء وحجأ حجأً متسك به  فرحت به، :مر فرح به، وحجأت بهوحجئ باأل
  )1( .ولزمه

إنّ اجلماعة الشعبية يف منطقة املسيلة ملّا أطلقت مصطلح احملاجية على احلكاية الشعبية مل 
منّا لدواعي خفية قد أفصح عنها التعريف اللغوي السابق يكن من قبيل الصدفة أو شابه، وإ

  .ملصطلح احملاجية واملتعلق أساسا بالتسلية 
كما . فولع اإلنسان املسيلي ذا الفن األديب ، ومتسكه به ولزومه إياه يفصح عن سبب التسمية

ضافة إىل تنوع جند املوضوع متعلّق بأمور أخرى كالوظيفة الترفيهية للحكاية الشعبية مثال، باإل
  .املوضوعات اليت تعاجلها احلكاية الشعبية

إنّ ولع اإلنسان الشعيب املسيلي مبثل هذا النوع من الثقافة  السردية، ناتج عن غلبة اخليال 
فيها، إذ الشعوب مفطورة على معاجلة واقعها عن طريق اخليال هلذا جند احلكاية الشعبية أو 

  .لى االستيعاب واالقتراب واهلضمحملاجية، أكثر الفنون وأقدرها ع
غري أن اإلنسان الشعيب يف املنطقة ال يفرق بني أنواع احلكاية، بل يطلق على جمملها اسم 
احملاجية ، فهو ال يفرق بني احلكاية اخلرافية ذات الطابع اخليايل وبني احلكاية األسطورية اليت 

  .واقع ، وال يغلب عليها الطابع اخلرايفتتناول اخلوارق، واحلكاية الشعبية اليت هلا صلة بال
وبعد اطالعنا على عينة من جمتمع البحث، وجدنا معظمهم يفضل احلكاية الطويلة، ذات 
األحداث املتشابكة، واليت قد تستغرق زمنا طويال يف سردها بل ميكنها أن تستغرق زمن 

كاية اجلانح يستهويهم، هلذا السهرة كلّه، دون أن حتس اجلماعة بالتعب والنعاس ألنّ خيال احل
جتدهم يفضلون احلكاية ذات الطابع اخليايل، فهم حيققون أمانيهم وأحالمهم، من خالهلا كما 

  .حتقق هي األخرى أشياء خفية يف أنفسهم 

                                                
 .201م،ص2003، 1، مج1لسان العرب،ط: ابن منظور)1(
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وهذا ما جعلهم يغضون النظر عن جنس الشخصيات احلكائية سواء كانت إنسانية أو 
مثّلث هلم يف السابق ما متثّله لنا حنن اليوم املسلسالت  )1(ريهمحيوانية، ألنّ احلكاية على حد تعب

التلفزيونية املتنوعة، فكما ال ميكننا أن نفوت وال حلقة من حلقاا، مل يتمكنوا يف السابق من 
يستطيع تضييع وال حدث من أحداث احلكاية الشعبية، شريطة أن تكون ألفاظها حمترمة، حبيث 

  .تمعوا حوهلا ويستمعوا إليهاأفراد العائلة أن جي كلّ
 وما شد اإلنسان الشعيب أكثر للحكاية الشعبية، ارتباطها بواقعه اليومي من خالل

موضوعاا االجتماعية اليت متسه كالفقر، والظلم، واحملسوبية، واليتم وقسوة زوجة 
كايات وغريها من املواضيع االجتماعية، ففي الوقت نفسه اختذ القاص من هذه احل...األب،

" وسيلة إلصالح اتمع ، بنشر اخلري املطلق فيه وإزالة كل العوائق اليت حتد الفرد من حتقيق ذاته
وهو مبقدار ما حيقق عن طريقها ذاته، جيد فيها حتقيقا لتواصله مع اآلخرين، ومشاركتهم يف 

   ) 2( "األحاسيس واملشاعر، ويف أسلوب التعبري عنها 
بية لدى املسيليني سابقا، املدرسة األوىل اليت يتلقى فيها الصغار كما مثّلث احلكاية الشع

أصول التربية، ومن خالهلا تنموا عقوهلم، ومقدرام الذهنية، بل ويتحسن سلوكهم أيضا، ألا 
الشجاعة يف نفوس الصغار،وتدفع اخلوف عنهم،كما تعطيهم  -على حد تعبريهم -تزرع

    ) . )3م تفسريات مقنعة للموجودات احمليطة 
إن هذه التفسريات تعكس لنا أمهية احلكي الشعيب يف املنطقة من خالل الدور الفعال 
الذي تؤديه احلكاية داخل األوساط الشعبية،كما أن توجيهها لألطفال الصغار الذين سيمثلون 

قالين فيها بعد عماد اتمع وركيزته اليت ينهض ا ويزدهر من خالهلا، يثبت مدى التفكري الع
  .اجلاد للمسيليني جتاه مستقبل أبنائهم

وقد لعبت احلكاية الشعبية املسيلية دورا بالغ األمهية خصوصا يف وقت الثورة حيث 
شكلت عامال مهما يف نفوس املسيليني من خالل دعوة القصاصني وبواسطتها الشعب إىل 

خصية القومية من جهة اجلهاد ومقاومة املستعمرين من جهة، واحملافظة على مقومات الش

                                                
 .سنة ربة بيت ، املعاضيد  55ف،لويزة : احلوار دار مع السيدة)1(
  .  53ص  القصص الشعيب يف منطقة بسكرة،:  عبد احلميد بورايو  )2(

 . نفس احملاور السابق  )3(
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ألنّ استقراء التراث الشعيب لدى كلّ الشعوب قد يكشف لنا عن وجود بعض مناذج " أخرى
   ) 1( ".من هذا التراث السياسي والثوري بالنسبة لفترة بعينها من الزمن، يف بيئة بعينها

حديثنا مع اجلماعة الشعبية، حول القصص الشعبية ودورها أثناء الثورة كما أن 
تحريرية، زادنا اهتماما ذا اللون الشعيب، ورسخ يف أذهاننا فكرة هامة مضموا أنّ اجلهاد ال

ضد فرنسا مل يكن بالسالح فقط، بل كان للكلمة الشعبية الدارجة واسدة يف احلكاية وقعها 
  .  أيضا

وظائف عموما فإن احلكاية الشعبية، قد أثبتت وجودها يف منطقة املسيلة من خالل مجلة ال
  ....اليت أدا اجتاه اتمع من مجيع جوانبه الثقافية واالجتماعية والسياسية 

إنّ األمر الذي لفت انتباهنا أثناء خروجنا مليدان  البحث هو نزوع الفرد املسيلي إىل 
احلكي بصورة ملفتة لالنتباه، واختياره املضبوط ألوقات حكيه، حيث تظهر أغلب احلكايات 

مل، ميأل من خالهلا الفرد وقت فراغه، ويدفع عنه الشعور بامللل خاصة يف ليايل بعد وقت الع
الشتاء الباردة، الطويلة، أين جتتمع العائلة بصغريها وكبريها لالستمتاع بسماع احلكايات، 

حيث ينتقل من عامل حيكمه منطق " وإعمال الفكر حلل ألغازها والتنبؤ بالنهاية املتوقعة ألحداثها
العملية واجلدية لاللتحاق مبنطق مغاير ال خيضع لنفس القواعد، يتميز بالغرابة والفعل احلياة 

      ) 2( "  اخلارق، ويرمي إىل اإلدهاش ومعايشة خمتلف املواقف املتناقضة والقوى املتصارعة 
خالصة القول فإنّ احلكاية الشعبية املسيلية، أبدعها اإلنسان احمللي للمنطقة لريسم من 

ا معامل حياته، ويلبي رغباته النفسية والبيولوجية،بل ومن خالهلا استطاع الفرد املسيلي أن خالهل
  .حيافظ على رموز هويته املتمثّلة يف اللغة والدين والوطن

  :شروط راوي احلكاية الشعبية -2
احلكايةُ واحلاكي، شيئان متالزمان ال ميكن الفصل بينهما أبدا، فاحلكاية وجدت خلدمة 

  .ستمعيها بواسطة راويها، الذي هو يف احلقيقة لساا أو صوا الذي خيربنا بوقائعها م

                                                
) ط.د(القصص الشعبية يف السودان،دارسة يف فنية احلكاية ووظيفتها،اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، : عز الدين إمساعيل  )1(

  . 189م ص 1971

  .143ائري،صالبطل امللحمي والبطل الصحية يف األدب الشفوي اجلز:  عبد احلميد بورايو  )2(
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كما ميثّل هذا األخري طرفا مهما يف انتشار القصة الشعبية، ورواجها يف األوساط الشعبية، 
لّي أربعة عوامل تلعب دورا هاما يف رواج القصة الشعبية وحتريرها احمل" إذ جتدر اإلشارة إىل أن 

أما العامل الثالث، فهو الراوي الذي يعتمد يف (...)املكان والزمان والراوي واتمع : وهي
مادته على األقاصيص اليت تناسب ذوق سكان البالد والفترة التارخيية احلالية، فيضيف ويعدل 

   ) 1( ..."حسب سعة خيالية وقوة ذاكرته ودقة لغته وغرضه اخلاص
توقف على راويها الذي من الواجب أن يتوفر على شروط هي يف إذن جناح احلكاية م

  .احلقيقة فنيات لعملية القص الناجحة
فالراوي قبل أن يروي شيئا جيب أن يكون ممتلكا ملا ميكن أن نسميه امللكة الروائية،ونعين " 

حية فهضم الراوي للقصة الشعبية من نا ،)2("بذلك إمجاال املعرفة الضمنية للنموذج الروائي
مضموا، وأحداثها ووقائعها املتشعبة يسهل عليه مهمة نقلها إىل مجهور املستمعني دون تكلف 

  .أي عناء أو جهد يف ذلك
خاصة وأنّ مجهور القص ال يكتفي مبجرد االستقبال،بل يعد طرفا مشاركًا  وفعاالً يف 

ناسب ،وتؤثره بالفراش الناعم عملية القص، فاجلماعة هي اليت ختتار الراوي ويئ له املكان امل
ويلتفون حوله بكيفية تسهل عليه عملية إيصال صوته لكلّ أفراد اجلماعة، ومتكنهم من مالحظة 

  .إشاراته وتعابري مالمح وجهه
وهم الذين يقترحون عليه القصة املرغوب مساعها،وقد يقع النقاش بني الراوي من ناحية وبني 

  .حية أخرى حول القصة املرشحةأعضاء اجلماعة فيما بينهم من نا
والرواة يف رحلتهم مع الرواية يتفاوتون فيما بينهم فيما خيص اتساع حصيلتهم من "

التراث القصصي، ومواهبهم الفزيولوجية اليت تتعلق باهليئة والصوت ومالمح الوجه، وسيطرم 
ى اخللق واإلبداع على أدوام الفنية يف عملية القص، وقوة ذاكرم وقدرم وجرأم، عل

والتجديد، وتلعب كلّ هذه القدرات دورها يف جذب انتباه اجلماعة، ودجمها يف اجلو الذي 
   ) 3( "ختلقه القصة

                                                
 .106، 105،ص صل العريبالقصة الشعبية اجلزائرية ذات األ: روزلني ليلى قريش  )1(
 .34 القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، دراسة ميدانية،ص:  عبد احلميد بورايو  )2(
  .35املرجع السابق ،ص: عبد احلميد بورايو  )3(
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لذلك جند أنفسنا نفضل مساع احلكايات الشعبية من أفواه الرواة كبار السن، العتقادنا 
يب واليت حتوي نوعا من كما أن طريقة عرضهم للقصص الشع.بأنهم أصحاا الذين أبدعوها

اجلودة والرباعة والدقة جتعلنا نسلّم بواقعية أحداثها،ونتأثر ا، بل وتفقدنا صلتنا بعاملنا الذي 
  .حنياه وقتها 

وجتدر اإلشارة إىل أن الراوي يف األوساط الشعبية تطلق عليه تسميات عدة فهو 
وغريها من السمات " احلاكي"و " صالقصا" و "  الراوي"و " املداح"و"اخلراف" و" والڤالـ"

  .اليت ختتلف باختالف الوظيفة اليت يؤديها 
فالقوال واخلراف مثال يستعمالن يف املناطق الصحراوية وأسواق القرى أكثر مما "

فهو ميدح ويأيت بالشعر امللحون أكثر منه بالقصة النثرية " املداح" يستخدمان يف املدن، أما 
   ) 1( .."لبندير، ليصطحب أقواله، لكنه يف األصل هو القصاص احلقيقياحملضة، وينقر على ا

عموما فإنّ هذا االختالف البائن يف تسميات الراوي وأسباب هذه التسميات اليهمنا 
بقدر ما منا الوظيفة اليت يؤديها وانعكاساا على اتمع،ألنّ دور القاص أو الراوي يبقي 

  .ال وتوجيهها الوجهة الصحيحة باعتباره املعلّم األول يف حياممهما يف صقل حياة األجي
مها األكثر شيوعا يف منطقة البحث املسيلة حيث " حاكي" ولفظة" قصاص"إنّ لفظة

تطلقان على الشخص الذي يقص وحيكي احلكايات الشعبية للناس، سواء يف األماكن اخلاصة 
. واق، واملقاهي واملساجد وأماكن العمل اجلماعيأو األماكن العامة، كاألس...كاملنزل، واحلي 

حيث تلتف اجلماعة الشعبية بصغريها وكبريها حول احلاكي وكلّهم شغف ورغبة يف مساع 
  .القصة وأحداثها دون توقف

أنّ سعيد احلظ من يستطيع أن يأخذ لنفسه مكانا ) 2(حيث ختربنا واحدة من أعيان املنطقة 
ت اجلميع من أجل االستماع لوقائعها بوضوح، واالستمتاع قرب راوي احلكاية، إذ يتهاف

وتذهب الرواية  وهي بصدد احلديث عن , مبشاهدة تعابري وجه احلاكي أثناء عملية احلكي
راوي احلكاية الشعبية إىل أنه ليس كلّ من هب ودب يستطيع أن حيكي، بل مجهور املستمعني 

  ....واألكثر شهرة يف القرية أو احلي أو السوق أو هو الذي خيتار احلاكي األقدر واألكفأ أداء،

                                                
 .119،ص املرجع السابق: روزلني ليلى قريش  )1(

  م ربة بيت، برهوم1945ب،عائشة من مواليد: الراوي  )2(
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يكفيه أنْ يلم جبميع أحداث احلكاية، وال يقطع : وبسؤالنا عن عالمات الكفاءة والقدرة، قالت 
  .بينها، كما يتميز باجلرأة وال وجود للنسيان يف قاموسه

  .لمة يقوهلاوالراوي الذكي حسبها هو الذي جيعل اجلماعة تستجيب له، بل وتؤمن بكل ك
أكثر حرصا " إنّ هذه الصفات هي عالمات ملا يسمى بالراوي احملترف الذي جنده دائما

على مراعاة مزاج اجلماعة ورغبام، فهو ال يشبع هواية ونزعات يف نفسه فقط عن طريق 
هم هذا الرواية، مثل الراوي غري احملترف، إمنا هو يؤدي عمالً،البد من أن يتملق الناس املوجه إلي

العمل، ليقبلوه، وحيوز رضاءهم، فيضع يف حسابه أنه كلّما أجاد يف األداء، وقدم ما الءم مزاج 
  )1(" مجهوره، جذب عددا أكرب من الناس

عموما فإن راوي احلكاية الشعبية يف منطقة املسيلة ميثّل طرفا مهما يف رواج احلكاية 
ه يستطيع أن يتسلّل إىل نفوس مستمعيه ويشد ، بل وجناحها أيضا، ألنه وبعبقريتاوانتشاره

  .اهتمامهم 
فعلى حد تعبري أحد الرواة  أن قوة وشدة تأثري احلاكي فيهم تصل م إىل حد البكاء كما يف 

  ....احلكايات اليت تتناول مواضيع اليتم وقسوة زوجة األب، وغريها
ى أنه وقع بالفعل يف زمن كما أنّ األطفال الصغار يصدقون ما حيكى هلم من القصص عل

مضى، وأن شخوص القصة مثل اجلن واألغوال والسحرة هم موجودون يف مكان ما من هذا 
  .العامل 

لذلك جتد الكبار واألمهات تستخدمن هذه الفكرة أي فكرة وجود اجلن والسحرة 
  .لتخويف أبنائهم وإجبارهم على طاعتهم والتقيد بأوامرهم وإالّ سيتم استحضارهم  

جتدر اإلشارة هنا إىل أنّ رواية القصص الشعيب يف منطقة املسيلة كانت حكرا على و
صنف النساء، وخاصة العجائز منهن، حيث جتتمع حول الراوية النساء واألطفال، بل وحىت 

حتولت من النساء إىل الرجال، كما أن جمتمع القص مل يعد " الرجال أيضا، لكن ومبرور الزمن
الذين جيلسون حول جدام ومربيام، بل أصبح يضم الرجال  يتكون من األطفال

   )2("والشباب
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إنّ انتقال رواية القصص الشعيب يف منطقة املسيلة من النساء إىل الرجال تعكسه عدة 
أسباب ودوافع إن صح التعبري، يأيت يف مقدمتها طبيعة اتمع املسيلي احملافظة جدا، واليت متنع 

  .نسني يف الس الواحد، كما كان احلال يف السابقاالختالط بني اجل
واملقصود ا لزومها " بنت الدار" ضف إىل ذلك طبيعة املرأة احلضنية، اليت توصف بـ 

األمر الذي جعل ثقافتها . بيتها واالهتمام بكل مستلزماته، وعدم التفكري يف اخلروج مطلقا
ياله أوسع وذلك راجع لطبيعة حياته اليت حمدودة، يف حني ثقافة الرجل املسيلي واسعة وخ

  .تستدعي التنقل من مكان آلخر وخمالطة أجناس متنوعة
لذلك جتدنا اليوم نادرا ما نستمع إىل حكاية خرافية من أفواه النساء العجائر، يف حني 

  .ميكننا أن نستمع إىل كثري من احلكايات ذات الطابع الواقعي من طرف مجاعة من الرجال
وحتكي هلم احلكايات أحفادها  ني، عما إذا كانت جتلس بلنا إحدى الراوياتولقد سأ

حنْكيو علَى : " كما كانت العادة يف الزمن السالف، أجابت بعبارة تتسم بالواقعية وقالت
  "همومنا

ومعىن هذا أنّ الواقع الذي يعيشه الشعب اليوم مل يعد يسمح برواية احلكايات ذات 
اليت ألفناها وورثناها يف تراثنا، ألن وسائل اإلعالم املتنوعة من تلفزيون الطابع السحري 

وغريها،قد استلمت املهمة، فكيف سيكون للحكاية الشعبية البسيطة اليت استطاعت ... وراديو
أن تلم مشل األسرة واحلي والقرية قدميا بقاء يف هذا الزمن الرقمي املتطور جدا واحملير يف نفس 

  .الوقت 
ما أنّ احلياة املريرة اليت تعيشها األوساط الشعبية من تردي لألوضاع االجتماعية ك

 . واالقتصادية وغريها هي يف حد ذاا حكايات لكنها واقعية تستدعي النظر فيها بإمعان

  
  
  
  
  



- 96 - 
 

  :ـ زمن حكي احلكاية الشعبية 3
املسيلي،ألنها من األمناط احلكاية الشعبية هي الفن األكثر ظهورا يف ثقافة اإلنسان الشعيب 

نظر ملرونة شكلها، أو باألحرى لعدم استقراره، فهي ال تلتزم " األكثر تداوال واألكثر تنوعا
حبدود شكلية دقيقة، كما ليست معنية بالعبارات النمطية اليت تسبِق احلكي وتتلوه، وال تتقيد 

روى فيه، وال ترتبط مبناسبات معينة ، كما أنن تا، ويكفي بوقت معيا كبريها ال تتطلب مجهور
   )1(" أن يستمع هلا شخص واحد يف أي زمان ومكان 

إنّ هذه السمات البسيطة للحكاية الشعبية، خولت هلا أن تكون فن اجلماهري الشعبية 
األول يف منطقة البحث املسيلة ، إذا ما قورنت ببقية فنون األدب الشعيب األخرى وما ساعد 

ا يف املنطقة أيضا، رواا الذين كانوا جيوبون البوادي واحلواضر، ضف إىل ذلك على انتشاره
شيوخ املساجد، والكتاتيب، والزوايا، الذين اهتموا برواية القصص الشعيب الوعظي للكبار 

  .والصغار
كما كان للقصص الشعري امللحمي نصيب أيضا، حيث اهتم الشعراء بإنشاده وهم 

  .وكلّهم فخر وإعجاب بتمجيد املاضي وأبطاله...ومقاهيها، وأحيائها جيوبون أسواق املسيلة،
وجتدر اإلشارة إىل أنّ رواة القصص الشعيب بأنواعه يف منطقة املسيلة على صنفني، األول 

  .يروي القصص بغية التكسب، والصنف الثاين يرويه كهواية فقط دون مقابل
لفين حلاجة ذاتية أو عامة دون أن يرجو فالشاعر أو القاص الذي ينشئ األثر ا" وعموما

ا لقمة العيش، ذو مكانة مرموقة، وحرفته ذات احترام، وأما األخر الذي يتكسب بأدبه، 
أو يكون على أحسن حال " قردايت" على غرار " أَدباتيا"فينحدر إىل مصاف املهرجني فيسمى 

  )2("  ك لعبة ومسالة ندميا يروق احلياة للمترفني، وبالتايل ففنه هنا وهنا
إنّ الفرد املسيلي يعمد إىل احلكي بصورة مستمرة، وخاصة عندما جتتمع العائلة بكبريها 
ـّد الراوي، حيث يلتف اجلميع حول  وصغريها، يف ليايل الشتاء الباردة، حول اجلدة أو اجل

" ونْالكَان" بعضهم، فيكون الدفء دفآن، دفء موقد احلطب الذي يسمى يف املنطقة بـ 
ودفء احلكاية الذي سلب تفكريهم ونقلهم من عامل الواقع إىل عامل آخر، حيث تذكر لنا 

                                                
  .185األدب الشعيب اجلزائري،ص: عبد احلميد بورايو  )1(

  .108شعيب،صاألدب ال: أمحد رشدي صاحل  )2(



- 97 - 
 

أنّ احلكاية الشعبية هلا نكهتها املميزة يف ليايل رمضان الباردة عندما جتتمع  )1(إحدى الراويات 
هلا فراش نساء القرية يف منزل ما، وتتوسطهن اجلدة اليت جيهز هلا املكان املناسب، فيفرش 

الصوف، وتعلو على اجلميع حتى يراها الكُل، كما توضع األطباق الشهية املختلفة من التمر 
  .وغريها....واللنب والرفيس والفواكه املتنوعة 

  .ويستمر احلكي طيلة السهرة، فالَ حنس بأنفسنا إالّ وأذان الفجر ينادينا
ط بطبيعة احلكاية يف حد ذاا، فإن إنّ زمن حكي القصص الشعيب يف منطقة املسيلة مرتب

هلا مكان الصدارة يف البيوت " كانت شعبية أو خرافية فمكاا األسرة وزماا الليل ألن اخلرافة
واملنازل، حيث تصبغ القصة بصبغة عجيبة وخيالية بعيدة عن املنطق، ويكثر رواجها يف أية 

  )2(" مناسبة مجعت أفراد العائلة وضيوفهم
نت احلكاية دينية ، فمكاا املساجد والزوايا، واألندية واحللقات، وزماا أيام أما إذا كا

رمضان خاصة، وأوقات ما بعد الصلوات املفروضة اخلمس يف األيام العادية، يف حني أمناط 
القصص الشعيب األخرى، كحكايات ألف ليلة وليلة، وحكايات السري واملغازي، كسرية سيف 

ألمرية ذات اهلمة، فتختار هلا أوقات الفراغ الطويلة، كيوم اجلمعة مثال، بن ذي يزن، وسرية ا
  .لطبيعتها الطويلة اليت تستدعي الوقت الكايف لسماعها كاملة 

عموما فإنه ومن خالل عملية اجلرد السابقة آلراء أهل املنطقة، يتضح أن الليل هو الزمن 
ة، وألنه الوقت الوحيد الذي ميكن أن جتد فيه األنسب للحكي أيا كان نوعه، ألنّ نكهته خاص

  .كلّ أفراد العائلة جمتمعني

  :موضوعات الحكاية الشعبية   - ثالثا
إنّ موضوعات احلكاية الشعبية املسيلية كثرية ومتنوعة، وذلك راجع لتنوع أحداثها 

  .املستوحاة من الواقع املعاش تارة، والواقع املمزوج باخليال تارة أخرى
كايات الشعبية هو يف احلقيقة إجابات ألسئلة كثرية شغلت بال اإلنسان فمحتوى احل

عن طريق التخييل املستند فيما يبنيه من "الشعيب املسيلي وقتئذ، فراح يتوسل إىل اإلجابة عنها 
صور قصصية أحيانا على التصورات العقائدية  مثل االعتقاد يف  القدر ويف  البخت و اإلميان 
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ا توجه الكون وفق خطّة مرسومة بصفة مسبقة وأحيانا أخرى يعتمد يف بوجود إرادة علي
تصويره القصصي على ما عاشه من جتارب وما مر به من خربات، ويف حاالت أخرى يلجأ إىل 
السخرية والتندر عن طريق االعتماد على التأمل واالستعانة باملفارقات لتجسيد الصورة 

  .)1("  القصصية 
املسيلية تتخذ مادا من عناصر الواقع املعاش، وهي يف احلقيقة متثّل فاحلكاية الشعبية 

  .موقفا من واقعه الذي يطمح إىل مراقبته عن طريق احلكاية الشعبية وتوجيهه الوجهة الصحيحة
ولعلّ هذا الواقع الذي ميثّل التربة اخلصبة، اليت أتاحت للحكاية الشعبية فرصة النمو فيها، 

مكهرب ، بل متأزم ألنه يعرف صراعا كبريا بني قوى اخلري وقوى الشر  هو يف طبيعته واقع
ولذلك جند احلكاية الشعبية اجلزائرية عموما واملسيلية على اخلصوص تصور لنا صراع اإلنسان 

مكان الظلم ... الدائم واملتواصل مع القوى الشريرة بغية إقرار العدل والسالم واحلب واإلخاء
اخل واليت تسعى قوى الشر دائما إىل نشرها وتدعيمها مبختلف ....فسادواجلور والكره وال

  .الوسائل
لقد عاجلت اجلماعة الشعبية يف منظمة املسيلة واقعها املتأزم بواسطة احلكاية الشعبية اليت 
محلت بني ألفاظها العامية البسيطة، خمازن هلمومه وأحاسيسه املختلفة واليت استصعب عليه 

اليت أشرنا إليها  -يف فترة من الفترات فهذا يتطابق واملنطلقات األوىل للحكاية الشعبيةالبوح ا 
  .واليت هي يف احلقيقة منطلقات نفسية ملكنونات داخلية -يف الفصل التمهيدي

فرغبة اإلنسان الشعيب املسيلي يف التغيري كانت ملحة، األمر الذي دفعه إىل تبين 
ـًا جمهوال جيري  شخصيات خارقة وغريبة وبأمساء أغرب، يف حكاياته الشعبية وجعل هلا عامل

فيه الصراع بني اخلري والشر، وبني احلق والباطل، ولكنه صراع ال يرتبط بواقع معروف، وال 
بعصر حمدد إال من حيث الرؤية ومتعه السرد، وذلك راجع لطبيعة القصة اليت تتجاوز إطار 

  .القومية واإلقليمية معا 
الصراع قائم بني عاملني عامل اخلري وعامل الشر، فإنّ القصاص املسيلي اتجه إىل  ونظرا ألن

تبين  جمموعة من الشخصيات، وأسندها إىل العاملني، أين تؤدي كلّ شخصية وظيفتها فيه، وقد 
يأيت الدور أحيانا بصفة مجردة ال يقبل التشخيص ، كأن يرمز إىل قيمة معنوية مثل العدالة 
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الشخصية هي القصة : " ذلك، يقول أحد الباحثني اجلزائريني يف ميدان القصة وعكسها وغري
احملققة لدور يف القصة، والشخصية قد حتقّق أكثر من دور كما أنّ الدور قد ال يتحقق يف شكل 

  . )1(" شخصية بل يظهر ضمنيا داخل النص
الشعبية شخصية  إنّ من الشخوص البارزة اليت اهتم املسيليون بتوظيفها يف حكايام

جنس من الشياطني واجلن، كانت العرب تزعم أن الغول يف الفالة " أو الغولة واليت هي الغول
تتراءى للناس فتتغول تغوالً أي تتلون تلونا يف صور شتى  وتغوهلم أي تضلهم عن الطريق 

  .)2(" ولكهم 
صور شىت ميثل يف أغلبها فالغول إذن كائن ومهي، يقدم يف احلكايات الشعبية املسيلية ب

دور القوى الشريرة والظاملة والشخصية املخربة أيضا، اليت تتميز باخللقة البشعة واليت تدفع على 
  .اخلوف والنفور منها

كما تأخذ هذه اللفظة دالالت أخرى يف االستعمال الشعيب اليومي ألفراد املنطقة فعند 
على القوة العضلية اخلارقة اليت يتمتع ا هذا نعت أحد األشخاص بالغول مثال، فإنّ ذلك يدلّ 

الشخص، باإلضافة إىل كماله اجلسدي، يف حني حتمل لفظة غول الداللة نفسها اليت محلتها يف 
،يف مواضع خمتلفة كاملوضع الذي تستحضر )أي داللة القوى الشريرة املخيفة(احلكاية الشعبية 

ء اقترافهم األخطاء ، أو خروجهم عن طاعة فيه اجلماعة هذه الصورة لتخويف صغارها، أثنا
  .الوالدين

أو املُدبر الذي ميثّل  الدبارومن الشخوص املستعملة يف احلكايات الشعبية أيضا شخصية  
رمزا لقوى اخلري باعتباره الشخصية العاملة، واخلرية، اليت توجه بقية الشخصيات وخاصة البطل 

  .سائل املساعدة املختلفة الوجهة الصحيحة بواسطة النصائح وو
اليت تلعب دور املرأة الشريرة اليت توقع  ستوتكما جند يف احلكايات املسيلية شخصية  

  .بني الناس، وهي تؤدي دورها يف احلكاية الشعبية 
ما  ريف حني تأخذ دالالت مغايرة يف االستعمال اليومي، حبيث يوصف ا الشخص الذي يظه

  .ال يضمره 
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إىل شخصيات أخرى، كثرية يصعب حصرها مجيعا، وهي إما أن حتمل الداللة باإلضافة 
 ابن السلطاننفسها املوجودة يف احلكاية الشعبية، وإما أن تكون داللتها خمتلفة، كشخصية 

مثال، اليت حتمل داللة الوقار واملكانة العالية واألخالق احلسنة يف احلكاية الشعبية، يف حني تأخذ 
  .ة يف االستعمال اليومي حيث ينعت ا الشخص املتكبرداللة مغاير

  : قد رسخ يف أذهاننا فكرتني هامتني مها -سالف الذكر أعاله -عموما فإن حتليلنا
األوىل متعلقة بإحساس اإلنسان الشعيب بواقعة االجتماعي والسياسي ورغبته يف إصالحه 

  .ذي استطاع أن حيقّق فيه ذاته باهلروب إىل عامل آخر هو عامل احلكايات الشعبية ال
وأما الثانية، فهي أنّ القصاص الشعيب املسيلي قد اختار الشخوص، وأعطاها تلك التسميات 

بل , اخليالية، حىت ال يقع يف صراع وتصادم مع الشخصيات احلقيقية يف الواقع كاحلكام مثال
  .فضل الرموز، واإلمياءات كبديل لذلك 

ات احلكاية الشعبية املسيلية كثرية ،وهي يف جمملها مستوحاة خالصة القول فإنّ موضوع
من الواقع اليومي لإلنسان الشعيب يف املنطقة، وقد حاولنا التعمق يف حمتوى هذه احلكايات 

  .الشعبية للتعرف على مدى تعبريها عن الواقع املسيلي ومطابقتها إياه 
املسيلية، اليت متثل جوانب احلياة  لذلك ارتأينا أن نتجه إىل تصنيف احلكايات الشعبية

  :املختلفة حسب حمتواها إىل املوضوعات اآلتية 
حكايات الواقع االجتماعي، احلكايات الترفهية اهلزلية، احلكايات األخالقية، حكايات 
احليوان، مع تدعيم كل صنف بنوع من الشرح، والتمثيل له بنموذج من احلكايات املتداولة يف 

  . املنطقة
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  : حكايات الواقع االجتماعي -1
هي احلكايات اليت ارتبطت بواقع اجلماعة الشعبية اإلجتماعي، وحاولت تصحيحه 

  ....بالتطرق إىل مشاكله املختلفة كالفقر والغىن الفاحش، والظلم، والفساد، واحلكم اجلائر
حكايات تكشف عن الصراع الطبقي وعن عالقة اجلماعات الشعبية بعضها "فهي إذن

