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مـقـــدّمــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يعتبر األدب الشعبي عمكمان مرآة عاكسة لممكركث الثقافي كالفكرم المتجذر في

المجتمعات اإلنسانية ،فيك يمثؿ األصالة كالعمؽ الحضارم ألم أمة مف األمـ عبر األجياؿ
المتعاقبة ،كتيعد الحكايات الشعبية مف أقدـ األشكاؿ األدبية التي أبدعيا اإلنساف كعرفيا في
كؿ مكاف كزماف ،ييعبر بيا عف آمالو كآالمو المتراكمة ،فالحكاية تنتمي إلى األدب الشفكم
السردم الذم تتميز أحداثو بالغرابة كالدىشة ،كالحدث فيو مختمؽ كمركم بكضكح يمكف فيمو

بسيكلة ،بؿ إنو يقترب مف السذاجة في كثير مف األحياف ،كما أف بعض الحكايات الشعبية
تتضمف شخصيات كأحداثان تاريخية كأخرل حقيقية ،كحكايات السير الشعبية ،كفييا يككف
اليدؼ أخبلقيان كتربكي نا.

كيربط كثير مف الباحثيف الحكايات الشعبية بركح الشعب فيك مبتكرىا ،كمنو تنتشر عبر

األجياؿ المختمفة ،كيككف انتقاليا شفكيان مما يجعؿ نصيا غير ثابت ،أم إنو معرض لمزيادة
كالنقصاف ،كىذا قد يرفع مف قيمة الحكاية أك يحطُّيا ،فمـ يبؽ مف الحكايات إال الميمة منيا
كالمبنية جيدان كالمرتبطة بثقافة الشعكب كتاريخيا ،كتككف صيغيا التعبيرية سيمة الحفظ حتى
يتذكرىا الركاة كالمتمقيف كخاصة األطفاؿ الصغار ،كىذا ما يجعميا محببة إلييـ.

كيرتكز بناء الحكايات الشعبية عمكمان عمى ثبلث كضعيات ،كما يبيف ذلؾ الباحث

الدنماركي "أكسؿ أكلريؾ" ( )A.Olrikالذم حدد القكانيف الممحمية لؤلدب الشعبي؛ فيك يرل:

1ػ أف الحكاية الشعبية ال تبدأ فجأة ،كما أنيا ال تنتيي فجأة ،بؿ ىناؾ "قانكف لمبداية"
ك"قانكف لمنياية" كىما المذاف تخضع ليما جميع الحكايات.
2ػ كتكرار األحداث الميمة إلبرازىا ،أك التركيز عمييا أك إلثارة انتباه الطفؿ إلييا.
3ػ قانكف التناقض :كىك الذم تصكر مف خبللو الحكايات الشعبية دائمان النقيضيف

كالضديف في الصراع العاـ بيف( الخير كالشر) :بيف (الكبير كالصغير) ،ك(الغني كالفقير)،
ك(القكم كالضعيؼ) ك(القبيح كالجميؿ) ك(الشاب كالكيؿ) ك(الشيطاف كاإلنساف) ك(األنثى
كالذكر)...الخ.
كما أف بعض الحكايات تككف ذات بنية تناسمية أساسية ،أم إف كؿ مقطع فييا يكلد
مقطعان آخر ،يشبو األكؿ ببنيتو ،لكف االختبلؼ بينيما يككف عمى صعيد الفكرة أك المكضكع
أك التفاصيؿ الميمة.
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كمف أجؿ فيـ طبيعة الحكاية الشعبية كفف أدبي متعدد الركافد البنائية ،اخترت مكضكع
ألبيف طبيعة ىذا الجنس األدبي الشعبي
الحكاية الشعبية في منطقة كرقمة (جمعه كدراس هة)ٌ ،
مف جية ،كرغبة مني في المحافظة عمى ىذا المكركث الثقافي الثميف مف الضياع في ظؿ
التطكر الحاصؿ الذم أتت ماديتو عمى كثير مف القيـ كاألبعاد الركحية ،كأنسى اإلنساف
تراثو ،أضؼ إلى ذلؾ قمة الدراسات في ىذا المكضكع ،أك تخصصيا في منطقة معينة مف
جية أخرل.
كقد تمركزت إشكالية البحث حكؿ جممة مف المفاىيـ التي تتعمؽ بطبيعة الحكايات
الشعبية كخصكصياتيا البيئية كالمجالية كالثقافية ،فكانت اإلشكالية األساسية ىي ما طبيعة
الحكايات الشعبية؟ كما مفيكميا؟ ككيؼ نشأت؟ كما ىي مرجعياتيا كأىـ أنكاعيا ككظائفيا؟
 كما عبلقاتيا الثقافية كالحضارية؟ كما ىي أبعادىا النفسية كاألنثركبكلكجية؟ كماعبلقة ىذا كمو بالمجاؿ المنتج ليا كالمنطقة التي تنتشر فييا؟
 كعبلـ ترتكز بنيتيا السردية؟ كما ىي عكالميا كأىـ شخكصيا؟ كما أثر الزماف كالمكاف فييا؟ كما دالالتيا الرمزية؟ كىؿ نجمع األدب الشعبي كما ىك مكجكد في الميداف كقت الجمع؟ أـ عمينا إعادة ماجمعناه كفؽ نظاـ يظيره أكثر إحكامان في بنائو ،خاصة كأف ركاتو –غالبان -ما يككنكف ذكم

ثقافة متكاضعة أك غير مثقفيف أصبلن؟

 -كىؿ نكازف بيف المكاد المتشابية كنأخذ األفضؿ منيا ،أـ نجمعيا جميعان بما فييا مف

نقائص كاضافات حتى نحفظيا مف الزكاؿ كالنسياف؟

 كىؿ يككف التركيز في الجمع عمى ما ىك مكثؽ فقط أـ يجب أف نراعي الجكانبالفنية األخرل لمنص؟.
إف مراكز البحث في أكربا تكزع العمؿ بيف الباحث كالجامع ،كيتمقى كؿ منيما أسس
العمؿ الميداني ضمف برامج دراستو ،كتتمثؿ ميمة الجامع األساسية في جمع مادتو مف
الحقؿ الميداني ،كعميو أف يكدعيا فيما بعد في أرشيؼ مركز الدراسات ،لتككف في متناكؿ
أيدم الباحثيف .كىنا تتضح قيمة العمؿ الذم يقكـ بو الجامع ،كذلؾ ألف مادتو تعد العماد
األكؿ الذم تبنى عميو الدراسات األدبية كاالجتماعية كالفمكمكرية بؿ كحتى التاريخية أيضان.
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كالعديد مف األسئمة المتراكمة كالممحة تفرض نفسيا عمى المكضكع بأبعاده المترامية التي
سأحاكؿ اإلجابة عنيا في ىذا البحث ،الذم قسمتو إلى قسميف:
القسـ األكؿ خاص بالتراث الحكائي الشعبي في منطقة كرقمة ،كقد جمعتو بنفسي،
ككانت ميمة الجمع شاقة كمضنية كىي في حد ذاتيا تعد عمبلن عمميان أكاديميان ،لً ىما تضمنو
ىذا العمؿ مف شركحات كترتيبات قمت بيا مف أجؿ تكفير المادة الحكائية لمدارسيف مف
بعدم كقد تضمنت ما يفكؽ الخمسيف حكاية شعبية مكتكبة بمغة شعبية محمية ،شرحتيا بمغة
فصيحة.
فتراثنا الشعبي زاخر بكـ ىائؿ مف المكاد الفنية الشعبية ،كالحكايات الشعبية إحدل أىـ
ىذه المكاد المنتشرة في مناطؽ عديدة مف الكطف ،كاختيارم لمنطقة كرقمة لـ يكف اعتباط نا
فيك يرتكز عمى معطيات أىميا:

 االنتماء االجتماعي كالثقافي لممنطقة بحكـ النشأة كالتكاجد الدائـ فييا. الرغبة في دراسة الحياة االجتماعية لممنطقة ،بحكـ معرفي ألىـ خصكصيات أىؿالمنطؽ.
 -سيكلة التنقؿ داخؿ مجاؿ الدراسة.

كقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى عينة مف الركاة تناىز العشريف( )02راكيان كر و
اكيةػ

فيناؾ الكثير مف األشخاص المتعاكنيف كالمحبيف لؤلدب الشعبي ،كىناؾ األشخاص الذيف
اعتبركا عممية الجمع ىذه عمبلن ساذجان ألنيـ ال يركف في الحكايات الشعبية إال كبلم نا

جايحان* عمى حد تعبيرىـ كلكنني كجدت تجاكبان كبي انر مف بعض الركاة خاصة ذكم المستكيات
الثقافية الدنيا كاألمييف منيـ.

كقد اعتمدت في ىذه الدراسة عمى المدكنة التي قمت بجمعيا خبلؿ الفترة الممتدة مف
(جكاف 0228ـ إلى غاية نياية 0200ـ) كالتي بمغت أكثر مف (52حكايةن) ،ككانت النكاة
األكلى لبلنطبلؽ في ىذا البحث.

* -جايػح بمعنى بليػد كأحمػق  ،كال طائػل من كرائػو.
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حيث قمت بتسجيؿ الحكايات الشعبية التي أعرفيا كالتي سمعتيا منذ صغرم مف جدتي
كأختي ،كما أنني استعنت ببعض الطالبات في عممية الجمع ،ألف معظـ الركاة نساء كىذا ما
يجعؿ عممية الجمكس ليف شبو مستحيمة ،ككذا تباعػد المناطؽ الثبلث المشكمة لمنطقة كرقمة
حيز الدراسة.
كرغـ أف المجتمع الكرقمي لـ يعد مغمقان بؿ انفتح عمى باقي كاليات الكطف ،فقد كجدت

الكثير مف الحكايات الشعبية التي تتكمـ عف القمح كالشعير كاألبقار...الخ كىي في الحقيقة
ليست مف مككنات البيئة الصحراكية ،كىذا ما جعمني أىتـ أكثر بكيفية التعامؿ معيا داخؿ
المجتمع ،فمعظـ الحكايات الشعبية ،ليا ارتباط بالتراث العربي القديـ.
كبناء عمى المعطيات التي تكافرت لدم ،جاءت دراستي لياتو المدكنة لمكشؼ عف
األبعاد النفسية كاالجتماعية ألىؿ المنطقة مف جية ،كككامنيا األنثركبكلكجية مف جية
أخرل .كقد صنفت حكايات ىذه المدكنة بحسب أىـ المكضكعات الكاردة فييا.
كالقسـ الثاني خاص بالدراسة التي سأجرييا عمى ىذه المادة الحكائية التي جمعتيا.
كمف أجؿ معالجة ىذا المكضكع ،جاءت خطة بحثي في ىذا القسـ األخير مكزعة عمى
مدخؿ كأربعة فصكؿ مسبكقة بمقدمة حاكلت فييا حصر المكضكع كطرح اإلشكالية كتكضيح
معالـ الدراسة .أما عف المنيج المتبع فكاف بحسب ما يناسب الفصكؿ التي تطرقت إلييا،
فكاف المنيج التاريخي ىك األنسب لممدخؿ أما بالنسبة لمفصميف األكؿ كالثاني فكاف المنيج
أما الفصؿ الثالث فكاف المنيج البنيكم ،كالفصؿ الرابع كاألخير فقد اعتمدت
المكضكعاتي ،ك ٌ
فيو عمى المنيجيف النفسي كاألنثركبكلكجي ،محاكلة مني اإلحاطة بجكانب المكضكع
المتعددة.
فالمدخؿ المعنكف بػ :اإلطػار الجغرافي كالتػاريخي لمنطقػة كرقمػة ،تعرضت فيو لتاريخ
منطقة كرقمة الكبرل بمناطقيا الثبلث ( كرقمة ،تقرت كالحجيرة) فبينت اإلطار الزماني
التاريخي لممنطقة ،كما ضبطت الحيز الجغرافي كطبيعة المناخ الصحراكم السائد فييا،
كالتركيبة السكانية لعركش كقبائؿ المنطقة ككؿ ما يتعمؽ باإلطار السكاني كالتاريخي ،كذلؾ
بقصد االستفادة منو في التحميؿ النفسي كاالنثركبكلكجي لمحكايات التي سأتكلى دراستيا
ال.
بالبحث في كعبلقاتيا التاريخية كاألسطكرية كاألنثركبكلكجية إجما ن
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أما في الفصميا األكؿ المعنكف بػ :الحكاية الشعبية  :مفيكميا كتصنيفاتيا.

فقد بينت في المبحث األكؿ كؿ ما يتعمؽ بتعريفات الحكاية الشعبية كمفيكميا عند

جممة مف الباحثيف كعمى رأسيـ :نبيمة إبراىيـ ،مصطفى الشاذلي ،ركزيف ليمى قريش ،طبلؿ
حرب ...الخ.
كالغربييف منيـ األخكيف":جريـ  "Grimك"فريديرش فكف ديراليف" كفبلديمير بركب
 Vladimir Proppك"ألكسنػدر كػػراب ىجرتي" ...الخ.
أما في المبحث الثاني ،فقد اعتمدت تصنيؼ الحكايات الشعبية إلى :حكػايػات
مرحػيػة(ىزلية) ،حكايات عمى لساف الحيكاف ،حكايات كاقع اجتم ػػاعي ،حكايات
غ ػػيبلف(األغكاؿ) ،حكايات كاق ػػع سيػػاسي ،حػكػايػات معتقػدات شعبي ػػة ،كحك ػػايػػات الجػػاف،
كحكايات أكلياء صالحيف.
أما بالنسبة لمفصؿ الثاني المكسكـ بػ :تيمات الحكاية الشعبية في منطقػة كرقمػة

فتطرقت في المبحث األكؿ إلى التيمات الكبرل في الحكايات الشعبية كىي (السمطاف كعدـ
اإلحساس باألماف)( ،الغكؿ كالخكؼ مف المجيكؿ)( ،الزكاج كالحياة االجتماعية)( ،األعػداد
كاألبعػاد).
كفي المبحث الثاني تطرقت إلى أبعاد األعداد كالتيمات الصغرل.
أما فيما يخص الفصؿ الثالث المعنكف بػ :البنية السردية في الحكاية الشعبية بمنطقة

كرقمة ،فقد حاكلت فيو تتبع البنية السردية في الحكاية الشعبية ،كبحثت فييا عف المككنات
األساسية المتعمقة بمستكياتيا ككذا أشكاليا ،كزكاياىا المختمفة كالشخكص الحكائية كأنكاعيا،
كىذا في ثبلثة مباحث ىي كالتالي:
المبحث األكؿ :البنية السردية في الحكاية الشعبية.
المبحث الثاني :الفضػاء الزماني في الحكػايػػة الشعبيػػة.
المبحث الثالث :الفضػاء الػمكػػاني في الحكػايػػة الشعبيػػة.

ه

مـقـــدّمــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما الفصؿ الرابع كاألخير المكسكـ بػ :التحميؿ النفسي كاألنثركبكلكجي لمحكايػة

الشعبية في منطقة كرقمة ،فقد خصصتو إلى :

المبحث األكؿ :التحميؿ النفسي لمحكاية الشعبية
المبحث الثاني :التحميؿ االنثركبكلكجي لمحكاية الشعبية.

ككانت الخاتمة في األخير حصيمة ألىـ النتائج التي اىتديت إلييا في ىذه الدراسة.
ككأم بحث مف البحكث ،فقد اعترضت سبيمي بعض الصعكبات أذكر منيا:
 -صعكبات البحث الميداني ،خاصة في التعامؿ مع الركاة ،كذلؾ لكبر سنيـ كضعؼ

ذاكرتيـ ،مما تسبب في نسياف أجزاء مف الحكايات كتشابييا أحيانان ،باإلضافة إلى رفض
بعض الركاة تسجيؿ أم معمكمة عنيـ خاصة النساء.

 صعكبة التعامؿ مع المغة العامية خاصة في الجانب التطبيقي. قمة المراجع التي تتكمـ عف المنيج األنثركبكلكجي ككيفية تطبيقو عمى األدبالشعبي.
 صعكبة الحصكؿ عمى المصادر كالمراجع المكثقة التي تتحدث عف المنطقة كعاداتياكتقاليدىا ،إال ما كجدتو في الدكريات كالمنشكرات كىي قميمة.
كقد اعتمدت في بحثي ىذا عمى جممة مف المراجع أىميا:
 محمد الجكيمي ،أنثركبكلكجيا الحكاية. -نبيمة إبراىيـ ،الد ارسػات الشعبيػة بيف النظريػة كالتطبيػؽ.

 -فكاز رزؽ ،في قديـ الزماف.

 عمر السارسي ،الحكاية الشعبية في المجتمع الفمسطيني. بركنك بتميايـ ،التحميؿ النفسي لمحكايات الشعبية ،تر :طبلؿ حرب. -جرميف تيميكف ،الحريـ كأبناء العـ ،تاريخ النساء في مجتمعات المتكسط.

و

مـقـــدّمــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتبقى الحكايات الشعبية في عرؼ العامة كالدارسيف ىي ذاؾ المبلذ الذم يحقؽ
لئلنساف الحب كحياة العدالة التي يحمـ بيا ،فالحكاية الشعبية تقدـ بكسائميا الخػاصة إجابات
شافية عف األسئمة التي تدكر بخمد البسطاء مف الشعب ،خاصة عف مصيرىـ في خضـ
الحياة كمصاعبيا كتناقضاتيا .كمف ىنا كاف مف الضركرم عمى اإلنساف البحث عف ىذا
المبلذ الذم يريحو مف القمؽ الناشئ عف غمكض العالـ مف حكلو فيريح نفسو مف عناء
التفسير المنطقي البعيد المناؿ ،فيستعيض عنو بمعتقدات خرافية ميتافيزيقية ،تيحدث لو ما
يسمى بالمعادؿ المكضكعي لمصراع األبدم بيف الخير كالشر ،لذلؾ فالحكاية الشعبية ىي
التعكيض عف عدـ مقدرة اإلنساف عمى تحقيؽ رغبات معينة كاف يطمح إلييا في عالـ كاقعو
الحي.
كفي األخير أغتنـ الفرصة ألتقدـ بالشكر الجزيؿ لؤلستاذ المشرؼ ،عزالديف بكبيش مف
جامعة باتنة ،عمى ما كفره لي مف جك عممي لتتمة ىذا البحث عمى أكمؿ كجو كفي أحسف
الظركؼ ،كعمى صبره عمي طيمة سنكات ىذا البحث ،كما أثمف جيده كنصائحو التي أمدني

بيا ،كما ال أنسى أف أتقدـ بالشكر إلى كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا البحث مف قريب أك
أخير دعكام أف الحمد ﵀ رب العالميف.
بعيد أساتذة كطمبة ،ك ان
أحمد التٌجانًي ًسي ىكبًير
كرقلة في4302-30-30:

ز

القسػػـ األكؿ:
الحكاية الشعبية في منطقة كرقمة ػػػ الجمعه ػػػ

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
إف اشكالية تصنيؼ األدب الشعبي عمكمان كالحكايات الشعبية عمى الخصكص ،أمر
عكيص جدان كذلؾ ألف العناصر التي يشتمؿ عمييا كؿ عنصر مف عناصر األدب الشعبي،
أك كؿ شكؿ مف األشكاؿ األدبية الشعبية ،المتعددة الركافد كالمؤثرات كبالتالي فإنو يمكننا أف
نسنده في نفس الكقت إلى صنفيف متمايزيف كقد ذكر ىذا عبد الحميد بكرايك حيف تطرؽ
لمحكايات الشعبية في منطقة بسكرة ،كما أف نبيمة إبراىيـ بينت ىي بدكرىا ىذا التداخؿ في
تصنيؼ الحكايات الشعبية إذا يمكف أف نعتمد معيا انر معينان في التصنيؼ كنجد عناصر
أخرل ليا نفس قكة الحضكر في نص الحكاية ،كليذا فإننا قد أفردنا في بحثنا ىذا مبحثان
خاصان عالجنا فيو اشكالية تصنيؼ الحكايات الشعبية عالميان كعربيان كمحميان كارتأينا أف نصؼ
الحكايات الشعبية محؿ الدراسة كفؽ الطابع العاـ لمحكي أك الطابغ الغالب عمى الحكي في
الحكاية.
كبالتالي فإنو يمكننا أف نصؼ حكاية كاحد في صؼ حكايات األغكاؿ مثبلن كفي
حكايات الحيكاف أيضان كذلؾ لحضكر ىذيف العنصريف بقكة في المتف الحكائي أك أف نصنؼ
حكاية أخرل بالحكاية الكعظية كالحيكانية أك االجتماعية العتقادية كىكذا كاف ىذا الجدكؿ
الذم نصنؼ فيو مجمؿ الحكايات المجمكعة:

6

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
جدكؿ تصنيؼ الحكايات الشعبية لممدكنة :
 كسػػػػػػار صباطػػػػػػك -جحػػا مع العجػػػػػػكز – الربػػع البنػػػػاتالحكػػايػػػات المرحػػة

حكػػايػػػات الحيػػكاف

 -الشيػػخ عكػػرؾ كػػال النزلػػة كقعػػد متػػكرؾ

 -قطيػػش –

الدالعػػة
 كسػػار صباطػػك -جحػػا مع العجػػكز -الربػػػػع البنػػػػػػات -الخنيفػػيسػػػػػػػػة  -طرينحػػة  -بنت الميريػػة
 اللة ريحػػة كختيػػا  -السمطػػاف كثػػالث بنػػات  -لبنػػاتالزينػػات  -سبػػع صبػػايػػػػا في قصػػػػرايػػػػا -بقػػػػرة ليتػػػػامى-

حكػػايػػػات

االجتمػػػاعي

عيشػػػػة لفقػػػػر -كديعػػػػة غػػدايػػػػت خكتػػػػيا السبيعػػػػػػة -الدالعػػة-

الكاقػػػع داداف -سي عمي م ار ما ىكش راجػػؿ-قرف فضة كقرف ذىب-
حبحب رماف كاخكالك السبعة-حجرة صبرني -عيدا حراقت
صابةأبييا -ياجخ البطيمة ىات كليدات فطيمة -داللة -الطيػاف
 سي عمي م ار مكش راجؿ -لكنجة النجػػػة بنت السمطػػػاف  -فميفمة أخت ربػػػعيف غػػػػػكؿ -بنتالميرية