  .)1("ضببع
إنّ رغبة اجلماعة الشعبية يف تغيري الوضع االجتماعي املتأزم آنذاك كانت ملحة، بدليل 
احلكايات الكثرية اليت وقعت عليها أنظارنا، واليت كانت يف أغلبها تتحدث عن هذه 

  .املوضوعات االجتماعية،اليت يأيت يف مقدمتها الفقر والغىن، وما ينتج عنهما من صراعات 
الشعبية تكشف عن مثل هذه الصراعات الطبقية، بوقوفها إىل جانب الطبقة  فاحلكايات

كثريا ما حتقق الطبقة الشعبية حلمها يف حكاياا الشعبية الذي يراودها يف أن ينتصر " الفقرية إذ
  )2("الفقري على الغين 

، كما جسدت احلكايات الشعبية املسيلية، الصراعات املختلفة بني األسر يف املنطقة
كالصراع حول األرض، واملاء،واإلرث، بل وعاجلت مشاكل األسرة الواحدة بالتطرق إىل 

وكشفها للعيان بغية إصالحها، من قسوة زوجه األب على األبناء، وظلم األب  اخصوصيا
  .للزوجة األوىل وتفضيله الثانية

نطقة، وغريها وعاجلت احلكايات أيضا ظاهرة تفضيل العائالت الذكور على اإلناث يف امل
  .من املواضيع االجتماعية املختلقة

املشهورة يف منطقة املسيلة، إال منوذجا ملثل هذه الصراعات  )*(بقرة ليتامىوما حكاية 
األسرية، حيث تتطرق إىل ذلك الصدام بني قوى الشر، املتمثلة يف زوجة األب وابنتها العوراء 

ذان يتعرضان للتعذيب واالضطهاد والنفي من قبل وقوى اخلري اليت ميثلها االبنان اليتيمان الل
  .زوجة األب

                                                
  .184قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية،ص: نبيلة إبراهيم  )1(

 .184املرجع نفسه،ص: نبيلة إبراهيم  )2(

)*( 183،ص يف امللحقكاملة حكاية للنظر ي.  
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لكن يد األقدار تقف إىل جانبهما، وتقدم هلما وسائل املساعدة، واليت يضمنا من خالهلا النجاة 
  .يف النهاية

منوذجا قيما  )**(، وحكاية ودعة جناية سبعة)*(كما مثّلت حكاية مشسة وغالم الليل   
عي املسيلي، ملا تضمنته من تصوير وجتسيد لقضايا اجتماعية هي يف حلكايات الواقع االجتما

هذا الواقع الذي يتصارع فيه اخلري , احلقيقة انعكاس لواقع حيياه اإلنسان الشعيب يف املنطقة
  .والشر باستمرار، لينتهي بانتصار اخلري يف األخري

  :احلكايات الترفيهية اهلزلية  -2
زلية، تلك احلكايات اليت يرويها أصحاا قصـد إضـحاك   يقصد باحلكايات الترفهية اهل

إذ تعـد  " املستمعني والترفيه عنهم، مع العلم أن كل احلكايات الشعبية هدفها التسلية والترفيه
  )1(" التسلية أهم أهداف القصة الشعبية، ألنها بقيت طويال الوسيلة الوحيدة لتسلية اجلماهري

ع االجتماعي، أو احلكايات األخالقية، أو حكايات احليوان فقد توظَّف حكايات الواق  
ملعاجلة الواقع املعاش بطريقة هزلية ممتعة، فتكون بذلك احلكاية الشعبية الواحدة قد مجعت بني 

  .وظيفتني مها اإلصالح والترفيه 
ع من وجتدر اإلشارة هنا، إىل أنّ اجلماعة الشعبية يف منطقة املسيلة، تعود إىل مثل هذا النو

احلكايات، عندما حتس بتعب احلياة، فتشتد مهومها، وتتزايد خطوا، وال جتد إال يف احلكايات 
فاحلكايات اهلزلية ميكن أن ." اهلزلية وسيلة للضحك والسخرية من املشاكل اليت تعاين منها

لفقر تندرج حتت صنف حكايات الواقع االجتماعي، وال يشتكي اإلنسان الشعيب فيها من علة ا
   )2(" بقدر ما يسخر من موقفه وموقف جمتمعه منها 

وقد تؤدى أحداث احلكايات اهلزلية على ألسنة احليوان، أو اآلدميني أو جتمع بني الصنفني 
  .ومغامراته الشيقة" جحا"أو قد تتبلور القصة بأكملها حول شخصية رئيسية هي شخصية

                                                
 .162ص ،ينظر للحكاية كاملة يف امللحق )*(
 .169 ص.يف امللحق كاملة ينظر للحكاية )**(
 .205القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العرب ،ص: روزلني ليلى قريش  )1(
 .205قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية،ص: نبيلة إبراهيم )2(
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منطقة البحث، مجة يأيت يف مقدمتها التخفيف  وعموما فوظائف احلكاية اهلزلية الترفهية يف
من وقع احلياة على اجلماعة الشعبية، وقد تظهر أهداف أخرى للحكاية اهلزلية،تتعدى الوظيفة 

  .املذكورة، كاهلدف التعليمي الذي ميس احلياة من مجيع جوانبها 
اليت تدور  )*(وهذا النوع من احلكايات كثري يف املنطقة نذكر منه حكاية جحا وصاحبو

أحداثها حول شخصية رئيسية هي جحا جتمع بني احليلة والطرافة، تقدم يف قالب هزيل بسيط 
  . وبلغة عامية هي األخرى بسيطة، لكن احلكاية عموما قوية بأبعادها، و وظائفها املتعددة

  :  ةاحلكايات األخالقي -3
، وتسعى إىل تأكيدها وتربز ىهي احلكايات اليت تتناول احلديث عن القيم االجتماعية املثل

فحكايات الواقع األخالقـي ال  " املتفشية يف اتمعات وتسعى إىل إلغائها وإصالحها، العيوب
من  تم بإبراز العيوب األخالقية اليت بدأت تظهر يف بناء اتمع اجلديد فحسب، ولكنها تشري

جهة نظره مؤدية إىل احلياة اهلادئة جيابية اليت يراها الشعب من وناحية أخرى إىل بعض القيم اإل
  )1(. "اليت ميكن أن يعيشها الفرد يف تفاؤل تام 

لقد مثلت العادات والتقاليد موضوعا هاما للحكايات األخالقية املسيلية، حيث حرصت 
اجلماعة الشعبية يف املنطقة على احملافظة عليها ومحايتها من كلّ ديد ميس أخالقياا وقيمهـا   

  )2(" القيم اليت خيشى الشعب كل اخلشية أن تنهار بتأثري الزحف املدين إىل اتمع الشعيب  تلك"
فلهذا السبب وألسباب أخرى، احتل هذا النوع من احلكايات الشـعبية الصـدارة يف    

  .منطقة البحث فقد استعمل كثريا يف السابق، والزال مستعمال إىل اآلن بقصد تعليمي أخالقي 
ارة إىل أنّ الكثري من الباحثني اتفقوا حـول مفهـوم موحـد للحكايـات     وجتدر اإلش

  . األخالقية
فهي من وجهة نظرهم احلكايات اليت تتناول موضوعا أخالقيا مرتبطا باجلماعة الشـعبية  
وله انعكاسات مجة على اتمع الذي تعيش فيه، لكنهم اختلفوا يف اصطالحها أو تسميتها ففي 

                                                
 .176ص ،ينظر، للحكاية كاملة يف امللحق )*(
 .175املرجع السابق،ص: نبيلة إبراهيم )1(
 .173املرجع نفسه،ص )2(
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 )2(إىل تسميتها حبكايات الواقع األخالقي ،تفضل روزلني ليلى قريش )1(راهيمحني تتجه نبيلة إب
متتاز عن غريها ببعض املالمح اخلاصة بقصة التسلية " اصطالح القصة ذات املغزى وهي عندها

كعنايتها الكبرية باحلدث وشخصياا اخلرية متاما أو الشريرة متاما وتقدميها سلسلة تتسم بانتصار 
واندحار الشر حيث يتجلى يف هذه القصة املغزى اخللقي التعليمي كالصدق والوفـاء، أو  اخلري 

  )3(". اخلري الذي يكافأ به دائما من قام بأفعال خيرة وغري ذلك 
لقد تنوعت الشخصيات اليت نفّذت احلدث يف احلكايـات األخالقيـة املسـيلية بـني     

كثري من احلكايات مزجت بني الصـنفني يف   الشخصيات اآلدمية فقط ، أو احليوانية فقط، ويف
أمـا  " مسرح احلكاية الشعبية، فقط لتؤكّد على قيمة أخالقية حسنة أو تنهي عن أخرى سيئة 

احلصول على الثروة والسعادة يف تلك القصص فهو دائما عن طريق اخلري وحسـن اخلـالق   
ادة والثروة املادية إذا وقع ويفضل البطل انتصار اخلري وحسن األخالق على احلصول على السع

تعارض بني السعادة والثروة مع األخالق الطّيبة واملثل العليا، ومن هذه الناحية يبدو أن هـذه  
   )4(". القصص أخالقية بالدرجة األوىل 

فاحلكايات األخالقية املسيلية تم أساسا بتمجيد األخالق، من خالل طرحهـا لقضـية   
القي قد يكون مثال شعبيا، يلخص مضموا يف كلمـتني أو حتـوي   أخالقية، تنتهي مبغزى أخ

جمموعة من األمثال أو األلغاز الشعبية اليت تضرب بني احلينة واألخرى أثناء سرد احلكاية لتؤكد 
وهـي يف جمملـها   . على الصفات احلميدة اليت تدعوا اجلماعة الشعبية أفرادها إىل  التمسك ا

  . اخل....حلّي بالشجاعة والكرم والصرب والقناعة، والصدق والوفاء متعلّقة بفعل اخلري والت
كما أنّ قُدرة البطل يف احلكايات الشعبية على حلّ األلغاز املستعصية، وفك رموزها دليل 
الفطنة والذكاء واحلكمة النادرة فيه، وهو ما تتمىن اجلماعة الشعبية أن تراه يف أفرادها ، وتسعى 

وهكذا نرى كيف تقوم احلكايات الشعبية بوظيفة أساسية يف الكشف عـن  "قه، دوما إىل حتقي
القيم األخالقية الفاسدة يف اتمع الشعيب من ناحية ويف تأكيد القيم اإلجيابية املرغوب فيها من 

  )5(".ناحية أخرى 
                                                

 .172ص:املرجع نفسه )1(
 .209القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العرىب ،ص: روزلني ليلى قريش)2(
 .209ص:السابق، املرجع )3(
 .209املرجع نفسه،ص: روزلني ليلي قريش )4(
 .184قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية،ص: نبيلة إبراهيم )5(
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يت هي يف ال )*(ومن احلكايات األخالقية الشائعة يف منطقة البحث حكاية جازِيه واخلرفَانْ
احلقيقة ، بقايا ألشالء السرية اهلاللية املترامية هنا وهناك يف احلكايات الشعبية املسيلية، بـدليل  

  ).ذياب هلاليلي واجلازية(أمساء شخصياا
فاحلكاية إذا تطرح ألغازا، وتضرب أمثاال شعبية، قيمة غايتها الكشف عن قيم دفينة، مث 

  . وإبراز العيوب وحماولة تصحيحها من جهة أخرىالسعي إىل تأكيدها، هذا من جهة 

  :ات احليوان ـحكاي -4
لقد عرفت حكايات احليوان انتشارا كبريا يف منطقة املسيلة، وذلك راجع لطبيعة املنطقة 

من االستئناس إىل احليوان ومـن مثّ  "وطبيعة أهلها البدويني، هذه البداوة مكنت اإلنسان املسيلي
خ معرفته بطباعة وخواصه املعنوية فضال عن املادية وبساطة البدوي مثّ مالحظته عن قرب وترسي

سذاجته أقرب ما تكون إىل التمثيل باحليوان واختراق عامله الداخلي لتصويغ بعض مواقفه مـن  
   )1(" عامله هو 

وتشترك " فحكايات احليوان إذن، هي احلكايات اليت يقوم فيها احليوان بأدوار رئيسية،
ية يف تلخيص جتربة أو الوصول إىل غاية أخالقية ووعظية، وتعطي احلكاية مع شخوص آدم

)2("  للحيوان روحا ووعيا، وجتعله شبيها باإلنسان 
  

إنّ رواية القصص احليواين يف منطقة املسيلة ال ترتبط مبناسبة حمددة، وال بزمن معني األمر 
ـ  ه، ضـف إىل ذلـك طبيعـة    الذي ساهم يف رواج هذا النوع القصصي، وكثرة اإلقبال علي

مع العلـم أنّ  .الشخصيات احليوانية املرحة، اليت تنفّذ أدوارها وفق ما رمسته هلا املخيلة الشعبية
هذه األدوار مستوحاة من طباع احليوانات احلقيقية؛ كمكر الذئب واحتياله وشجاعة األسـد  

  .وجتربه، ودهاء القنفد، وغباء احلمار
ان هلا ارتباط كبري حبياة اإلنسان الشعيب املسـيلي اليوميـة   وغريها من احليوانات اليت ك

كالقطة والكلب واألرنب واحلصان والشاة والطري والنحل والثعلـب، واحليـات والعقـارب    
عامل مستقل قـائم  " وغريها، فكل هذه احليوانات جتتمع يف عاملها اخلاص الذي هو يف احلقيقة 

                                                
 .178 ص ،كاية كاملة يف امللحقينظر للح )*(
 .151كليلة ودمنة، شعبيتها ومواقف إنساا الشعيب،ص:ناصر عبد العزيز )1(
 .124القصص الشعيب يف منطقة بسكرة،ص: عبد احلميد بورايو )2(
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صرف كائناته تصرف البشر، فتحـب وتكـره وحتتـال    بذاته لكنه يوازي العامل اإلنساين، تت
   )1("ومتكر

وجتدر اإلشارة إىل أن مصادر القصص احليواين يف منطقة املسيلة كثرية، يأيت يف مقدمتها 
القرآن الكرمي وما تضمنه من حكايات األنبياء مع احليوانات كقصة سيدنا سليمان مع اهلدهـد   

  .وغريها...،باإلضافة إىل قصص النمل والنحل والبقر
وال ميكننا أن نغفل عن الدور الذي لعبته حكايات كليلة ودمنة، وحكايات ألـف ليلـة   

ومل يقتصر تأثري كتاب ألف ليلـة وليلـة يف   "وليلة إذ كان تأثريها يف احلكايات املسيلية كبريا، 
شـهورين  األوساط الشعبية اجلزائرية ، على رواج قصص مقتبسة منه أو احملافظة على أبطاهلا امل

  )2("بل يتعدى إىل التحوير احمللّي نفسه الذي خيلق قصصا بأسلوب مصبغ بصبغة ألف ليلة وليلة
كما كان لكتاب كليلة ودمنة تأثري يف األوساط الشعبية املسيلية، واليت كانت تعمل على 

ى أخالقي مغز"اقتنائه باستمراره، واالستفادة من مواضيعه وجتاربه، فالكتاب قيم ملا حيتويه من 
 )3("أو قصد إىل لوم اتمع ونقده، واستعمال احليوان يف دور إنساين للوم والنصيحة

األمر الذي انعكس على احلكايات احمللية يف املنطقة وجعلها تصبغُ بِصبغة كليلة ودمنة كمـا      
  .جعلها تشاركها يف أمور عدة، كتلك املتعلقة بواجبات الراعي والرعية

إنّ حكايات احليوان املسيلية هي يف أغلبها انعكاس حلكايات ألف ليلة وكليلـة  عموما ف
مثّلتا الينبوع الرئيسي الذي ترتوي منه األوساط الشعبية ارتـواًء دائمـا    اللذان" وكليلة ودمنة

  .)4( "ومستمرا وتقلدمها يف كثري من األحيان
دورا كبريا يف نقد اتمـع احمللّـي    وجتدر اإلشارة إىل أنّ حكايات احليوان املسيلية أدت

بأنظمته السياسية واالجتماعية، كما مثلت وسيلة هامة حلفظ األخالق وتقوميها والعمل علـى  
تشرح وحتكي وتسلّي وتعلّم، " ,نشرها، وهي أيضا منبع للتسلية والترفيه، فحكاية احليوان إذن

                                                
 .29،ص316العدد  الرمز باحليوان يف األدب العريب القدمي، جملة العريب ،: وديعة طه جنم )1(
 .215القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب،ص: قريش روزلني ليلى )2(
 .211املرجع نفسه، ص )3(
 .212املرجع نفسه،ص )4(
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ل هو يف بعض األحيان حمير ولكنه مازجة كلّ هذه األغراض مزجا بديعيا، إنه مزج عجيب، ب
  )1("مثري للنشاط 

، *ومن النماذج احلكائية املسيلية اليت جتري أحداثها على ألسنة احليوان حكاية الذيب والقنفود
  .اليت تتميز بطرافتها ولكنها يف احلقيقة ذات مغزى أخالقي تربوي **وحكاية الذيب والضبع

لحكايات الشـعبية يف املنطقـة، انطالقـا مـن     األصناف املقدمة ل خالصة القول فإنّ
احلكايات حىت وإن وضعت هلا أصناف  هذه موضوعاا رسخت يف أذهاننا نتيجة مضموا أنّ

وأنواع تبقى دائما متشابكة و متداخلة فيما بينها والسبب أنك قد جتـد يف حكايـة الواقـع    
هزليا ويف احلكاية اهلزلية جانبا اجتماعيا االجتماعي جانبا أخالقيا، ويف احلكاية األخالقية جانبا 

  .وهكذا دواليك
وما تتفق حوله هذه احلكايات مجيعها أنها وظّفت ملعاجلة واقع اإلنسان الشعيب ملسيلي مبختلف 

  .جتلياته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .90،ص)د ت(، )د ط(نبيلة إبراهيم، مكتبة غريب، القاهرة، : احلكاية اخلرافية، نشأا، مناهج دراستها،فنيتها، ترمجة: فون دير البن )1(
 .174ص ،لحقينظر للحكاية كاملة يف امل )*(
 .199 ص ،ينظر للحكاية كاملة يف امللحق)**(
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  لدى اإلنسان الشعبي في المنطقة    وظائف الحكاية الشّعبية -رابعا
من وظائف متنوعـة داخـل   طقة املسيلة مرتبط مبا تؤديه إنّ وجود احلكاية الشعبية يف من

اتمع احلضين، فقد كانت احلكاية الشعبية يف منطقة املسيلة، وال زالت تؤدي جمموعـة مـن   
الوظائف تساهم يف تكوين الفرد وحتضريه خلوض غمار احلياة، ومواجهـة الصـعوبات الـيت    

دين احلياة سواء االقتصادية أو السياسية أو تعترض طريقه، وهذا يعين حضور احلكاية يف كلّ ميا
  ...االجتماعية

وامتالك البشر طاقة هائلة يف سرد احلكايات وتبادهلا، واستقباهلا هـو أحـد أوجـه    " 
اجتماعهم واشتراكهم يف إنشاء مجاعي لعامل منتظم ذي معىن، وعن طريق تـداول احلكايـة،   

كتابة وعنها، فإننا نستكشف معـىن احليـاة   وتوسيعها إىل حكاية عن احلكاية ، وكتابة على ال
، فاحلكاية الشعبية متثل ذلك اجلزء املهم )1("اإلنسانية ،ولعلنا خنترع ذلك املعىن إذا عز اكتشافه

  .من تراث املسيلني املعبر عن هويتهم
ومن خالل تتبعنا للحكايات املختارة يف املنطقة ومعايشتنا ألفراد اتمع الـذي تبناهـا   

حظنا تالشي بعض احلكايات يف املنطقة وبقاء بعضها، وبالتايل تالشي جزء مـن الوظـائف   ال
اجلمة اليت كانت تؤديها احلكاية سابقا، وضعف البعض اآلخر، ولكن رغم ذلك ظلت احلكاية 
الشعبية حمافظة على وجودها يف املنطقة ملا رأيناه من تأثريها القوي على أفراد اتمع املسـيلي  

ا صغارا كانوا أو كبار..  
وسنعرض فيما يلي جانبا من الوظائف اجلمة اليت كانت وال زالت تؤديها احلكاية الشعبية 

الوظيفة التعليمية التربوية ،الوظيفـة الترفيهيـة   : داخل اتمع املسيلي، واليت يأيت يف مقدمتها
  .الوظيفة النفسية، والوظيفة التثقيفية

لنوع من الوظائف ، وتدعيمه بالتحليل والتمثيل دون غريه مـن  إنّ وقوفنا عند مثل هذا ا
الوظائف األخرى، راجع بالدرجة األوىل، إىل طبيعة احلكاية الشعبية املتداولة بكثرة يف املنطقة ، 
ضف إىل ذلك جمموعة األجوبة اليت حصلناها من خالل طرحنا لإلشكال التايل على اجلماعـة  

  "الَه تحكيو ؟" سب هلجة املنطقةملاذا حتكُون؟ أو حب: الشعبية
                                                

  . 129 م، ص2001، فرباير، 1جممع األسرار، جدل احلاجة إىل احلكاية،  جملة الطريق، بريوت، ع: صبحي حديدي  )1(
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فتنوع اإلجابات سهل علينا عملية تصنيف الوظائف، حيث جتد اجلماعة الشعبية املسيلية 
يف احلكاية الشعبية وسيلة للتسلية، يف حني يراها البعض حتمل دروسا تربي من خالهلا األجيال، 

من اآلراء املختلفـة الـيت   . وغريها....احلياة أما البعض اآلخر فيجدها جمموعة قواعد تنظّم ا
  :  وعموما فوظائف احلكاية الشعبية هي.ساعدتنا يف عملنا كثريا

  :الوظيفة التعليمية التربوية -1
تربز الوظيفة التعليمية التربوية يف احلكايات الشعبية املسيلية بصورة ملفتة لالنتباه،فعـامل  

شعيب ذي األحداث املتأزمة، ومعاجلة هذا الواقع حتتم التطـرق  احلكاية الشعبية مرتبط بالواقع ال
إىل أسباب التأزم وحماولة إلغائها، فكانت احلكاية هي السباقة إىل احتواء الوضع وتصـحيحه،  

  .وكان القصاص اللسان الناطق بذلك
اظ فاجتهت احلكاية الشعبية إىل تربية النشء ، وغرس القيم االجتماعية املثالية فيه من حف

ألنّ وظيفة القص تتمثل " على العادات والتقاليد ، وانتصار للحق واخلري، ونبذ للظلم والفساد،
يف دعمه للمعتقدات، والقيم االجتماعية املوروثة، والعادات، والتقاليـد، ويف حمافظتـه علـى    

   )1( ..."استقرار النمط احلضاري
كبريين يف مرحلة من تاريخ املنطقة، لقد عرفت احلكاية الشعبية املسيلية ازدهارا ورواجا 

أال وهي مرحلة االستعمار الفرنسي، حيث أدت احلكاية الشعبية يف املنطقة دور املشجع علـى  
الثورة، كما علّمت اتمع معىن احلرية، والبطولة لذلك جند اإلنسان الشعيب املسيلي كثريا مـا  

ليت كان هلا ارتباط كبري بالـذاكرة  وا...يستحضر يف حكاياته شخصيات بطولية كعلي وعنترة
اجلماعية لسكان املنطقة، بغية تغيري الوضع املزري الذي أحدثه االستعمار وحماولة إلغائه بواسطة 

  .هذه الشخصيات البطولية
وجتدر اإلشارة هنا إىل أننا الحظنا من خالل دراستنا للحكايات املختارة بروز الوظيفـة  

فتة لالنتباه، إذ هي تعلم التحلي باألخالق الفاضلة، والتمسك بصلة التربوية التعليمية بصورة مل
  ...الرحم، والتحلي بقيم الشجاعة املثلى، وطاعة الوالدين وغريها

وقد جتلّى ذلك يف حكايات املسيلة الشعبية اليت اخترناها ، حيث جند يف حكاية ودعـة  
شاق من أجل الوصول إليهم، فهذا جناية سبعة سعى ودعة إىل البحث عن إخوا ، وحتملها امل

                                                
 .54القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، ص: عبد احلميد بورايو )1(
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يدعو املستمعني ملثل هذه احلكاية إىل التمسك بصلة الرحم وحب اإلخوة لبعضـهم الـبعض   
  .وطاعة الوالدين

ورغبة يف التأكيد على الصفات احلميدة والفاضلة ، جند احلكايات الشعبية املسيلية تتجه 
ه حب الناس وتساعده على االنتصار إىل وصف البطل بأنه شخصية فاضلة، أخالقه عالية تكسب

يتـأثرون ـده    -وخاصة األطفال منـهم -يف حياته دائما، األمر الذي يدفع املستمعني هلا، 
الشخصية، وتصبح الرغبة لديهم ملحة يف االتصاف بصفاا اليت تكسبهم الشجاعة، وحـب  

  .الناس أيضا
ئم بني اخلري والشر، والذي ينتهي يف إنّ أهم ما مييز احلكايات الشعبية املسيلية الصراع الدا

الغالب بانتصار اخلري، فمن هذا املنطلق اتسمت حكايات املنطقة بالطابع التعليمي حيث عملت 
احلكايات على االنتصار للخري، حبثّ الناس على االبتعاد عن اآلفات االجتماعية الـيت تضـر   

  .ظلم، ألنّ احلق سيظهر يف النهايةاتمع كالسحر، وتدبري املكائد، والكذب، والفساد، وال
إذ بعد أن دبر هلا النسوة مكيدة إطعامها بيض األفـاعي  " ودعة"ويتجلى ذلك يف حكاية

ومعاناا جراء هذه املكيدة، جاء يف النهاية من خيلصها من حمنتها هذه وهذا دليل على انتصـار  
ذية أختهم ومعاقبتهم إياه شر اخلري، كما أن اكتشاف اإلخوة احلقيقة، وكشفهم للمتسبب يف أ

  .العقاب، دليل على انتصار اخلري أيضا
يف نفس املصب، ألا تعاقب زوجة األب وابنتها العـوراء  " بقرة اليتامى" وتصب حكاية

وتكافئ البطلة وأخيها بالنجاة من املوت، وهذه احلكايات تؤكد اية الطّيب واية الشـرير،  
  .خلري وجتنب الشراألمر الذي حيثنا على فعل ا

كما تتسم حكايات املنطقة بالطابع النقدي ذي الغاية التعليمية، فهي تربز عيوب اتمع 
فاحلكاية الشعبية "وآفاته االجتماعية كالغدر واخليانة والنميمة، وحتاول إصالحها بشىت الطرق، 

بعض القيم اإلجيابية ال تم بإبراز العيوب األخالقية فحسب، لكنها تشري من ناحية أخرى إىل 
اليت يراها الشعب من وجهه نظره مؤدية إىل احلياة اهلادئة اليت ميكن أن يعيشها الفرد يف تفـاؤل  

  )1(" تام

                                                
 .175ية إىل الواقعية، صقصصنا الشعيب من الرومانس: نبيلة إبراهيم )1(
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لقد كانت احلكاية الشعبية دستورا للمسيليني ،نظم حيام، ووجهها الوجهة الصحيحة 
محلت " ثبت ذلك، فاحلكاية الشعبيةبقوانينها الصارمة اليت أبدعتها الفطرة الشعبية، ألن الواقع ي

التوجيهات واإلشارات إىل السبل املثلى يف احلكم والبقاء، ودعت إىل التعـارف والسـعي إىل   
  )1( ....اخلري والبعد عن الشر

فقد يستصغرها البعض، ويراها البعض اآلخر مضيعة للوقت، ال وظيفة هلا، لكننا جند فعال 
أين وسائل اإلعالم منعدمة لسلّمنا بأمهية هذا الفن الشعيب، . الوراءبأننا لو عدنا بالزمن قليال إىل

  . ودوره الفعال داخل اتمع احلضين

  : الوظيفة الترفيهية -2
متثّل احلكاية الشعبية يف منطقة املسيلة وسيلة هامة من وسائل الترفيه، إذ أنّ أوقات الفراغ 

 املنطقة، حتمتا عليه التوجه إىل مثل هـذا الفـن   الطويلة وروتني احلياة لدى اإلنسان الشعيب يف
فاحلكاية الشعبية قد سامهت بدور فعال يف إسـعاد  " حىت حيقّق من خالله املتعة والراحة النفسية

اإلنسان منذ أقدم العصور، فساعدته على قضاء أوقات الفراغ اململة الطويلـة، فقـد كانـت    
تمتع يف نشوة وفرح ورغبـة وشـوق وسـعادة    العائالت جتلس ساعات فراغها وقبل النوم لل

وطمأنينة لتستمع إىل احلكايات الشعبية املمتعة احلافلة باألحداث املثرية والنـوادر والطرائـق   
  )2(".املسلية 

لقد ساعدنا عملنا امليداين يف رصد جمموعة من اآلراء املختلفة لسكان املنطقـة بعـد أن   
ستماعهم للحكايات الشعبية، فكانت الردود خمتلفـة  طرحنا عليهم اإلشكالية املتعلقة بسبب ا

  "باه حنّّيو على رواحنا " أمهها ما قالته لنا إحدى السيدات وباللهجة احمللية للمنطقة
الفصحى، وقد أكـدت لنـا   " حىت نروح عن أنفسنا" فهذه العبارة احمللية تقابلها عبارة 

االستماع ملثل هذه احلكايات الشعبية، إذ أا تقـوم  سبب نزوع اإلنسان الشعيب يف املنطقة إىل 
بوظيفة هامة جدا من تسلية للراوي واملستمع معا، والترويح عنهما، فعملية مجعنا للحكايـات  
الشعبية، قادتنا إىل أن أهل املنطقة يروون احلكايات يف أوقات فراغهم بعد انتهائهم من العمـل  

  .شتاء الباردة الطويلة أين تروى احلكايات املُسلّية اجلميلة كما حيلو السمر  أيضا يف ليايل ال

                                                
 .31دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية يف منطقة اجلنوب اجلزائري ،ص: ثريا التيجاين )1(
 .23، ص1980، 1احلكايات الشعبية، دار ابن خلدون، بريوت، ط: حممد أمحد شهاب )2(
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وكثريا ما تكون احلكايات املسيلية تدور حول موضوعات البخل، والفقر واملكر واخلداع 
واحليلة، وغالبا ما تؤديها شخصيات معروفة كشخصية جحا مثال  الذي قدمنا لـه منوذجـا ،   

دم بقالب هزيل مفرح،كما هو احلال يف حكاية القنفـود  وتق. كما تؤدى على ألسنة احليوانات
والذيب،اليت مثّلت منوذجا للمكر واحليلة املتفشيني يف اتمع املسيلي يف ذلك الوقت، فاختـار  
اإلنسان الشعيب يف املنطقة اللجوء إىل احلكاية الشعبية بشخصياا اهلزليـة واحليوانيـة، بـدل    

موقعا آمن يسمح بارتيـاد األعمـاق   "وجد يف  احلكاية  التصريح بالشخصيات احلقيقية ألنه
وكشف املستور وهتك التنميطات والثوابت الكربى، املتفق على رسوخها يف وجـدان األمـة   
وتارخيها، ولعلنا بذلك نشبع حاجة خفية إىل ممارسة ذلك اهلتك، ونستهل القيام به يف احلكاية 

ط يف احلكاية وحدها، متاما كما نفعل يف التجريب ألننا إمنا منارس اهلتك يف مستوى اإلمكان فق
  )1("اآلمن على نفوس حكائية ال تقيم يف العامل احلقيقي بل يف احلكاية

ويظهر الطابع الترفيهي يف احلكايات املختلفة اليت متّ اختيارها، من خالل بعض الصيغ اليت 
السامع، وتثري إعجابه، بل وتؤدي إىل إضحاكه مثل لفظة ست وت يف احلكايتني باإلضـافة  تشد

إىل العبارات املسجوعة اليت تستهوي األذن مساعها، واجلوانب الغريبة املتعلقة بأشياء ومواضـيع  
  .خيالية يستحيل حتقيقها يف الواقع

من احملتمـل أن تكـون   ...نوع الوظيفة اليت تؤديها احلكاية للفرد واجلماعة" عموما فإن
  )2("عاطفي يظل مشدودا بني الراوي واملتلقي وهو ارتباط....التسلية واملتعة

فإنّ تراجع فن احلكاية الشعبية يف منطقة املسيلة، كان بطبيعة احلال سببا , خالصة القول
يف تراجع وظائفها، عدا بعض احلكايات املنتشرة هنا وهناك، واليت يتم تداوهلا يف قرى املنطقـة  

  .ال غري احملافظة لتكون باعثا على املتعة والتسلية
  
  
  
  

                                                
 .131جممع األسرار، جدل احلاجة إىل احلكاية، جملة الطريق،ص: صبحي حديدي )1(
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  : الوظيفة النفسية  -3
حضيت احلكاية الشعبية باهتمامات الباحثني والدارسني من خمتلف االجتاهات واملذاهب 
وعلى رأسهم االجتاه النفساين، حيث يذهب فرويد وأنصاره إىل تفسري احلكايات الشعبية على 

حالم كانت أصال يف نشأة كـثري  تعبري عن أحالم الرغبات املكبوتة إذ يف اعتقادهم أن األ"أنها 
  .)1("أو الوقائع اليت جندها اآلن يف احلكايات الشعبية ثمن األحدا

إنّ هذا التعريف يحيلنا إىل جانب آخر يف احلكاية الشعبية جد هام مـرتبط بالوظيفـة   
  .النفسية اليت تؤديها يف املنطقة

وحيد الذي استطاع أن يهرب إليه فقد مثّلت احلكاية الشعبية لإلنسان املسيلي املتنفس ال
ليخلق فيه لنفسه عاملًا مثاليا،خاليا من كل العوائق اليت حتده من حتقيق ذاته،ألن احلكاية الشعبية 

تلبية احلاجات النفسية والبيولوجية للفرد، وتنمية سيكولوجيته، والتنفيس عن " تسعى دوما إىل 
مكن من ممارستها يف الواقع نظرا لكوا تتعارض مع مكبوتاته اجلنسية، وحتقيق رغباته اليت ال يت

قيم جمتمعه، أو أا خترج عن نطاق حدود قدرته الذاتية احملدودة بطبيعة البشـرية، وبالزمـان   
  )2( "واملكان،وكذلك حتقيقا مليوله ونزعاته يف حتقيق اخلري املطلق

ي الشخصيات املتنوعة الـيت  إنّ احلكاية الشعبية يف منطقة املسيلة تزخر باخليال الواسع ذ
أبدعها اإلنسان الشعيب، وأسند إليها أدوارا هي يف احلقيقة نابعة عن رغبات مكبوتة وحاجات 
دفينة، إذ الحظنا أثناء مجعنا للحكايات الشعبية من منطقة البحث ، تلك العبارات اليت ترتسم 

يف الواقع كتلك الصـورة  على وجه الراوي، واليت تعبر عن أحالم ورغبات عجز عن حتقيقها 
اليت يرمسها للفتاة اليت يتمناها واليت تسيطر على كل أحالمه، فنظرا خلصوصية املنطقة،وطبيعتها 
احملافظة يعجز اإلنسان الشعيب املسيلي عن البوح مبثل هذه األمور، فيتجه إىل احلكاية الشـعبية،  

وغريها من الصـفات الـيت   ...ةويرمسها ، فتكون  ذات  قامة طويلة وشعر أسود وعيون واسع
يتمناها، يف فتاته، وغالبا ما يسند إليها دور البطولة كما يف حكايات اجلازية ولوجنـة والفتـاة   

  .اليتيمة يف بقرة ليتامى 

                                                
 .134دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية يف منطقة اجلنوب اجلزائري، ص: ثريا التيجاين )1(
 .55القصص الشعيب يف منطقة بسكرة، دراسة ميدانية،ص: عبد احلميد بورايو )2(
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والعيش معه أو  يرسم هلا النهاية السعيدة واليت تكون غالبا مرتبطة بالزواج من البطلكما 
  .االرتقاء إىل األحسن 

قر من الظواهر االجتماعية، األكثر شيوعا يف املنطقة،واليت عان منها اإلنسـان  ويعترب الف
فاجته الشعيب املسيلي وجترع ويالا، بل وسعى إىل تغيري الوضع إىل األحسن، ولكنه مل يستطع 

إىل عامل آخر هو عامل احلكاية الشعبية، وأخذ يعبر عن أحالمه ورغباته املكبوتة أيضا، ويرسـم  
صورة البيت الذي يشتهيه من خالله توفره على عصا سحرية أو فانوس سحري حيقّق له لنفسه 

كل ما يتمناه، من قصر فاخر، وخدم وحشم، ومأكوالت متنوعة وحيوانات خمتلفة من أبقـار  
  .وغريها....وأحصنة

كما أن حنني اإلنسان الشعيب يف املنطقة إىل أيام الشباب، ورغبته يف عودا يدفعـه إىل  
  .لجوء إىل عامل احلكاية الشعبية وحتقيق رغبته يف ذلك العاملال

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن األطفال يف منطقة املسيلة هم الفئة األكثر إقباال على االستماع 
للحكايات اخلرافية سابقا، حيث يفسر الباحثون النفسانيون سر هذا اإلقبال ملا جيده فيها هؤالء 

ي عن طريق األفعال واملواقف واملشاهد والصور عمـا يعانونـه مـن    تعبري رمز" األطفال من
حتوالت وصراعات ذات طبيعة نفسية، سواء منها ما يتعلّق باجلانب الفردي، املوضوع األثـري  
لعلم النفس الفرويدي، أو ماله عالقة باألمناط األصلية املوروثة عن الطفولة البشرية واملختزنة يف 

   )1(" ضوع املفضل لعلم النفس اليونغيالالوعي اجلمعي، املو
إنّ الوظيفة النفسية للحكاية الشعبية يف منطقة املسيلة، هي يف احلقيقة وظيفة عالجيـة          

حلالة إنسان املنطقة، يف خمتلف مراحل عمره، وهي مرتبطة أساسا برغباته وميولـه وأحالمـه   
وسيلة لتحديد نشاط وجودنـا الـذي    إذ للقصة وظيفة عالجية تربوية وهي" وطريقة إشباعها

تكمن أمهيته يف الفعالية واخليال يف نفس الوقت، نعم فالوظيفة العالجية للقصة واضحة وضوح 
الشمس ألنها تعترب عملية متثيل يف اتمع مهما كانت الظروف، ألا دئ وتصفي النفـوس،  

  .)2(" وبذلك نتمكن من إشباع الرغبات املكبوتة 

                                                
 .109البطل امللحمي والبطلة الضحية يف األدب الشفوي اجلزائري،ص: بورايوعبد احلميد  )1(
 .83دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية يف اجلنوب اجلزائري،ص: ثريا التيجاين )2(
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ول فإنّ احلكاية الشعبية قد أدت دورا مهما يف الترويح عن اجلماعة الشعبية يف خالصة الق
منطقة املسيلة، كما كانت دافعة للشعور بامللل، خاصة يف أوقات الفراغ، لذلك جند اإلنسـان  

  .الشعيب املسيلي يلجأ إليها، ألنه جيد فيها موطنا للمتعة والراحة النفسية املطلقة 

  : ثقيفية تالوظيفة ال -4
يرتبط وجود الثقافة الشعبية يف منطقة املسيلة، بوجود احلكاية الشعبية فيها، وانتشارها يف 

  .أوساطها
فاحلكاية الشعبية تساهم يف تثقيف الفرد املسيلي، بشىت الطرق والوسائل، ألا حتمل إليه 

بعض األعمـال املمارسـة   حضارة السابقني وثقافتهم سواء املادية املتمثلة يف امللبس واملأكل و
آنذاك، أو املعنوية كاملعتقدات والعادات، لذلك جند احلكاية الشعبية متثّل مصدرا ثقافيا ألهـل  

  .املنطقة يعج بالقواعد األخالقية والقيم املثلى اليت تنري هلم طريقهم إن تبنوها
ب متعددة لثقافة أهل إنّ النماذج احلكائية اليت وقع عليها اختيارنا لدراستها، حتمل جوان

املنطقة، فجانب الثقافة املادية ميثّله اللباس مثال كالربنوس املذكور يف حكاييت  بقرة ليتـامى، و  
مشسه وغالم الليل، إذ نفهم من خالهلما أن الرجل يف املنطقة معروف بارتدائه الربنوس الـذي  

  .يصنع من الصوف
تمثّلة يف وسيلة احلصول علـى الـدقيق   كما ذكرت احلكايات بعض العادات التقليدية امل

وهي املطحنة احلجرية أو الرحى، واليت ال تزال إىل يومنا هذا تستعمل يف رحي القمح والشعري 
كما تعكس احلكايات الشعبية، جانبا من األكالت الشعبية املنتشرة يف املنطقة سابقا كالقلية يف 

عرف يف املنطقة بالكسرة وهي مجيعهـا  حكاية بقرة ليتامى،والكسكس، واخلرب العريب الذي ي
  .أكالت شعبية مشهورة يف املنطقة 

كما ترسم لنا احلكايات املختارة صورا لبعض املمارسات واألشغال اليدوية يف منطقـة  
املسيلية كصناعة الصوف ورعي الغنم والبقر، وحتضري األطعمة، وجلب احلطب و غريها مـن  

ة ألهل املنطقة احملافظني، الذين يرفضون اختالط نسـائهم  املمارسات اليت تعكس احلياة احلقيق
بالرجال األجانب وهو ما تعكسه حكاية ودعة جناية سبعة يف موضع حـديثها مـع الصـياد    
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الفارس، من وراء حجاب، وهذا يدلّ على أصالة املرأة يف املنطقة اليت ترىب على مـا يسـمى   
  .)*(باحلجبة

وظيفـة  " ة يف املنطقة ارتبطت باإلنسان الشعيب لتؤديخالصة القول فإنّ احلكاية الشعبي
التثقيف للفرد واجلمهور ألن احلكاية ترتبط بالقيم املعنوية للحضارة، وتـرتبط بالتصـورات   

   )1("واملعتقدات
عموما فإن الوظائف اليت ذكرناها مجيعا، هي يف احلقيقة متداخلة فيما بينها، ألنّ القصـة  

سية لدى مجاعة يف حني تؤدي دورا تعليميا تربويا لـدى مجاعـة   الواحدة قد تؤدي وظيفة نف
أخرى، وقد تكون باعثا على التسلية واملتعة لدى مجاعة ثالثة، وقد تؤدي مجيع الوظـائف يف  
حلظة واحدة لدى مجاعة رابعة، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على األبعاد اخلفية للحكاية 

   .الشعبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
فظة،وعلى هذا األساس يتم ، خلصوصية املنطقة وعاداا وتقاليدها احملاة يف املنطقة تتستر وال تبدي نفسها للغريبأرفامل السترة: احلجبة  )*(

  . اختيارها للزواج
 .39املرجع السابق،ص: ثريا التيجاين )1(
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  الفصل الثالث
الجانب التطبیقي 
  للحكایة الشعبیة

  
  :مدخـل

  .الجانب الفني للحكایة الشعبیة -أوال
  .الشخصیة في الحكایة الشعبیة  - ثانیا
  .الزمن في الحكایة الشعبیة -ثالثا
  .المكان في الحكایة الشعبیة -رابعا
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  :مدخـل
  ـ متكامل األجزاء، تتألف  احلكاية الشعبية هيكل فين ة، من جمموعة وسائل فنية ومجالي

  .األخرى مميزة جعلتها تنفرد عن سائر فنون األدب الشعيب
أن حماولة ضبط مفهوم هلـا   ذي سارت به احلكاية الشعبية، إالّلكن رغم التميز الفين ال  

شكال فنيا حمددا، بـل خيتلـف   إىل كوا ال حتمل  )1(لة إبراهيميفيه نوع من الصعوبة ترجعه نب
  .من حكاية ألخرى خالف احلكاية اخلرافية شكلها

جناح احلكاية الشعبية مرتبط بنص احلكاية وفكرته أوال، وحباكيهـا   لقد أشرنا سالفا أنّ  
ثانيا، إذ أن لكل حاك أو راوٍ وسائله وفنونه اخلاصة يف جذب انتباه املتلقني، سواء كان ذلـك  

  .جيمع بني الوسيلتني باللفظ أو عن طريق تعابري الوجه، ويف بعض األحيان
طالعنا على عينة من احلكايات الشعبية يف منطقة البحث املسيلة أرسى يف أذهاننـا  اإنّ   

سم باملوحد، حيث تشـترك اجلماعـة الشـعبية يف    صورة هليكل احلكاية اخلارجي، والذي يت
على  تدل على أن الراوي، قد ابتدأ حكيه هذه الصيغة وردت مشتركةاستعمال صيغة متهيدية 

  :صورتني
لكالم غري بالصالة على النيب  لىا حيماسم اهللا بديت وعلى النيب صليت وب:"منهم من يقول  -

 ."األنامخري 

ما مـا جيتـك، يقولـوا كـاين      حاجيتك ما جيتك، لو كان ما هو:"ومنهم من يقول  -
  ..وهكذا يبدأ الراوي يف سرد أحداث حكايته املتبقية..." بكري

التمهيدية األوىل، نالحظ عليها، مسحة دينية إسالمية مرتبطة بذكر وبالعودة إىل الصيغة 
  .اسم اهللا، وافتتاح الس به، وبالتحبيب يف شخص الرسول، والدعوة إىل الصالة عليه

  :ة الثانية فتتألف من ثالث مقاطع هييغأما الص
  .، أي أحاكيك مبا جئتك به"ا جيتكمبحاجيتك " -

مه الراوي على هيئـة لغـز، أي   ، والذي يقد"ما جيتك ماهو كان مالو:"أما املقطع الثاين  -
 .نلوالمها ما أتيتك، وجوابه الرجال

                                                
  .119أشكال التعبري يف األدب الشعيب، ص: يلة إبراهيمبن (1)
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كان يف :"تقابله يف اللّغة العربية الفصحى صيغة ف، "يقولوا كاين بكري:"ع الثالث أما املقط -
  ".قدمي الزمان

يصل إىل  ليسرد بعد ذلك الراوي كلّ أحداث احلكاية الشعبية إمجاال وتفصيال، إىل أن
ايتها، فيتوقف عند ما يى بالصيغة اخلتاميةسم.  

والـيت تعكـس   " لنـا ڤهذا ما مسعنا وهذا ما "حيث خيتار بعض الرواة املسيليني صيغة 
جانبني مهمني، األول مرتبط بطريقة تناقل احلكاية الشعبية يف املنطقة واليت تعتمد على السماع 

  ).هذا ما مسعنا(واملشافهة 
نقـل األخبـار    لىيف شخص الراوي، والقائمة عاألمانة العلمية املتوفرة  متثله ،والثاين

  ).وهذا ما قلنا(واحلوادث بكل مصداقية حيث تعكسها عبارة 
 وآخـرون " قصتنا كملت والعيون ذبلـت :"وخيتار بعض الرواة صيغا مسلية كقوهلم 

الرواة يف حني يفضل بعض بالصالة على النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم فقط،يفضلون ختامها 
ترك اال مفتوحا لتواصل تأثري األحداث النهائية للحكاية الشعبية، باالستغناء ائيا عن الصيغة 
اخلتامية، وبذلك يكونون قد حققوا للجماعة الشعبية غايتها يف فوز البطل وانتصار احلق واخلري 

  .على الباطل والشر
ارجي إن صح التعبري يقابله يف اللّغة العربيـة مـا   عموما فإن هيكل احلكاية الشعبية اخل

  ).املقدمة، العرض، اخلامتة(يسمى باملنهجية التقليدية 
 حيث تتوافق املقدمة مع ما يسمى الصيغة التمهيدية يف احلكاية الشعبية. 

 وأما العرض فيتوافق وكل األحداث اجلارية واليت تؤلف نص احلكاية. 

 صيغة اخلتامية للحكاية الشعبيةيف حني أن اخلامتة تتوافق وال.  
إنّ امللفت لالنتباه هو ذلك التقارب بني نص احلكاية الشعبية، ونص الرواية والقصـة،  

ضف إىل ذلك البعد ) الرواية واحلكاية(خاصة ما يتعلق منه بتكامل التطور املنهجي بني النوعني 
  .والسرد واحلوار الفين بني احلكاية الشعبية والسرد القصصي القائم على الوصف
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هلذا مسحت لنا الفرصة بضبط نصوص بعض احلكايات الشعبية املسيلية لدراستها بطريقة 
لغتها القائمة على الوصف والسرد واحلوار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى  فنية وصفية، متس

  .عنصري الشخصيات واحليزين الزماين واملكاين فيها
نحاول فيما يلي تقدمي ملخص لبعض احلكايات الـيت  وقبل أن نلج إىل دراستنا الفنية س

  .ستطبق عليها الدراسة
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  :ملخص لبعض الحكايات الشعبية في المنطقة
 :ملخص حكاية مشسة وغالم الليل

) 2(بعمل خـارق،   تقوم كلّ واحدة منهنتزوج امللك من سبعة نساء شريطة أن ) 1(
) 3(بإجنـاب طفلـني،    تهخارق عدا السابعة اليت تعهدالزوجات الستة يف القيام بعمل  تفشل

وت تإخفاء س) 4(قيق أمنية اإلجناب، املرأة السابعة، وحتلن دون حتب، تومبعونة ستتكيد النسوة 
رمي احلقيبة يف البحـر والتنكيـل   ) 5(للطفلني بعد والدما يف احلقيبة واستبداهلما حبيوانني، 

يعـرف  ) 7(الولـدين،   قيبة ويأخذها معه إىل بيته ويتبىنأحد الصيادين جيد احل) 6(بالزوجة، 
) 9(بحث عن أبويه، ي مثمجيل الصياد،  عمل الولد على ردي) 8(الولدان أما ليسا ابنا الصياد، 

يعطيهما عصا سحرية ليستقرا  خيلتقيان بشي ميضي الولدان دون معرفة مقصدمها، ويف طريقهما
ذي يعيشان فيه وتطمع يف القصر ال تتدركهما ستو) 10(دون معرفة ذلك، يف أرض والدمها 

ة حيـل  عـد  تحتيك ستو) 11(ستيالء على القصر، مثّ تبدأ يف التخطيط للقضاء عليهما واال
حضار امرأة تدعى جازية والزواج ـا  إل للقضاء على الفىت دون جدوى، فتدفعه إىل الذهاب

) 13(ذكاء ويتزوج ا، إحضار جازية بيتمكن الفىت من ) 12(وذلك لصعوبة الوصول إليها، 
تنجوا عائلة الفـىت  ) 14(هم وحتاول تسميمهم، تموقدم على عزيف مكائدها فت تتواصل ستوت

من السم بفضل فطنة جازية وتقوم بدعوم هي األخرى شريطة إحضار كلّ شخص موجـود  
احلقيقة اليت كانـت  ث وسرد القصص قاصدة إبراز يف البيت، أثناء العشاء تبدأ جازية بالتحد

تظهر احلقيقة على يـد  ) 16(ن للسلطان أن القصة اليت مسعها متعلقة به، يتبي) 15(تعلم ا، 
والنسوة على يـد   تعاقب ستوت) 17(وغالم الليل،  مشسةجازية اليت تعترف للسلطان حبقيقة 

  .السلطان عقابا شديدا
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  :ملخص حكاية ودعة جناية سبعة
كرب األوالد وقرروا مغـادرة  ) 2(الد ذكور ومل ترزق بالبنات، كان ألم سبعة أو) 1(

األم بنتا فأرسلت اخلادمة لتخـربهم   تبأجن) 3(البيت وأقرنوا عودم إليه بإجناب أمهم لبنت، 
كربت الطفلة وأصـبحوا  ) 4(فت احلقيقة وهكذا مل يرجع األوالد، بالبشرى لكن ستوت زي

تقرر ) 5(بالقصة،  أمهاالبنت عن هذه التسمية فأخربا  ناية سبعة، استفسرتجيلقبوا بودعة 
أنها  تستوفتدعي وت واخلادمات يكدن هلا كيدا عظيما إخوا لكن ستعن ودعة الرحيل حبثا 

ـ  األيام و متر) 6(ادمة، إىل خودعة  أختهم يف حني تتحول ة عنـد إخوـا   ودعة هي اخلادم
علـى تقصـي    يعمل األخ) 7(ا أختهم احلقيقية، شف ألخيها األكرب بأوزوجام إىل أن تك

تـدبر  ) 9(يتأكد من أن ودعة هي أخته فيعيدها إىل مكانتـها،  ) 8(احلقيقة مبساعدة املدبر، 
طرد ودعـة مـن   ت) 10(ها بيض األفاعي دون علمها، ستوت والنسوة مكيدة لودعة فيطعمو

زمن على األخوة، وتسوء حاهلم جيور ال) 12(ينقذها الصياد الفارس ويتزوجها، ) 11(املنزل، 
تتعرف ودعـة عليـه   ) 13(ا كطالب للمعونة، وبالصدفة ينزل يف بيت ودعة واحد من إخو

ختـرب  ) 15(األخ يف األمر فريجع إىل بيت أخته قصد التأكد،  يشك) 14(وتتربع له بسخاء، 
ودعـة  يعاقب اإلخوة ستوت واخلادمات بقسوة تعـيش  ) 16(ودعة زوجها وأخاها بالقصة، 

  .سعادة وهناءيف وسط إخوا 
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  ملخص حكاية الذيب والقنفود
ا حيل الذئب مائة وواحد، أم) 2(وحتاورا عن عدد حيلهما،  دالتقى الذئب والقنف) 1(

داخل البئر،  دقدرته ويلقي بالقنفيغتر الذئب بنفسه و) 3(فال ميلك سوى حيلة واحدة،  دالقنف
ـ ) 5(يه من قعر البئر، اليت ستنجعن حيلته الوحيدة  ديبحث القنف) 4( أصـواتا   ديصدر القنف

يسمع الذئب األصـوات  ) 6(دا ا أصوات املاشية ونداءات الباعة يف سوق املاشية، كثرية مقلّ
ـ ) 8(اقه به، عن كيفية حل ديسأل الذئب القنف) 7(يه احليلة، ي علوقها فتنطويصد  ديبلغ القنف

من الـذئب   ديسخر القنف) 9(لذئب داخل البئر، رجا واخا دلذئب بالطريقة اليت تنتهي بالقنفا
  .ها تنجيهويدعوه إىل استحضار حيلة من املائة وواحد اليت ميلكها علّ
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  الفني للحكاية الشعبية  الجانب -الوّ أ
  :الوصـف -1

ت املاضية، وذلك للـدور البـارز   لقد عرفت احلكاية الشعبية أمهية بالغة خالل السنوا  
ذي لعبته يف تصوير اإلنسان ووجوده يف الكون، باإلضافة إىل دورهـا يف حتديـد خلجاتـه    ال

الشعورية والفكرية وتلبية احتياجاته اجلمالية والذوقية، لذلك عت من الفنون األكثر اتصـاال  د
اإلنسان وتصويرا ملختلف الوقائع واألحداث اليت يعيشها يوميا، ويرجع هذا إىل توفرهـا   ةحبيا
  .لى وسائل فنية ومجالية خاصة تنفرد ا عن سائر الفنون الشعبية األخرىع

ـ يبدأ يف بناء عامله اخلاص الّذي إنّ الراوي أو احلاكي عندما    وف يضـع يف إطـاره   س
لق صورا جمازية هلـذا  ختنا من الكلمات اليت ضع عاملا مكوالشخصيات مثّ يسقط عليه الزمن ي

  .بفضل تقنية أال وهي الوصفالعامل ويتمكن من هذا الفعل 
ولكن على الرغم من تداول الناس ملفهوم الوصف وتعاملهم معـه ومعايشـتهم إيـاه      

إبداعيا، إال أن الّذين فكروا فيه معرفيا وتوقفوا لديه اصطالحيا هم قليل، فالوصف يف الوجهـة  
  )1(".وصف الشيء حبليته ونعته"املعجمية هو 

ية التجسيد واإلبراز واإلظهار، حيث كان يقال قاشتقاالوصف من الوجهة بينما يعين ال  
  )2(".قد وصف الثوب اجلسم إذا من عليه ومل يستره:"

السـرد، بـل يتـداخالن فيمـا     كثريا ما يرتبط مصطلح الوصف مبصطلح آخر هو   
ألن الوصف أصل يف اإلبداع، والسرد جمرد مظهر أو تقنية، من أجل ذلك فإنّ السـرد  "بينهما،
يظهر حتى يتمازج مع الوصف متازجا طبيعيا، وحيث حيضر الوصف يضعف السـرد   ال يكاد

  )3(".ترويف
    

  

                                                
  .35ص11جلسان العرب، : ابن منظور (1)
  .292صم ،2004، 1ة،بريوت،طعبد احلميد هنداوي،املكتبة العصري:تالعمدة، يف حماسن الشعر وآدابه ونقده،: ابن رشيق (2)
  م   1993 ،)ط.د(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،)حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية مجال بغداد(ألف ليلة وليلة : عبد املالك مرتاض (3)

  .86ص        
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تجه إىل حماولة التمييـز  جريار جينات ي داخل احلاصل بني الوصف والسرد جعلإنّ الت

نّ األمر يرجـع  أ:"هما، يقول فيها ند طبيعة كلّ ميستخلص يف النهاية نتيجة مهمة حتدبينهما و
إىل أن األشياء ميكنها أن توجد بدون حركة، ولكـن احلركـة ال توجـد بـدون     دون شك 

  )1(".أشياء
سواء بطريقة متداخلـة أو   –كلّ حكي يتضمن :"مثّ يتجه إىل حتديد الوصف يف قوله   

أصنافا من التشخيص ألعمال أو أحداث تكون ما يوصـف بالتحديـد    -التغري ةبنسب شديد
تضمن من جهة أخرى تشخيصا لألشياء أو لألشخاص هذا من جهة، وي Narrationسردا 

  )2(".وهذا ما ندعوه يف يومنا هذا وصفا
فالوصف إذن تقنية تعبريية تعتمد على تصوير األشياء يف مظهرها احلسي بل واملعنـوي    

أيضا ويقدمها للعني، وا ينقل الراوي مستمعيه إىل عامل حكايته، فتتضح معامله وكأنه يـراه أو  
  .يعيش فيه
إنّ الوصف يف حكاياتنا الشعبية قليل، حبيث يكتفي السارد بإعطاء وصف للشخصـية    

كما نال من خالل ما مييزها من صفات سواء جسدية أو خلقية، وال يتعداها إىل تفاصيل أكثر، 
إذ استطاع احلاكي وبواسطته أن حيـدد  املكان بأنواعه جانبا من الوصف يف احلكايات الشعبية 

الّذي تعيش فيه الشخصيات، بل وخلق عاملا جديدا مستقال له خصائصه الفنيـة   العامل احلسي
الوصف هو أداة  فإذا كان السرد يشكل أداة احلركة الزمنية يف احلكي، فإنّ",اليت متيزه عن غريه 

  )3( ...".تشكل صورة املكان
" م الليـل وغال ةمشس"وبالعودة إىل حكاياتنا الشعبية جند أن مواطن الوصف يف حكاية   

خوص ووصف شمتنوعة بني وصف ال" دالذيب والقنفو"وحكاية " اية سبعةودعة جن"وحكاية 
األماكن واألشياء، وميكن احلكم على هذا الوصف بأن مقاطعه قليلة يف احلكايات الثالثة، ضف 

  .إىل ذلك أنه وصف جممل ال تفصيل فيه عدا القليل النادر

                                                
  .78، صم2،1993والنشر والتوزيع، بريوت، ط يف منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب للطباعة يبنية النص السرد: مداينحلمحيد  (1)
  .78، صاملرجع نفسه (2)
  .80املرجع نفسه، ص (3)
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ويف الليلة املنتظرة :"يصف احلاكي الطفلني بقوله " يلمشسة وغالم الل"فمثال يف حكاية   
  ".وضعت املرأة طفلني ذكر وأنثى ويف رأسيهما قرون فضة وذهب

  خصيات احملرجاء صياد عجوز :"...كة ألحداث احلكاية بدًء بالصياد مثّ يصف باقي الش
تهما الطفلني بعبارة حلقيبة ورؤيمثّ ينتقل إىل وصف داخلي حلالة الزوجني بعد فتحهما ا" ليصطاد

فعاد الصياد حزينا إىل :"ووصف حالة الصياد بعد عودته من السوق قائال " ففرحا فرحا شديدا"
  ...".بيته

وصف الولـدان بعـد   " مشسة وغالم الليل"ومن مواطن الوصف اخلارجي يف حكاية   
  ".اوصارت البنت فتاة شابة مجيلة والولد صبيا يافع:"كربمها دون تفجري التفاصيل 

مثّ ينتقل إىل نوع آخر من الوصف ناتج عن حتوالت كثرية، وفيه نوع من احلركة هـو    
ل احلصـان  ويف تلك اللحظة حتو:"ليهودي بن وصف للهيئات اليت حتول إليها غالم الليل وابن 

مث حتول غالم ...وحتول إىل مسكة كبرية تريد أكل السمكة الصغرية...إىل مسكة جتري يف الوادي
فتحول غالم الليل إىل خـامت يف  ...بن ليهودي إىل عقاب ابن إىل طائر يف السماء، فتحولالليل 

فتحولت العجـوز إىل ديـك، ينقـر حبـات      ...فتحول إىل حبة رمان متناثرة...أصبع أخته
  ". فتحولت إىل سكني ذبح الديك...الرمان

ـ اذي كاية، شخصية الشيخ الوصفها يف احل ومن الشخصيات اليت متّ   اه األخـوان  لتق
إال أنهم جاؤوا يف الغد :"، وشخصية األم يف اية احلكاية "فالتقيا شيخا كبريا يلبس األبيض:"

  ".ومل حيضروا معهم أم األوالد اليت تعيش مع احليوانات
هامة على املعىن يف حد  لت يف احلقيقة دالالت جدعموما فإن هذه املقاطع الوصفية شكّ  

بالوقار واحلشمة والثبـات  لتصريح به، كداللة اللباس األبيض اليت توحي ذاته دون احلاجة إىل ا
وما حتمله مـن دالالت املعانـاة والتـهميش    " اليت تعيش مع احليوانات"نية، وعبارة وحسن ال

  .والظلم
نوعا آخر من الوصف وهو وصف األماكن " مشسة وغالم الليل"كما نلمح يف حكاية   

 وز وزوجته بعد دخول االبـنني إليـه   وصف بيت الصياد العجواألشياء، أما األول فنجده يف
  ...".فإذا بالدار متتلئ ضياًءا:"
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غرس غـالم الليـل العصـا    :"...ووصف قصر األخوين مشسة وغالم الليل يف قوله   
  ...".السحرية يف األرض فتحولت إىل قصر زجاجي يشع ضياًءا

مجلة من األشياء الـيت طلبتـها   أما وصف األشياء فنجد مواطنه يف احلكاية من خالل   
التفاح اللي يفـوح، اللـي يـرد الـروح، ويرجـع الشـايب       :"وت من جازية يف قوهلا ست

يب جازية اللي تصـوم  جيينقصوا ...بل مربوط بشالغم الصيدحليب اللبة يف جلد الش...شباب
  ...".عام وتفطر عام

  ".ا باحللي واجلواهر الثمينةفقام غالم الليل بصنع عربة ومأله:"ويف وصف عربة غالم الليل
  :ليي اموباالنتقال إىل احلكايتني املتبقيتني ميكن أن نلخص مواطن الوصف فيهما ك

فقد افتتحها احلاكي بتصوير جممل لعائلة ميسورة مؤلفة  "ودعة جناية سبعة"أما حكاية   
  .من أم وزوجها وسبعة أبناء ذكور

اليت غمرا السعادة بعد حتقيـق أمنيتـها    ينتقل احلاكي إىل تقدمي صورة عن حالة األم  
  ".وضعت األم محلها وكانت بنتا ففرحت األم:"وإجناا لبنت 

تقدمي وصف لبعض الشخصيات وذلك حسـب ورودهـا يف   ى بعد ذلك احلاكي يتولّ  
 لكن اخلادمة الشريرة أبت أن تبلغهم:"احلكاية كشخصية اخلادمة اليت وصفها بالشريرة يف قوله 

ومرت السـنني وأصـبحت   :"شخصية ودعة اليت متثل الشخصية احملورية يف احلكاية و" احلقيقة
  ".البنت شابة مجيلة جدا

إنّ ما يالحظ على الوصف األخري أنه وصف جممل عام، اكتفى فيه احلاكي بتوظيـف    
  .دون التوغل يف مظاهر اجلمال من مجيع نواحيها" شابة مجيلة جدا"عبارة 

  
  ر مع بقية املقاطع، كوصف قطيع اإلبل بقوله واألمر نفسه متكر...":  كانـت تلتـف 

الة ما عدا ذلك حنوكان قطيع اإلبل يزداد ...الداحوهلا اإلبل وهي تغين هلا األغنية اليت تغنيها و
  ".اجلمل األصم

إنّ للحاكي الشعيب طريقته البارعة يف رسم مالمح شخصياته داخل العمل احلكائي دون   
محه يف املقطع التايل مـن القصـة   يسعى إىل تقدمي وصف للشخصية وهو ما نل التصريح بأنه
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رأت البقعة البيضاء اليت حدثتها عنها والدا  ها حيدثها وبينما هي تتأمل يف وجهوجلس جبانبه"
  ".فأجهشت بالبكاء

من خالل البقعة البيضـاء يف وجهـه،    لألخفقد استطاع احلاكي هنا أن يقدم ملمحا   
يثبت ذلك االلتحام احلاصل بني الوصف والسرد الّذي  ذاه يف إطار سياق احلكي، وهوذلك كلّ