ش هة
 -جميجؿ ذىبك -عيشة بنت أبي طاح طاح  -ىع ٍي ى

ش -الشيخ عكرؾ كال النزلة كقعد متكرؾ  -قطيش-
الح ىن ٍ
حكػػايػػػات األغػػػكاؿ ًب ىن ٍت ى
عػػػػرؽ الجكىػػػػػر  -خاللة خضرة  -في حكاية عشبة خضَّار-
(الغػػػيػػػالف)
سميميع الندل -خاللة خضرة-شمسة

قصرايا
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 -سبع صبايا في

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
حكػػايػػػات
السيػػػػػاسي

الكاقػػػع  -حد الزيف  -العجكز كالحاكـ الظالـ -النجة بنت السمطاف

حكػػػايػػات الجػػاف
حكػػػػػايػػػػػػات

 عمـ الجنكف -سيدم سماؾ بف سماؾ – جعفر – 10جعفر - 10إزار -بنت

المعتقػػػدات الشعبيػػػة الميرية  -عشبة خضَّار -داداف
 العجكز كالحاكـ الظالـ -لبنات الزينات -عمؿ الخير ينفعالحكػػايػػػات الكعظيػػػة

صاحبك
 -المي ماياكػػؿ حػػؽ النػػػاس

الحكػػػايػػات الشعريػػػة  -عبػد اهلل  -اليامنػة
حكػػػػػايػػػػػػات

األكليػػاء الصالحيػػػف

مجمكعة معتبرة مف الحكايات

8

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
الحكػػايػػػات المرحػػة

.I

 -10حكػايػػػة :كسػػػار صبػاطػػػػك
قالؾ كايف كاحد الطفؿ كحيد عند أمك ،كعندك سبع خكاؿ ،ككي ماتت أمك حبك

1

خكالك يدك مالك ،كداركه راعي لغنميـ ،كعاد 2يسرح بالبقر ،ككانت عندك بقرة صغيرة ككي

يركح يفمى بييـ كبقرتك يديرىا في ببلصة 3لكبل كالماء كالبقر انتاع خكالك يخمييا بعيد ،ككاحد
النيار تقطع صباطك ،4قاليـ مانيش 5سارح اليكـ باش 6نخيط صباطي ،كمف ذاؾ اليكـ
سماكه كسار صباطك ،كراحك ىكما يرعاك بالبقر كبقرة كلد أختيـ راحت لكبل لخاطر 7عارفة
ببلصتك ،كالبقر نتاعيـ بقات بعيد منك كعياك يدزك فييا باش تركحميا ماحبتش تركح كفاقك
بحيمة كلد أختيـ كراحك مرمدكلك 8بقرتك في الطيف كاجارك في جرتيا كعيطك 9لكسار صباطك
10

كقالكلك :حكز
13

كمسمة

الحيـ

11

حكز ىاذيؾ البقرة ميش

14

مف بقراتنا ،ككاف كسار صباطك في يدك لمسف
15

فييا ماتت ذيؾ الساعة قالكلك :راىا بقرتؾ ،راح نحميا راسيا كداه
16

فيو ،كفي الطريؽ اتبلقى

01

بعجكز مريضة تكح كمعمقة في رقبتيا دكرك
18

كقاليا :ياميمتي أدكاؾ راه عندم ،قالتمك لعجكز :كاش
20

باش

نشريو ،قاليا :ىات ىذاؾ الدكرك المي
23

المكيز ،كعطاىكليـ كغفميـ كالح

قالكلك :ىات برنكسؾ نكيمك فيو

ىذاؾ الدكرك المي معمؽ في خيط أخضر مع المكيز ،كي

26

كممك قالكلك :ىاؾ برنكسؾ كاندك

19

ما عنديش الدراىـ

معمؽ في رقبتؾ برؾ ،أعطاتكلك ،كادات

اجماعة يكيمك في المكيز

25

في خيط أخضر

22

24

ىي الراس كراح ىك ،كلغدكا لقا

يبيع

ىك الدكايا ،قاليا :أدكاؾ ىاذ الرأس

طيبيو كديريو يبرد فكؽ البيت ككي يبرد ككليو ،قاتمك لعجكز :بصح
00

12

لكيزنا ،قاليـ :كالك ،ىاذ المكيز راه ليا ،قالكلك :كيفاه؟

قاليـ :يا﵀ انركحك إلى القاضي ،ككي كصمك لمقاضي سكؿ القاضي ىاذيؾ اجماعة قاليـ:
28

01

أنتكما كيفاه ميريف
1

-2

لكيزكـ ،قالكلك :أحنا ماناش ميرينك ،كسكؿ
-4

-3

القاضي كسار صباطك:
-5

-6

 -حبو:أراود  .عاد:أصبح .بالصة:مكانوهًمنأصلفرنسًمنكلمت .Placeصباطو:حذاءه .مانٌش:لست .باش:
- 03
-02
-00
-01
-9
- 8
-7
سوؾ .لخاطر:ألنها .مرمدولو .عٌطو:نادوا .حوز:اقبضعلٌها .مٌش :لٌست .المسن:ما ٌحدد به .مسلة:إبرة
-20
-21
- 09
-08
-07
-06
-05
-04
كبٌرة  .الحهم:رماهم  .أداها :أخذها .تالقى :التقى .دورو:درهم .واش:ماهو .بصح :لكن .باش :لكً  .اللً:
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
الذي .ادات:أخذت .القا:وجد .اللوٌز:الذهب .الح:رمى .اندو:نأخذ .مٌرٌن:منمٌرأيوضعلهعالمة .سول:سأل .

9

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
كأنت باش 1مير لكيزؾ؟ قالك كسار صباطك :أنا لكيزم فيو خيط أخضرمعمؽ فيو دكرك ،قالك
راني مي ػػرك بالخيط لخضر المي فيو ككي شاؼ 2القاضي القا 3المكيز فيو الخيط لخضر،
قاليـ :ىاذ المكيز ليو ماىك ليكـ ،كارجع كسار صباطك لمك ك قاليا :اركحي جيبي 4المكياؿ
نكيمك المكيز ،كدارت كيما قاليا كلدىا كبعد المي كمؿ انكياؿ خبلليـ 5ثبلث لكيزات في
المكياؿ كرجعميـ مكياليـ ،ككي شافك 6فيو ثبلث لكيزات ،جاك سكلكه :7منيف جاؾ ىاذا
المكيز؟ ،قاليـ ىك :راس البقرة نتاعي بدلتك بياذ المكيز ،راحك اخكالك يذبحك كؿ بقرىـ كداك
ركسيـ لمسكؽ ،ككاحد منيـ باعك بزكز 8دكرك ،ككاحد انتمك ،كاحد الحك 9كأرجع ،ككي
10

فاقك بحيمتك قالك :الزـ نقتمكه كنتينك

11

منك ،كقاكلك :في النيار الفكالني أركاح

12

أحذ
13

رانا دايريف زردة كعارضينؾ ،ككي فاؽ بحيمتيـ راح لكاحد الراعي كقالك :راىـ
14

عارضيني عمى زردة كمانيش

الكاد

أخكالي

قادر أنركحكليـ ،ياالو أنبدلؾ لبستي كتعطني لبستؾ كاركح
16

في ببلصتي ،كأقبؿ الراعي ،ككي راحميـ الحكه كعمى باليـ

15

راه ابف أخكتيـ كرجعك

فرحانيف كبعد مدة ارجعميـ كجاب معاه غنـ الراعي ككي سكلكه منيف

17

جاتؾ ىاذ لغنـ؟

قاليـ :ىذ اؾ البحر اتحكلي غنـ ،كراح كؿ كاحد مف أخكالك الح حاجة مف أحكايجك باش
تتحكؿ غنـ كثيرة ماعدا عمتك تعزك
أخكالك بمي راه كمحيـ

19

18

20

قاليا :أنت يا عمتي لكحي ىاذ الكمبة ،ككي فاقك بو
21

أنديركلك حاجة باش

قالك :الزـ

نتينك

22

منك زيف ،كراحك ربطكه

23

سكلك قالك :كاش بيؾ

في شجرة في الخبلء ،كخبلكه ،كجاء راجؿ عاقب عميو بعكدتك

مربكط أىنايا ،قالك كسار صباطك :راىـ أصحابي قكتميـ أربطكني راه ظيرم يكجػػع فيػػا
كطكلك ماجكنيش ماذابيؾ تحمني ،كحمك ىذاؾ الراجؿ كقالك :حتى
25

فيا مزية ككف تربط ػػني ،كربطك ،كدا
1

-2

-3

-4

24

أنا ظيرم يكجع فيا دير
26

عكدتك كراجع لمك ،كعاكدك سكلكه
-6

-5

أخكالػ ػػك قاليـ
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
ىك :ىذي ػػؾ الشجػ ػرة تحكلت ػػمي عكدة ،ككاحد النيار يقكؿ لمك :طيبي قصعة ارفػػيس
كأردميػػيا تح ػػت الرض ،كجػ ػػاب مص ارن ػػة

28

27

يعم ػػرىا دـ كيربطيا عمى رقبتيا ،كيعيػػط لخكالػ ػػك

يقكلػيػػـ :يا﵀ أنقص ػػرك 1كعاد يتكمـ ىك كياىـ ( ليا ليؾ ،ليا لؾ ،)...كاداكس 2ىك كياىـ،
كقاليـ ذرؾ 3نقتؿ اختكـ المي 4راكـ داكسك فيا عمييا كجاب مكس 5كعاد يقكؿ :مكس سيني
يحي كيقتؿ ،مكس سيني يحي كيقتؿ ،كعاد الدـ يسيؿ مف ىاذيؾ المصرانة الي اربطياليا
عمى رقبتيا كادير ركحيا ماتت ،يقكلكلك أخكالك :أحنا 6ما نكمكش مكمتؾ كي أذبحت أختنا،
يقكليـ ىك :ذرؾ نحييالكـ كيجيب المكس كيقكؿ :مكس سيني يحي كيقتؿ ،مكس سيني
يحي كيقتؿ كدير ركحيا حيات كيجيب القادكـ كيعكد يقكؿ :يا قادكمي غيص 1غيص
كاجبد 8الرفيس ،حتاف 9يكصؿ إلى قصعة الرفيس كيخرجيا كياكؿ ىك كخكالك كيعكدكا ايخافك
10

منك ،ككاحدا النيار تمكت كحده مف نساء بف اعـ امك ،يقكلك اخكالك الزـ انحكسكلك
11

امراه كيدير ركحك ػ كسار صباطك ػ امراه كيقكؿ :لمك كي يسكلكؾ
12

راىا

عمى

عمي أخكالي قكليميـ:

بنتي جاتني مطمقة ،ككي سمعك أخكالك بييا يجك لكميا كيقكلكليا :اعطييانا لياذا
13

الراجؿ كتعطيياليـ كنيار الدخمة يقبض ىذاؾ الراجؿ ك يعطيو طريحو
اخكالك يسمعك فيو ايعيط يعكدك ايقكلك :يا كشفتي
15

النيار يمقك

14

مميحو يعكدك

حشمنا مع بنت الناس ،ككي يطمع

الراجؿ مات ،يعرفك بمي راه ابف اختيـ ىك لي قتمك ،كيركح كسار صباطك المك
16

يقكليا :ادفنيني ك ديرم

17

حذام

النار كاردمييا كجيبيمي

18

19

ممزـ

حديد ككي يجك اخكالي

يسكلك عني قكليميـ :راه مات ،كادارت لمراه كيما قاليا كلدىا ،ككي جاك اخكالك سكلك عنك
20

قاتميـ :راه مات ،قالكليا :كا﵀ انركحك ارشك عميو الماء ،ككي باش
الماء يحرقك بالممزـ الحامي حتاف اككاىـ قع
1

21

-2

مف التحت
-3

22

ايرش عميو كاحد منيـ
23

كلغدكا قاليـ :راكـ
-4

-5

24

قع
-6
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
خدماني ،25قالكلك :كيفاه26؟ قاليـ :يالو أنركحك لمقاضي ،ككي كصمك لمقاضي قالك :اذا كاف
راىـ خدمانؾ كيفاش راكـ ميرىـ ،27قالك كسار صباطك :راىـ مككييف مف التحت ،ككي
28

طؿ

29

عمييـ القاضي القاىـ

قع مككييف ،كقاليـ :قع خدمانك ،كعاش ىكا كأمك في خير.