  .نشأ عنه فضاء احلكاية
  ر على األخ يف طريقة متييز ودعة مـن  ومن مواطن الوصف يف احلكاية ما جاد به املدب

ي شعرها رطب كلحرير وطويل أعرفها بلي راهي اختـك ويل  شوف شعرهم ولّ:"غريها قائال 
  ".ها خشني واحرش وصغري ماهيش اختكشعر

إنّ براعة احلاكي الشعيب تثبتها مجلة من األشياء، منها حسن استخدامه للوسائل الفنيـة    
الراوي يف حكاية ودعة صورة أكثر به أثناء نسجه للحكاية الشعبية كالوصف مثال الّذي عرض 

مـن أمل ومعانـاة،   ينتج عنه  حقيقة وحيوية وكماال من احلقيقة نفسها، إنها صورة الظلم وما
صارع األمل واجلـوع  فبقيت ودعة هناك ت"قوى الشر على قلوب وعقول البشر  ةنتيجة سيطر

  ."ادهازبعد أن انتهى 
ص ومن املقاطع الوصفية الواردة يف احلكاية ذلك املقطع املتعلق بوصف الطريقة اليت خلّ  

فذبح هلا غزاال كان قد :"يقول احلاكي ا الفارس ودعة من األفاعي املوجودة يف بطنها حيث 
باألفاعي العطش يف بطن ودعـة،   إياه، فاشتد هاه وجعله كثري امللوحة، مثّ أطعماصطاده فطها

نه على بطنـها،  األمر الّذي جعل ودعة تطلب املاء وبشدة، عندئذ وضعها الفارس فوق حصا
بيده ويطلب من ودعة أن تفتح فمها، ة ومألها باملاء، مثّ أخذ حيرك املاء فرووضع أمام رأسها ح

  فأخذت 
الثعابني تتحسس املاء، وخترج الواحدة تلو األخرى والفارس يقطع رأسها بسيفه حىت ختلـص  

  ".منها كلها
هذا املقطع احلكائي الوصفي السردي يعكس بصدق ما جاء بـه فلـوبري مـن أن    إنّ   

دم بناء الشخصية، وله أثر يف تطوير الوصف ال يأت بال مربر بل إنّ كلّ مقطع من مقاطعه خي"
  )1(".احلدث وهكذا يكتمل النص الروائي
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  ية دورا هاما يف عرض قوى اخلري والشر ومظاهرها والصراع يلعب الوصف كوسيلة فن
ودعة جناية "بينهما وانعكاسات هذا الصراع، وهو ما تثبته املقاطع الوصفية األخرية من حكاية 

  .راع بانتصار اخلري وزوال الشرانتهى الصأن إىل " سبعة
وذات يوم جاء أخوها األكرب يطلب الرزق :"األخ  ةكاملقطع الوصفي الّذي يرسم حال  

  ...".وهو على هيئة حتزن القلب
 الـتم باإلضافة إىل املقطع األخري الّذي يرسم احلالـة النهائيـة للحكايـة بعـد أن       
وأحلق بستوت عقابا شديدا، وعاشوا حياة  فعاقب النسوة وطردهم...التقى األخ بأخته:"الشمل
  ".سعيدة

 زت بضآلة مقاطعها الوصـفية ، فقد متيداألخرية وهي حكاية الذيب والقنفوأما احلكاية   
 سيطرت على الـذئب  يتالّذي يصور حالة الغرور الّوكاية يف بداية احلالوارد املقطع  ومن ذلك

رية الـيت  ب بالغرور والفرح باحليـل الكـث  عندئذ شعر الذئ:"بعد تعرفه على عدد حيل القنفذ
  ...".ذي ال ميلك عدا حيلة واحدةال دميتلكها، واستصغر القنف

للذئب  دالسوق املفتعلة اليت رمسها القنفكما نلمح مقطعني آخرين األول متعلق بوصف   
هذا راه سوق معمر نعاج وخراف وكباش وماعز، والناس راهي تبيع وتشري، أحلق، :"يف قوله 

  ".دد واحد طالع والخر مهولسوق راه مدوا
يت سيطرت على الـذئب مـن خـالل    واملقطع الوصفي اآلخر يوضح حالة اجلوع ال  

  ...".عندي أكثر من مسانة ما مشيتش فيها رحية اللحم:"قوله
  زت يف جمملها خالصة القول فإن املقاطع الوصفية يف احلكايات الثالثة السالفة الذكر متي

ى إبراز أمهية املوصوف، وذكره بإشارة عمومية جمملة دون جتزئة أو تفصيل كما أن بالتركيز عل
احلاكي مل يتوغل داخل األماكن كالقصر مثال والبيت ليصف عناصرها بشكل وايف من أثـاث  

  .وحجرات، وأدوات وغريها بل اكتفى بذكر املفردات يف صيغتها الشاملة
صف يف احلكايات السابقة مل يكن جمرد ديكـور  ولكن هذا ال مينعنا من اإلقرار بأن الو  

وفيها قام الوصـف  "ت وظيفة مجالية ل وسيلة غنية وتقنية تعبريية بيد احلاكي، أدتزييين، بل مثّ
بعمل مجايل تزييين وهو يشكل استراحة يف وسط األحداث ويكون وصفا خالصا ال ضرورة له 

  )1(".بالنسبة لداللة احلاكي
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للوصف وظيفة رمزية دالة على معىن معني "فسريية وفيها يكون ووظيفة توضيحية أو ت  
يف إطار سياق احلكي حيث يكون املعىن حمددا للوصف الّذي يأيت بعده أو أن يسبق الوصـف  

  )1(".يكمعىن من املعاين الضرورية يف سياق احل
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  :رد ـالس -2
ينه على مجلة من العناصر ال ميكن إسقاطها إن نص احلكاية الشعبية يعتمد يف بنائه وتكو  

عنصر منها، يأيت يف مقدمتها عنصر السرد أو إمهال أي.  
تتابع املاضي على سرية واحدة، وسرد احلديث والقراءة "ل اللغة العربية هو صالسرد يف أً  

لقصصية على كل من خالف من هذا املنطلق االشتقاقي، مث أصبح السرد يطلق يف األعمال ا
النص احلكائي أو الروائي حبيث أصبح يطلق على ....يلبث أن تطور يف أيامنا هذه مث ملوار، احل

ليقدم ا ) احلاكي(املبدع الشعيبصصي برمته لكأنه الطريقة اليت خيتارها الراوي أو القاص أو الق
  .)1("احلدث إىل املتلقي

  لكالم يف صورة حكي، ن أساسي للعملية السردية، ألنه يقوم على نسج افالسرد مكو
أما السارد، فهو املتحدث، يف حني متثل الشخصية املتحدث إليهث عنه واملتلقي املتحد.  

سميها باحلاكي ما ن أوة، ملكتعموما السرد يف حكاياتنا املختارة، اعتمد على الذات امل  
ممثال يف الزمن  د لسرده،مد هذا األخري يف البداية إىل وضع إطار زمين حمدأو الراوي، حيث يع

، كما جند ..." حيكى يف قدمي الزمان أن ملكا من امللوك"املاضي، وذلك بصيغة معروفة هي 
حاجيتك (داللة على املاضي الصيغة أخرى يف حكاية الذيب والقنفود هي األخرى حتمل 

  ....).دوم من األيام التقى الذئب بالقنفماجيتك يف ي
 حكايتنا الثالثة ارتباطه بالغائب إمجاال كقول ما يالحظ على اخلطاب السردي يف إنّ

فتركت هي األخرى، جاء صياد عجوز ليصطاد، حتول إىل حصان، ركب الولدان (الراوي 
بيده  دشعر الذئب بالغرور، مث محل القنفعندئذ ..../وغادرا، فأمسك الولد بالعصا

  ... ) .األخ بأخته ، خرج أخوها األكرب، التقى ةكانت قرب النهر، فقررت ودع.../اهورم
كما نلمح يف بعض املقاطع من احلكايات حتوال للخطاب السردي من الغائب إىل   

إذا : تقول وكانت كل واحدة منهن" املتكلم كقول الراوي يف حكاية مشسة وغالم الليل
من : من حبة قمح ندير ميعاد، وقالت الثانية: تزوجت امللك ندير كذا وكذا، فقالت األوىل

، أو كقوله يف "وهكذا... الت الثالثة من جلد بوسكرة نبين دار قبرنوس، وف ندير جزة صو
  ".أعطاوين كذا وكذا " دوحكاية الذيب والقنف
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بة فيه دائما لخلطاب السردي إال أن الصيغة الغافعلى الرغم من هذا التحول يف صيغة ا  
  .ث احدومت ب باعتبار أن احلاكي ما هو إال ناقل ألحداث ماضيةهي الغائ
  فيها  عموما يبدأ الراوي يف سرد أحداث حكايته إىل أن يصل إىل نقطة معينة يشتد

  .الصراع أو التأزم وهو ما يعرف بالعقدة اليت هي ضرورية إلنتاج التأثري
نتظر تنا املختارة جند أحداثها تتأزم وتتشابك لتصل إىل درجة من التشويق ياففي حكاي  

من خالل تقسيم خطاا إىل ثالثة حتديد مسارها السردي،  أمكننا وعليهبشغف  فيها احلل
  هي  )1(أقسام

  .املوقف االفتتاحي – )1
 .املنت - )2
 .املوقف اخلتامي - )3

  ".القنفود و الذيب" على حكاية نطبق األمروسنحاول أن 
 د التقاء حيوانني مها الذئب والقنفعن  هدوء نسبيا نتج، فقد عرف املوقف االفتتاحي أما
 .ث بينهما حوار عادي حول عدد احليل اليت ميتلكها كل واحدحيد

  .يعرض الطرفان عدد حيلهما وإىل حد اآلن اهلدوء باق واالتصال بني الشخوص وارد أيضا
مباشرة بعد التعرف على عدد احليل، حيدث اضطراب يليه انفصال وتباعد ناتج عن جشع 

  .الطرف األول املتمثل يف الذئب
اهم يف صنعها الطرف كاية بعد ذلك جمموعة من األحداث سسرد علينا منت احل

فتحدث حتوالت عديدة تؤدي يف النهاية إىل موقف ختامي مستقر استقرار ائيا، ) دالقنف(الثاين
فيه قضاء على الطرف األول الذئب صاحب املكر واحليل، وحتسن مصري الطرف املقابل 

  .املوسوم بالتسامح والطيبة
ما توفرت على ذلك صوصنا احلكائية ما كانت لتنجح لومعادلة ن خالصة القول فإنّ

هي خري أيضا على تقنيات مالزمة له لألحداث من جهة واعتماد هذا األالتسلسل السردي 
  .الوصف واحلوار
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:                                                                                            وارـــاحل-3
ة أو رواية احلوار ركن أساسي من أركان األسلوب وعمل مهم يف التعبري الفين لكل قص

كان احلوار من بني الطرق الفنية اليت يستعملها "وأساس يف رسم الشخصيات اإلنسانية، ولذلك 
  )1(."صاال وثيقااتيف حتريك شخصيات الرواية، وبه تتصل هذه الشخصيات الكاتب 

فاحلوار إذن من العناصر اهلامن احلكاية الشعبية، كيف ال وحنن بواسطته نستطيع ة اليت تكو
أن نرفع احلجاب عن أحاسيس ومشاعر الشخصية وعواطفها املختلفة وشعورها الباطين جتاه 

  .أحداث احلكاية أو الشخصيات املتواجدة فيها
ية املختارة مسارا واحدا طرفاه مها الراوي أو وقد اختذ احلوار يف احلكايات الشعب

  .باعتباره متلقيا ستمعره ناقال ألحداث احلكاية، واملاحلاكي باعتبا
آخر داخل النصوص احلكائية، يدور بني الشخصيات وكما هي  اكما نلمح حوار

  .وغريها... العادة يعرف بصيغيت قال ، قلت 
  .وغالم الليل ةومن مناذجه يف حكاية مشس

من : إذا تزوجت امللك ندير كذا وكذا، فقالت األوىل: انت كل واحدة منهن تقولوك
من جلد : س، وقالت الثالثة من جزة صوف ندير برنو: حبة ندير ميعاد، وقالت الثانية 

  .وهكذا.... نبين دار ةبوسكر
  ....إذا تزوجت امللك يرزقين ريب طفل وطفل قروم ذهب وفضة: وقالت السابعة 

نقل احلوار إىل املستمع عن طريق الراوي باعتباره هو املتكلم على ألسنة شخوصه  فقد متّ
يا سعدي : ومن مناذجه أيضا حوار الزوجة مع زوجها الصياد ملا رأت الطفلني حيث قالت

  .غالم الليليا سعدي بوليدي : وقال الزوج ببنيت مشسة
ك الذي دار بني مشسة وأخيها منها ذل نذكر كثرية عموما فمواطن احلوار يف هذه احلكاية

ا وجدها تبكي، وحوار ابن اليهودي مع صديقه، وحوار البطالن مع الشيخ املوقر، غالم الليل ملّ
مع مشسة، وحوار غالم الليل مع وصيفات جازية، مث حوار جازية مع  روت املتكروحوار ست

  .غالم الليل، وأخريا حوار جازية مع السلطان
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افقامتو وع من احلوار أن لغته بسيطة، كما كان مناسبا لكل شخصيةما حيكم على هذا الن                                                                                                               
رسم وإبراز طبيعتها بالغبار عن الشخصيات  فضساهم يف ن حيثمع مكانتها ومستواها، 

  .مالحمها
فأخذت العجوز تفكر يف طريقة ": قول الراوييف فمن خالل حوار ستوت مع مشسة   

لقصر نتاعكم هايل، بصح تنقصوا حاجة، فقالت : لتقضي ا على األخوين وقالت للفتاة
التفاح اللي يفوح اللي يرد الروح ويرجع : واش هي هذي احلاجة؟ فقالت هلا ستوت: مشسة

 الطلبات والتعجيزات، تظهر طبيعة هذه الشخصية الشريرةوغريها من  "....الشايب شباب 
   .ومدى مكرها، وحقدها على البطلني

واليت يكمن احلكم عليها  البطلة كما أسفر احلوار من جهة أخرى على شخصية مشسة  
 ستوت ، وكيف أنّةخصية وودعنطبقه على ش أنواملغفلة األمر نفسه أيضا ميكن  بالساذجة،

  .ا ، وختدع إخوا أيضااستطاعت أن ختدعه
طاقات اإلخبارية والتحليلية والوصفية اليت تلزمه يعمل احلوار على تدعيم احلدث بالكما   

  .وهلذا يعد احلوار من أدق وسائل الكتابة وأكثرها أمهية
يساهم احلوار أيضا يف تطوير أحداث احلكاية للسري ا إىل الطبيعة النهائية وهذا ما و  

والذئب،  دطرفني اثنني مها القنف، واليت جيري حوارها بني "الذيب والقنفود" نالحظه يف حكاية
ما يالحظ على هذه احلكاية هو سيطرة احلوار فيها من البداية إىل النهاية، فباحلوار حدثت و

  .اخلديعة وباحلوار كانت النجاة أيضا
  
  
  
  



- 135 - 
 

رجي فيمثله احلوار وجتدر اإلشارة هنا إىل أن احلوار نوعان خارجي وداخلي، أما اخلا
يثا العادي املتبادل بني شخوص احلكاية، وأما الداخلي فهو حديث النفس أو ما يسمى حد

  .)1(ة العربية النجواء أو املنجاةغباملونولوج الذي يعين يف الل
   :قول الراويالقنفود يف لنوع من احلوار يف حكاية الذيب وويظهر هذا ا 

وت هاهو لقا سوق مليان ماعز وغنم وأنا أوىل بيه، عندي مي سوكنت حنو: قال الذئب يف نفسه
  .شبعتنم، يا ريتين كنت معاه راين كليت مسانة مامشيتش فيها رحية اللح

عموما، فاحلوار ال  لكت الذئبمت  جشعة اعةطم نفس عن أسفر إذن فهذا املقطع احلواري 
ن يدع الراوي الشخصيات ف، وأإذا كان بطريقة عفوية خالية من أي تكلّ يكون ناجحا إالّ

ي هو نفسه جانبا ألن هذه الطريقة هي كاملة، وأن ينح حبريةيف التعبري عن موقفها تنطلق 
  .بالواقع األقرب إىل احلياة، واألكثر اتصاال

 اللغة اليت سار ا، ألن تنا املختارة بسيطن حوار الشخصيات يف حكايافإخالصة القول 
  .اعت أن حتقق الصدق والواقعيةبسيطة، إا العامية اليت استط
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  الشخصية في الحكاية الشعبية   -ثانيا
، والتعرض لطبيعتها "الشخصية"نات السردية األساسية يف العمل القصصي املكو من

  .وأدوارها يف احلكاية الشعبية ضروري جدا، ملا هلا من دور فاعل يف بنية خطاا
فها الباحثون ة من اختصاص علم النفس، فقد عروميدان دراسة الشخصية هو يف احلقيق

 إنّ:"تعريفات كثرية عرب العصور، نذكر من بينها تعريف جمموعة معاصرة من باحثي علم النفس
لوجية و الذاتية أو الفكرية واحلوادث ليوم هي مزيج من الفعاليات البايالشخصية كما نفهمها ا

  )1( ."االجتماعية
األغلب شخصيات منطية تتحدد  على دة، وهيبية واضحة حمدشعو الشخصية يف احلكاية ال

  .مبوقعها يف احلكاية أو مبكانتها يف اتمع كاألب، واالبن، والزوج وامللك
مادة احلكاية  ايتنا املختارة شعبية فإن شخوصها شعبية، قريبة من الواقع، ألنّكح نومبا أ

  .شعبمستمدة من الواقع النفسي واالجتماعي الذي يعيشه ال
ودعة كاية مشسة وغالم الليل، وحكاية حل شخوص حكايتنا الثالثة تنوعت فكانعموما ف
  .والذئب دلها القنف، شخوص آدمية، أما احلكاية الثالثة، فشخوصها حيوانية ميثّجناية سبعة

، مبعطيات خمتلفة وأسندوا لشخوصه اواة احلكايات أن يرمسوا لنا عاملا قصصيروقد استطاع 
  .ل لنا أا حقيقةيقنة خأدوارا مت

د الشخصيات مع بدايتها، حيث يرسم لنا راوي ففي حكاية مشسة وغالم الليل تتحد
إىل هاته الشخوص احلكاية صورة ملك، وسبعة نساء، دون تسمية أو رسم للمالمح، تنظم 

م شخصيات احلكاية بتوأمني دعتصرفاا مث تخالل بثها من يتضح خ شخصية ستوت، اليت
  .، حيدد الراوي جنسيهما وصفاما، كما مينحهما امسني يف ما بعدبطلني ثننيا
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الصفات فلهما قرنان من ذهب وفضة وأما امسيهما فغالم  اوأم ،أما اجلنسان فذكر وأنثى
  .الليل ومشسة 

جازية والصياد العجوز وزوجته وبن هي هذه الشخصيات بعناصر آدمية أخرى  لتدعم كلّ
  .وزوجته وغريهم اليهودي وابنه
وكما تنودها عت الشخصيات يف هذه احلكاية، تنوعت أيضا يف حكاية ودعة اليت حد

كانت أم تعيش مع زوجها، وشاءت "ا من خالل التطرق ألفراد أسرا الراوي منذ بدايته
  "...انت بنتاومرت األيام إىل أن وضعت األم محلها وك...األقدار أن ترزق بسبعة أوالد ذكور

م ستوت، وزوجات األبناء، ضم الراوي هذه الشخوص بشخصيات أخرى تدع
 -أي الشخصية-واخلادمات، والفارس، وأعطى كل شخصية دورها و مزاجها خاصة وأا 

األداة اليت تقوم بالفعل أو يقع عليها وإن الشخصيات غالبا ما تكون " شعبيةالتعترب يف احلكاية 
  .)1("ثابتة يف هذه احلكايات

فق يف كوا تتبلور مجيعا حول شخصية رئيسية اإلشارة إىل أن احلكايات الثالثة تتوجتدر 
تسمى بطل القصة أو احلكاية، فاحلكاية األوىل بطلها مشسة وغالم الليل، والثانية بطلها فتاة 

ددعى ودعة، أما الثالثة فبطالها حيوانان مها الذئب والقنفت.  
 خصيات عديدة بعضها ثانوي أكثر منطلة توجد شوجبانب هذه الشخصيات الرئيسية الب"

  .)2("اآلخر نظرا لدورها يف القصة
م وجود شخصيات خرية، طبيعة الصراع الذي تقوم عليه احلكاية الشعبية املسيلية، حيت إنّ

  .م الصراع بينهما، وتنتصر إحدامها يف النهايةدوأخرى شريرة، ليحت
  

لتنوع الصاخب يف شخصياا فباإلضافة إىل و ما يالحظ على حكايتنا الشعبية، ذلك ا
كوا رئيسة وثانوية، ميكن تصنيفها إىل خرية وشريرة وثابتة ومتحركة، وقبل ذلك كله آدمية 

  .وحيوانية

                                                
، 1983، ديوان املطبوعات اجلامعية، مطابع مؤسسة الكرمة اجلزائر )م1954-1991(فنون النثر األديب يف اجلزائر: عبد املالك مرتاض )1(

 .166ص 
 .227القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل العريب ص : ليلي قريش روزلني )2(
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ايتها  إىلصورة واحدة منذ بداية القصة  ما نقصده بالشخصية الثابتة تلك اليت تلزم إنّ
واألبناء وستوت يف احلكاية الثانية، والذئب  كصورة السلطان وستوت، يف احلكاية األوىل،

  .والقنفذ يف احلكاية الثالثة
الشخصية املتحركة فهي اليت تلحقها تغريات كالتوأمان يف حكاية مشسة وغالم الليل  اأم

بينما "يف بداية القصة وغالمني يف متنها، فشابني يف خامتتهاحيث صورمها الراوي رضيعني 
راح زمان وجا زمان وكرب الولدان، "، "ضيعني ورمتها يف البحربالر ستوت أخذت الفليزة

وصارت البنت فتاة شابة مجيلة والولد صبيا يافعا، فكانت البنت مشسة تقضي يومها مع والدا 
  "...م الليل فكان يدرس يف اجلامع،أما غال

ة عرب تلفكما ميكننا احلكم على شخصية ودعة بأا متحركة أيضا ألا عرفت تطورات خم
 ومرت السنني"مث شباا  "ها وكانت بنتا ففرحتإىل أن وضعت األم محل"بوالدا  ااحلكاية بدء

فارس الصياد، عاشت بعد ذلك ودعة مع ال"فزواجها، "...وأصبحت البنت شابة مجيلة جدا
وما يالحظ على شخصيات احلكايات املختارة أنه ميكن تصنيفها إىل  "...وأجنبت منه طفال

وأخرى  "...دمشسة، غالم الليل، ودعة، ستوت، الذئب، القنف"معرفة لذكر امسها شخصيات
نسوة،صياد عجوز، زوجته،  سبعة"أو كما لوحظ يف حكايتنا " واحد ينكا: "نكرة كقولنا

ها كما نلمح يف بعض حكاياتنا الشعبية إن مل نقل كلّ،"...سبعة أبناء، زوجام اخلادمات
وهذا راجع .، مشسة وغالم الليلدسبعة، الذيب و القنفو جنايةودعة  ارتباط عناوينها، بأبطاهلا

سزع للكمال، يتمتع بصفات الذي ين" اإلنساينوذج مدة للنألمهية الشخصية الرئيسية البطلة ا
جاب والتقدير، تتعلق به نفوس املتلقني، إذ أا جتد فيه املثل األعلى، وجتد فيه ويف عتدعو لإل

  .)1("إشباعا للحاجة أعماله البطولية
قيقة عنصر أساسي يف احلالشخصية بأنواعها املتعددة هي  إنبعد ما مت عرضه ميكننا القول 

مشكل للبناء القصصي للحكاية الشعبية وحماولة إسقاطها منه أو إمهاهلا هو إسقاط للحكاية 
  .ذاا
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  الزمن في الحكاية الشعبية   - ثالثا
الفنون الشعبية  مجالية خاصة، تشترك فيها مع بقيةسائل فنية ور احلكاية الشعبية على وتتوفّ

  .السردية، وتنفرد ا عن الفنون األخرى
يثري الكثري من  نة للحكاية عنصر الزمن الذي كان وال زالمن بني أهم العناصر املكو ولعلّ

و يعطي زيتية، فهيشبه ذلك الذي يلعبه اللون يف اللوحة ال"يف بناء القصة من دور االهتمام ملا له
  .)1(..."ني الذي وقع فيهللحدث صبغة خاصة تشري للح

صعوبة القبض على معىن حمدد ودقيق للزمن قضية شغلت العديد من الباحثني والنقاد بل  إنّ
  .ورجال الدين أيضا

ين أعرفه، وإذا أردت إذا مل يسألين أحد عن الزمن فإن"ففي هذا الصدد يقول القديس أوغسطني
املهرج مع حنن نلعب دور :"أما شكسبري فيقول )2( "ه ملن يسألين عنه فإين ال أعرفهأن أشرح

)3( "لس فوق السحاب وتسخر منا جتالزمن وأرواح العقالء 
 

شكل احلكاية  د إىل حد بعيد طبيعة احلكاية، بل إنّحيدألنه عنصر الزمن يعد حموريا  ذافإ
لزمان واملكان عنصران يتفاعالن ويتبادالن التأثري و فا"يرتبط ارتباطا وثيقا مبعاجلة عنصر الزمن 

التأثر واإلنسان باعتباره حمورا للزمان واملكان فهو واقع حتما حتت تأثري مزدوج من هذين 
العنصرين القطبني، فإن الكاتب مهما كان نوع خيالية أعماله، ال ميكن أن يتخلى عن هذين 

  .)4( "الهتمام ما فهما مترابطان شديد االرتباطالعنصرين، وال ميكن للدارس كذلك أن يهمل ا
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أا أمجعت على  مت له تصنيفات عديدة إالّالدراسات الكثرية للزمن قد وعلى الرغم من أنّ
  .كون قضايا الزمن هي قضايا مركبة يف العمل احلكائي

  :وعلى هذا االعتبار قسموا الزمن إىل نوعني 
  .الزمن الداخلي  -  أ

 .الزمن اخلارجي-ب

  :أما الزمن الداخلي فيشتمل 
وهو زمن املادة احلكائية يف شكلها ما قبل اخلطايب، أي زمن أحداث  : زمن القصة  

)1( .القصة يف عالقتها بالشخصيات األخرى
 

وهو الزمن الذي تعطى فيه القصة زمنيتها اخلاصة من خالل اخلطاب : زمن اخلطاب  
)2( .الذي تربزه العالقة بني الراوي واملروي له

 

وهو الزمن الذي يتجسد من خالل الكتابة اليت يقوم ا الكاتب يف حلظة  : زمن النص   
  .زمنية خمتلفة عن زمن القصة أو اخلطاب ، واليت من خالهلا يتجسد زمن الكتابة وزمن القراءة

  .مل زمن الكاتب وزمن القارئ أيضافيش: أما الزمن اخلارجي  
ومن حتما ذلك املاضي الذي تدل عليه  الشعبية هوعموما فالزمن اخلارجي للحكايات 

كانت امرأة (أو ...) حيكى أنه يف قدمي الزمان كان سلطان: (العبارات الدالة على ذلك 
  ).وغريها

لذي يتصوره الراوي لسري الزمن ا"أما الزمن الداخلي للحكاية الشعبية، فإننا نقصد به
  .)3( "ته صأحداث ق
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حكايتهم الشعبية استخداما طبيعيا ومل يكن الزمن الزمن يف ا الرواة قد استخدموإذا ف
م وجد غالم يف أحد األيا"أغلب األحيان إذ جند بعض العبارات داللتها مطلقة مثل  دا يفحمد

  .، وغريها"...فارس ريف أحد األيام م"، وكذلك عبارة "الليل أخته مشسة تبكي
ليل البنية الزمنية ضمن اخلطاب الروائي اإلشارة هنا إىل أن الدارسني يف جمال حت روجتد

  .كان هلم الفضل يف رصد خمتلف التحليالت اللسانية لعنصر الزمن
هذا خري دليل على ذلك، حيث استطاع  G.Genetteولعل ما قام به جريار جينات 

ز بني زمن الفعل الروائي، وزمن الفعل النحوي، فعلى الرغم من خضوع الزمنيني األخري أن ميي
أن الفعل النحوي يشري إال أحداث الرواية اليت وقعت يف املاضي،أما زمن الفعل  ماضي، إالّلل

د مع فعل القراءة ومن مناذجه يف حكاية مشسة وغالم الروائي فإنه احلاضر ،ألن األحداث تتحد
ال له فق "اهللا أكفر"قال  "اهللا أكرب"ويف الصباح قام املؤذن ليؤذن الفجر، وبدل أن يقول "الليل، 
  ".استغفر ربك: امللك 

من الفعل الروائي باالعتماد على تقنيات أربع زد لقد استطاع جريار جينات أن حيد
واملشهد  Ellipseوالقطع أو احلذف  Pauseوالوقفة  Sommaireاخلالصة  : هي

Scene .  
أن يسرد الكاتب الراوي أحداثا ووقائع جرت يف مدة زمنية طويلة "أما اخلالصة فهي 

على   صفحات قليلة أو بعض الفقرات أو يف مجل معدودة، أي أنه ال يعتمد التفاصيل، بل ميريف
  )1(".الفترة الزمنية مرورا سريعا لعدم أمهيتها

عاشت بعد "يف حكاية ودعة جناية سبعة،  ةويف حكايتنا الشعبية تظهر تقنية اخلالص
هر اخلالصة يف حكاية مشسة وغالم ، كما تظ)الفارس الصياد، وأجنبت منه طفال ذلك ودعة مع

  .الليل، وخاصة يف بدايتها
إذا : ن على امللك وكانت كل واحدة تقولفحضرت سبعة نسوة عارضات أنفسه"

  ."...وىل فتركها وتزوج بالثانية فتزوج باأل... تزوجت امللك ندير كذا وكذا
الزمن ونصادف  تطور أما الوقفة أو االستراحة فتحدث عندما يوقف الكاتب أو احلاكي

هذه الوقفات الزمنية أثناء الوصف أو اخلواطر ويسميها جريار جينات الوقفات الوصفية ومن 
فأىب أن يفتحها حىت تعود إىل بيته، وعند "ردة يف حكاية مشسة وغالم الليل مناذجها تلك الوا

                                                
  .145،ص م1990، 1من،الشخصية، املركز الثقايف ط بنية الشكل الروائي، الفضاء الز: اوي رحسن حب) 1(
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ما كانا ر متتأل ضياء ففرحا فرحا شديدا ألداجتمع مع زوجته  وفتحها، فإذا بالوصوله ا
  ."....مني من اإلجناب فقالت الزوجةحمرو

ا نلمحها يف حكاية الذئب والقنفد عندما اختار الراوي وقفة وصفية يرسم من مك
البئر مرتبط حببل آخر يف أسفله يف مع العلم أن الدلو املوجود "خالهلا صورة احلبل والدلو قائال 

  ."...دلو يرتفع احلبللإذا ارتفع الدلو ينزل احلبل ، و العكس إذا نزل ا
أم التقنية الثالثة فهي القطع أو احلذف وهي تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة أو 

  )2(.قصرية من زمن القصة وعدم التطرق ملا جرى فيها من وقائع وأحداث
حكاية مشسة يف هذه التقنية واردة بكثرة يف حكايتنا الشعبية املختارة نذكر منها ما ورد 

شابة مجيلة، والولد صبيا  راح زمان وجا زمان، وكرب الولدان وصارت البنت فتاة"ليل،وغالم ال
ومرت األيام إال أن "أما حكاية ودعة، فنلمح تقنية احلذف فيها من خالل املقطع التايل "يافعا 

ت السنني وأصبحت البنت شابة ومر"، كما جندها أيضا يف "وضعت األم محلها وكانت بنتا
  "....اد حنالة ما عدا ذلك اجلمل األصمومرت األيام واألشهر وكان القطيع يزد"، "مجيلة جدا

  :وجتدر اإلشارة إىل أن احلذف ثالثة أنواع هي
الكاتب يف عبارات موجزة، وهذا يتم عن طريق  يهري إلشاحلذف الذي ي :حذف حمدد  

و مرت يام واألشهر، ت األإعالن الفترة الزمنية احملذوفة صراحة كقولنا يف حكايتنا الشعبية ومر
  ....السنني

وهو احلذف الذي يستطيع القارئ أن يستخلصه من النص وذلك  :حذف ضمين  
بتقنيات خمتلفة كأن يترك الكاتب بياضا على الصفحة أو باالنتقال إىل صفحة جديدة، وهذا مع 

نالعلم خاص مبا هو مدو.  
  