 -10حكػايػػػة :قػطػيػػش:
قالؾ ىاذا راجؿ كعندك سبع ذرارم كاحد فييـ اسمك قطيش كفي ذاؾ الكقت كاف
الناس يحمك كيرحمك ،1كىذاا المرة جاك راحميف تعب كاحد مف كالدتك ،كقالك :يابي راني عييت
قالك بيك :كاش نديرلؾ ،قالك :ابنيمي دار بالتراب كخميني ،بنالك دار كخبله ،ىك طاح
الميؿ كىي حامت 2عميو الغكلة ككاالتك ،زاد قالك كاحد آخر يا بي راني عييت أبنيمي دار
بالتراب كخميني ،بنالك الدار كخبله ،زادت كيما قبيؿ ىامت عميو الغكلة ككبلتك كنفس الشي
مع كالدتك االخريف المي يعيا يخدممك دار بالتراب تجي الغكلة ك تاكمك.
ىاذ المرة عيا ابنك اآلخر قطيش ،كقالك كاش نخدممؾ قالك أنا ابنيمي دار بالحديد
كخميني بنالك دار بالحديد كخبله.3
ىي حامت عميو الغكلة كما صابتش منيف تاخدلك .كظمت تحكـ عميو عساتك .كمرة
فالصيؼ ككاف قطيش في الفالحة ىك عرفيا تحكس عميو كىك حؿ كابكيا 4بالنص كدخؿ
فييا كبقات قطيشتك تباف ،كالغكلة كانت حذا الدار كتعيطمك كتقكؿ :ياقطيش كابكيا
بقطيشتيا يا قطيش كابكيا بقطيشتيا .

1

3

2

4

ٌحلووٌرحلوا:الحلوالترحال(االقامةومعاودةالرحٌل) - .حامت علٌه:دارتعلٌه - .خاله:تركه- .كابوٌة:نوعمنالخضرٌكونفً7
6
5
حجمالبطٌخأوأكبر- .تقاالباب:وراءالباب- .دبرها:جروحمتقرحة- .الدبار:الرجلالمفكرصاحبالحلولالناجعة .
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
حتاف جا عمى تقا 5الباب فتحك كدخؿ ،كمنع كىذ الغكلة كاف عندىا حمارة (حشاكـ)
6
لد ٍب ىار 7كقاتمك :راه قطيش
دار قطيش فييا رايك يمعب عمييا حتى ىد ٍبرىىا  .أماال راحت الغكلة ٌ
ىد ٍبرًلي الحمارة كاش نديرلك قاليا :ركحي شكفي شيخ كبير كيما انا كافجخيو مابيف العينيف

كنحي مخك كحطيو فكؽ الحمارة كي يجي يمعب فكقيا راه يمصؽ.

قاتمك :مانمقاش شكيخ كيما انتا ،فجخاتك ككبلت الشكيخ كدارت مخك فكؽ الحمارة ىك
جاء قطيش راح يطمع كىك لصؽ جاتك كقاتمك راني حكمتؾ ذرؾ ،تحرؾ منا كمنييو ،قاليا
خبلص راكي قبضتيني قاتمك ذرؾ نذبحؾ كناكمؾ.
قاليا ماتذبحيني ما تعي ركحؾ خميني لمعكرة نتاعؾ تذبحني كتطمؽ الدـ في الساقية
كأنت ركحي عيطي لخاالتؾ كعماتؾ تتغداك عمي راحت كخبلتك لبنتيا.
كامبعد قاؿ لمعكرة :يالعكرة اطمقيني نعاكنؾ امبعد راني نرقدلؾ في الساقية كاذبحيني،
أماال طمقتك دار عمييا ذبحيا كدار الراس ممتحت كطمؽ الدـ في الساقية كقاليا ركحي
عيطي لخاالتؾ كعماتؾ ذرؾ ،كلبس لبستيا كدار العيف العكرة عمى عينك كالعيف السارة عمى
السارة كدار ايبارم جية فمك كجات الغكلة فرحانة كتمك خاالت الطفمة يسممك عميو كمبعد
قالك لمغكلة كاش بييا بنتؾ دكؽ ،قتميـ قا بييا كحشتك.
كامبعد خبلىـ نعادكا ياكمك كقاليا ياما اعطيني تعيشي مفتاح دار قطيش نمعب فييا
قاتميا ركحي بعديني .قاليا :ياما تربحي اعطيني مفتاح دار قطيش المنتف عطاتك كىك بعد.
كىك قاليـ :يالطيؼ يالطيؼ عيف العكرة في التميس مكميف بنيتيـ أماال بكات الغكلة
كقاتميـ :يالمي كميتك معايا نتيرة ابكك معايا مريرة.

13

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
كامبعد قاتميـ كاش ندير لقطيش ذرؾ قاليـ نقكلكـ كاش تخدمكلي ،ركحك انتـ سبع
نساء بسبع حزـ حطب كحرقك عميا الدار ىي تحمى ك شدك بعضكـ بعض كاضربكىا
برسانكـ راىي تطبؽ عميا كنمكت.
راحك كفي الكقت المي راىـ يممك فيو الحطب راح ىك يجيب في الماء كيدخؿ في
الدار :أماال جاك كحكطك الدار بالحطب كشعمكا النار ،كالمضرب المي يحمى عميو يشحطك
بميية يبرد المي يحمى عميو يبردك بميية كمبعد شد بعضاىـ كضربك دار بركسيـ أماال

لصقك في ذاؾ الحديد كماتك ،كتينى منيـ الكؿ.
 -10حكػايػػػة :الربػػػػع بػنػػػػات
حاجيتؾ ماجيتؾ عبل كاحد لمراة عندىا ربع بنات لسمكسات 1جاء كاحد الراجؿ يخطب
في كحدة منيـ ،أماال قالتميـ 2أميـ :اسمعك راه باش إيجي 3كاحد يخطب فيكـ أماال ردك
5
4
ت 6مع الراجؿ كىاذكؾ
بالكـ ال تتكممك راكـ اذا تكممتك رايح ييرب  ،أماال ارحت أميـ ىري ىح ٍ
11

لبنات كانك إيسدك في منسج 8أماال تقطع 9الخيط قالت لكال :10ياما

قالتميا الثانية :جيبي
18

الرابعة :نتممك

13

14

العد ىادة
ى

تى ىع يد ،15قالتميـ الثالثة :ياؾ دلتمكـ
19

كنزيدك في التبلـ

20

كالقاعد

21

نعطكه

16

7

راه الخيط تدطع،12

أما متتممكش ،17قالتميا

بالرزاـ ،22أماال كي سمع الخطاب

حديثيـ ىرب مف الدار.

1

3

2

4

5
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
 -14حكػايػػػة :الشيخ عكرؾ كال النزلة كقعد متكرؾ
في نيار مف النيارات ناس عايشيف في جبؿ ىانييف متنعميف ، 1كفي يكـ سمعكا
القكؿ 2راه جاييـ في الطريؽ ،كتفاىمكا أنيـ يرحمكا قبؿ ما يمحقميـ .3ككاف فييـ شيخ كبير
في السف كاسـ عكرؾ ،ككاف معركؼ عندىـ بالحيمة ،كقاليـ :أنا ما نيش رايح 4معاكـ
خمكني 5ىنا .قالمك :كيفاه 6راه القكؿ جام كظرؾ ياكمؾ 7.قاليـ :ما تخفكش 8عميا ،خبلكه
10

كحد كعطاكه شككة 9حميب ككسرة
11

ككيجا القكؿ لقى
14

استغرب

كلماء كرحمكا.
12

الشيخ كحدك سقساه

عمى أىؿ النزلة ،قاؿ الشيخ:كميتيـ،13

القكؿ كقاؿ :كميتيـ! ،قاؿ الشيخ :إيو كميتيـ ،قاؿ القكؿ:أشككف أنتا15؟ ،قاؿ

الشيخ :أنا الشيخ عكرؾ كميت النزلة كقعدت متكرؾ.16كبقى القكؿ يشكؼ فيو كمستغرب مف
الكبلـ إلي قاؿ الشيخ ،شاؼ فيو17الشيخ كقاؿ  :كاش بيؾ ،18مراكش مصدقني19؟ لحبيت
تعرؼ كيناه لقكم فينا ياال نتسابؽ ك نشكؼ كيناه إلي يخرج مخ الرض ،ككانت عند القكؿ
ىراكة 20كضرب بييا الرض سبع مرات تشقت كخرج لما ،قاؿ الشيخ كىك يضحؾ :ىذا ما
ماىكش مخ الرض ،جاب الشيخ عكازة 21كضرب بييا لببلصة22إلي درؽ23فييا شككة لحميب
كخرج لحميب مف الشككة كقاؿ :ىاىك مخ الرض يككف أبيض ،خاؼ القكؿ مف الشيخ
كاستعجب مف قكة الشيخ.
جاب القكؿ مطحنة كبيرة كقاؿ لشيخ :أطحف القمح ،كأنا نركح نحطب كنجي ،جا
24

الشيخ كقعد يشكؼ لممطحنة إلي ماقدرش
1

2

3

يحركيا ،كراح يجيب في لحجر كيحط فيو فكؽ
5

4

6

7
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9
8
ٌأكلك:اآلنسٌأكلك-  ،ماتخفوش:التخافوا - ،شكوة:شًءمصنوعمنجلدالماعزٌضخفٌهالحلٌب- ،كسرة:خبزالمنزل - ،كٌجا
06
05
04
03
02
القوللقً:عندماجاءالؽولوجد- ،سقساه:سأله- ،كلٌتهم:أكلتهم- ،استؽرب،تعجبواستؽرب- ،اشكونأنتا- ،قعدتمتورك
20
21
09
08
07
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27
26
25
24
 23
22
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34
33
32
30
31
29
كمستها:لمالمستها- ،خلىعلٌك:دععنك -قداه:كم- ،طٌبٌ:طبخ- ،مذابٌك:مناألحسنٌ- :فرقٌ:فرغٌ- ،خممٌ:معن
39
38
37
36
35
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
25

لمطحنة كي جا لقكؿ لقا الشيخ يمـ

في الحجر كيحط فيو فكؽ المطحنة ،قاؿ :كاش راؾ
27

أدير26؟ قاؿ الشيخ :أكدم ىاذ المطحنة راىا خفيفة ياسر

28

كمسيتيا
29

نثقميا باه نقدر نطحف ،كزاد خاؼ القكؿ مف الشيخ كقاؿ :خمي عميؾ
30

كمف باعد القكؿ سقسا الشيخ قداه

طمعت الفكؽ ،قمت

ظرؾ نطحف كحدم.