  .ن أن يشري إليه الراويبه القارئ دو وهو احلذف الذي حيس :حذف افتراضي  
أما التقنية الرابعة فهي املشهد الذي هو عبارة عن تقنية من تقنيات السرد، حتتل موقعا    

ري من ثملقطع احلواري الذي يأيت فيه كا"هاما يف سري احلركة الزمنية للرواية ويقصد باملشهد 
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من السرد ز يتطابق فيها حظة اليتاملشاهد تشكل بشكل عام للّ الروايات يف تضاعيف السرد، إنّ
  .)1(" بزمن القصة من حيث مدة االستغراق

القضايا اليت تسمح  املشهد نطلع على املواقف واحملاوالت وعلى مجلة من طريقن عف
يف ومن مناذجه  ،مع أن يطلع مباشرة على الشخصيات وأفكارها وحياا اليوميةستللقارئ وامل

وله إىل البئر املتضمن هالك الذئب من خالل نز صفيالو املشهدذلك  ودحكاية الذئب والقنف
، ليأخذه خارج البئر دجلس الذئب يف الدلو العلوي، فارتفع احلبل بالقنف"منه  فدوخروج القن

 دعليه القنف اله راك طالع؟ رد :شهادانيف  دوعندما تقاطع احلبل مع الدلو، قال الذئب للقنف
  ."خر هابطهاذي هي الدنيا واحد طالع واآل": قائال

احلكاية الشعبية تتقاطع مع الرواية والقصة يف أمور  أنّ يتضحمن خالل  حتليلنا السابق   
ي القائم على الوصف والسرد واحلوار خاصة يف جمال ة عدهمايكلل فإذا، بنائها الفن 

  .دمنهجي موح تكاملوتطور
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  : المكان في الحكاية الشعبية  - رابعا
  : كان مفهوم امل-1

املكان مبعىن املوضع، ألنه موضع لكينونة الشيء فيه، "ورد يف لسان العرب البن منظور   
  . )1( "ومجعه أمكن وأماكن وأمكنة 

فمكانة ) )2 ْمكُوا على مكانتملُم اعيا قو لْقُ  :وجنده مبعىن املنزلة يف قوله عز وجل  
  .الناس هي منزلتهم

يوجد موضوع بدون ذات، وليس من الضروري أن يكون ه ال م به أنسلّمن املُ إنّ  
املوضوع شيئا حقيقيا، فمكان الرواية عموما واحلكاية على اخلصوص ليس املكان الطبيعي 

ماته اخلاصة ص احلكائي خيلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا، له مقوالن الذي حنياه، ألنّ
  .وأبعاده املتميزة

د و الدارسني اختلفوا يف تسمية املكان، فمنهم من يطلق عليه النقا وجتدر اإلشارة إىل أنّ  
اسم احليز، ومنهم من يسميه املكان، أما املصطلح الشائع واملعتمد يف الدراسات احلديثة فهو 

الذي يعادل مفهوم املكان يف الرواية وال نقصد به بالطبع املكان الذي تشغله األحرف "الفضاء
  )3("ولكن ذلك املكان الذي تصوره قصتنا املتخيلة الطباعية اليت كتبت الرواية،

ل املواطن اليت جرت األحداث فيها، كالبيت واجلامع والغابة فاملكان يف احلكاية ميثّ  
  ... .والقصر، والسوق واملقهى وغريها 

ل جمموع األشياء امللموسة و الظاهرة فحسب، بل هو الذي جيعل من وهو أيضا ال ميثّ  
ور نفسه يقوم بالد"إنه ,تمل الوقوع مبعىن يوهم واقعيتهالنسبة للمتلقي شيئا حمأحداث احلكاية با

  .)4( "الذي يقوم به الديكور و اخلشبة واملسرح 
    

                                                
 .414، ص  13لسان العرب مج : ابن منظور )1(
 .135سورة األنعام اآلية  )2(
 .54ص  يف منظور النقد األديب،ص السردي بنية الن: محيد حلميداين  )3(
 .75بناء الرواية، ص : سيزا أمحد قاسم  )4(
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ليس مكانا هندسيا خاضعا لقياسات "ويذهب غاستون باشالر يف حديثه عن املكان 
عاش ، واملكان ال ي، وإمنا هو ذلك املكان الذي عاشه األديب كتجربة  وتقسيم مساح األرض

  )5(".على شكل صور فحسب، بل يعيش يف داخل جهازنا العصيب كمجموعة من ردود الفعل
ل ه ميثّأن لعنصر املكان من دور فاعل داخل العمل احلكائي، إذْفهذا إذن يؤكد ما   

ن جوهري، ينطلق من خالله الراوي، العمود الفقري الرابط بني أجزائه، فهو عنصر فاعل ومكو
يقوم يف العمل السردي بدور أساسي ال يقل أمهية كما رة أفكاره وتوضيح وجهة نظره، لبلو

  .عن الوظائف اليت تستند للشخصيات وعنصر الزمن و األحداث
و مؤلفها، ها كما أراد راويها أؤشخصيات هي اليت تضع األحداث وتنشفإذا كانت ال  

  .تضن هذه األحداث ويعطيها دالالت خمتلفةهو اال الطبيعي الذي حيفإن املكان أو الفضاء 

  ):الفضاء(أنواع املكان -2
ا أن املكان عنصر ضروري من عناصر احلكاية الشعبية أو الرواية عموما إذ لفنا سارأش  

يف سلوكها وطرق  ال ميكن للمتلقي أو القارئ أن يستوعب الشخصيات احملركة للعمل احلكائي
كاية دون أن تسند إىل إطار مكاين ميكن أن تتفاعل احل حدث من أحداث يتفكريها، وال أ
   .كما اعتربه هنري مترانهو مؤسس احلكي  - كانامل أي -معه خاصة وأنه

  وبالرغم من اختالف النقاد حول التنا مسحنا ألنفسنا سمية الدقيقة ملفهوم املكان، إال أن
مها محيد أن األنواع اليت قدألن معناه  جاري يف كل فراغ ومكان كما " الفضاء"بتبين مصطلح 

  .دت استخدامنا للمصطلح ذاتهحلميداين ألنواع الفضاء أكّ
  :وميكن أن نلخص أنواع الفضاء فيما يلي  

     L’espace géologique:الفضاء اجلغرايف - أ
أنه ال توجد أي عالقة بني املكان الواقعي واملكان داخل  إىل ن نشرياملفيد جدا أمن   

ي حينما خيتار فضاءاته من األماكن اجلغرافية اليت جند هلا مرجعية واقعية يستعمل احلكاية، فالراو
  .أمساءها وصفاا لكي نعرف أنه اختارها دون سواها من الفضاءات األخرى

                                                
 .21، ص م1989، 3غالب هستا، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط :ترمجة، مجاليات املكان: غاستون باشالر  )5(
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وهو ذا ينسج لنا بواسطة خياله فضاء جغرافيا من خالل األمكنة املوجودة يف احلكاية   
اجلغرافية اليت تكون فيه جمرد نقطة انطالق من  اإلشاراتىن من ا أدم لنا حدإذ يقد"أو الرواية

  )1("أجل حتريك خيال القارئ أو من أجل استكشافات منهجية لألماكن
ال ميكن دراسته مستقال وهي ال جتعله الفضاء اجلغرايف  جوليا كريسيفا إىل أنّ كما تذهب 

مل القصصي وحيمل معىن مجيع منفصال عن داللته احلضارية، فهو إذن يتشكل من خالل العا
  .)2("الدالالت املالزمة له

نظر ضعه للوصف الظاهري فقط، بل يخناجلغرايف باعتباره مكانا ثابتا ونظر للمكان ي لذلك ال
  .إليه بعمق من أجل الوصول إىل املزايا اليت تكتشف االرتباط باملكان

   L’espace textuel: الفضاء النصي -ب
الطريقة اليت تشتغل ا " ي حيتله النص يف الصفحة األوىل، وهوهو ذلك الفضاء الذ  

الكتابة باعتبارها أحرفا طباعية ملساحة الورق، ويدخل يف هذا اال تشكيل الغالف ووضع 
  )1( "العبارات االفتتاحية والفضول

ويدخل ضمن املكان الطباعي كل ما له عالقة بالنص وطريقة عرضه على الصفحة اليت   
ها الكاتب يف تنظيم صفحته من فراغات وألوان وغالف و ما يصبغه من رسوم وألوان يستعمل

اهتمام   M/Buttor وقد اهتمت به الروايات احلديثة وكثري من الباحثني ومنهم الباحث"
عد الفضاء مكانيا أيضا،ألنه ال يرتباط كبري مبضمون احلكي، ولكنه كبريا رغم أنه ليس له ا

حة، مساحة الكتاب وأبعاده، غري أنه حمدود وال عالقة له باملكان الذي يتشكل إال عرب املسا
  .)2("يتحرك فيه األبطال، إذن هو فضاء الكتابة الروائية

 L’espace sémantique: الفضاء الداليل -ج
هو نوع آخر من أنواع الفضاء، له عالقة بالصور اازية وماهلا من أبعاد داللية، 

غزير خيلق أماكن وفضاءات خمتلفة تكون منطلق أحداثه تتناسب مع فالراوي بفضل خياله ال
  .اختالف أفعال الشخصيات وحركام

                                                
 .80تغامني، كتاب امللتقى اخلامس عبد احلميد بن هدوقة، ص ذاكرة  اجلسد ألحالم مس روايةداللة الفضاء يف : بد العايلبشري ع )1(
 .84بنية النص السردي، ص: محيد حلميداين  )2(
  .55ص ، بنية النص السردي: محيد حلميداين )1( 
  .56ص  ،املرجع نفسه )2(
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أن هذا  دلول احلقيقي ويعترب جرار جينيتفهو إذن يتأسس بني املدلول اازي وامل"   
يتخذه الفضاء، وهي ي يف الوقت نفسه الشكل الذي ه  Figureالفضاء ليس إال صورة 

 ا رمز فضائية اللغة األدبية يف عالقتها مع هذا املعىنالشيء الذي1( "ب اللغة نفسها له، بل إ(   
شكله البسيط أي كتجربة ب تخيل يف الرواية قد يردوجتدر اإلشارة إىل أن املكان امل  

عاشها الكاتب ذاتية أو كموضوع له مرجعيته يف الواقع ، فقام بإعادة صياغته بواسطة خياله 
  .العمل الروائياخلصب داخل 

أنواعه، يبقى هو النقطة الرئيسية احملددة ألبعاد  تخالصة القول فإن الفضاء مهما تعدد  
ال جيد اإلنسان "أي عمل أديب، ألن وجود اإلنسان ال يتحقق إال من خالل عالقته باملكان إذ

هويته نفسه يف رقعة جغرافية بل يبحث عن رقعة من األرض يضرب فيها جبذوره وتتأصل فيها 
  )2( ".ومن هنا ارتبط البحث عن اهلوية بالبحث عن املكان

  :فضاءات احلكاية -3
ب فيها عة اليت يصيف اختيار الفضاءات املتنو مهماراوي احلكاية الشعبية دورا يلعب   
من واقع  تستعار ه وأحداث حكايته، فأحيانا تكون مستعارة من الواقع وأحيانا أخرىشخوص

  .خيايل
مل تويل اهتماما كبريا باحليز املكاين، حيث  احلكايات الشعبية املختارةا فإن عموم  

فالوظيفة احلسية للمكان سطحية تتمثل يف "وردت األماكن فيها مطلقة دون حتديد أو ختصيص
قق للقصة وجدنا أنه يؤدي وظيفة رمزية األشخاص فقط، ولكن بعد حتليل مد مكان تواجد

مالحظتنا ألغلب األماكن احملدودة الواردة يف احلكايات ومن خالل  )2("تشيع فضول الدارس
والشخصيات حبيسة املختارة،أمكننا تقسيمها حبسب فضائيتها احملدودة، اليت تظل األحداث 

اليت جتري، وهلذا الحظنا  ة اليت تسمح لألشخاص بالتحرك وفق األحداثتحإطارها، واملنف
  .هو مغلقومنها ما  نوعني من األمكنة منها ما هو مفتوح

  
  

                                                
  .61ص  ،املرجع نفسه )1(
  .ء للطباعةالنظرية والتطبيق، مكتبة غريب، دار قبا نيفن القص ب: براهيمإنبيلة  )2(
 116دراسة لغوية للقصة الشعبية يف اجلنوب اجلزائري، ص: التيجاين ثريا )2(
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    :الفضاءات املفتوحة-أ
مفتوح، لتكون منه انطالقة  انية مشسة وغالم الليل على أهم مكلقد ركزت حكا  

  .الذي يشكل مدى مفتوحا على العامل بدالالته املختلفة" البحر"األحداث، إنه 
ا فقد مجع البحر كفضاء مفتوح يف احلكاية الشعبية املختارة بني ثنائيتني متناقضتني مه  

  ).املوت ، احلياة(
بينما " نيتوت كوسيلة لوضع حد حلياة البطلعليها عندما اختذته س أما املوت فدلّ  

ل وأما داللة احلياة للبحر فنجدها عندما مثّ "فليزة بالرضيعني ورمتها يف البحرستوت أخذت ال
لكنه يف ويف يوم من األيام جاء صياد عجوز ليصطاد، " باب عيش ورزق وخري للصياد العجوز

اولة لفه احلظ فلم يصطاد وال مسكة حىت يئس وأقر يف ذاته بأن تكون هذه احملاذلك اليوم مل حي
  ."....األخرية، فرمى شبكته 

لوحة يشكلها النور والظالم، "لة من طبيعته إذ ميثّعفللبحر إذن دالالت متضاربة ناب  
  .)1( "وف مث التأمل وأخريا بالتواصلوليس املياه والزرقة واألمواج، إنه فلسفة كاملة تبدأ باخل

كما تظهر يف احلكايات الشعبية املختارة فضاءات مفتوحة أخرى كاألرض والسماء يف   
ا امللجأ الذي يهرب إليه البطالن من مهوم احلياة وخطوا تلل حيث مثّحكاية مشسة وغالم اللي

ا ميشيان يف األرض، دون أن وراح"ويف موضع آخر  "ل غالم الليل إىل طائر يف السماءمث حتو"
  ."يعرفا اجتاههما

اريتها ويف نفس رمل داللة احلياة واستمل الواد يف نفس احلكاية فضاءا مفتوحا حيكما مثّ  
وبينما مها يتجوالن مرا بواد ليسقيا "الوقت أعطى داللة مجالية تبعث على الراحة والتفاؤل 

  ".يهودي الشربلاحلصانني، فاستعصى على حصان بن 
لتقي ت مفتوحا مكانالت يف نفس احلكاية مثّالسوق حيث  فضاء وال ميكن أن نغفل عن  

فطلب الولد أن يذهب مع أبيه الصياد إىل السوق، بعد أن "فيه الشخوص الكبرية والصغرية 
  ".يتحول إىل هيئة ثور مسني ال مثيل له لبيعه بأغلى سعر

                                                
  .20، ص 1الفضاء ولغة السرد يف روايات عبد الرمحن منيف، املركز الثقايف العريب،بريوت لبنان ط: براهيمإصاحل   )1(
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ه وصفا عاميا مطلقا دون أن يتوقف غري أن ما يالحظ على هذا الفضاء أن الراوي أعطا  
  .ها وغريهاتعطبيعة هذه السوق، أجنحتها ، بضا عند جزئياته من

لت مصدر مثّ فقديف حكاية مشسة وغالم الليل ح ما الغابة فهي األخرى فضاء مفتوأ  
خطر على البطل، لوجود األسد واللبؤة ا مث بدأ هذا اخلطر يتالشى عندما استطاع البطل أن 

فانطلق أخوها باحثا عن هذا احلليب، وذهب إىل الغابة "مراده ومبتغاه وفق خطة ما ق حيقّ
  .  "وبالقرب من مكان األسد ذبح الشاة

غري أن راوي احلكاية مل يدقق يف وصف الغابة بل اكتفى باإلشارة إليها فقط دون 
  .تفصيل

  .توح واآلخر مغلق، واحد مففقط فتميزت بوجود فضائني اثننيد أما حكاية الذيب والقنفو
  .أما املفتوح فيجسده خارج البئر وما حيمله من دالالت احلياة، والسعادة واحلرية

وجتدر اإلشارة هنا إىل أن راوي احلكاية مل يشر إال هذا الفضاء، وإمنا مت استنتاجه   
  .انطالقا من معطيات الفضاء املغلق يف احلكاية نفسها

تظهر مالمح الفضاءات املفتوحة من خالل " سبعة ودعة جناية"وباالنتقال إىل حكاية   
وذات يوم "صورة النهر الذي مثل فضاء للمتعة والراحة، بل والسعادة أيضا بالنسبة للبطلة 

  ."كانت قرب النهر تلعب باملاء وتقذفه برجليها 
ل مكان الرعي، فضاء مفتوحا حيمل داللة احلزن و النجاة يف نفس الوقت  أما كما مثّ  
فناتج عن الظلم الذي تعرضت له البطلة والذي أودى ا إىل أن تكون خادمة يف بيتها احلزن 

ماكيش تدي فيهم للبالصة يل فيها املاكلة، فأجابتها  ه ماكيش تدي فالبعران تسرح، والال"
  "....أنا راين نديهم للبالصة يل خريوها هوما، ماهيش لبالصة يل خنريها أنا:بقوهلا

ل موقعا يتعرف فيه األخ على أخته البطلة عي فضاء للنجاة عندما مثّمث أصبح مكان الر  
وقبل طلوع الفجر أسرع أخوها األكرب وسبقها إىل املكان احملدد رفقة اإلبل، وبدأت ترعى "

فقالت له ...ثها احلجارة وجلس جبانبها حيد نيه اللحظة خرج أخوها األكرب من بويف هذ....
  ."...أنا أختك ودعة
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  :ضاءات املغلقة الف-ب

األماكن ارة، ألن رواا مل يعتنوا بوصف كانت قليلة جدا يف احلكايات الشعبية املخت  
  .هاحينما يكون األشخاص موجودين في شارة إليها إالّاإلاملغلقة وال 

األكثر حضورا على املستوى الشعيب هي البيوت املغلقة األمكنة  القول أنّ ناوميكن  
  .واملقاهي واملطاعم 

  :ياتنا الشعبية الثالثة حنصر الفضاءات املغلقة فيما يليكافي حف
لها البيوت حيث تطرق الراوي إىل مشسة وغالم الليل ففضاءاا املغلقة متثّ أما حكاية  

ند وصوله، اجتمع مع زوجته فأىب أن يفتحها حىت يعود إىل بيته، وع":ذكر بيت العجوزين قائال
  ".اًءر متتأل ضيداوفتحها، فإذا بال

لت إىل قصر زجاجي يشع فتحو"كما وصف بيت البطلني ،بأنه قصر مجيل ال مثيل له   
  ."وقد دهش الناس جبمال القصر وحجمه، فراحوا يتهامسون يف شأنه... ضياء

لمح يف آخر احلكاية إشارة إىل بيت السلطان دون تفصيل ألن الراوي اهتم ن كما  
  .بالتركيز على الشخصيات وحوارام     

له بيت أخيها، الذي اكتفى الراوي بذكر حكاية ودعة فنلمح فيها فضاء مغلقا ميثّ اّأم  
  ."فلما عاد أخوها إىل البيت، وعند تقسيمه الرغيف تفاجأ مبا رآه "امسه فقط 

  ها تشكل بعدا فنيا عموما فالبيوت تعترب فضاء هاما يف العديد من النصوص الروائية ألن
  .الالت خمتلفة ميكن أن حيملها النصا كما حتمل دخالصا هل
 محلفضاء البئر الذي " ب والقنفودالذي"يف حكاية  لواردةومن الفضاءات املغلقة ا  

  .داللتني خمتلفتني مها املوت واحلياة
  . ورماه يف البئر ليتخلص منه إىل األبد دفاملوت عندما خدع الذئب القنف  
وعن طريق اخلدعة أيضا إىل حياة  ا وقع فيهيتمأساته الد ياة عندما حول القنفوداللة احل  

  .رغيدة استهوت الذئب 
يف احلكاية  اء هو يف احلقيقة عنصر مركزي وأساسياملكان أو الفض خالصة القول فإنّ  

  .الشعبية ألنه حيتضن شخوصها  و أحداثها ويعطيها أبعادا ودالالت خمتلفة 
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    :خاتمة
 ، والذي جاء على-دراسة ميدانية-منطقة املسيلة  هكذا ينتهي حبث احلكاية الشعبية يف     
انعكاس هلوية املنطقة وأهلها  ، هو يف احلقيقةضخم لث جانبا من تراث شعيبصورة مثّ شكل

:                                                   بعد رحلة حبث ممتعة يف التراث املسيلي، متكّنت من التوصل إىل النتائج التاليةو
تكمن يف الدور إنّ احلكاية الشعبية عنصر هام من عناصر التراث الشعيب املسيلي، وأمهيتها  -1

  .ه يف ترسيخ القيم األخالقية وحفظها، بعد أن أوشكت على الضياعالّذي أدت
لقد ساعدت احلكاية الشعبية على حفظ العادات والتقاليد املتأصلة يف املنطقة وذلك عـن   -2

باألنبيـاء  ة، كتلك املتعلقـة  عنوها ملواضيع متوتناقلها مشافهة عرب األجيال، وتبني يتهاطريق روا
واألولياء الصاحلني باعتبارهم القدوة ومضرب املثل ألهل املنطقة، كلّ ذلك ممزوج بنوع مـن  

  .اخليال واإلبداع الشعيب املسيلي
اجا وازدهـارا كـبريين، ألنهـا    لقد عرفت احلكاية الشعبية املسيلية يف األزمنة الغابرة رو -3

وببساطة وجدت األرضية اخلصبة والظروف اليت حتيا فيها، كما أنها القت التقدير من رواـا  
ومتلقيها، األمر الّذي انعكس يف عصرنا هذا، حيث عرفت تراجعا فادحا بتالشـي مكانتـها،   

احملاوالت املتكررة لوسـائل  بعض وتراجع اإلقبال عليها عدا القليل النادر يف القرى واملداشر، و
  .اإلعالم وخاصة اإلذاعية، إلحيائها من جديد

املتمثل يف حمافظتـها  ال ميكننا أن نغفل عن ذلك الدور املهم الّذي أدته احلكاية الشعبية و -4
العربية، وكيف ضمنت هلا البقـاء ، يف وقـت    على رمز من رموز اهلوية باملنطقة أال وهواللغة

، حتى بشىت الطرق مسحها ائيا من أفواه الشعبوار الفرنسي القضاء عليها حاول فيه االستعم
ها تبقى عربية وهي لغة الشعب الـيت يفهمهـا   وإن كان شعار احلكاية الشعبية هو العامية فإن

ا، ويعاجل خمتلف مشاكله، ويعب بواسطتها ر عن مشاعره ومكنوناتهويتخاطب.  
سيلية يف وضع العديد من احللول للمشاكل االجتماعية اليت لقد سامهت احلكاية الشعبية امل -5

  .يتخبط فيها اتمع كما مألت فراغا كبريا يف احلياة األدبية والثقافية
إنّ احلكاية الشعبية يف منطقة البحث شديدة الصلة بأهل املنطقة وظـروفهم وأحـداثهم    -6

اسة نصوصها بعيدا عـن املنطقـة   لة دريف حماوومبادئهم، األمر الّذي يصعب فيه التفكري ائيا
ضنا للجوانب اجلغرافية والتارخيية والفلكلورية للمنطقـة  وهذا ما يفسره تعروأهلها وعادام، 

  .أثناء الدراسة
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الشعبية األخرى، ومـا   وانإنّ احلكاية الشعبية املسيلية كلون أديب شعيب تتقاطع مع بقية األل-7
  .على ذلك يف احلكايات هنا وهناك إالّ دليال سرية اهلاللية املتناثرةبقايا ال

8-ا أن نالحظ ونستوعب ذلك التكامل والتطور املنهجي بني نـص احلكايـة   من املفيد جد
 احليزينالسرد والوصف واحلوار، باإلضافة إىل والرواية خاصة يف جوانبه الفنية املتعلقة بالشعبية 

ملنطلق نرى بل نعتقـد أن التنقيـب يف نـص    الزماين واملكاين، والشخصيات أيضا فمن هذا ا
، معمقـة احلكايات الشعبية املسيلية واجلزائرية على العموم ما يزال يف حاجة إىل حبث ودراسة 

ميكنه من فـتح اـال أمـام     ممانرجو أن يكون حبثنا املتواضع قد كشف عن بعض املسائل ف
ائية واستنطاق جوهرهـا وفهـم   دراسات مقبلة، تعتمد على تعميق البحث يف النصوص احلك

  .رسالتها
جزًءا من املـوروث األديب  هذه املتواضعة  بدراسيتأملي يف اخلتام أن أكون قد المست   

ـ ، وأن أنال شرف الكشف عن جانب من هذا التالشعيب املسيلي اراث األصيل الّذي ينتظر من 
  .تفاتةاالل

األدب الشعيب ليس جمـرد   نّإ: "قوهلايم د مع نبيلة إبراهأن أرد وال يسعين يف األخري إالّ  
مهـا  تعبري حيتفظ به الشعب لنفسه، بل هو صرخة عالية تدعونا إىل أن نستمع إليها، وأن نتفه

وأن نتعاطف معها، فإذا فعلنا ذلك، أمكننا أن ندعي أننا نصنع بقدراتنا العلمية شـيئا إجيابيـا   
  )1(".ن آالم وآماليسهم يف الكشف عن نفسية الشعب، وما خيتلج ا م

  وهللا احلمد أوال وآخرا                                                                                       
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .8 -7قصصنا الشعيب من الرومانسية إىل الواقعية، ص: نبيلة إبراهيم (1)
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  : شمسة وغْالَم اللّيلْ -1
ة على النيب خري األنام سم اهللا بديت، وعلى النيب صليت، وما حيلى لكالم، غري بالصالبا

حيكي يف قدمي الزمان، أنّ ملكًا من امللوك أراد الزواج، فحضرت سبعة نسوة عارضات أنفسهن 
: كْذَا وكْدا،فقالت األوىل )1(إذا تزوجت امللك ندير: ، وكانت كلّ واحدة منهن تقول عليه

من جلَد :جزة صوف ندير برنوس،وقالت الثالثة من: من حبة قَمح ندير ميعاد،وقالت الثانية
  .وهكذا....نبي دار )2(بوسكْرة 

إذا تزوجت امللك يرزقين ربي طفل وطفلة قروم ذهب وفضة تتابع، : قالت السابعة
  .فتزوجهن امللك شريطة أن تفي كلّ واحدة منهن بوعدها

،كي )3(اغسلَتها ونشرتها: دها، وملّا سأهلا امللك قالتفتزوج باألوىل غري أنها مل تف بوع
، فتركها وتزوج بالثانية غري أنها مل تستطع صنع الربنوس )4(جِيت نطحنها جا الفَروج وانقَبها

  .من جزة واحدة 
فتركها هي األخرى وتزج بالثالثة اليت حاولت أن تبين بيتا من جلد البوسكرة من دون 

  .وهكذا...فتركها هي األخرى جدوى
حتى تزوج باملرأة السابعة، اليت محلت، فخشيت النسوة من حتقيق أمنيتها، فبدؤوا 
يكيدون هلا، وعند قرب موعد الوالدة، قامت النسوة بإحضار ستوت ، والتآمر معها على 

قرون فضة  زوجة امللك ، ويف الليلة املنتظرة وضعت املرأة طفلني، ذكر وأنثى ويف رأسيهما
  .، واستبدلتهما بفرخ غراب ، وجرو كالب )5(وذهب فأخفتهما ستوت يف فليزة

 وملا خرجت إىل امللك أخربته أن زوجته أجنبت له حيوانات ،فغضب امللك، وأحس
باهلوان، وأمر بأن توضع مع احليوانات مع ما أجنبته، ومن ذلك اليوم عاشت هذه املرأة بني 

                                                
 .أعمل، أجنر، أصنع= أَندير  )1(

 اخلنفساء = بِوسكرة   )2(

 وضعتها لتجف=نشرا  )3(

 .نقَبها، وهي طَرِيقة أكْلِ الطُّيور عموما= ننقَبها   )4(

 .حقيبة = فَليزة   )5(
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أكلهم وتشرب من شرام، بينما ستوت أخذت الفليزة بالرضيعني حيوانات امللك تأكل من 
  .ورمتها يف البحر

ويف يوم من األيام جاء صياد عجوز ليصطاد، لكنه يف ذلك اليوم مل حيالفه احلظ فلم 
يصطد وال مسكة، حىت يئس  وأقر يف ذاته بأن تكون هذه احملاولة األخرية، فرمى شبكته وملا 

يزة، فأيب أن يفتحها حىت يعود إىل بيته وعند وصوله اجتمع مع زوجته سحبها وجد فيها الفل
  .وفتحها، فإذا بالدار متتلئ ضياء، ففرحا فرحا شديدا ألما كانا حمرومني من اإلجناب

ياسعدي بِوليدي : ياسعدي ببنتي شمسة، وقال الزوج: فقالت الزوجة مبجرد أن رأما
  .وتربي الولدان يف كنف الصياد وزوجته غْالَم اللَّيلْ

راح زمان وجا زمان، وكرب الولدان، وصارت البنت فتاة شابة مجيلة والولد صبيا يافعاَ، 
فكانت البنت مشسة تقضي يومها مع والدا أما غالم الليل، فكان يدرس يف اجلامع، وكان 

  .واملاكرين لسرعة بداهته وقوة ذكائهمتفوقا على أقرانه، حىت أنه صار حمطَّ أنظار احلساد 
كما أنّ زوجه معلمه بنليهودي، أحبته فقامت بإطالعه على سر زوجها املعلّم وكيفية 

  )1(احلصول على علمه، فأرشدته إىل أن يذهب إىل معلّمه أثناء طهيه للحم وخيطف أول هربة
  . يرفعها غليان املاء، ويأكلها، ففعل ما قالته له زوجة بن ليهودي

واش بيك يا : ولّما عاد إىل البيت وجد أخته مشسة تبكي وراء البيت فسأهلا قائال 
والَدهم من  )4(رانا ماناش )3(بلّي: وقالْتلي.أَنا وما  )2(رانِي تعافَرت: شمسة؟ فقالت له 

رحلَب الَدا واني رّلبو ،مهلَبص.  
ن أن يردا هلما حسن صنيعهما مث يغادرا حبثا عن والديهما احلقيقيني، عندها قرر الولدا

فطلب الولد أن يذهب مع أبيه الصياد إىل السوق، بعد أن يتحول إىل هيئة ثور مسني ال مثيل له 
ليبيعه بأغلى سعر، شرط أن ال يبيع العقد الذي يربطه به بل يبقيه عنده حىت يستطع العودة إليه، 

بثمن باهظ غري أنه ومبجرد ربط مشتريه له، اختفى وعاد إىل بيته، وهكذا يف كلّ  وفعال باعه
  .سوق

                                                
 .قطعة اللحم اخلالية من العظم= هربة   )1(

 .تشاجرت = تعافرت  )2(

)3(   لّيبأنّ =ب. 
)4(  اشانا = منلَس.  



- 156 - 
 

ويف مرة من املرات حتول إىل حصان مل يرى له مثيل وذهب به والده إىل السوق شريطة  
أن حيتفظ باللجام لكن بن ليهودي يف هذه املرة تفطن لألمر ولسر مجال هذا احلصان، وأدرك 

يل قد سرق له علمه، فقرر أن يشتري هذا احلصان بأي مثن فلما طلبه من الصياد أن غالم الل
رفض أن يبيعه اللجام، فأصر بن ليهودي على أن ال يأخذ احلصان إال واللجام معه واشتد 
بينهما اجلدال حىت أنهما ذهبا إىل القاضي ليحكم بينهما، فحكم القاضي لصاحل بن ليهودي، 

إىل بيته، أما بن اليهودي فقد عامل احلصان معاملة سيئة وحرص على أن ال فعاد الصياد حزينا 
  . ينزع عنه اللجام أي أحد

ويف يوم من األيام ذهب بن ليهودي إىل عمله فجاء أحد أصدقاء ابنه ميتطي حصانه 
راه راين خايف من أَبي : فطلب من ابن بنليهودي أن يأيت حبصانه ليذهبا يف جولة، فقال له

، وماهوش رايح )2(ماهوش اهنا )1(أبيك: وصانا ما نركبوه ما ندوروا بيه، فقال له صديقه
 وفَكشي.  

فركب الولدان وغادرا، وبينما مها يتجوالن مرا بواد ليسقيا احلصانني، فاستعص على 
كذا راه ما يقدرش اله منحيتلُوش اللجام ه: حصان ابن بليهودي الشرب فتنبه صديقه قائال

يشرب فنزع ابن بن ليهودي اللجام، ويف تلك اللحظة حتول احلصان إىل مسكة جتري يف الواد، 
فأحس بن ليهودي بذلك وأسرع حنو الواد وحتول إىل مسكة كبرية تريد أكل السمكة 

  .واستمرت املطاردة حتت املاء...الصغرية
ل غالم الليل إىل طائر يف السماء فتحول بنليهودي إىل عقاب يريد االنقضاض مث حتو

عليه، وأخذ يالحقه يف اجلو، فتحول غالم الليل إىل خامت يف أصبع أخته، وحتول العقاب إىل 
عجوز وقامت هذه األخرية بطرق الباب مدعية ضياع خامتها، فانزعجت مشسة ورمت باخلامت 

 ديك، ينقر حبات الرمان إىل أن بعيدا، فتحول إىل حبات رمان متناثرة، فتحولت العجوز إىل
بقيت حبة واحدة فتحولت إىل سكني ذبح الديك، وهكذا ختلّص غالم الليل من ابن بليهودي 
ورد دين الصياد الذي عليه مث غادر البيت هو وأخته وراحا ميشيان يف األرض دون أن يعرفا 

                                                
 أبوك= أبيك  )1(
 ليس هنا= ماهوش اهنا )2(
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ما : فقاال له)1(كُم رايحني ؟وين را: اجتاههما فالتقيا شيخا كبريا يلبس األبيض، فقال هلما
 اشن2(عند(  ةالَصى بتح)يها )3ولحأرو.  

وِين نوِيتو اتباتو : فأحس الشيخ بالشفقة عليهما فأعطامها عصا سحرية وقال هلما
  .يف لَرض)4( أَرشقُوها

ا امللك دون فأمسك الولد بالعصا وواصال املسري، ومن حسن الصدف أما التقيا بوالدمه
هذي : أن يعرف أحدمها اآلخر، فسألوه أن يرشدمها إىل أرض خالية يبيتا فيها ؟ فقال هلما

  . باتو)6(ليا وين هوالْكم   )5(لَرض أُكُلْ
وأمتّا الطريق وعند حلول الظالم غرس غالم الليل العصا السحرية يف األرض فتحولت إىل 

  .الليلة يف ملكهما دون أن يعرفا بذلك قصر زجاجي يشع ضياء، وقضيا تلك
اهللا أَكْفَر،فقال له : ويف الصباح قام املؤذن ليؤذن الفجر، وبدل أن يقول اهللا أكرب قال

استغفر ربك، وقد قال املؤذن ذلك لشدة ضياء القصر، لضنه أنّ الشمس أشرقت من : امللك
  .مغرا وهو دليل القيامة 

حجمه فراحوا يتهامسون يف شأنه، إىل أن وصل اخلرب وقد دهش الناس جبمال القصر و
إىل ستوت اليت أسرعت إىل تقصي األمر علّها تعرف سر هذا القصر وتستحوذ عليه، وعند 
وصوهلا باب القصر دخلت فوجدت الفتاة وحدها وراحت تتأمل يف كل ركن من أركان مما 

  .زادها طمعا فيه
لقصر نتاعكم : على األخوين وقالت للفتاة فأخذت العجوز تفكّر يف طريقة تقضي ا

التفَاح : واش هي هذي احلاجة؟ فقالت هلا ستوت: هايل بصح ينقصوا حاجة، فقالت مشسة
اببش بايالش عجروح ويد الرراللّي يفوح، أللّي ي.  

                                                
)1( نيحاير  =بنيذاه. 
)2( ناشدناعا= ملَن سلي 
 مكان= بالصة )3(
 أغرِسوها=  أَرشقُوها )4(
 .كاملة، أو بأكملها= أُكُلْ )5(
 .حالَلَكُم = هوالكم )6(
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ح1(وسي وملّا عاد غالم الليل يف املساء طلبت منه أن حيضر هلا هذا التفاح، فقال هلا، أَت( 
تقتلي خوك لكنها أصرت على طلبها، فذهب وخاطر حبياته إلرضائها وحتدى كلّ الصعاب 

  .وأحضر هلا هذا التفاح 
هذا التفَاح نسمع بِيه وما )2(ويف الغد أتت ستوت لتستطلع األمر فقالت هلا ورِيلي

مل يرق لستوت ألن غالم الليل مل  فأدخلتها مشسة واعطها قليال منه غري أن األمر )3(شفْتوش
الشبل مربوطْ بِشالَغَم  يف جلَد)5(يخصكُم حليب اللَّبة  راه )4(بصح : ميت، مث قالت هلا ستوت

يدا لن ترضى )6(الصوعند عودة غالم الليل مساًء أخربته بأن حيضر هلا هذا احلليب، وإالّ فإ ،
  .عنه 

عن هذا احلليب، وذهب إىل الغابة وبالقرب من مكان األسد ذبح  فانطلق أخوها باحثا
شاة، وعند قدوم األسد مع اللبة وشبلهما وجدوا الشاة مذبوحة، فقاموا بأكلها وعندها قالت 

: اللّي دار فينا هذَا الْخري يطْلُب حلييب يف جَلَد إبنِي نعطهولَوا فتقدم منها غالم الليل وقال: اللبة
أذبحو بعيد باه ما نسمعش صوتوا وال سمعتوا : جيت علَى ذَاك الشي، فأعطته الشبل وقالت 
  .ناكْلُك، فذهب وذبح الشبل بعيدا مث سلخه 

  ومأله حبليب اللّبة، مث أحضرت له شعره من شوارب األسد فربط ا اجللد وعاد إىل أخته
مادام جاب هذَا : ليل من هذا احلليب، مث أخربا قَائلةفرجعت ستوت وطلبت منها الق

 جِيبر يوا غيقْصنا ييء م7(الش(ازِيةْ يلج)8(  عام فْطَرتو م عاموصت.  
فأخربت مشسة أخوها مبا قالته هلا ستوت، مع العلم أن جازية مل يستطع أحد أن خيرجها 

  .من قصرها

                                                
 .ترِيدين = سي أَتحو  )1(
 أَرِني = وريلي   )2(
)3(  األرض=  لَرض. 
)4(   حصلكن = ب. 
 .اللبؤة = اللَبه   )5(
)6(   دياألسد =الص. 
)7(   جِيبر= يضحي. 
 .اليت = لي   )8(
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ية ومألها باحللي واجلواهر الثمينة، وملّا وصل إىل املكان الذي فقام غالم الليل بصنع عرب
تعيش فيه، وبعد أن ختّطى كلّ الصعوبات، وقف أمام باا فاقتربت منه وصيفاا لتحملن هلا 

ف وتشو )2(،واش تخليو،تدولْها ميا والّ ميتين هاتوها للشريطة)1(واش تديو: اجلواهر فقال هلن 
  .ف بعينيهاوتشو

خرجت جازية وجلست يف العربة النتقاء اجلواهر ولكثرا مل تشعر بأن العربة تتحرك 
  : وأن الوقت مير، حىت وجدت نفسها يف مكان مل تعهده وعند نزوهلا قالت له 

  .خذْعوك لَعرب : خدعتنِي يابن الناس، فقال هلا 
الزم : ستوت مل تستسلم فقالت للملك وبعدها تزوجها وعاشت معه يف القصر،لكن

وأنا جنيبلكم اللحم فقامت ستوت بفتل )3(ديرو الرببوشة:نعرضوهم للَعشا فقال هلا امللك
الرببوشة بالسم ودعت عائلة غالم الليل، وعند جلوسهم إىل املائدة طلبت جازية أال يأكل  

لفور، فأعرض اجلميع عن األكل أحد من الطعام حىت يتذوقه القط، وملّا أكل منه مات على ا
  .وغادروا بيت السلطان 

وملا كانت جازية يم بالرحيل طلبت منهم أن يلبوا دعوا للعشاء يف الغد، وأن يحضروا 
معهم كلّ من هب ودب يف البيت، إالّ أنهم عندما جاءوا يف الغد مل يحضروا معهم أم األوالد 

نِسيتوا وحدةَ، فأسرعت ستوت لتنظيفها وإحضارها، : ةاليت تعيش مع احليوانات، فقالت جازي
  )4( .خارفنيا : وملّا فرغوا من العشاء طلب امللك من جازية أن تقّص عليهم حكاية قائال هلا

خارفينا أنت لتعلْمي بِالْماضي و املستقْبلْ، :خارفْنا أَنت ياسيدي املَلك،قال هلا:فقالت له
  :ذت حتكيفأخ

وحكت له القصة كاملة .....)5(حاجِتك ماجيتك على واحد السلطان تزوج سبع نسا 
وبينما هي حتكي طلبت ستوت اخلروج، فرفضت جازية طلبها حىت تنتهي من حكايتها 

                                                
)1(   يودذو=تأْخت. 
 .العربة=الشريطة   )2(
 .الكسكسي = البربوشة   )3(
 .من اخلرافة أي أحكي لنا خرافة  =خارفينا   )4(
 .نِساْء = نسا   )5(
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 )1(راليأَنا أَلّلي ص. هاذي راها تشبه لَحكَاييت: وواصلت السرد حىت أوقفها السلطان قائال
  هكْذَا 

  صح يا سيدي السلْطَانْ هذي حكَايتك وهذُوا أوالَدك ،وهذي أُمهم : فقالت جازية
 اكسنو وتتس2(و(اببا سومه)وت )3فراقكم ففرح السلطان وأقام األعراس،وعاقب ست

                          .والنسوة أشد عقاب
                                                                      

  ن الزيتوين: الراوي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .صاريل، حدث يل = صرايل  )1(
)2( اكسن= اَءكنِس 
)3(   اببسبب  =س. 
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  :ودعة جناية سبعة - 2
يحكى أنه يف قدمي الزمان كانت أم تعيش مع زوجها، وشاءت األقدار أن ترزق بسبعة 

رانا :فأخربوها بقوهلمأوالد ذكور، وملّا كرب األوالد وصاروا شبانا، محلت أمهم من جديد، 
   )4( .،والَجات طُفْلَةَ أنولُّوا)3(منولُّوش طْفُلْ)2(املَزيود )1(رايحين بعيد يا أَما الَجا

 وقد أرسلوا من يأتيهم باألخبار، وغادر الشباب ومرت األيام إىل أن وضعت األم محلها
خلادمة إىل أوالدها حىت يعودوا، لكن اخلادمة وكانت بنتا ففرحت األم  وأرسلت اخلرب مع ا

الشريرة أبت أن تبلغهم احلقيقة حىت ال يعود األوالد إىل والدم، وكربت البنت اليت سمتها 
أمها ودعة، ومرت السنني وأصبحت البنت شابة مجيلة جدا، وكانت عندما خترج من بيتها 

كلّ مرة تسأل أمها عن السبب لكن ال سبعة، وكانت )5( تسمع الناس ينادوا ودعة جناية
  .ختربها بشيء 

وذات يوم كانت قرب النهر تلعب باملاء وتقذفه برجليها، جاءت ستوت تريد أن تتزود 
باملاء، فطلبت من الفتاة أن تتوقف عن اللعب حتى يتسنى هلا امللء فرفضت الطفلة الطلب، 

ايةْ سْبعة فشعرت ودعة باحلزن الشديد، وذهبت إىل ريحي ياودعة جن: فنهرا ستوت قائلة 
بهذَا لَسم والَما قُليِتليش رايحة نروح  )6(قُوليلي يا أما الَه راهم يعيطُولي: أمها وقالت هلا 

 لّيكخان7( .و(    
ما أخربا عن فخافت األم أن تتركها ابنتها الوحيدة وترحل فأخربا حبقيقة األمر ك

إخوا السبعة وسبب رحيلهم، فقررت ودعة البحث عنهم وأن تعيدهم إىل املنزل ليلْتم مشل 
  .األسرة 
  

                                                
 إذَا جاَء  =الَجا   )1(
 .املَولُود =املزيود    )2(
 .ال نعود =منولوش  )3(
 .نعود = أنولوا )4(
 .مفرقَة = جناية )5(
 .ينادونين= يعيطويل )6(
 .أتركُك = أخنليك )7(
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ويف اليوم املوايل حزمت ودعة أمتعتها وجهزت نفسها، وأخذت معها بعض اخلادمات 
  .وستوت كي يرافقنها يف الطريق

دمتهم ستوت اإلستالء على ممتلكات ويف الطريق قررت اخلادمات الشريرات ويف مق
ياودعة أَهبطي ياجناية سبعة،  )1(أَهبطي : ودعة فأرغموها على النزول من احلصان وقالوا هلا

ماتيدكُونْ لَخشو ولكرون يب أذركُكأَغَص.  
  .تمواستولت اخلادمات على كلّ ما متلكه ودعة من مالبس وحلي وذلك بالضرب والش 

  .واحتلت ستوت مكان ودعة، وادعت أنها أخت الشباب السبعة 
أَنايا أختكم ودعة  : وملّا حبثوا عن إخوة ودعة ووجدوهم، ادعت ستوت أا أختهم قائلة

  . نتاوعي )2(هذي مدة وأَنا حنوس عليكم وهاذوا لوصيفات
ودعة أختهم احلقيقية ترعى اإلبل،  ففرح الشباب بأختهم املزيفة، وعاشوا معها، وكانت

وهي تلتف حوهلا و تغين هلا األغنية اليت كانت تغنيها والدا، واليت كانت اإلبل حتبها، فكانت 
  حتس بكل كلمة تقوهلا ودعة يف أغنيها، عدا مجال واحدا، ألنه كان أصما 

اجلمل الصم فرأى ومرت األيام والشهور وكان قطيع اإلبل يزداد حنالة ما عدا ذلك 
أمسعي ياخديمة اله : اإلخوة احلال السيئة اليت أصبحت عليها اجلمال وقال أحد اإلخوة لودعة

: لفيها املاكْلَة فأجابته بقوهلا.)3(ماراكيش تدي فَلْبعرانْ تسرح والَّ ماكيش تدّي فيهم للَبالَصة 
لَلَب ميهدارِانِي نلَى أَنقالو يل ع ماهرا، وا أَنهرخيي نةَ لالَصلَب يشاها، وموما هوهريي خالصة ل

  .لبالَصة ليروحوا ليها غُدوة
وقبل طلوع الفجر أسرع أخوها األكرب وسبقها إىل املكان الذي ترعى فيه اإلبل واختبأ 

د رفقة اإلبل، بدأت ترعى يف مكان قريب من خلف احلجارة، وملّا وصلت ودعة إىل املكان احملد
  .اإلبل وأخذت تغين هلا، فجاءت اإلبل واستلقت جبانبها تسمع الغناء

علَى بِيها ضعافُوا : ويف هذه اللحظة خرج أخوها األكرب من بني احلجارة، مث قال هلا
  .وصرالْهم هكْذَا 

                                                
 .أنزِيل= أهبطي)1(
 .اخلادمات= لوصيفات  )2(
 .املكان= لبالصة   )3(
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رأت البقعة البيضاء اليت حدثتها عنها  وجلس جبانبها حيدثها وبينما هي تتأمل يف وجهه
  .والدا فأجهشت بالبكاء

راكي تبكي فقالت  )2(يا طُفْلَة أَعالش  )1(واشبيك: فسأهلا أخوها عن سبب بكائها قائال
فوجهك، عليك بزاف، وعلَى البقْعة لبيضا لي )3(أَنا أُختك ودعة وراها أَما هدرتلي : له

اتدي وتبرضل يه وتتس4(و( يكُملع كْذَبا تاهري وتبالَص.  
فاحتار األخ من أن يصدقها أو يكذّا، فذهب إىل املدبر ليستشريه يف األمر وحيكي له 

  .احلكاية وجيد له احلل 
لثوا معاك ولّي تاكُلْ بالشويه،وتشوف وخلّهم ياكْ )5(أَشرِيلهم الكَرطُوس : فقال له املدبر

احلبة وتنقيها هي أُختك ولّي تاكُلْ احلبة من ورى ختها ماهش أختك ففعل األخ األكرب ما 
طُلب منه ومجعهم على مائدة وأخذ يتأمل طريقة أكلهم، فتبين له أنّ الفتاة الراعية هي أخته، 

فَرشلْهم لَغصانْ : وده بعض الشك، فذهب مرة أخرى إىل املدبر الذي قال لهولكن مازال يرا
 نتاع نخيلْ وفَالصباح شوف الَلْقيت لَغصانْ مرتبِني وما هومش مبعثْرِين هذَاك فْراش أُختك والَ

 كتيش أُخاهم كَسالع ادع.  
تبين له أيضا أنّ أخته احلقيقية هي ودعة الراعية، فقال يف نفسه  ففعل ذلك ويف الصباح
  .جيب أن أتأكّد للمرة األخرية 

شوف شعورهم ولّي شعرها رطب كي لَحريِر وطْوِيل أَعرفْها بلّي راها : فقال له املدبر
 كتش أخياهم ريغصو شرأَحن ويشا خهرعلَي شو كتأُخ  

  
ففعل ذلك وصدق توقعه بأنّ ودعة الراعية هي أخته احلقيقية، فأعادوها إىل ما كانت 
عليه يف املاضي وغمروها باحلب واحلنان،وعاقبوا ستوت على فعلتها وجعلوها ترعى اإلبل 

  .مكان ودعة والنسوة خادمات عليها
                                                

 .حدث هلم= صراهلم  )1(
 .مابِك= واشبيك   )2(
 .قالت يل، حكَت يل= هدرتلي  )3(
 .أخذت=أدات  )4(
)5(  طُوسالتني=الكَر. 
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يستسلموا وأرادوا  ومرت األيام وودعة سعيدة بني إخوا، لكن ستوت والنسوة أَبووا أن
ونعطُولْها  )2(بيض لْفَاعي نديروه يف وسطْ الغرس  )1( جِيِبيلنا:اإلنتقام، فقالت النسوة لستوت 

  .تاكُلْ منو ا بالَما تفُوق واش كَاين في داخلُوا
أكل الكريات  فأحضرت ستوت ما طلب منها، وبأسلوم اخلبيت واملراوغ جعلوا الفتاة ت

دون مضغ ودون أن تعرف مصريها، ومرت األيام وتفقّس بيض األفاعي وبدأ بطن ودعة 
ينتفخ، كما أصبحت كثرية الشرب ودائمة العطش، فاحتار اإلخوة ألمر أختهم، وأخربم 
ستوت واخلادمات أن أختهم خرجت عن طريق الصواب يف غيام، وهي اآلن حامل، فغضب 

دا وقرروا معاقبتها بنفيها بعيدا عن املنزل، حيث أخذوها بالقرب من عني اإلخوة غضبا شدي
  .وعادوا من حيث أَتوو  )3(ماٍء و بنوا لَهاكوخا صغريا، وتركوا هلا بطانة غرس 

فبقيت ودعة هناك تصارع األمل ، واجلوع بعد أن انتهى زادها، وذات يوم مر فارس على 
سمع األنني واجته إىل مصدره، ونادى بصوت مرتفع أمام باب جواده بالقرب من العني، ف

  .هنا جاوبي إِنس والْ جن  )4(شكُونْ لي راه: الكوخ
إِنس، مثّ سأها عن سبب األنني فحكت له القصة، : فأجابته الفتاة وهي من وراء حجاب

   )6(.ين نكُونْ راجلَكمن هذي املُصيبة تقَبليِ)5(والَ سلَّكْتك : وقال هلا
فقبلت ودعة دون تردد، فذبح هلا غزاال كان قد اصطاده فطهاه وجعله كثري امللوحة مث   

أطمعها إياه، فاشتد باألفاعي العطش يف بطنها ، األمر الذي جعل ودعة تطلب املاء وبشدة 
ا باملاء مثّ  أخذ  عندئذ وضعها الفارس فوق حصانه على بطنها ووضع أمام رأسها حفرة ومأله

حيرك املاء بيده ويطلب من ودعة أن تفتح فمها فأخذت الثعابني تتحسس املاء وخترج الواحدة 
  .تلو األخرى والفارس يقطع رأسها بسيفه حىت ختلص منها كلها 

عاشت بعد ذلك ودعة مع الفارس الصياد، وأجنبت منه طفال ومرت السنني وذات يوم 
ب الرزق وهو على هيئة حتزن القلب، فعرفته ودعة بينما هو مل يعرفها، جاء أخوها األكرب يطل

                                                
 .أَحضرِي لنا =ناجِيببِلْ )1(
)2(  سرر =الغمونُ التجعم. 
)3( سة غَرطَانحشى مبعجون التمر = بمن جلد املاعز والغنم، ي عنصكيس متوسط احلجم ي. 
 .من هناك؟ =  هنا اهشكُونْ لي ر)4(
)5(  كلكْتس=كتنحم نم كتلَّصخ. 
)6(لَكاجر =كجوز. 
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هاذي، وكُولْها  )1(هاك الكَسرة:فناولته رغيفا ووضعت يف وسطه الذهب والفضة  وقالت له 
  .وأُمهم  )2(وأنت ،مع الْذرارِي

هاذي ما تكون غري : لفلما عاد أخوها إىل البيت وعند تقسيمه الرغيف تفاجأ مبا رآه فقا
الْيوم راه راح : ودعة، مث قرر العودة إليها على أن يبيت عندها الليلة وملّا وصل إىل البيت قال هلا

  .نبات عندكُم؟ )4(ما عليهش )3(عنِّي لْحالْ 
 :ويف تلك الليلة ، وأثناء جلوسه مع زوج أخته، مسعها تداعب ابنها وتغين له مرددة 

حب حب الرمانْ سيوفْهم سبعة، حب حب الرمانْ كالَبهم ,حب حب الرمانْ خوالوا سبعة 
  .وهكذا دواليك ....سبعه، حب حب الرمانْ نساهم سبعة

فتساءل الرجل عن سبب ترديدها لكلمة سبعة، فأخربه الزوج بأنّ هلا سبعة إخوة وحكى 
لي )5(هاذي لَمرة : قصتها، فاندهش الرجل من أنّ املرأة اليت حيكي عنها هي أخته مثّ قال لهله 

  .راك تحكي عليها تكُونْ أختِي 
هذَا خويا  )6(إِيه: هذا السيد راه يقُول بلّي راكي اختوا فقالت له: فناداها زوجها وقال هلا

  . رة لُولَى أَلي جانا فيهاخويا واعرفْتوا من ملَ
مث التقى األخ بأخته وحكت له قصتها مع ستوت وزوجام وما أحلقوه ا ، فعاقب 

  .النسوة وطردهم وأحلق بستوت عقابا شديدا، وعاشوا حياة سعيدة 
  ).صلى اهللا عليه وسلم(هذا ما مسعنا وهذا ما قلنا، والصالة على النيب حممد 

  مد ب حم: الراوي 
  

  

  

  

  

                                                
 اخلبز الذي يصنع يف البيت=لكَسرة ا )1(
 األبناء=الذْرارِي  )2(
 .الوقت=لْحالْ  )3(
)4(  شيهلا عإذا كان ممكنا =م. 
 .املرأة=لَمرة  )5(
)6(إِيه = معن.  
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3-فُودالقَنو يبّ1( الذ(.  
حاجتك ما جيتك، يف يوم من األيام التقى الذئب والقنفد ببعضهما وأخذا يتحـاوران،  

حيلَةْ وزِيـدلْهم  )3(عندي ميات : من حيلَة؟، فأجابه الذئب )2( قَداه عندك: فقال القنفد للذئب
  . عندي حيلة واحدة: ك من حيلة، فقال القنفدوحدة، ونت يا القنفود قداه عند

عندئذ شعر الذئب بالغرور والفرح باحليل الكثرية اليت ميتكلها واستصغر القنفد الـذي ال  
حيلَة وحدة وجاي اتبـع   غير)4(يابن لْكَلَب، ماعند كَش : ميلك عدا حيلة واحدة، فقال للقنفد

لَخدع كَاملْ؛جِيب تراحيلْتك أَلّي رايحة تخرجك من لْبِري ضرك ، مث محـل  فيا أَنا لي عندي 
  .الذئب القنفد بيده ورماه داخل البئر

ملّا وجد القنفذ نفسه يف قعر اجلب، راح يبحث يف ذهنه عن حيلته الوحيدة اليت ميتكلها، 
  .ه الذئب فيهالعلّها تنجح يف إنقاذه من حمنته الصعبة اليت وضع

فكّر مليا مث أخذ يصدر أصواتا كثرية يقلّد فيها نداءات الباعة يف سوق املاشية وأصـوات  
  يف هذي النعجة ؟ )5(قَداه عطَاوك: الغنم واملاعز والبقر وهو يقول

راهي حالَلْ عليـك   ررح....نقَّصلي شوية)7(قَالْية )6(أَعطَاونِي كْذَا وكْذَا؟ بصح راهي
 وفش ،وف8(ش(  ليِقي نيمي سي كدج ذَاكه)9(  قُولمث ي ذْبحتي : اهأَه)10(   ـاتجعالن اهأَه

  .هربوا رجعهم منا، ويضرب على األرض عدة مرات فيصدر صوتا وكأن شخصا ما جيري
ب، واقترب من اجلب أكثر ومد عنقه يطـل  شغلت هذه األصوات والنداءات ذهن الذئ

  )11(....يابن لْكَلَب قُولي واش راه كَاين ثَما؟: على قعره، فنادى القنفد

                                                
)1(  فُودالقَن =فُدالقُن. 
  ؟ كم عندك=  ؟قداه عندك )2(
 .مئة = ميات )3(
 .ليس لك = ماعندكش  )4(
)5( ّلك قداه عطاو = كطَوأَع كَم. 
 .لكنها = بصح راهي  )6(
 .غَالَيةٌ = قاليه  )7(
 .انظر = شوف  )8(
)9(  يِليق = نسحتسي. 
 .احذر= أَهاه )10(
 ماذَا يوجد هناك ؟= واش راه كَاين مثّا)11(
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هذَا راه سوق معمر نعاج وخرافانْ وكْباش وماعز، والناس راهـي تبِيـع   : أجابه القنفد
   )2( .واحد طَالَع وآلخر مهود)1(اه مدود وتشرِي، أَلْحق السوق ر

ماعز وغْنم أنـا  )5(لْقَا سوق ملْيانْ)4(يموت هاهو )3(كُنت نحوسوا: يف نفسه قال الذئب 
نت معاه، رانِي فيها رِيحة اللَّحم، يارِيتين كُ)7(ما شمّيِتش)6(أنا أويل بيه، عندي أَكثَر من سمانه

يتانِي كْل8(ر( تعبشقْك؟: نادى  الذئب على القنفد قائال .نلْحن يفَاهديقي قُلّي كا صي  
عالَحاشية البِري حبل ألسق فيه ضرك يهبط بيك عندي، أزرب قبل )9(راهو كَاين: أجابه القنفذ

  .ما يتفرق السوق 
البئر  إذا ارتفع الدلو األول ينزل احلبل، والعكس  مع العلم أن احلبل مرتبط بدلو يف أسفل

  .إذا نزل الدلو يرتفع احلبل حيث يتم جلب املاء ما مداولة
متسك الذئب باحلبل ، و كان القنفد قد أخذ مكانه يف الدلو السفلي دفع الذئب بنفسـه  

، قال الذئب للقنفد  داخل البئر فارتفع دلوا القنفد، ليأخذه خارج البئر، وعندما تقاطع الدلوان
  .هاذي هي الدنيا واحد طالَع والخر هابطْ : الَه راك طَالَع؟ رد عليه القنفد قائال: يف اندهاش

أنا ياصاحبِي لَعزِيز: وبعد أن خرج القنفد من البئر أطلّ على قاع البئر وقال خماطبا الذئب
يت، وهاين نعتها لَك،جرب ضرك حيلةَ من لَمية وواحـد أَلّـي   عندي غري حيِلة وحدة يف حيا

  .تخرجك هيا أَبقَى علَى خري)10(عندك كُراهي
  
  

  ب مبارك : الراوي                                                                      
  

                                                
 .ممتلئ= مدود )1(
)2(   دوهنازل= م 
 .يدهأُرِ= نحوسوا  )3(
 .هاهو = هاهو  )4(
 .وجد= لْقا )5(
)6(  انلْيئْ =ملتمم. 
 .أُسبوع = سمانة  )7(
 .مل أشم = مامشيتش  )8(
)9(  نو كَايهناك= راه دوجي. 
 .علَّها =كُراهي  )10(
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  . جحا وصاحبو- 4
كناجِياجِي حتما بذكائه وفطنته يالً مشهورجدعى جحا، عقد رهانا مع صديق ك، أَنَّ ر

حا خسر الرهان فكان جلكن  وشالَغَم صاحبوا، حلية  يحح ينياللّي يربح فينا را: له فَقال له
: قالت )1( الَّ مانِيش؟أَنا جحا و: زع حليته وشواربه، ولّما عاد إىل املنزل قال لزوجتهتنسهو من 

رانِي رايح نخلَف وش دار فيا صاحبِي، وحكى هلا القصة،مث قال : ، قال هلا!أَنت جحا : قالت
علَى رقبتك وكيِ يجي  )3(لَلَغدا وأنت أَمالَي هذَا الْمصرانْ دم، وديريه  )2(أَنا نعرضوا : هلا

بِي أَناحص وضيشنا تجِييب الغدا م ك4(قُول(،وسلْم جِيبن وحرا نأَن، )ي )5ّلي بوحر ريدانو
كتحي  ذْبوحري ووضانْ وكي نضربك بالعصا ناملُصر حذْبنا )6(ودجِيبِي لَغ.  

كمل ذهب جحا ورجع برفقة صديقه ولّما أجلسه قام جحا وزوجته بأداء أدوارمها على أ
السِّحرَِّية  اص، أَعطيلي هذي لَع)9(رأسها خشني )8(راها مرتي)7(وأَنا ثَانِي: فقال له صديقه.وجه

 لَعخن اهرَِّية با، فَأَعطاه جحا العصا )10(السِّحرها لَمبي.  
ا مث أخذ يضرا جِيبِيلْنا لَعشا، فَأبت الزوجةُ، فَذَبحه: وعند ذهاب الرجل إىل بيته قال لزوجته

  .بالعصا ومل تنهض، فتفطّن الرجل بأنّ جحا قد سخر منه 
نحفَر قْبر ونخلّي منِني نخرج يدّي وكي يجي صاحيب قُوليلُوا : ويف الغد قال جحا لزوجته

خند لَكقوي يكي ودي يي فهلطياعد ويدي حيلّمح دعبامو ،اتهميلخو درقَب وفشلْ ن  

                                                
 .لَست =مانِيش  )1(
 .أَعزمه وأَدعوه =نعرضو  )2(
 .إمالَي =ي أَمالَ )3(
)4(  الَتنهضي= ما تنوضيش. 
)5(  سالسكّني =لْمو. 
 .اذْهيب =روحي   )6(
 .أنا أيضا=أنا ثاين   )7(
 .زوجيت =   مرتي)8(
 .عاصية وغَير مطبعة =رأسها خشني   )9(
)10(  لَعخن= قأُخ. 
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هيا نشوفُوا قَبرو : مات جحا، فقال هلا: جاء صديق جحا لكي يقتله فقالت له الزوجة
هذّا الراجلْ :فأخذته الزوجة إىل القرب وأخذ الرجل حيفر يف القرب وجحا حيرقه باحلديد، فقال 

قرحرة يفْالَخو ،قرحا يينفَالد.  
وعندما وصل إليه وضعه يف كيس لريميه يف البحر، وهما يف الطريق إىل البحر عطش 
الرجل فذهب ليشرب وترك الكيس فوق احلمار، مسع جحا راعيا بالقرب منه فأخذ يتأمل 

أنس فقال الراعي : فقال له جحا ،جن والَّ أنس: بصوت مرتفع، فاقترب منه الراعي وقال له
  . انروح  )4(لَلْحج ومانِيش شاتي )3(راهم مديِيني : ؟ فأجابه جحا)2(كَارة فَالش  )1(واله راك

 .  
  .تفَاهمنا : ، قال جحا)6(في بالَصتك أروح )5(خلّينِي : قال الراعي

دخل الراعي يف الكيس وأخذ جحا النعاج وعاد إىل قريته، ورجع صاحبه بعد أن رمى 
  .حرالراعي يف الب

: فْلَبحر فقال له جحا )7(يخّي لُحتك : ويف الغد خرج جحا لريعى فرآه صديقه فقال له 
كي لُحتين فْلَبحر لْقيت ملَك قالي أُطْلَب وأَنا نلَيب، طْلَبت منو يخرجنِي من لَبحر ويعطيين : 

 اتجعاذُو النه.  
ة أَدّينِي ولُوحنِي فْلَبحر، فوضعه جحا يف كيس مثّ رماه يف البحر فقال له صاحبه أَمالَ

  .وختلص منه إىل األبد

  ) (ـلنا، والصالة والسالم على النيب حممد ڤهذا ما مسعنا وهذا ما 
  ن الزِّيتوين: الراوي                                                           

  

                                                
)1(  الَه اكر =تلَماذَا أَن . 
)2( كَاركيس كبري= ة  الش. 
 .يأخذونين  = مديينِي  )3(
 .لست راغبا= ما نيش شايت  )4(
 .دعنِي = خلّيين  )5(
 .مكَانك= بالصتك  )6(
)7(  كخي حلتي =كيتمين رأظن. 
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  فانجازية واخلر -5
حاجيتك ما جيتك، يف يوم من األيام أراد السلطان الزواج، فأرسل رسوله يعلن يف الناس 
رغبته يف ذلك، على أن جتتمع عنده النسوة اللوايت يرين يف أنفسهن أن أهـل للـزواج بـه    

  فتقدمت للملك سبعة نسوة، كلّ واحدة منهن تتعهده بعمل خارق 
  ندير برنوس  )1(بِالسلْطَانْ،من جزة لُو كَانْ نزوج: فقالت األوىل 
  )2(من حبة قمح ندير ميعاد: وقالت الثانية 

  من الشيح ندير ركيزة : وقالت األخرى
   )3(من مغزلْ ندير تلّيس : واألخرى قالت

  لْ وطُفْلَة نهز احلَملْ، ونجيب طْفُ: وهكذا حىت املرأة السابعة اليت قالت
فقام السلطان بالزواج ن ، فلم تستطع األوىل صنع الربنوس من جزة واحدة وملّا سـأهلا  

، بعت اجلَزة وشرِيت لَكُحـلْ فجعلـها   )4(جابِياع لَكحلْ : السلطان عن الربنوس أجابته قائلة
د أكل حبة القمح ملّا مهّـت  خادمة، أما الثانية فلم تف بوعدها هي األخرى مدعية أن الديك ق

الَه كَشـما شـفَت   : بطحنها، والثالثة ملّا سأهلا السلطان عن سبب عدم وفائها بعهدها قالت
غري أن املرأة السابعة محلت فخافت بـاقي  ,، وهكذا فشلت كلّ النسوة !ركيزة تتبنى بالشيح 

معـاكَم    )5(أَرحلُو وأدوا: الت هلن النسوة أَن يفضلها عليهن، فذهنب الستشارة ستوت اليت ق
 ديزت ودعي تك وتما تهدحا ولُّوهخو ،6(كُلَّش( .  