ياكؿ ،قاؿ الشيخ :ناكؿ سبع قصع ،قاؿ القكؿ :سبع
32

قصع كؿ! قاؿ الشيخ :إال قدرة طيب31أكثر مذابيؾ
جابؿ القكؿ سبع قصع كبدا الشيخ يفرؽ

33

كراح الشيخ يحفر ،كدار سبع حفر.

لقصع في الحفر ،جا القكؿ كسقسا الشيخ إال شبع
34

قاؿ الشيخ :يسمى أتقنعت .كزاد تخمع القكؿ كقعد يخمـ

كيفاه يقتؿ الشيخ ،كشيخ ما كانش

داير الماف 35في القكؿ.
36

راح القكؿ باه

يرقد كالشيخ داير ركح رقد كخبل القكؿ حتى شاؼ مضرب37كمف
38

باعد بدؿ مضرب كبات في جية أخرل كحط التبف في ببلصت لكال ،ناض
39

ليؿ

القكؿ عقاب

كجاب ليراكة كبدا يضرب كيف راقد الشيخ  ،رجع الشيخ لمضرب كقدكا 40الصباح

ناض القكؿ كلقا الشيخ قاعد في مضرب كتخمع القكؿ ،سقسا الشيخ القكؿ كقاؿ :أربي ما
عندكش جدياف صقار؟ قاؿ القكؿ:عبله؟ قاؿ الشيخ :راني البارح كأنا راقد حسيت تقكؿ
جدياف جاك ينقزكا كيمعبكا عمى ظيرم ،قاؿ القكؿ يحدث في ركح :ىاذاؾ الضرب أكؿ كقاؿ
عميو تنقيز جدياف ،كالك ،ىذا الشيخ ما معاىش الماف الزمني نيرب.
كاف الشيخ قاعد قاؿ القكؿ :ياال نحطب مف الجبؿ  ،عطاه حبؿ كراحك .بدا الشيخ
يربط في الشجر بيذاؾ لحبؿ إلي عند ،راح القكؿ حطب ككمؿ كجا لشيخ كلقاه يربط في
الشجر كقاؿ :كاش راؾ أدير؟ قاؿ الشيخ  :أنا قمت نيبط ىاذ الشجر كؿ كتعكد تجبد ىم يف
خير ما تحطب كؿ يكـ .قاؿ القكؿ :كالك ،كالك ،خمي عميؾ راه ىاذ الشجر عايش فيو

الحيكانات كالطيكر .لقدكا ىرب القكؿ ،كرجعكا أىؿ النزلة كلقاك الشيخ ما زاؿ قاعد كيما
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
خبلكه ك سقساكه كيفاه ما كبلىش القكؿ ،كحكاليـ حكايتك مع القكؿ .كمف ىذاؾ اليكـ سماكه:
الشيخ عكرؾ كال النزلة كقعد متكرؾ.
 -10حكػايػػػة :الدالعػػػػة (البطيػخة)
حاجيتكـ ككف ما ىكما جيتكـ 1لكاف كاحد الراجؿ عنػ ػػدك ثػ ػػبلث بنػ ػػات ككان ػ ػكا مثؿ
القمر في الزيػ ػػف كالتربية ككانػ ػػت الخطابة يدقػ ػػك عميو (األب) الباب طالبيف النسػ ػػب منك،
كىك كاف يردىـ 2كيقكؿ بناتي ماشي 3لمزكاج بناتي ما يحبكا في ىذم الدنيػ ػػا إال خدمت
أبييػ ػػـ كرضاه عمييـ ،سمعػ ػػت بييـ الستكت( 4ىػ ػػزت 5ركحيا كراحت عند ىذكؾ البنات
كقالت لييـ الدنيا ما شي ىكذا بيكـ راح يبيركـ 6كيخميكـ ىكػ ػػذا مف كراه ،قالك لييا) أش
عندنا نديركا كحنا نحشمك 7منك نقكلك ليو نتزكجكا ،قالت لييـ كي يجكه جماعتك (صحابك)
فييا المػ ػػكس ،12ككيما كصاتيـ

10

إلي مكالفيف يقعدك معاه حطكا 8لييـ دالعػ ػػة 9كرشقػ ػػك

داركا ، 13راح قاؿ لجماعتػ ػػك شكفػ ػػك بناتػ ػػي ببل ما نقػ ػػكؿ لييػ ػػـ يحطػ ػػك الضيافة يحطك ،قالك
14

ليو صحابك كىـ يضحكػ ػػك :راىـ بناتػ ػػؾ قالػ ػػك ليػ ػػؾ يزينػ ػػا
15

بييـ يعطييػ ػػـ لم ارجػ ػػؿ إلمي جػ ػػاه كالي كاله

خمينػ ػػا تتزكج ػ ػكا ،غضب كحمؼ

كما يخمي حتى كحدة منيػ ػػـ في داركا ،كىذاؾ

اليػ ػػكـ راح يمشي لقا حطاب ىاز حزمة حطب عمى ظيرك قاؿ ليو أعطينػ ػػي حزمػ ػػت لحطب
17

كأدل16بنتي راني زكجتيالؾ ،زاد الثاني لقاه
18

عمى باب ا﵀ ما عندك كالك

حماؿ قاؿ ليو زكجتؾ بنتي ،كالثالػ ػػث لقاه

كقاؿ ليو زكجتػ ػػؾ بنتي ،كما زاد سكؿ19عمى بناتك مف ذلؾ

اليػ ػػكـ إلي جابػ ػػكلك العػ ػػار قداـ صاحبكا ،كبنتػ ػػك الصغيرة لزكجيػ ػػا لمطبلب كانت تطػ ػػرز
لحريػ ػػر كتعطػ ػػي لراجميػ ػػا يبيػ ػػع في السكؽ بػ ػػاش تمـ قكتيػ ػػا ككاف كاحد الييػ ػػكدم يجػ ػػي
لسػ ػػكؽ كيشرم عميو ىذيؾ المحارـ المنسكجة بالحريػ ػػر كبر الحق ػ ػػد كالحماز في قمب
1

3

2

5

6

حاجٌتكم كون ما هو ما ماجتٌكم :لؽز حله (األرجل) ٌ- ،ردهمٌ :رجعهم- ،ماشً:لٌسوا- ،الستوت :المرأة المخادعة ،الشدٌدة الذكاء  -هزت:11
10
9
8
7
حملتك هزت روحها :حملت نفسها وذهبت- ،حشموا:نستحوا- ،حطو:طعوا - ،دالعة:بطٌخة-      ،ارشقو:من الرشق والؽرس -الموس:
18
07
06
05
14
03
02
السكٌن- ،داروا:صنعواٌ-  ،زٌنا:كفانا-  ،واله:الذي جاء فً طرٌقه-          ،أدّي:خذ -  ،لقاه:وجده   -والو:الٌملك شٌئا- ،
20
09
سول:تسأل ،لحماز:الؽٌرة- ،الجاٌج:الساذجالؽبً .
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
الييػ ػػكدم عميو المعنػ ػػة ،كقاؿ ىذم لم ػ ػ ار لتنسػ ػػج كتط ػ ػػرز لحرير ما يمزمػ ػػش تكػ ػػكف مػ ػػرت
ىػ ػػذا الراجؿ الجايح ، 20كفي يكـ مف األياـ دار ركحػ ػػك يبيػ ػػع في الخكاتـ كجاء بجنب الدار
أنتػ ػػاع بايػ ػػع لمح ػ ػػارـ كعاد يبي ػ ػػع ،سمع ػ ػػت الم ار كخرج ػ ػػت ليو كعجبيا خاتـ قال ػ ػػت ليو
استنػ ػػا 21نجيبػ ػػمؾ 1الد ارىػ ػػـ قاؿ لييا ما عميػ ػػش راني نرجػ ػػع مبعػ ػػد كي يجي راجمؾ ،قالت ليو
22

ما عميياش ،كي جاء راجميا قالت ليو لحكاية قاؿ لييا كي يجي راح نخمصك
23

ىذا الييكدم إلي

24

يشرم عميا في المراحـ ،رجع الييكدم كعرضكا

راني عرفتك

البايع المحارـ عمى
26

العشاء قاؿ الييكدم راني25غريب كما عندم كيف نسكف لككاف تكريمي

مخزف 27في

الحكش نسكف فيو غاضك28البايع كقاؿ ليو ما يككف غير خاطرؾ ككرالك المخزف كعاد
30

الييكدم في كؿ يكـ يطؿ 29عمى مرت

البايع مف فتحة في الباب كيتمعف في زينيا ،كيقكؿ

في نفسكا ىذا الزيف ما يمكنش يككف لكاحد جايح مثؿ راجميا ىذا الزيف ما يمكف يككف غير
ىدية لمسمطاف ،منيا نكسب ُّ
كدك كمنيا يعكد صاحبي ،راح الييكدم لمنجار كعطاه القياس
باش31يضع صندكؽ كمف غدكا عرض الييكدم البايع كمرتك عمى العشاء كحط فيو الدكاء
كي داخمك في زكج (البايع كمكتك) ىز الييكدم الم ار كراح حطيا 32في الصندكؽ كخرج مف
ببلد لببلد السمطاف قدـ الصندكؽ بمي فيو ىدية لمسمطاف كجا از السمطاف الييكدم عمى
اليدية.
كراح السمطاف كصى خدمكا يعطك ليذم المرل كؿ شيء مف الحرير كالمكلؤ
كالمرجاف ،ككؿ ىذا ما مبلش عيف الم ار كقعدت تبكي ليؿ نيار كما ترقد ما تأكؿ حتى
حاركا 33فييا الخداـ كالسمطاف ،كفي الكقت كمي كاف راجميا باش يجف عمييا شافك صاحبك
قالكا كاش صرالؾ ،حكالكا كؿ شيء قاؿ ليو صاحبك خمينا نديرك ركحنا مجانيف كنطمبك
ركح ،كىكذا دار مع صاحبك
كنقكلكا :إال كاف الزيف ىنا قمك يشطح كاال كاف ما كانش قكلكا َّ
21

22

 23

25

24

26

27

28

- 1استنا:انتظر- ،نخلصو:ادفع له نقوده -  ،إلً:الذي  -عرضو:ضٌفه-  ،رانً:اننً - ،تكرٌلً  :تؤجرنا-    ،المخزن  :الؽرفة-  ،
34
33
32
30
31
29
ؼاضوا:سأهالحالٌ- ،طلٌ:ختلسالنظر- ،مرتزوجة- ،باش:حتى- ،حطها:وضعها- ،حاروا:استؽربوا - .بالدرقة:عنخفٌة،
36
35
-تستانً:تنتظرنً -الظهرانٌة:الجهةالمقابلةللظهرأوالخلفٌةعكسالقبلٌة .
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
حتى كصؿ لببلد السمطاف كىي سمعتيـ عرفت بمي ىذا راجميا كقالت لمسمطاف نحب نشكؼ
35

ىذالي يغني كىي شفاتك عرفاتك ،قالت ليو بالدرقة34عمى الكقت الفكالني تسناتى

صاب ار

القصر مف الجية الظيرانية 36،حممت معاىا ما تقدر مف ما أعطاىا السمطاف كىربت كرجعت
مع مكلى بيتيا لببلدىـ ،كعاشك في الينا ،كالسمطاف كي عرؼ بحكاية الم ار عذرىا عمى
ىركبيا كعاقب الييكدم كنفاه مف الببلد.
 -16حكػايػػػة :جحػػػا مع العػجػػكز
حاجيتؾ ماجيتؾ قالؾ كاحد النيار كاف جحا ايدكر 1في الببلد مالقاش كاش إيدير ىريح

تحت ظؿ انتاع شجرة ،أماال جاكا رجالة معقبيف 2جنازة أنتاع عجكز قاليـ :ىذم الجنازة

أنتاع مف؟ قالكلك :ىذم عجكز ماتت كماعندىاش 3أكالد كعندىا ماؿ كثير ،قاؿ جحا
أيعيط :4ىذم أما ماتت كماقالكليش 5ياكيمك 6أمك يا كيمك أمك أماال حطكىالك ذكؾ 7الرجالة
كراحك ،راح جاب ذيؾ العجكز كحطيا تحت شجرة كحطميا الصكؼ في حجرىا 8كحطميا
10

القرادش 9كراح لصمات

قاليـ :يا جيراف راني حطيتيا حذاكـ
13

تقردش أبعثكليا بناتكـ إعاكنكىا

11

12

كراىي أما

غير كحدىا

كيكنسكىا ،14راحك ذكؾ لبنات فرحنيف بالجارة الجديدة أما
15

عمييـ أما ال ال نعاكنكؾ كىي

16

أما ال ال ماتت أما ال ال ماتت

ال ال أما ال ال كي راحك كعادك إيكممك فييا كىي متردش
كالك متردش حرككىا مف إيدييا طاحت راحك يجرك أليميـ

كي جاء جحا ألقاىا طايحة في الرمؿ راح أليذكؾ الجيراف كبدا إيعيط :أبناتكـ قتمكلي أما
أبناتكـ قتمكلي أما ،قالكلك ذكؾ الجيراف :ىاىـ لبنات كأدم كحدة منيـ أماال أدا كحدة مف

ذكؾ لبنات كأدا  17ماؿ ذيؾ العجكز َّ
كعشى مكلى ماؿ

1

2

3

4

08

5

كعندك بيت كيؼ الناس.

6

7

إٌدورٌ:بحث- .معقبٌن:ممررٌن- .ماعندهاش:الٌوجدعندها- .إٌعٌطٌ:صرخ- .ماقالولٌش:لمٌقولوالًٌ- .اوٌلوٌ:اوٌاله- .ذوك:02
00
01
9
8
وراهًأما:

هؤالء- .حجرها:فوقركبتها- .القرداش:آلةلصناعةخٌوطالصوؾ- .الصمات:القبٌلةأوالمخٌم-  .حذاكم:بجانبكم- .
07
06
05
04
03
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08
-وعشىمولىمال:وأصبحصاحبمال.
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
.II

حكػػايػػػات الحيػػكاف
 -11حكػايػػػة :بنت الميرية
كايف كاحد الراجؿ عندك سبعة ذرارم كعندك ناقة مسمييا الميرية ،1كفي كاحد العاـ

ماصبتش النك قاؿ ىاذا الراجؿ لكالتك 2ركحكا أفمك 3بالغنـ في ببلد أخرل ككصاىـ كقاليـ:
ىاذ الميرية كي تكلد أقتمكا كلدىا كاال بنتيا ،كأداك عكلتيـ 4كرحمكا ،ككي كلدت ىاذيؾ
الميرية ما قتمكش بنتيا ،ككي كبرت بنت الميرية عادت غكلة ،ككؿ ليمة تاكؿ كاحد مف
ىذكؾ الذرارم حتاف 5ابقا قي 6زكز ،7أتفاىمكا كقاؿ كؿ كاحد لمخكه :عسني كنعسؾ ،ككي
طاح 8الميؿ كاحد منيـ رقد كالخر مارقدش ،ككي جات بنت الميرية كبلت إلي راقد كخبلت
01

الخر ،كشافيا 9ىك كخبلىا حتاف رقدت كاىرب ،ككي طمع النيار فاقت بيو كقالت حاح

في جرتكا ككي كصمتمكا كانت في ايدك دبكس ،قاليا :أعبلم أعبلم يا شجرة أما كأبي راىا
بنت الميرية جات باش تاكمني ،اعبلت ىاذيؾ الدبكس كعادت شجرة كطمع فكقيا ،ككي
جات باش تطمع بنت الميرية ماقدرتش .ككاحد النيار جات جماعة عاقبة عمى ىذيؾ
الشجرة ،كىاذ الجماعة فييا سبع رجالة ،11كاحد أعمى ،ككاحد اطرش ،ككاحد زحاؼ،12
ككاحد قرع ،كاحد عقكف ،13ككاحد أعكر ،ككاحد أعرج ،ككي شافيـ الطفؿ قاليـ :ياالعاقبيف
14

السبعة سممكا عمى أما أبي كقكلكليـ بنكـ في الببلد المخمية
يمشكا ىاذكؾ السبع رجالة ،ككي كصمك ليؿ
16

في العشا ماحبتش النعمة

15

دايرة بيو بنت الميرية ،كراحك

الطفؿ ضيفيـ أبيك ،ككي جات أمك أطيب

اطيب كتفكر ،عيطت لراجميا كقاتمك :راىا النعمة ما حبتش
17

مميح ،كراح راجميا لمجماعة كقميـ:

اتفكر شكؼ اجماعة ىاذم كاش ماجايبو خبر مكش

راىـ كالتي سبعة لييـ سنيف ممي راحكا يفمك بالغنـ كطكلك

18

مجاكش ،كاش ماسمعتكا عمييـ،

قالك كاحد مف الجماعة ىذيؾ :كاحنا جاييف تبلقينا طفؿ معمؽ فكؽ شجرة كقالنا :سممكا عمى
1

- 2

-4

-3

- 5

-6
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أما أبي كقكلكليـ بنكـ في الببلد المخمية دايرة بيو بنت الميرية ،عرؼ ىذا الراجؿ بمي كالتك
خانكا العيد إلي كصاىـ عميو ،كىز ركحك ىك كأىمك كصاحب ابنك كراحك لببلد إلي فييا
بنيـ ،كي كصمكلك كشافيـ الطفؿ قالك :أبي ،قالك أبيك :يكبيؾ ،قاؿ الطفؿ أما ،قاتمك:
يكميؾ ،قالك :صاحبي ،كأطمعمك صاحبك كىبطك ،كجابك عمكد كالحك عميو برنكس الطفؿ
كراحك ،ككي جات بنت الميرية دارتيا 1الطفؿ كقاتمك :ىاك جابؾ ربي لي ككي جات باش
تعظك طاحك سنييا كلقاتيا قي عمكد ،لحقت في جرتيـ ككي لحقت لببلدك دارت 2ركحيا
امراة ،كراحت لمسكؽ كقاتميـ :إلمي 3غمبني راني مرتك ،4ككؿ الرجالة غمبتيـ ،ككي كصمت
لياذ الطفؿ إلي كاف فكؽ الشجرة دارت ركحيا أغمبيا كازكجيا ،كجابتمكا 5طفمة ،كاطكالت
المدة كقصارت ،كعادت تقمع البرنكس في نيار ،كؿ الحكايج قافزة 6فييا ،كتخرج البر 7كاف
لقات كشير 8تاكمك ،ككاف لقات زايمة 8تاكميا .ككي فاقك بييا أىمك قالكلك :يا ترحؿ يا نرحمك،
قاليـ :أنا ما نرحمش كاف حبيتك 9أرحمك ،كرحمك عميو كخبلكه ىك كياىا ،قاتمك بنت الميرية:
10

ىاىي بنتي اتيمى
12

الزـ

11

فييا ككف

تضحؾ كاال تبكي راني ناكمؾ ،كىاذ البير عس عميو،

مايشرب منك ال فرخ كال ذيب كال عبد ،كي اجا الذيب باش يشرب قالكا :ماتشربش

كاال تقتمني بنت الميرية ،قالك الذيب خميني

13

نشرب ،كنعاكنؾ نفكؾ

قالك الذيب :يالو نحطبك الحطب كانديركه تحت البتية
يغمي الماء عيطميا
18

البتية كنتينكا

16

كقكليا راني جبتمؾ

17

15

14

مف بنت الميرية،

انتاع الماء ،كنشعمك تحتيا النار ،كي

صيد كبير ككي تجي باش الطؿ ندخمكىا في

منيا ،كدار كيما قالكا الذيب ككي جات قاليا :راني جبتمؾ صيد كبير ككي
19

جات باش اطؿ تعاكف فييا مع الذيب كدخميا في البتية كتحمفت فيو

كقاتمك :ككف يبقى

عظـ مني يعكرؾ ،كراح الذيب ،كادل ىك بنتك كألحؽ بيمك ،كفي الطريؽ قاتمك بنتك :آه ياأبي
20

مزينؾ بكذنيف المف قرمشيـ ،ككي سمعيا قالت كيما ىاؾ ىزىا كفمقيا
1

-2

-3

-5

-4

-6

كقتميا ،كراح ليمك
-7

-8
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21

كقاليـ راني قتمت بنت الميرية كبنتيا ،مادركش

فيو لماف ،قاليـ يالو نكريمكـ كيف أدفنتيـ،

كي أيجا يحفر في قبر بنت الميرية طار فيو عظـ منيا كعكرك.
 -18حكػايػػػة :طرينحة
قالؾ كايف كاحد السمطاف سماه سماؾ بف سماؾ أخطب طفمة ايسمكىا طرينحة ،1كي
جاب 2قشك 3كجاء باش يدييا كحطك في دار أبييا جات طفمة مف جيرانيـ حامزة 4منيا
قالتميا :يالو

5

7

نمعبك البر ،6كىي مش عارفة

10

أنسات 8الطفمة ركحيا 9كبقات

جات الطفمة بنت الجيراف إسمكىا ساسية العكرة كخشت

11

تمعب البر،

في البيت كلبست قش العركسة،

كي جاك ألقاك العركسة مريحة في البيت ىزكىا كدكىا كأـ طرينحة ماعمبمياش ،12أمبعد
أكاالَّت