  
  
  

                                                
 .صوف الشاةِ  بعد تجريد هامنه = جزة  )1(
)2(  ادوليمة  = ميع. 
)3( ليسب= تك سز كَير املَاععش نم جسنم باحلَج ري. 
 .مسحوق شديد السواد والنعومة يستعلُ بتزيني العنيف = لَكْحلْ  )4(
 .خذُوا = أَدوا  )5(
)6( تضع مولودها= د تزي      
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يف اليوم املوايل انطلق السلطان يف سفر للقيام مبهامه ففعلت النسوة مبا طرحتـه سـتوت   
يوم والدا قد قرب  عليهن وبقيت جاحية بنت اجلّياح وحدها، ويف ليلة ذلك اليوم أحست بأنّ

وفعال باتت تصارع آالم الوالدة وحدها حىت وضعت محلها،وكان بنتا وولدا، فاشتمت الذئاب 
رائحة الدم ، واقتربت من البيت بغية أكل املولودين ، فلم جتد األم ما ترد به اخلطـر سـوى    

ب ا الذئاب حـىت  قصية املنسج، واليت كانت بالقرب منها وقد نسيتها النسوة، وبدأت تضر
مطلع الفجر، أين عاد السلطان من سفره هو وحراسه، فضرب الذئاب وفرح بولديه ومسامهـا  
دياب وديبة  وعاش اجلميع يف سعادة، ويف يوم من األيام طلب السلطان من زوجته أن حتضر له 

نوا؟، وما مر منـوا؟   أَلِّي ما أَحلَى م)1(قُوليلي واش هو : ثالث كلمات من عند أهلها فقال هلا
كـي  : وما أَعلَى منوا؟، فَخرجت قاصدة بيت أهلها فالتقت بابنها دياب يرعى الغنم فقال هلا 

  .عليا )3(راجعة من عند خوالي دهمي )2(تعودي  
وملّا وصلت إىل بيت أهلها، مل تشـأ أن تأكـل أو تشـرب، فسـأهلا إخوـا عـن       

أَلّي .هاذي حاجة ساهلَة: الكَلمات الثالَثَة فقال هلا إخوا )5(تلْقَاولي   )4(حتانْ : تالسبب،فقال
  .أَلّي ما أَحلَى منوا لَعسلْ ، و ما مر منوا الدفْلَى، ولّى ما أَعلَى منو لَجبلْ .ساهلَة

، فأخربته مبا قاله إخواا، ويف طريق العودة مرت بابنها ذياب فسأهلا عن الكلمات الثالث
  .علَى بِيها يقُولُولَك جايحة بنت الْجِياح، وأخربها بالكلمات الثالث: فقال هلا

أَلّي ما أَمر منوا املوت، ولّي ما أَحلَى : وملّا وصلت إىل بيتها سأهلا السلطان طلبه فقالت له
  منوا ربي سبحانوا منوا القُرآن، ولّي ما أَعلَى 

  
  
  
  

                                                
 ما هو؟ = واش هو؟ )1(
 .لَما تكُونِني = كي تعودي  )2(
 .مرِّي يب  =  دهمي عليا  )3(
 .إلَى أَنْ، حتى = حتانْ  )4(
 .تجِدونَ لي = تلْقَاولي )5(
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،وسأهلا إن كانت قد التقـت  )2(ماهش خفَايا )1(هاذي بِنت عضايا : فقال هلا السلطان 
أن ينادي يف النـاس   )3(بدياب يف الطريق، فأنكرت ذلك، مث خرج السلطان وأوكل إىل البراح

  .)4(ذياب مات والبلْ غْدات : قائال
، فلمـا مسعهـا   ...، وتقول هذَا وين كُنت معـاْه )5(بنت اجلياح متجدفخرجت جاحية 

؟قَـالَ لَـه   )7(واش يقْلَبها  )6(القَالَّبة: السلطان ذهب يف طلب ابنه ذياب وقدمه إىل النار قائال
  : ذياب

وا العقبة، قال العقبة واش تقَلْب: املاء واش يقَلْبوا ؟ قال له دياب: يقْلَبها املَاْء، قال السلطان
يقلبوا الفارس، قال السـلطان  : العود، فقال السلطان العود واش يقلبوا ؟ فقال: يقلبها، قال له

أَنا ابنِي صاَحلْ مـا هـوش   :تقلبوا مرتو عندئذ قال السلطان : الفارس واش يقلبوا؟ فقال ذياب
نِي فيِها أَبي لَلْقَالَّبة ما نِيش قَاعد فيها، ورحل مـع  هاذي لَبالد أَلي يقَدم: جايح، فقال ذياب

أخته إىل أرض حتكمها امرأة تسمى جازية فترك أخته يف رعايتها، وقد أعجبت جازية بالفىت ملا 
رأته فيه من األوصاف واألخالق  أما هو فقد ذهب يف البحث عن عمل، فوجد شيخا له سبعة 

يولْدوا نتناصفُوا، ذهب ذياب بالنعاج وقـد تواعـد   )8(لي نربيِهم وكيأَعطهم: نعاج فقال له 
نعاهدكم  بعهد ربِي منِني مشيتوا نتبعكُم، والنعجات عاهدوه بالطاعـة  وكثـرة   : معهم قائال

  .الوالدة
كانـت  ذهب دياب مدة من الزمن وكانت النعاج تلدن له باستمرار، يف هذا الوقـت  

جازية تبحث عنه فأخربها الشيخ بأنه أعطى له النعاج، وقد عاهدهم بأنه سوف يذهب معهم 
  .أينما حلُّوا 

  

                                                
 .إبين، ويقصد ا أيضا من صلْبِي =  بنت عضايا  )1(
 .الَ تخفَي عني = ماهيش خفَايا  )2(
 .الشخص الذي ينادي يف األسواق معلنا األخبار = الرباح  )3(
)4(  اتغْد =ره تب. 
 .تندب إبنها وتذكر أَمجاده = متجرد  )5(
 النار= القالبة  )6(
 .يغليها = يقلبها  )7(
)8(  اتغْد = تبره. 
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فأمرت جازية خدمها أن يذهبوا يف البحث عنه يف كلّ مكان، فقام احلراس بالبحث حىت 
ياه، جا يف وسطْها، ثُـم  ْ الش)2(يف  عقَاب )1(يالّي: وجدوا قطيعا هائال من النعاج فَنادوا قائلني

يالّي يفِ راسها أجاب نداءهم فقالوا : يالي يف وسطْ الْشياه ، جا في راسها، وعندما قالوا: نادوا
هذَا الَه سكَت عنا وتكَبر علينا، الَزم نقَتلُوه، فلما تقدموا منه قام كبش بالدفاع عنه فقالوا له : 
قُلْتوا يالّي يف عقَاب الشياه وما عقَابها غيـر  :اله ما رديتش علينا من لْمرة لُولَى ؟ فقال هلم  :

يالّي يف وسطْ  الشياه وما يف وسطها غري كروشها، وقلتوا يلي يف رأسـها راين  :ذْيولْها، وقُلْتوا 
تتعشاو، فقام دياب بذبح كبش، وحبـث   )4(ايحني حتانْ ر )3(ماكُمش: كلمتكم ، فقال هلم 

عن احلطب فلم جيد، عندئد قام بنزع أمخس البنادق، وأشعل نارا لشواء اللحم، وملّا انتهى من 
  .طهيه ناداهم 

. ضيفْناش والَّ رحنا لَفْالَنْ وما: باه تقُولُوا: ؟،قال هلم)5(أعالَه كَسرتلْنا ملَكَاحلْ :فقالوا له 
الَ راحوا النعجات نروح معاكُم، وإذَا مـا  : الَزم تروح معانا لْجازية، قال هلم: قالوا له . والَّ

شحروما ن وشاحر.  
: ذهب اخلدم إىل جازية وأخربوها مبا حدث، فنادت الشيخ صاحب النعاج وقالت لـه  

 وح6(ر(مأَقْس)أَ)7 اتجوا القسمة على أن تكون كلّ نعجة جاءت بعد النععضوو ،ابيد دني عّل
  .قبلها فهي للشيخ  جاءما ياب، أماتكون لذ)8(بعد السدرة 

وبعد القسمة أدركت جازية بأنّ الوعد ال يزال قائما مادام دياب ميلك هذا القطيع اهلائل 
بذحبه وطهيه وأكله مع أختـه، مث   فقامت بتوزيعه على الناس، وتركت له خروفا واحدا، فقام
  .طلب منها أن جتمع له العظام يف صحن وتأخذه إىل جازية 

، قالـت هلـا   )9(خويا جايح: أخذت ذيبة الصحن وهي خجلة مما حتمله، وقالت جلازية
د قالت جازية يف جايح،راه معنالي يلّي جردتواكي لَعظَم،ويف الغ)1(خوك صاحلْ ماهوش: جازية

                                                
 .الذي = لي  )1(
 .مؤخّرة، خلْف= عقَاب  )2(
)3(  شاكُمم = متلَس. 
 إىل أن=  حتانْ)4(
 .البنادق= لَمكَاحلْ  )5(
)6( وحر = باذْه. 
)7(   مأقس = مقَس. 
 نبات شوكي = السدرة  )8(
 .أهبلْ وعبيط  = جايح  )9(



- 174 - 
 

،وقامت جبمعهم، وأعادم  )2(أَلي أَدا نعجة يخلَفْها ناقَة، ولّي أَد اكَبش يخلْفُوا مخلُول: الناس
بِيعلي لَحمر يا موالَها، : إىل ذياب، وملّا كان يرعى م، جاءه بن ليهودي يرعى اخليل فقال له

  .لببيضة ياموالَها : بِيعلي: قال لهبِيع ميمونْ، : قال له 
احلمراء بالتقلـب و  )3(بنص لْبلْ، وملّا عاد بن ليهودي إىل الدار بدأت العودة : فقال له 

بِيع البيصـة  : شافُوها لَعرب، وحكى له ابنه بالذي حدث، فقال له: اهليجان فقال بن ليهودي
مرِي لَحبت اهلْ بالب صنذهب بن ليهودي وباع البيضة بنصف اإلبل، وركب دياب العودة ب ،ر

حمامة طَايرة، والَّ ذياب راكَب )4(يدر: البيضاء، اليت كانت مثل احلمام، فلما رأا جازية قالت
فقبلت تقَبلي تكُونِي يف حرميت والَّ ؟ : البيضة ؟ فوضعت له قَصبة املنسج فركب عليها وقال هلا

به جازية  ويف ليلة العرس جلسا لتناول العشاء فبقي ذياب يكدد يف العظم، وجازية تلحس يف 
  .الَْهم الدحيس أَلّي ما شبع  من الْقَصعة مايِشبع من لْحيس: القصعة فقال هلا دياب 
  ما يشبع من لَعظَم  الْهم الْهم أَلّي ماشبع من اللْحم: فقالت له جازية 

  )5(راكي يف غَرضك : فقال هلا دياب
ورحل إىل أرض بعيدة وتركها حامال، وبعد مدة طويلة عاد يبحث عن ابنته ويف جتوالـه  
بني عرش جازية وجد بناتا يلعبون فلما رأونه يقترب منهن فررن،إالّواحدة، ملّا اقتـرب منـها   

أَنا أبي ذياَب ،ما يخاف من لْبارود،وما جازية ماختَـاف  : اهم؟ قالت لهالَه مهربتيش مع: سأهلا
هذَا مـا يكُـونْ غـري أَبيـك     : من ميعاد، فَقَبلَها، وذهبت إىل أُمها فأخربا بذلك،فقالت هلا

  .وخرجت االثنتان يف طلبه وعاش اجلميع يف سعادة وهناء
  ا وهذا ما قلنا والصالة على النيب                     وهذا ما مسعن

  
  ن الزيتوين : الراوي                                         

   
  

                                                                                                                                              
)1(  اهوشليس  = م. 
 .صغري اإلبلْ= مخلُول  )2(
 أنثى احلصانَ= العودة  )3(
 .يا ترى = يدرا )4(
 .حالُك = غرضك  )5(
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  :ىـرة اليتامـبق-6
يحكى أن امرأة كانت تعيش سعيدة مع زوجها وولديها وفجأة أخذها املوت من بينهم 

ية حاجياما، لكن الزمن جار عليهم مرة ثانية فقام الرجل بالزواج من أجل تربية ولديه وتلب
فقد كانت زوجته تعاملهما معاملة سيئة وتبخل عليهما باألكل، وتغار منهما كثريا لروعة 

  .مجاهلما رغم ما يعانيانه من البؤس و احلرمان
فكان الولد و أخته يذهبان إىل بقرة تركتها أمهما يرضعان من ضرعها،فتساءلت عن 

  .تبعيهم و جييب يل اخربهم:فقالت البنتها  مصدر أكلهما
فتبعت العورة الطفلني فوجدما يرضعان من البقرة، فأرادت أن ترضع هي األخرى 

: فرفستها البقرة، فعادت إىل أمها تبكي، فغضبت األم وطلبت من زوجها أن يبيعها، فقال هلا
اتبيعها وإالّ   الزم: ه األم؟، فقالت ل!كيفاه نبيع بقرة ليتامى اللّي عايشني أوالدي منها

  .يف الدار منقعدش
، فما إن يسمع ...اللّي يشري بقرة اليتامى: فأخذ الزوج البقرة إىل السوق وبدأ ينادي

  !.بقرة اليتامى يا حفيظ كيفاه نشري: أحدهم هذا النداء حىت يقول
منه الزوجة أن يعيدها إىل فلم يبع الزوج البقرة يف ذلك اليوم وعاد ا إىل الدار، فطلبت 

السوق األسبوع املقبل، ففعل األب، ولبست زوجته لباسا رجاليا وذهبت إىل السوق وقالت 
أذبح وملّح وبيع تربح، ففعل ذلك غري أنه مل يوفق يف بيع حلمها، فنقله إىل البيت، فكانت : له

  .تطعم أبنتها العورة اللحم وترمي العظم للولدين
ان الولدان يذهبان للبكاء عند قرب أمهما فتخرج هلما أصبعا من ومن شدة حزما ك

، فتبعتهما العورة مرة أخرى وأرادت أن تفعل مثلهما، فأخرجت هلا العسل وآخر من الدهان
  .أصبعا من الدم وآخرمن القيح

  

                                                
 جيب عليك: الزم.  
 البيت لن أبقى يف: منقعدش 
 كيف: كيفاه. 
 الزبدة الطبيعية: الدهان 
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هي ميتة وحتيل، فقامت حبرق عظامها غري أن حقدها : فعادت إىل أمها تبكي فقالت هلا
فأخذمها األب إىل الغابة مدعيا أنه . ذ فطلبت من زوجها أن يأخذمها إىل الغابة ويتركهمامل ينف

  :، وملّا وصل إىل الغابة وضع هلما القلية وقال هلميريد أن حيتطب، وأخذ معه القلية
  .ليا حنطب كي تكملوا القلية أرواحو راين وراين

ه وراه أبينا حيطب، وملا انتهيا من األكل را: فجلس الولدان يأكالن القلية ويقوالن
توجها حنو أبيهما فلم جيداه، فحزنا حزنا شديدا وبينما مها كذلك شعرا بالعطش، فنظر الولدان 

رأسه يتحول إىل غزال، فشربت البنت وأخذت  فوجدا ساقية، من يشرب منها وهي تنقع
تحول إىل غزال، ومن تلك اللحظة تسقي أخاها بكفها لكنه مل يرتوي، فأدخل رأسه ليشرب ف

  .صار يرعى مع الغزالن ليعود إىل أخته وهي على الشجرة ليال
ويف مرة من املرات وبينما الفتاة تسرح يف ... ومرت السنني ومها على هذه احلال

شعرها فإذا بأمري رفقة حصانه يريد أن يشرب من الساقية، وبينما هو كذلك ربط لسان 
ويلة، فتوقف عن الشرب، فنظر األمري إليه فأبصر الشعرة، وملا انتزعها أقسم احلصان بشعرة ط

  .أن يتزوج بصاحبة تلك الشعرة
فراح يبحث عنها دون جدوى، فذهب الستشارة ستوت وأخربها عن املكان الذي 
وجد فيه الشعرة، وقد أخربها أنه عندما ينظر إىل الساقية يرى وجه فتاة مجيلة وعندما يرفع 

  .ه ال جيدهارأس
فقامت ستوت بإحضار قدر وجفن وكلب وحصان وأخذم حتت الشجرة، فأقلبت 

  .القدر على فمه، وأقلبت اجلفن كذلك وربطت الكلب من رجله واحلصان من رقبته
  :وقد كان األمري خمتبئا خلف األشجار، فتكلّمت الفتاة من فوق الشجرة وقالت

  تقليب فاحلوايج يا جدة؟ )1(اله راكي
  .)2(معرفتش يا ابنييت أرواحي وريلي: قالت ستوتف

                                                
 حتميص القمح ورشه مباء مملح مث جتفيفه: القلية. 
 أنا هناك: راين وراين. 
 يلإتعالوا : أرواحو ليا. 
 وبشرب يف الساقية رأسهيدخل: ينقع. 

 .ملاذا أنت: اله راكي )1(
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فنزلت الفتاة من أعلى الشجرة، فخرج األمري وأمسكها وطلب منها الزواج، فقبلت به شرط 
  ..أن يعيش معها أخوها الغزال، فتزوجها وعاشا يف سعادة

حضرت له وذات مرة مر ا شيخ كبري طالبا منها الطعام فنظرت إليه وعرفت أنه والدها، فأ
  .ما تكلش منها حتان تروح للدار: خبزا بداخله ذهب وفضة وقالت له

ما تكون هذي غري بنتك، ولّي : وملا وصل  إىل البيت وجد بداخله ما وجد فقالت له زوجته
  .ليها وأعرف اخربها

 ،!هاذي بنيت: فعاد إليها والدها، وسأل زوجها عنها فأخربه الزوج عن حقيقتها فقال له الشيخ
  سأحضر لك أختك وأمك ليساعداك يف أعمال املنزل: وقال البنته بعد أن عرف حقيقتها

ذهب األب وأتى بزوجته وابنتها العورة اللّتان أصبحتا أكثرا حقدا وكرها هلا ملا رأياه من 
  .الرفاهية يف عيشها، وأوصت األم ابنتها العورة أن تقتل الفتاة وحتل حملها

يتجوالن يف احلديقة بالقرب من البئر دفعت العورة بأختها أسفله وهي ويف يوم من األيام ومها 
حامل يف شهرها التاسع، فوضعت طفلني وقد كان يف قاع البئر حية هلا سبعة رؤوس تريد أن 

  :تأكل الطفلني، ونصبت العورة نفسها مكان الفتاة، وملا رآها األمري قال هلا
قالت له من ,من ماكم،مثّ سأهلا اله شينيت هكذا  :هكذا؟ فقالت له )4(وجهك والّ )3(واش بيه

وأمرته بذبح الغزال وملا مسع الغزال بذلك أسرع إىل البئر , ماكلتكم وما يسمين غري حلم لغزال
  :فقالت له )7(ولربم غالت )6(مضات )5(ملّاس: وأخذ يقول ألخته

 األمري وأخربه راين جبت حسن واحلسني والطّامة راحية تاكلهم، فسمعها شيخ فأسرع إىل
بذلك، فهرول األمري إلخراج زوجته من البئر، وفهم منها حقيقة العورة، فقام بتقطيعها 

يا سعدي ببنيت تزوجت : ووضعها يف قفة وأرسلها إىل أمها، ففرحت األم بالقفة وقالت
  .وعادت تصيريل اللّحم، وما إن فتحت القفة حىت وجدت رأس ابنتها فماتت حسرة عليها

                                                                                                                                              
 .تعايل علميين: أرواحي وريلي )2(
 .ماذا به: بيه واش )3(
  .صار أو أصبح: والّ )4(
 .اخلناجر أو السكاكني مجع سكني: ملّاس )5(
  .أصبحت حادة: مضات )6(
 .صارت القدور تغلي: لربم غالت )7(
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  .الفتاة واألمري مع ولديهما يف سعادة وفُك السحر على أخيها وعاد إىل طبيعته وعاشت
 

  ع  ميينة: الراوي                                                                           
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  :)1(حديد مديد -7
وحى يروعلى واحد الشيخ أن كتيما ج كتياجللحج، وكان عنده سبعة أوالد أرادوا  ح

  يا أُبي عييت: الذهاب معه فاصطحبهم، وأثناء سريهم تعب الولد األصغر وقال ألبيه
  .طُوبة وروح وخلِّيين أَبنِيلي قُربِي: واش نديرلَك؟ قال الولد: قال له الشيخ

 يا أُبي عييت: تعب الولد الثاين فقال ألبيهفجاءت الغولَة وأكلته، وبينما هم يواصلون املسري 
  ...فجاءت الغولَة وأكلته وهكذا وروح وخلِّيين أَبنِيلي قُربِي كَلْخة

ديريل قُربِي حديد وبابو حديد وروح وخليين  يا أُباي عييت: حىت تعب الولد السابع فقال
مل تستطع ألنّ القريب كان حديدا، فأحضرت فجاءت الغولة كالعادة لتأكل ما جتده لكنها 

يا حديد مديد هيا اروحوا : أغراضها وسكنت قبالته وكانت كلما تذهب إىل العني تناديه
  .يلعن أميمتك أنا رحت مليت وجيت: منالو، فيقول هلا

فتذهب الغولة إىل العني ليخرج حديد فيأكل ويشرب، وعندما يراها عائدة من العني ميتطي 
  ...ليغيضها مث يسرع إىل كوخه الدابة

روهكذا ويف كل مرة حىت ملّت منه الغولة، فذهبت إىل املدب  لتستشريه، فأرشدها بأن تضع
فوق ظهر الدابة، ففعلت الغولة مبا أشار عليها وادعت أا ذاهبة إىل العني،  له علْك الصنوبر

على ظهر الدابة، وملا اقتربت منه  فخرج حديد مديد ليأكل ويشرب وملا رآها عائدة صعد
  :الغولة هم بالفرار لكنه مل يستطع، فأمسكت به وأرادت أكله فقال هلا

وكْلِّيين مليح باه نسمان، فأخذته إىل بيتها ووضعته  واش تاكلي فيا شويف كيفاه راين مشيان
وبيف كويف اخلر وملا انتهى من أكله قالت له :زوالَّ م تمنارةأسنالْ، فأخرج هلا الص 

                                                
 .حديد مأخوذة من احلديد، أما مديد فتعين طويل العمر: حديد مديد )1(

 تعبت: عييت. 
 كوخ: قريب. 
 نطقة تتوسط أوراقه الطويلة عصا جموفة وهشةنبات شائع يف امل: كلخة. 
 الرجل احلكيم: املدبر.  
 مادة صمغية تفرزها شجرة الصنوبر: علك الصنوبر. 
 لست مسينا: راين مشيان 
 جرة كبرية يصل ارتفاعها حىت املترين ختزن فيها احلبوب ومنها اخلروب: كويف اخلروب. 
 قطعتني إحدامها دائرية الشكل يتوسطها حمور مدببمغزل صغري يتركب من : صنارة.  
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مزال : ، وملا جاءت تتفقّده أخرج هلا املغزل، فقال هلافوضعته مرة أخرى يف كويف الروينة
  ...شوية وهكذا

، وملا جاءت لرؤيته، أخرج هلا حىت وصلت إىل الكويف السابع الذي حيتوي على الكرموس
كيفاه تاكليين وحدك، : اكلة، فقال هلاراين نشوف فيك تصلح للم: فقالت له الرزامة

وخلّي بنتك العورة تذحبين، فذهبت الغولة لتعزم أقارا وتركت  أعرضي شيحتك ورحيتك
واش نقولك، راين شايت ناكل القلية قبل ما تذحبيين، فقامت : العورة لتذبح حديد مديد فقال هلا

  .البنت وقْالت القلْية
، ففعلت العورة ذلك ي فحلة طيشي احلبة فالسما وألقفيهاإال راك: ومها يأكالن قال هلا

ورفعت رأسها لتلقف احلبة فأمسك بالسكني وذحبها وقطّعها ووضع رأسها يف التلّيس مث ،
لبس لباسها وأكتحل وشد رأسه مبنديل، وأخذ يطهي الطعام، وملا عادت الغولة بضيوفها قدم 

بصح أعطيلي  منيش شاتية: حي يا أبنييت تاكلي، فقال هلاأروا: هلم الطعام وقالت الغولة
  .قريب حديد اروح نشوفوا املفتاح نتاع

: فأعطت الغولة املفتاح له وذهب إىل الكوخ وأغلق الباب على نفسه، وراح ينادي ويقول
اخله تيس راس العورة يف التلّيس، فلما مسعته الغولة أسرعت إىل التليس ونظرت إىل د تيس

  .اللّي اكال معايا قطيعة يبكي معايا دميعة: فوجدت رأس ابنتها، فبدأت تنوح وتقول
  .، ما نبكي ما نوحأنا ما كليت القحقوح: فقال هلا الكلب
  .أنا ما كليت الرية ما نبكي ما اخنضر عينِيا: وقالت هلا القطّة

  

                                                
 أكلة شعبية تصنع من القمح احملمص مث يطحن، ويضاف إليها السكر وزيت الزيتون: الروينة.  
 فف: الكرموسالتني ا. 
 قطعة خشبية اسطوانية الشكل هلا مقبض تستعمل قدميا لدق احللفاء وهلا مهام أخرى: الرزامة. 
 أهلك ومن تعرفني كافة) الدعوة(ادعي : ضي شيحتك ورحيتكأعر. 
 امسكيها بسرعة: ألقفيها. 
 كيس كبري يصنع من شعر املاعز: التليس.  
 ليست يل الرغبة يف األكل: منيش شاتية. 
 ملك مثل قولنا نتاعي أي ملكي: نتاع. 
 نظرعند أهل املنطقةاُتعين : تيس. 
 الظهر أسفل: القحقوح .  
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روحي أحطيب وحوطي بيه : هلاوتذهب إىل املدبر مرة أخرى طالبة املساعدة، فقال 
القريب وشعلي فيه النار، فراحت الغولة لتحتطب وأحاطت الكوخ باحلطب، وباملقابل كان 
حديد مديد حيفر يف بئر، وجاء اليوم الذي أشعت فيه الغولة النار فلما كان يشعر باحلر يدخل 

ال ورمت بنفسها يف النار، وملا يف املاء ليربد، وإذا شعر بالربد خيرج ليتدفأ، فملّت الغولة هذا احل
  .برد احلديد خرج حديد مديد من القريب وعاد إىل دياره

  ).صلى اهللا عليه وسلم(هذا ما مسعنا وهذا ما قلنا والصالة على النيب 
  

  ش فطيمة :الراوي                                                                                  
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  :خطّاف العرائس -8
حاجيتك ما جيتك، حيكى أن شابا تقيا عاهد اهللا أن ال يأكل إال من احلالل، ويف يوم من 
األيام كان ميشي يف أرجاء بستان، فلمح ساقية واجته صوا ليتوضأ للصالة، فوجد حبة رمان 

تذكر عهده مع اهللا  جبوار الساقية، فحملها مث اشتهت نفسه أكلها ففعل وبعد االنتهاء منها
  :وندم على أكله الرمانة مث قال يف نفسه

لَّصخالزم نعرف منني جات هذي الرمانة باه ان موالها فسار عكس اجتاه املاء ،
قاصدا منبع الساقية ليعرف املكان الذي محلت منه الرمانة، استمر يف سريه مع جمرى الساقية 

رمان وحبث عن صاحبه، وعندما وجده حكا له القصة حتى وصل إىل بستان مليء بأشجار ال
وطلب منه أن يساحمه فتعجب صاحب البستان من إميان هذا الشاب وأُعجب به أيما إعجاب، 

  .خري منوا انزوجوا لبنييت مانلقاش : وقال يف نفسه
 باش نسمحلك الزم تزوج بنيت الطرشة: وقد كانت ابنته فائقة اجلمال فقال له

  .والكحلة، وألن الرجل كان صادق النية يف توبته تقبل األمر ورضي بالزواج لعميةوا
وقد اشترط صاحب البستان أن ال يتكلم معها وال يرى وجهها، وإذا جاءه ضيف ال 
يدخله عليها أخذ الرجل زوجته إىل املنزل وقص ألمه حكايته معها، وقام بوضعها يف ركن من 

أو يتكلم معها، وأوصى أمه أن حتسن إليها وأن ال تدخل الضيوف املنزل من دون أن يراها 
  .للبيت أثناء غيابه

وبعد مرور أيام جاءهم ضيف فأبت األم أن تدخله ومحلت له األكل إىل اخلارج، مث 
دخلت ابنتها وبقيت تتساءل عن سر هاته الفتاة، حىت وصل ا الفضول إىل أعلى مراتبه، حيث 

ها الستار فشهقت شهقة واحدة، حىت أن الضيف مسعها فدخل عليها مهّت إليها ونزعت عن
  .واختطف الفتاة واختفى

خطّاف  راه خطفها: وبعد أيام عاد الشاب فلم جيد الفتاة فسأل أمه عنها فقالت له
  .عليها، بصح كان تشوف ما ازينها  لعرايس كي طبعت

                                                
 أعطي الثمن: اخنلص. 
 صاحبها: موالها 
 لن أجد: ما نلقاش.  
 الصماء: الطرشة.  
 عمياءال: عميةال. 
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قت كان خطّاف لعرايس قد باعها لتاجر فعاد على مثىن طريقه للبحث عنها، يف هذا الو
وهذا التاجر أخذها بدوره إىل السوق، ويف ذلك اليوم وصل الشاب إىل السوق املعنية وبدأ 
يبحث عنها فيه، وبينما هو كذلك حىت ملح فرسها فأمعن النظر فإذا بفتاة مجيلة جتلس فوق 

  .زربية، فعرفها من أوصافها اليت أخربته ا أمه
؟ فأجابه التاجر مبا سأل، وملا الزربية وما حاشت بقداه: تاجر وقال لهفتقدم من ال

ماتفامهناش : هم الشاب حبمل ما اشتراه، أعطاه التاجر الفرس والزربية فقط، فقال الشاب
، وبينما مها يتخاصمان مسعهم اجلزار فضاعف السعر وأخذ الفرس والزربية ومعهم الفتاة !هكذا

بقداه هذا الراس يا بوراس؟ ووضع يده على رأس : وقال للجزار صابتهفتبعه الشاب حىت ق
اجلزار، فقبل اجلزار ضنا منه أنه يقصد رأس الذبيحة اليت أمامه، يف هذه اللحظة اخرج الشاب 
سكينا وأراد ذبح اجلزار، فنادى اجلزار بأعلى صوته فإذا بالناس جمتمعني حوله لتقصي األمر، 

و احلق للشاب ما دام اجلزار قد قبل غري أن الشاب مل يتنازل عن ذبح وبعد إحاطتهم به أعط
: وما تذْبحنِيش فقال الشاب نعطيلك واش عندي يف هذي اهلدة: اجلزار فقال له اجلزار