04

كم ىار ىحتى ٍش ،13أماال أسقاظت
شافت طرينحة العرس راح تفكرت بمي ىي العركسة ى
06

حمامة كفرت

في السماء ،ىد ٍخميكا ساسية العكرة لدار السمطاف شافيا السمطاف قاليا :كاش
17

إيدؾ حرشة

20

ببلدؾ ،أماال السمطاف تقمؽ

بييا عينؾ عكرة ،قاتمك :مف كحؿ ببلدؾ ،قاليا :كاش بييا
19

ببلدؾ ،قاليا :كاش بييا كراعؾ

حرشة ،قاتمك :مف صباط
23

مف الدار كعاد معاش إيخشميا ،22كأقعد في البيرك
25

أدجي

00

18

قاتمك :مف حنة
24

أنتاعك كعندك نخمة في فـ

21

البيرك

ذيؾ الحمامة أتحط فكؽ النخمة كتقكؿ :ياراعي البقر ساؾ بف سماؾ جاء كال كالك
06

ساسية العكرة أتينات كبنت العاـ
28

ذيؾ الحمامة قاليـ :إلي يعرفمي

01

َّجال ٍة
أىد ى

ياكيحيا بالكيحات ،كالسمطاف عجبكا صكت
29

صكت لحمامة كاش راىا
30

كاحد الراجؿ يفيـ كبلـ الطيكر قالك :راىا

تقكؿ نعطيو كاش حب جاه

تقكؿ يا راعي البقر ساؾ بف سماؾ جاء كال

كالك ساسية العكرة تينات كبنت العاـ أدجالة ياكيحيا بالكيحات ،كأمبعد قالك :لككاف
2

-0

3

4

5
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31

تقبضيالي

32

نعطيؾ كاش حبيت ،أماال ذاؾ الراجؿ نح
34

يدة
الج ًر ى
لكباف كحطياليا فكؽ ٍ

ششيتك

33

مف فكؽ راسك كمبلىا

ألي أتحط فييا الحمامة أدجي ذيؾ الحمامة كتحط فكؽ

الششية ألي فييا ألمكباف كذاب ذاؾ ألمكباف مف الشمس كلصقت لحمامة في الششية كقبضيا

كجابيا 1لسمطاف راح ذاؾ السمطاف أداء الحمامة معاه لدارك كقصبميا 2جنحييا كحطيا فكؽ
لفراش كراح يتكضى كيصمي كي كاال لفراشك لقاىا كالت طفمة في الفراش قاليا :أنتي
كيناىا ،3قاتمك :أنا طرينحة ،خبلىا في الفراش كقاليا :أقعدم ضرؾ 4أنكصؿ 5ساسية العكرة
أليميا ،أماال أبعثيا مع لى ٍخ ىد ٍـ أنتاعك كىك راح ليؿ طرينحة كخبرىـ بمي راه ألقا بنتيـ كقاليـ:
أركاحك أحضرك راني رايح أندير عرس جديد لطرينحة كرجعت الضحكة لمسمطاف.

 -19حكػايػػػة :لخنيفػيسػة
كحمت كسككت ك قعدت حذا ارتاج الباب تتسنا في المي يجي عاقب باش تتزكج بيو
أماال جاء العتركس فايت ك يعيطت ،بابابابابابا ....قاتمك يخكيا أنتا تعيط ياسر تحيرني
كتحير جيراني .أنا ما نرضاش بيؾ.ك امعبد جا الذيب فايت ك يعكم  :عككككك ...أككككك...
قاتمك يخكيا أنت تخكؼ ك صكت عالي تحيرني ك تحير جيراني .ك كي جا الفركج يعكعش:
كككككككككككك ...قاتمك أسمحمي ياخكم أنت تعرؼ لكقات ما تصميش أنا ما عندم ما ندير
بيؾ .ك جا الفيؿ فايت ك يدردز ك يعيط :أكككككك ....قاتمك أنت دردز ياسر تحير جيراني
قي سمحمي .ك جا الكمب ثاني يجرم ك ينبح :حبح حبح  ...قاتمك أنت نباح ما سباح ما
عندم ما ندير بيؾ .جا الفار يسكسك :سكسك سكسك  ...قاتمك أنت نتزكج بيؾ ىادم كما ك
تحيرش .ك كي نصبت لغدا مالقاتش المغرؼ المي تحرؾ بييا راحت لجارتيا القطة ك كي
دخمت ضربت طاس لحميب دفقاتك أماال قالتيا القطة ماكش اديا المغرفة غير اذا رجعتي
لحميب ،راحت لممعزة ك قالتيا أعطيني شكم حميب نديو لمقطة ،قالتيميا المعزة ماعميش
1

 -2
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أمبسح ركحي جيبيمي لحشيش باش نعطيؾ ،راحت لمغابة قالتيا أربي أعطيني شكية احشيش
نديو لممعزة باه تعطيني لمحميب ،قالتيا الغابة :الزـ تجيبي الخدامة ىكما المي يطقك ينحكلؾ
لحشيش ،كراحت لمخداما ك قالتيـ أركاحك نحكلي شكية حشيش قالكليا الزمنا البيض باه
نطيقك نخدمك ،راحت لمدجاجة ك قالتيا أعطيني شكية بيض نديو لمخدامة ،قالتيا جيبيمي
شكية شعير باه نعطيؾ.
جابتميا شكية شعير ك عطاتيا البيض ك أداتك لمخدامة ك نحكليا الحشيش ك داتك
لممعزة ك عطاتيا لحميب ك داتك لمقطة ك عطاتيا المغرؼ ك كي جات لدارىا مالقاتش الفار
رجميا ك ىك كي خرجت ىي تحكس عمى المغرؼ ك طكلت اطمع لمبرمة ك جا باش يحرح
بصبعك طاح فييا ك ىي تغمي مات.
كقدت ىي تحرؾ في البرمة بالمغرفة ك تحكس عميو ك قكؿ ( :سيسباف طاح في
البرمة ما باف) ( سيسباف طاح في البرمة ما باف)...

24
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.III

حكػػايػػػات الكاقػػػع االجتمػػػاعي

 -01حكػايػػػة :بػقػػػػرة ليتػػػامى( الحاذقة كالمارجة)
قالؾ كايف طفمة اسميا ىاللو عايشة ىي كأميا كأبييا كخكىا ،كعندىا خالتيا صغيرة
تقمع 1الجرابا ، 2كفي كاحد النيار راحت الطفمة ىاذم لخالتيا كقاتميا :خالتي أقمعيمي جربي،
قاتميا خالتيا :ركحي اقتمي أمؾ كاركاحي نقمعمؾ جربي ،قاتميا ىبللو :كيفاش 3انديرليا4؟

قاتميا خالتيا :ركحي حطي عقرب في غرارة 0التمر كقكليميا يا اما نحيمي 6التمر ،ككي
تجي تنحمؾ تمدغيا ككي تقكلؾ عيطي 1البيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كماتجيش ،8كدارت
الطفمة كيما قاتميا خالتيا حتاف 9ماتت أميا ،كبعد المي ماتت راحت لخالتيا كقاتميا :ىاني
اقتمت أما ،يالو اقمعيمي جربي ،قاتميا خالتيا :ركحي قكلي لبيؾ ازكجنا خالتنا خير مف م ار
10

أخرل ،راحت الطفمة لبييا كقاتمك :ازكجنا خالتنا ،راح ابييا عمقميا قش

أميا في ببلصة

11

عالية ،كقاليا :كي تكصميميـ انزكجيا ،رجعت الطفمة لخالتيا كقاتميا :ىاك كاش قالي أبي،
12

كنحييـ كالبسييـ ،كدارت الطفمة كيما قاتميا

قالتيا خالتيا :ركحي اطمعي فكؽ السمكـ

خالتيا كنحتيـ كلبستيـ كراحت البييا كقاتمك :ىاني لبستيـ يالو ازكج خالتنا ،راح ازكجيا
00

كرجعتميا بنت أختيا كقاتميا :يا﵀ اقمعيمي الجربي ،قالتيا خالتيا :أنت مادرتيش
أمؾ كأنا انديرك فيؾ ،ركحي بعديني ،كعادت

04

00

خالتيـ المي

الخير في

ىي عياؿ ابييـ تعذب فييا

ىي كخكىا ،كماتعطييمش الماكمة الزينة ،كىبللو كخكىا خبلتميـ أميـ بقرة ،ىاذ البقرة عادت
حانا عمييـ تبعرليـ في التمر ،كيشربك مف حميبيا ،ككبرت ىبللو كخكىا كسمنك كجابتميـ

16

أختيا ،كقالت الزـ

20

17

عياؿ ابييـ طفمة كاطفؿ ،بصح كاف كالتيا

18

باقيف

19

عمى اكالت

نعرؼ كاش راىـ ياكمك المي صحتيـ خير مف صحت اكالتي ككاحد النيار بعثت معاىـ بنيا
1

-2

3

-4
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25

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
كقاتمك :شكؼ

21

22

خكتؾ كاش

راىـ ياكؿ ،كراح معاىـ ككي لعبك كتعبك قالػيـ خكى ػػـ :خكتي

خكيت ، 23قالػ ػػكلػ ػػك خكتػ ػػك :احنػ ػػا ماعدنػ ػػا كالك ،كقعد يبكي عمي ػػيـ ،ك ارح ػػك لذيؾ 1البقػ ػرة
انتػ ػػاع اميـ ،كعطاكه مف تمرىا كحميبيا كقالكل ػػك :ماتخػ ػػبرش بيي ػػا امؾ ،ككي رجع ػ ػ ػػك لمدار
سكالتك ام ػ ػ ػػك :يا طفؿ خكتك كاش ياكم ػػك ككاش يشربػ ػػك؟ رد عمييا بنيا :خكتي مساكػػػيف
مايكمػػػك حتى حاجة يمعبػػػك ككي يتعبك يرجعك ،قالت أمك :انت ماجبتميػػػش 0لخبر الصحيح
نبعػػث معاىػػػػـ الطفمة خير ،كلغػ ػػدكا بعثت معاىـ بنتيا كراحت معاىـ ،كبعد ما لعبك كتعبك
قالت لخكتيا :خكتي خكيت ،قالكليا خكتيا :احنا ماعدنا كالك ،كقعدت تبكي عمييـ ،راحكا
لياذيؾ البقرة كي العادة ككبلك كشربك كيما ضاريف 3ككصا اختيـ ،قالكليا :ماتخبريش عمينا
أمؾ بممي رانا عندنا ىاذ البقرة ،قاتميـ اختيـ :ماعمييش كدارت 4قطرة حميب في كذنيا كتمرة
دارتيا في مزكدىا ، 5ككي رجعكا لمدار ،راحت ىي الميا ككراتميا التمرة كقطرة الحميب
كخبرتيا بالبقرة ،كراحت ىاذ لم ار لراجميا كقاتمك :الزـ 6تذبح بقرة ليتامى ،قاليا :كيفاش بقرة
خبلتياليـ 7اميـ نذبحيا؟ قاتمك مرتك :8الزـ تذبحيا ،قاليا :أنا مانذبحياش حتاف 9انسكؿ
11

عمييا ،كراح لمزقاؽ

يسكلك ،كالمي يسكلك يقكلك :تفكه ،كرجع لمرتك :قاليا :راني المي نسكلك
12

يقكلي :تفكه ،قاتمك مرتك :ارجع ح ػػكس
13

كغطات كجييا كادرقت
15

شايب

10

في ركنػػو

14

زي ػػف ،ككي خرج لبسػ ػػت برنكس مقطع كمكسخ

مف الزقاؽ ،ككي جا راجميا عاقب عمييا حسبيا

سكلك :ياسيدم بقرة ليتامى تذبح كاال كالك؟ قاتمك ىي :تذبح تذبح ،كرجعت لمدار

تجرم جرم باش تمحؽ قدامك ،ككي دخؿ لمدار قاليا :المي نسكلك يقكلمي تفػػكه ماع ػػدا شايب
مدرب ػ ػػؿ

16

17

كابقات

قالػ ػػي :تذب ػ ػػح تذب ػ ػػح ،قاتمك مرتك :ىاذاؾ المي كممتك تمشي ،كطاكعيا ،كاذبحيا،
18