الزربية وما حاشت، فقبل اجلزار بذلك وعاد الشاب بالفتاة إىل البيت وسأل أباها عن  ندي
   والصالة على النيب باه نعرف صدق النية نتاعك: ته الفتان، فقال لهسبب إخفائه جلمال ابن

  ش فطيمة: الراوي                                                                                        
  

  

  

  

  

                                                                                                                                              
 اختطفها: اخطفها  
 كشفت: طبعت.  
 ما أمجلها: ما ازينها. 
 ؟كم مثنها: ؟بقداه.  
 محلت: حاشت.  
 دكان اجلزار: قصابة.  
 احلطة: اهلدة  
 يأأخذ: ند 
 اليت متلكها: نتاعك.  
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  :ابـق غـاحل - 9
شعبه حتت كنفه  يحكى يف قدمي الزمان أنه كان يوجد ملك يتحرى العدل يف حكمه يعيش

يف رخاء ويسر وحمبة، إىل أن أحس امللك بأن به علة فأمر املداح بأن يصيح يف الناس، أن 
ملكهم مريض ومن يأته بالدواء فله مكافأة ال مثيل هلا، فتهافت الناس بكل ما رأوا فيه شفاء 

ر تاجران يف أن مللكهم العليل لكن هيهات أن يوجد لداء امللك دواء، وملا طال به احلال فكّ
يقدما للملك هدايا تليق مبقامه ليتقربا منه، ورمبا حيصالن على ما هو أمثن من هداياهم، وملشيئة 
األقدار يف اللحظة اليت دخل فيها التاجران على احلاكم تالمها فالح ال حول له وال قوة ، حيمل 

ن أمله يف شفاء امللك، يف يده سلة من العنب أراد أن يساهم ا ولو بشكل رمزي للتعبري ع
وإيصال مدى حريته عليه، ولكن املفاجأة حتصل وأمام أعني التاجران فقد شفي امللك ملا أكل 
من سلة العنب فطلب امللك صرف املكافئة للفالح ا أيما فرح، وغادر القصر بصحبة 

  .التاجران
مر عظيم من أجل وبينما هم يف الطريق أحس الفالح منهما خبثا وأيقن أما خيططان أل

بلي راكم ختموا  على بالي: احلصول على املكافئة، اقترب الفالح من التاجرين وقال هلم
، بصح تقتلوين، وما عندي وين رب منكم وأَنتوما بسالحكم وحراسكم وأنا براسي

  .ا بلِّي رانِي وصّيتكُملْمرتي، قُولُولْه نوصيكُم وصايا علَى وجه ربِي لَحقُوها
  طفلة تسميها فرحة ال دامت، وإذا جابت طفل تسميه احلق غاب إذا جابت

ملا وصل التاجران إىل القرية أحلقا بالوصية لزوجة الفالح، ومل متض إال أيام قالئل حىت أجنبت 
  .خالقه العاليةاملرأة ولدا أمسته احلق غاب، كرب الولد وأشتد عوده، وأشتهر بني الناس بأ

  
  

  

                                                
 أنا على علم: على بايل. 
 مبفردي: أنا براسي 
 أوصلوها: حلقوها  
 أجنبت: جابت. 
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ويف يوم من األيام وبينما امللك يقوم جبولته كالعادة يف أرجاء ملكه مسع مناديا ينادي 
كيفَاه يغيب الْحق في ملْكي؟ ففسر : فاستفسر امللك قائال... الْحق غَاب... الْحق غَاب: قائال

،غَاب قفأمر أن يؤتى به، ليسأله عن سبب تسميته  له األمر، وقيل له بأنّ هناك شاب امسه الْح
  .ذا االسم

فأجاب الشاب عندها بأنه ال يعرف، ولكنه يستطيع أن يسأل أمه، فطلب امللك األم ليسأهلا، 
فلما جاءت األم قصت للملك سر هذا االسم فأدرك امللك أن عمر الشاب يتقارب مع املدة 

فشك يف األمر وأرسل يف طلب التاجرين  احملصورة بني هذا اليوم وآخر مرة مرض فيها،
  .وسأهلما عن القصة وهو شبه متيقّن من صحة شكوكه خاصة وأنّ الشاب يشبه والده كثريا

كما أدرك التاجران أن ال مفر هلما من دهاء امللك وصدق حدسه فاعترفا من دون مراوغة وأمر 
  .  وأمانة ورد جلميل أبيه احلاكم بسجنهما وعين الشاب مساعدا له ملا رأى فيه من ذكاء

  
  س حورية: الراوي                                                                                
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10- اقزلَر امقَس:  
قاَلَك ما قالك أن رجال كره من فقره وأراد أن يرى قسام األرزاق وحيدثه عن أمر معاناته، 

  .املزرية اليت أفقدته صربه وعن حالته
فمضى يف الطريق باحثا عنه وبينما هو كذلك كان يفكر بالطريقة اليت حيدثه ا، وإذ به يرى  

فتوجه حنوه عساه جيد لقمة يأكلها خاصة وأن الوقت وقت غداء وكذلك حىت ,كوخا أمامه 
  .يستريح من سفره

ن يفتح له الباب وكان هذا الشيخ ال وملا وصل إىل الكوخ وطرق بابه إذ بشيخ طاعن يف الس
  .عمل له إال العبادة والتقرب إىل اهللا، فسأله الرجل عن حاله ومصدر طعامه

املاكلة ومعاه عنقود عنب لونو أبيض، فطلب الرجل  راه كَايِن واحد ايجِيبلي: فقال له
اآلخر أسود، فقال الطعام فحضرالرجل، لكن مع عنقودين خمتلفني يف اللون أحدمها أبيض و

  .راين يف كل مرة ناكل العنقود لبيض هذي املرة ناكل لكحل: الشيخ
على  راين حنوس: فأكل الرجل العنقود األبيض، مث سأله الشيخ عن سبب سفره فقال له

  .اعليا أهدرلوا: قسام لرزاق باه حنكيلوا على حاليت، فقال له الشيخ
بتغاه، ويف املساء حملت عيناه كوخا فذهب إليه وطرق بابه ففتحت وواصل الرجل املسري حنو م

حنوس على  مني راين عابر طريق برك ما ختافيش: له امرأة الباب، ففزعت منه فقال هلا
مع املغرب الزم  راح يصيد ويولي: قسام لرزاق، فأدخلته مث سأهلا عن زوجها فقالت له

ركح ضترو  جِي، راه قتل تسعة وتسعني وحيوس على ملياقبل ماي.  

                                                
 يأتين به: جييبلي.  
 األسود: لكحل. 
 أحبث: حنوس. 
 هكلّ: أهدرلوام 
 ال ختايف: ما ختافيش.  
 فقط: برك. 
 يرجع: يويل.  
 و يف احلنياآلن : ضرك 
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الَتجتما حديثهما حىت وصل الرجل وقد اصطاد ثالت حبعد أن اعتاد اصطياد اثنني )1(ومل ي ،
ويناهوا جلاك : قال. األوىل له والثانية لزوجته، فقامت املرأة بتخبئة الرجل وملا دخل البيت

نصيد زوج وليوم  )3(قويل راين مالف: فقال هلاماجا حىت واحد،  )2(مكّانش: يامرا؟ فقالت
صيدت ثالثة وهذا يعين بلّي كاين ضيف ليه الثالثة وهذا من مكتوبوا، قويل والّ نكمل بيك 

  .مليا، ففزعت املرأة وأخربته حبقيقة وجود الضيف
، سبة لراك مسافر على جاهلا؟ )4(شمن: فأكرم الرجل الضيف مث سأله عن سبب سفره فقال له

روح وقولوا بلّي راين لقيت واحد الراجل : فأخربه الرجل عن مقصده مث قال الرجل للضيف
  .فيه؟ )6(راه يستنا )5(قتل تسعة وتسعني واش

وأكمل الرجل طريقه حىت التقى بشيخ يلبس ثيابا بيضا و يشع نورا جالسا على صخرة، فسأله 
أنا فقري وكرهت من : فقال الرجل ،)9(روح: ؟ قال الشيخ)8(ماعليهش )7(نسقسيك: الرجل

فأخرب الرجل عن . كلّ يوم على قسام لرزاق )10(معيشيت هذي وعلى هذي السبة راين حنوس
تعدى على معطاه ريب للضيف،  )11(لُولْ راه فالنار على خاطَر: قصة الرجلني، فقال له الشيخ

  .والزاوج راه سلم على خاطر عرف حق الضيف عليه وماقتلوش
  . اد الرجل إىل بيته ليبحث عن عمل يرتزق منه، هذا ما مسعنا وهذا ما قلناوع
  

  ب حممد:الراوي                                                                           
   

                                                
 .ج حجلة وهي نوع من الطيور: حجالت )1(
 .ال يوجد: مكانش )2(
  .ألفت: مالف )3(
 .أي أو ألي أو ما هو: مشن )4(
 .ماذا: واش )5(
  .ينتظر: يستنا )6(
 .هل أسألك: نسقسيك )7(
 .ال مانع: ماعليهش )8(
  .هنا تعين اسأل: روح )9(
  أحبث: حنوس )10(
  .من أجل: رعلى خاط )11(
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  :الربيبة - 11 
ت املرأة يحكى أنه كانت توجد امرأة تويف عنها زوجها، وترك هلا بنتا وحيدة وربيبة تول 

تربيتها، إالّ أا كانت تعلّم ابنتها أصول العمل دون األخرى كيفية الطبخ والغسيل وغسل 
، ومتر األيام والسنني وتقدم للفتاتني رجالن فزوجتهما األم، ...الصوف وباقي األعمال املنزلية

بيتها دون  وأخذت توصي ابنتها كيف تتعامل مع زوجها، وكيف تكون له املعينة وكيفية تسير
  .إعطاء أي أمهية للربيبة اليت كانت تسمع تلك النصائح خلسة من وراء الباب

ياكلوه الليايل، وأرا كيفية التخزين قائلة شويف  غبار الصيف: وقد كانت توصي ابنتها قائلة
  .واللحم، وكيفاه ختزين لقمح والدقيق والشعري والكليلة يا طفلة كيفاه ختزين دهان

وما ... نتاع لبقر ولغنم كيفاه ختيطي اللبسة وشويف كيفاه تنسجي، وكيفاه تنظفي الزريبةو
إىل ذلك من أعمال، وبعد زواجهما ومرور فترة من الزمن قررت األم أن تزورهم وقالت يف 

ونوريه لبنيت ونعطيلها  وننسج تليس الزم نشوف لبنات كفاه راهم دايرين: نفسها
  .لبسة وحوايج صندوق مليان

وقد اصطحبت اخلادمة مقررة زيارة ابنتها أوال حىت تضع الصندوق واهلدايا عندها وعندما 
وصلت إىل بيت ابنتها وجدت ما مل تكن تتصوره حيث وجدت األوساخ متناثرة هنا وهناك 

  .كما أا مل تطهي الطعام... من صوف وفضالت احليوانات
هذا : احلالة يا طفلة، روحي جبيلنا واش ناكلوا، فقالت هلا البنتوشني هذي : فقالت هلا األم

  .هو غبار الصيف لقليت عليه، مشرية إىل الغبار احلقيقي
  

ولكليلة صوفت وخلليع  وها هو الدهان وال لونو أزرق وها هو الفلفل راه زجنر: مث قالت
  .اننت، ولعجينة يبست قوليلي واش نطَيبلَك يا اما

                                                
 بالصيف من قمح وما إىل ذلك من حبوما جيمع يف كناية عن : غبار الصيف. 
 الزبدة الطبيعية: الدهان. 
 غلّى اللنب الطبيعي الذي يترك حىت: الكليلةويصفى من املاء بشكل كلي رمث يعص يصبح رائبا و ي. 
 حظرية الغنم والبقر: ةيبالزر.  
 عاملني: دايرين.  
 كيس كبري يصنع من شعر املاعز: تليس. 
 ممتلئ: مليان. 
 وما حتتاج إليه لباسال: لبسة وحوايج.  
 ظهور ما يشبه الصوف عليه: زجنر.  
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األم غاضبة مصدومة ملا رأت ومسعت من ابنتها، وأخذت معها الصندوق فخرجت 
قاصدة الربيبة، وملا وصلت إليها وجدت ما مل تعلّمها إياه، فقد وجدت كل شيء يف مكانه 
وأرجاء املنزل نظيفة من الداخل واخلارج والطعام خمزن وسليم، والبيت مليء باألنسجة 

  .األلوان الصوفية املختلفة األنواع واملتعددة
: فقامت الربيبة بطهي الطعام ألمها فتناولته والندم ينهش من كبدها فودعت األم البنت قائلة

الَّيهأت يف روحك يا بنييت وأمسحيلي على كلشوهاكي ،  هذا الصندوق راه فيه
  .كلّش

اس باه انح بيه أعطيلي لف: وعادت إىل ابنتها لتأخذها معها إىل البيت وطلبت منها فأسا فقالت
  .على خاطر ظهري راه يوجع البونافع

وبينما هم يف الطريق نزلت األم لنزع البونافع فطلبت املساعدة من ابنتها وما إن اقتربت منها 
  .موتك خري من حياتك: حىت قتلتها بالفأس وقالت هلا

  ).صلى اهللا عليه وسلم(هذا ما قلنا وهذا ما امسعنا والصالة على النيب 

  
  ب عائشة : الراوي                                                                                
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 الياعتين بنفسك: ا. 
 على كل شيء: على كلش  
 خذي: هاكي.  
 الدرياس وهو نبات يستعمل للتداوي من آالم الظهر: البونافع.  
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  :حكاية اجلود-12
حيكى يف قدمي الزمان أن أحدهم سأل، هل اجلود باملوجود وال عادة من جلدود، الناس كـلّ    

حلّ عليه الظالم، وبالصدفة وجد خيمـة  يعطيه رايه، ويف يوم من األيام مشى طريقا يف الصحراء، ف
 )1(أهال وسهال بضـيف ريب، أسـتىن  : ضيف ريب، فقالت له: فقصدها ووجد فيها امرأة، فقال هلا 

ضـيف  : قالت لـه  )4(واش يكون ؟: ، كي جا مول البيت شافوا فقال لزوجته)3(موال بييت )2(نيجي
ما عليهش نظيفوه ونبات بال عشا، : وجةيروح خيطيين ما عندي ما نوكلو، ردت الز: ريب، فقال هلا

: أى ليلته هناك، ويف اليوم املوايل واصل طريقه يف الصحراء، وزاد حكمو الليل عند ناس، وقال هلم
أهال وسهال بضيف ريب، قرب الدار دارك، لكن هـذه املـرة   : ضيف ربي، ردّ عليه صاحب البيت

معليهش : ما عدناش وش ياكل، فقال هلا: لة لزوجهاالزوجة هي اليت اعترضت على مبيته عندهم، قائ
  .نبات أنا بال عشا

يا سبحان اهللا، البارح صـار فيـا كيـت    : فتعجب الضيف من األمر وقال لصاحب البيت  
ما تتعجبش هاذوك الناس ملرة اللي ضـيفاتك اخـيت،   : وكيت، واليوم العكس، فقال له مول الدار

  .ة اللي عنديوالراجل اللي تلفّك خو هذي املخلوق
  ".أماال اجلود عادة من جلدود:"قالو الضيف 

                                                                              
  

  .ب رمحون:الراوي                
           

  
  
  
  
  

                                                
  .انتظر: استىن (1)
  .يأيت: جيين (2)
  .زوجي: موال بييت (3)
  .من يكون ؟: ؟واش يكون (4)
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  :والضبع )1(حكاية الذيب -13
طريق ومها ميشيان وجدا رئـة موضـوعة   حيكى يف قدمي الزمان أنّ الذئب والضبع ترافقا يف   

  .وحتتها فخة، ملا رآها الذئب تفطن إىل أن املوضوع مشكوك فيه
فخاف وقرر أالّ يغامر بنفسه، وكما هو معروف عن الذئب بأنه صاحب حيل وله معرفـة    

  .كبرية بأمور الدنيا وخفاياها
كيما يسموه (حممد  )3(سيأ )2(واش هذا: الضبع ملا رأى على الذئب حالة من اخلوف قال له  
  .ودعوة الوالدين حتصل فالذرية )5(وحتتها بلية )4(ردّ عليه الذئب، هاذي يقولوهلا الرية) يف الغابة
: ناكلها حتصل الدعوة يف والدي، الذيب ماهو مكار قال له )6(أما الكي: الضبع قال للذيب  

  .أنعم إيه حتصل يف أوالدك: له
آه يا الذيب خدعتين خيي قتلي حتصل يف : فقال الذيب )7(شأتالح الضبع فالرية حكمو الكما  

هاي حصلت فيـك   )8(آسي الضبع واقيال والديك كاش ما داروا: يف والدك، رد عليه الذئب قائال
  .نت

                                                                                  
     

  . ب رمحون:الراوي
  
  

  
  
  
    
  

                                                
  .الذئب: الذيب (1)
  .ما هذا: وش هذا (2)
  .ديا سي: أسي (3)
  .الرئة: الرية (4)
  .بالء: بلية (5)
  .إذن ملا: أما ال (6)
  .الفخ املوضوع لصيد احليوانات: الكماش (7)
  .أمرا ما فعلوا: كاش ما دارو (8)
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  :حكاية الضيف-14  

حيكى أن ضيفا نزل على أناس بسطاء وأطال عندهم البقاء ألنّ املطر يتساقط ملـدة فاقـت     
كيمـا   )1(، فاستثقله أهل البيت، وكي صحات القـرية )اليت هي مدة الضيف يف العادة(الثالثة أيام 

ومـا   وقالت بصوت عالٍ ليسمعها الضيف، صحات، وحتالت، )2(يقولوا خرجت الزوجة للحوش
  .بقى للضيف اله يبات

فقالـت لـه    )3(يصحيها، وحيلّيها، وما يروح الضيف غيال مالهـا : رد عليها الضيف قائال  
هز املغرف وروح أسلف، اله : رد الضيف )4(الزوجة، كول الشرشم، ال حتشم، اهللا غالب ما صبناش

  .ك وعوادوتاكل الشكو: )7(ما فيهاش، ردت عليه ملرة بزعاف )6(أُكل )5(اله النزلة
  .ووالدو )8(ملول البيت: رد عليها الضيف

                                                               
.              ب رمحون:الراوي

                                                               
  
  
  
  
  
  

                                                
  .ملا اعتدل اجلو بطلوع الشمس وتوقف املطر: ريةقوكي صحات ال (1)
  .فناء املنزل: احلوش (2)
  .إال ملا يشبع بطنه: غيال مالها (3)
  .ما عدنا شيء: ما صبناش (4)
  .اجلريان، السكنات القريبة من املنزل: النزلة (5)
  .كلها: أُكل (6)
  بغضب شديد: بزعاف (7)
  .صاحب البيت، ويقصد به الزوج :مول البيت (8)
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  الفھارس
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 :فهرس األشعار- 1

  الصفحة  نوع اللغة  عدد األبيات  الشاعر
  07  فصيح  بيت واحد  ثعلبة

  46  فصيح  ثالث أبيات  املروزي
  48  فصيح  بيت واحد  الغربيين

  60-59  عامي  أبيات تسعة  حممد بن الزوايل
  60  عامي  أبياتمخسة   براهيم الزلوفإ

  61-60  عامي  مخسة أبيات  مراد بن فطوم
  62  عامي  مخسة أبيات  إبراهيم جحيش 

  92  فصيح  بيت واحد  جمهول
  92  فصيح  بيت واحد  ابن زيد
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  :فهرس اآليات القرآنية -2
  

  الصفحة  نص اآلية كامال   رقم اآلية  السورة
واْ الَ تحلُّواْ شعآئر اللّه والَ الشهر الْحرام والَ الْهـدي والَ  يا أَيها الَّذين آمن{  02  املائدة

  ملَلْـتإِذَا حا وانورِضو هِمبن رالً مونَ فَضغتبي امرالْح تيالْب نيال آمو دالْقَآلئ
مٍ أَن صآنُ قَونش كُمنرِمجالَ يواْ وطَادامِ أَن   فَاصـرالْح ـجِدسنِ الْمع وكُمد

 قُواْ اللّهاتو انودالْعلَى اِإلثْمِ وواْ عناوعالَ تى وقْوالتو لَى الْربواْ عناوعتواْ ودتعت

  }إِنَّ اللّه شديد الْعقَابِ

54  

سمان يأْكُلُهن سـبع عجـاف وسـبع     وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَرات{  43  يوسف
سنبالَت خضرٍ وأُخر يابِسات يا أَيها الْمُأل أَفْتونِي في رؤياي إِن كُنتم للرؤيـا  

  }تعبرونَ

81  

نِ من تفَاوت فَارجِعِ الَّذي خلَق سبع سماوات طباقًا ما ترى في خلْقِ الرحم{  03  امللك
  81  }الْبصر هلْ ترى من فُطُورٍ

قُلْ يا قَومِ اعملُواْ علَى مكَانتكُم إِني عاملٌ فَسوف تعلَمونَ من تكُونُ لَـه  {  135  األنعام

  }عاقبةُ الدارِ إِنه الَ يفْلح الظَّالمونَ

151  
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  : فهرس الرواة -3
  

  الصفحة  العنوان         الوظيفة  اسم الراوي ولقبه

  175- 55- 54  بلدية برهوم  متقاعد  برباش مبارك

  56  بلدية ونوغة  حداد  بن شويخ السعيد
  56  بلدية أوالد دراج  متقاعد  عماري أمحد
- 65- 64- 63  بلدية برهوم  ربة بيت  برباش عائشة

74 -79 -97  
  79- 68  بلدية املسيلة  تاجر  ر خبيتاحلاج عما

  80- 79  بلدية عني اخلضراء  ربة بيت  اعبيد فطيمة
  93  بلدية املعاضيد  ربة بيت  فراحتية لويزة

  182-177-168  بلدية برهوم  تاجر  نويري الزيتوين
  195-173  بلدية الدهاهنة  جماهد  برباش حممد

  186  بلدية بوسعادة  ربة بيت  عبد الكرمي ميينة
  191-189  بلدية املعاضيد  ربة بيت  حبة فطيمةشبا

  193  بلدية مقرة  ربة بيت  سعدي حورية
  200-199-198  بلدية املسيلة  مذيع  بوزيد رمحون
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 فهرس املصادر واملراجع

  .القرآن الكرمي برواية حفص، مؤسسة علوم القرآن منار للنشر والتوزيع، دمشق
  :أوال املصادر

 :املقدمة، حتقيق: ويل الدين عبد الرمحان بن حممد احلضرمي، أبو زيد ابن خلدون .1
   .2002بريوت،  ،)د ط( املكتبة العصرية، ،درويش اجلويدي

تاريخ ابن خلدون  املسمى العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب // :   //        .2
دار الفكر،  سهيل زكار،: والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، حتقيق

 ).د ط(م، 2000/هـ1421بريوت، 
لسان : ، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري اإلفريقي املصريابن منظور .3

 1يوسف خياط، ندمي مرعشلي،دار لسان العرب ، بريوت، الد: العرب، إعداد وتصنيف
 ).د ت(،  2و
لسان : ري اإلفريقي املصري، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاابن منظور .4

  .هـ1300، 1ط، بريوت،  صادرالعرب،دار 
ن اعائشة عبد الرمح: قيقاحملكم واحمليط األعظم يف اللغة،حت :علي بن إمساعيل هبن سيدا .5

 . 3ج ،)د ت(، 2ط ،بنت الشاطئ 
أنيس  عبد اهللا: فتوح إفريقية واألندلس، حتقيق: عبد الرمحان بن عبد اهللابن عبد احلكم  .6
  .1964، )د ط( طّباع، دار الكتاب، بريوت،ال
 البيان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب،: أبو العباس أمحد املراكشيابن عذارى،  .7

  .1، جم1983، 3ج، س كوالن، وليفي بروفانسال، دار الثقافة، بريوت، ط: حتقيق
: ملغرب، حتقيقوا املغرب يف ذكر بالد إفريقيا: عبد اهللا بن عزيز د اهللايأبو عب ،البكري .8

 ).د ت(، )د ط(دوسالن، نشر مكتبة املثىن، بغداد، 
  ).د ت(، )د ط(معجم األدباء دار الفكر، بريوت، //          //:  .9

أدريان فان ليوفن، أندري فريي، الدار : املسالك واملمالك، حتقيق: //         //     .10
  ).د ط(، 2، ج1992العربية للكتاب، تونس، 
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معجم البلدان، دار بريوت للطباعة والنشر، : دين عبد اهللا ياقوت، شهاب الاحلموي .11
  ).د ط(، 5م، الد 1984/هـ1404بريوت،

صحيح : ابوريساحلسن مسلم بن حجاج بن مسلم القشري الني وأباإلمام مسلم،  .12
 ،1املسمى اجلامع الصحيح، لباب فضل االجتماع على تالوة القرآن ، املكتبة العصرية، ،ط

  .13،جم2001بريوت  
: قيقرف يف املائة السابعة ببجاية، حتعنوان الدراية فيمن ع: الغربيين أمحد أبو العباس .13

 .م1981، 2رابح بونار، الشركة الوطنية، اجلزائر، ط
إبراهيم : اية األرب يف معرفة أنساب العرب، حتقيق: القلقشندي، أمحد بن علي .14

  .م1959، 1األنباري، القاهرة، ط
: العمدة يف حماسن الشعر و أدابه و نقده، حتقيق: علي احلسن ابن رشيق القريواين، أبو .15

 .1م، ج2004/هـ1424، 1عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، بريوت، ط
 .5ط املنجد األجبدي، دار املشرق؛ بريوت، .16
، حممد األخضر، حجيحممد : رمجةوصف إفريقية، ت: احلسن بن حممد الفاسيالوزان،  .17

  ).د ط(، 1983، بريوت
) ومصر وبالد املغرب وصف مكة واملدينة(ستبصار يف معرفة األمصاراال: جمهولمؤرخ .19
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  ملخص البحث باللغة العربية
يدرس هذا البحث موضوعا هاما من مواضيع األدب الشعيب اجلزائري ممثال يف احلكاية 

  .الشعبية 
احلكي الشعيب اجلزائري هي املسيلة  حيث ألقت صاحبته  الضوء على بيئة من بيئات

رابطة بذلك بني معطيات املنطقة اجلغرافية والتارخيية والفولكلورية،واإلنتاج األديب 
إلنسان املنطقة باعتبار أنه يصعب استقراء هذا اإلنتاج األديب بعيدا عن املنطقة وأهلها 

.  
الصلة بطابع احلكي وبفضل العمل امليداين أمكن الوقوف عند مجلة من احلقائق ذات 

الشعيب يف منطقة البحث يف املسيلة كواقعه،وموضوعاته ووظائفه قدم له بنود من 
  .التحليل والتمثيل وذلك التزاما للصدق واملوضوعية 

بعد اختيار عينات من احلكايات الشعبية مت استقراء نصوصها استقراء عاما يسعى إىل 
ها بالتركيز على مقوماا الفنية ،بدء ضبط هيكلها اخلارجي أوال مث استنطاق نصوص

بالوصف الذي يلعب دورا  يف التجسيد واإلبراز واإلظهار ،إىل السرد الذي يعد من 
أهم العناصر املكونة للعملية السردية يف احلكاية،إذ يقوم على نسج الكالم يف صورة 
 حكي وصوال إىل احلوار الذي يعد أساسا يف رسم الشخصيات ورفع احلجاب عن

  .أحاسيسها ومشاعرها 
إن استنطاق نصوص احلكايات الشعبية مبعزل عن شخصياا وزماا ومكاا فيه نوع 
من اإلجحاف ،خاصة وأن هذه الوسائل الفنية مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا يتبادل فيه 

  .الزمان واملكان التأثري والتأثر
ركن أساسي يف أي عمل  والشخصية هي األخرى واقعة حتت تأثريها املزدوج ،وهي

  .حكائي إذ ال ميكن تصور حكاية من دون شخصيات 
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عموما فإن هذا العمل أرادت به صاحبته التفاتة طيبة إىل األدب الشعيب اجلزائري ألنه 
ثري مبختلف الفنون وخاصة السردية كاحلكاية الشعبية اليت تفردت جبملة من الوسائل 

را منهجيا مع نصوص الرواية يف األدب لفنية جعلت نصوصها تعرف تكامال تطو
 .الرمسي

 الكلمات المفتاحیة للبحث باللغة العربیة                                     
 –التراث الشعبي  -الفولكلور -األدب الشعبي  –المسیلة  -الحكایة الشعبیة   

كائیة الشخصیة الح –المتلقي فالدمیر بروب  –الراوي  النص  –القصة الشعبیة 
 –الزمن   - األمثال الشعبیة  –األغنیة الشعبیة  –الشعر الشعبي  –التاریخ  –

العادات و  –البنیویة  –الحوار  –السرد  –الوصف   -بیئة الحكي  –المكان 
      التقالید
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  :ملخص البحث باللغة االنجلیزیة

Summary of the research work in English: 

This research paper deals with an important subject in the Algerian popular literature 

which is the folk tale. 

The writer highlighted one of the environments of the Algerian popular narrating that 

is M’sila, as to link between the geographic, historic and folkloric characteristics of the 

region with the literary production of the local people since it’s difficult to analyze this 

literary work without considering the region and its inhabitants. 

Thanks to this practical work, it was possible to acknowledge a set of facts linked 

with the character of the popular narrating in the region of the research work, M’sila, like 

its reality, its subjects and its functions. 

The work is presented with a certain kind of analysis and exemplification taking into 

account honesty and objectivity. 

After choosing samples of popular tales and stories, their texts were read generally to 

identify their global structure, then read a second time focusing on their artistic 

characteristics starting with the description that plays an important role in the 

personification and the presentation. Secondly, the narration which is considered as one of 

the most important components in the narrative function of the story since it makes from 

words a story and thirdly, the dialogue which is the base to the drawing of the characters 

and unveiling their feelings and emotions. 

Any analysis to the texts of folk tales without studying their characters, time and 

place would be a kind of prejudice, especially because their artistic features are closely 

linked to one another, and where place and time affect each other; the character is under 

the effect of both of them and of course it is a basic part in any narrative work as it sounds 

impossible to imagine a tale or a story without characters. 

Generally, this research work was designed as a good gesture towards the Algerian 

popular literature because it’s very rich with the different arts especially the narrative ones 

like the folk tale that is distinguished with a set of artistic means which made its texts 

know a systematic integration and evolution with the texts of the stories in the academic 

literature. 
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  :ملخص البحث باللغة الفرنسیة

Résumé du travail de la recherche en français : 

Ce travail de recherche traite un sujet important dans la littérature populaire 

algérienne qui est le conte populaire. 

L’auteur de ce travail a mis la lumière sur l’un des environnements de l’histoire 

populaire qui est M’sila pour faire le lien entre les caractéristiques géographiques, 

historiques et folkloriques et la production littéraire des gens locaux puisqu’il est très 

difficile d’analyser ce travail littéraire sans considération à la région et ses habitants. 

Et grave à ce travail pratique, il était possible de trouver une série de données ayant un 

lien avec le caractère de l’histoire populaire dans la région de recherche, M’sila, comme 

son vécu, ses sujets et ses fonctions. 

Ce travail est présenté avec une certaine analyse et exemplification tout en étant 

honnête et objective. 

Apres la sélection d’échantillons de contes et histoires populaires, leurs textes ont été 

traité afin d’identifier leurs structures globales, puis relus une deuxième fois en concentrant 

sur leurs aspects artistiques commençant par la description qui joue un rôle important dans 

la personnification et la présentation. Ensuite vient  la narration qui est considérée  une des 

plus importantes composantes de la fonction narrative des histoires puisqu’elle transforme 

les mots en un conte, et en troisième lieux, ya le dialogue qui est la base qui montre les 

personnages et dévoile leurs émotions et sentiments. 

N’importe quelle analyse au textes des contes populaires sans l’étude de leurs 

personnages, temps et lieux seraient un préjudice, surtout parce que leurs cotes artistiques 

sont très relies les uns aux autres, et où le temps et l’espace affecte l’un l’autre, le 

personnage lui-même est sous leurs influence à tout les deux et bien sure ce personnage est 

la base même de toute histoires populaire. Il paraît incongru d’imaginer un conte sans 

personnage. 

Généralement, l’auteur de ce travail de recherche l’a voulu comme un bon geste 

envers la littérature populaire algérienne qui est riche avec toutes sortes d’arts y compris 

les narratives comme le conte populaire qui se distingue avec une série d’éléments 

artistiques qui ont fait que ses textes connaissent une évolution et une intégration 

systématique avec les textes des histoires dans la littérature académique. 
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  الفرنسیة  الكلمات المفتاحیة للبحث باللغة                         

MOTS  CLEFS                                                  
Conte populaire – m'sila – folklore – heritage populaire – hestoire 
populaire – le narrateur – le texte – le recepteur – vladimir  propp- le 
personnage – le temps– le lieu – le milieu du conte– ladescription   

        – la narration – le dialogue – structurale – les traditions et les 
coutumes.  
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