ىاللو كخكىا ،ككاحد النيار عطػ ػػات

لكالتيػػا ككالت أختي ػػا كقاتمي ػػـ :يالو باش

تغسمػػك الصػػكؼ ،كاعطػػػػػػات لكالتػػػيا زجػػػة بيضاء ،كلػػكالت اختيا زجة درعػػػا كقالتيـ:
1
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26

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
19

ارن ػ ػ ػ ػػا باش نرحم ػػك ،ازرب ػ ػ ػ ػػك

21

20

نيربػ ػػك عمي ػ ػكػ ػػـ ،ككالت ػ ػػيا

كاال ارنػ ػػا

غسم ػػك صكفي ػػـ

بك ػ ػػرم ،أما اليتػ ػػامى عي ػ ػػاك يغسمػ ػػك فييا ما تغسمتش ،كخكتيـ كي كممك رجعك لمدار كقال ػ ػػت
لمػ ػ ػ ار 1لراجميا :يالو نرحمك ماحبكش يجك ىاذك الذرارم ،قالكليا أكالتيا :احنا 2ما نركحكش
كنخمك خكاتنا ،ككي قالكليا ىاؾ خبلكليـ 3مزكد تمر كقربة ماء ،كرحمك كخبلكىـ ،كجاك
ىاذكؾ ليتاكمى ككبلك ىكما كخكتـ كلحقك في جرة اميـ كابييـ كىكما يمشك في الطريؽ
اتمقاك 4السبع قاليـ :ناكمكـ ،قالكلك الذرارم :أبي السبع ركبنا فكقؾ كادينا لدارؾ كككلنا ،ككي
ركبك فكقك قاتميـ ىبللو :يالو انديرك حجرات في ببليصنا 5كنيربك ،ككي سمعتيا أختيا بنت
أبييا قالت لمسبع :أبي السبع :راىا قاتمنا نيربك ،ككي اسمعيا السبع قاليـ :أـ كاش راكـ
اتقكلك؟ قاتمك ىبللو :كالك غي 6قكتميـ انخفك احميمنا عمى أبي السبع كامبعد 7غمزت خكىا
بف اميا كقاتمك :انت اتعس خكؾ كانا انعس اختي كانديرك حجرات في ببليصنا كانيربك،
كدار خكىا كيما قاتمك كىربك ،ككي كصؿ السبع لدارك اتنفض طاح 8الطفؿ كالطفمة اكبلىـ،
10

كراح يجرم في جرة لخريف ،9ككي قرب منيـ القات
صمة اما كابي راه السبع باش

13

14

ياكمنا ،اتحمت

ىبللو صمة

ىاذيؾ

15

11

12

قاتميا :تحمي

تحمي يا

الصمة كدخمت فييا ىبللو ىي
16

كخكىا ككي كصؿ السبع لمصمة قاليـ اخرجك ناكمكـ ،ردت عميو ىبللو :ابي السبع ركح

احطب سبع حزـ في سبع احزـ كدير نار كبيرة ككي تحمار الصمة اضرب راسؾ عمييا
17

راىا

18

تتحؿ

كنخرجك ككلنا ،كراح السبع كدار كيما قاتمك ىبللو ككي ضرب راسك عمى
19

الصمة مات ،كعاكدت

قاتميا ىبل لو :اتحمي تحمي يا صمة ما كابي ،كتحمت كخرجت ىي
20

كخكىا كراحك يمشك كفي طريقيـ القاك

زكز

21

اجباؿ كاحد احمر ككاحد أبيض قاليا خكىا:

أنا ليا لبيض قاتمك ىبللو :كأنا ليا لحمر ،ككي كصمكليـ القاك لحمر تمر كلبيض ممح كبلك
مف التمر ككي شبعك قاتمك اختك :انيزلؾ تمرات لعؿ تخكا ،22قاليا خكىا :ماتيزيش ،ككممك
1
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- 3

-4

-5
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
23

طريقيـ كبعد مدة قاليا :اختي جعت ،قاتمك :كاش
24

ماتيزيش ،كقعد

25

يبكي عمييا حتاف

راح انديرلؾ؟ قكتمؾ انيزلؾ تمرات قكتمي
27

شفيا ،26خرجتمك تمرات كانت دستيـ

28

درقة

عميو

في زكادتيا قاتمك :ىاىـ تمرات ىزيتيكممؾ معايا قبيؿ ،قاليا :ركحي رجعييـ لببلصتيـ،
ارح ػػت ادرقػ ػ ػ ت 1كراء شجرة كبلت التمرات ،كردمت العمفات 2كرجعت لخكىا 3ككممك
اطريقيـ ،كىكما يمشك ثاني شافك 4مف بعيد زكز 5كدياف قاليا خكىا :ليا ليمف ،قاتمك أختك:
أنا لي ليسر ،ككي كصمكليـ ،المي خيرك الطفؿ يشربك منك الغزالف ،المي خيراتك الطفمة
يشربك منك لعباد ،قاتمك لختك :ماتشربش منك ،ماخذاش راييا ،كاشرب منك كعاد غزاؿ تقميد
فكؽ قرنك عاد يسرح 6مع الغزالف ،كابقات ىبللو كحدىا كطمعت فكؽ الشجرة حذا 7الكاد،
حتاف كاحد النيار جاء السمطاف يمشي عمى ىذاؾ الكاد ككي جاء باش 8يسقى عكدتك
ماحبتش تشرب لخاطر 9شافت خياؿ ىبللو في الماء ،قاليا السمطاف :اىبطي ،قاتمك:
10

مانيبطش ،راح لمستكت

قاليا :الزـ ادير حيمة كتيبطي ىذيؾ الطفمة ،جات الستكت

كعادت تفتؿ بالمقمكب ،كتعجف بالمقمكب

كتغزؿ بالمقمكب ،ككي شافتيا ىبللو قاتميا:

ياميمتي مكش ىكذاؾ ،تقكليا الستكت :يابنيتي مانعرفش ،اركاحي عمميني ،ككي تجي ىبللو
11

باش تكرييا تقبضيا كتدييا

لمسمطاف يقكليا نزكجؾ تقكلك ىبللو :نزكجؾ بشرط الغزاؿ تقميد

فكؽ قرنك ما يذبحش ،قاليا السمطاف :ماعميو ،كازكجيا كاعطاىا مفاتيح كؿ دارك ،ماعدا
مفاتيح بيت كحدة ماعطاىالياش ،لخاطر فيو الطامة اـ سبع ركس ،كسمعت بييا عياؿ
12

أبييا تجييا كتسكليا

كتحكيميا ىبللو عمى كؿ شي ،كتقكليا عياؿ ابييا :كيفاش مايعطيكش

مفتاح ىذاؾ البيت؟ راه فيو حاجة زينة الزـ

13

تجيبيو مف عندك ،كراحت ىبللو :لراجميا
14

كقاتمك :الزـ تعطيني ذاؾ المفتاح ،قاليا راجميا :كالك راه ما فيو قي

ىبلكؾ ،قاتمك ىبللو:

قكتمؾ أعطييكلي ،كاعطاىكليا ،كراح سافر ىك ،كلغدكا جاتيا عياؿ ابييا كجابت معاىا بنتيا
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
لعكيرة (عكراء) كادارت ىبللو في البيت المي فيو الطامة ،كدارت بنتيا في ببلصتيا،15
كانيار المي جا السمطاف القاىا شعرىا احرش كعينييا ضيقيف ،كسنييا صفكرة ،16سكليا
كقاليا :يام ار كاش بيو شعرؾ احرش؟ قاتمك لعكيرة :مف زيت ببلدؾ ،كعاكد سكليا :كاش بييـ
عينيؾ ضياقك؟ ردت عميو لعكيرة:مف اكحؿ ببلدؾ ،زاد سكليا :كاش بييـ سنيؾ صفارك؟
قاتمك لعكيرة :مف سكاؾ ببلدؾ ،كقالت لعكيرة لمسمطاف :الغزاؿ المي تقميد فكؽ قركنك الزـ
يذبح ،يقكليا ىك :كيفاش بدلت رايؾ؟ ياؾ النيار األكؿ قكلتي مايذبحش ،كابعث لمخدماف
كقاليـ :رحك حكسك 1عميو ،كيجببكه كيعكد 2ىذاؾ لغزاؿ يغني كيقكؿ:
لسطاؿ 0اتحمات كالماس 4اتمضات

ىاللو ىاللة بنت اما

0

كلغزيؿ كلد اميمتؾ قالك مات
ترد عميو ىبللو بعد المي كلدت كجابت اطفؿ كىي في بيت الطامة كتقكلك:
كابف السمطاف عمى ركبة

الطامة عمى ركبة
ككاش اندير لغزيؿ كلد اما.

يسمع السمطاف ىذاؾ الغناء ما يذبحكش كيركح لمصاحب دبارم 6يقكلك :دبر عميا
كيفاش انخرج مرتي 7كابني مف عند الطامة ،يقكلك صاحب دبارم :ركح اذبح ناقة كعمقياليا
في السطح ككي تميى فييا خرج مرتؾ كابنؾ ،كدار السمطاف كيما قالك كخرج مرتك كابنك،
ككي خرجت ىبللة قالت لمسمطاف الزـ 8تذبح لعكيرة كذبحيا السمطاف كدارت عمييا معركؼ
كابعثت منك لعياؿ ابييا كبعثتميا راس بنتيا ،كقاتميا :ككليو كحدؾ ،ككبلت عياؿ ابييا المحـ
10

كالطعاـ مع جاراتيا ،ككي راحك جابت 9الراس باش تاكمك لقاتك
12

كتقكؿ :المي كبلت شكيا
1

-2

11

راس بنتيا عادت

تبكي

انحي تبكي معايا شكيا ،ترد عمييا:
-4

-3

5
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
المي كبلت الرية:
ما نبكي ما يتيرك 13عينيا

أنا كميت الرية
كالمي كبلت الكبدا:

ما نبكي ما نبدا.

أنا كميت الكبدا
كالمي كبلت الكرشة:13

ما نبكي ما نرشى

أنا كميت الكرشا

14

كعاشت ىبللو مع السمطاف في خير كنعمة.
 -00حكػايػػػة :كديعة غدايت خكتيا السبيعة
قالؾ كايف كاحد لم ار عندىا سبعة ذككر ،ككانت بكرشيا 1ككالتيا ىذكؾ حابيف

2

اتجيبميـ 3طفمة ،كنيار لعادت 4باش تكلد ،جابك القبالة 5ككاف بينيـ كبينيا مسالة ،كقالكليا
كاف جابت طفمة شايرينا بالخاللة ،6ككاف جابت طفؿ شاكرينا بالمنجؿ ،ككي كلدت كجابت
طفمة شاكرتميـ القبالة بالمنجؿ ،ىزك اركاحيـ كارحمك ،ككي كبرت أختيـ كعادت تمعب مع
البناكيت 7في الزقاؽ عادك يعايرك فييا :يا كديعة غدايت 8خكتيا السبيعة ،رجعت لكديعة
الميا كقاتميا :عبلش 9راىـ يعايرك فيا ىاؾ؟ احكاتميا اميا عمى قصة خكتيا ،قاتميا كديعة:
10

الزـ

11

لببلد المي كبلت

13

خكتي تاكمني ،اعطاتيا اميا خادـ ككصيؼ ،12كدارتميا صرة
14

في رقبتيا باش تحفظيا كركبتيا فكؽ الباصكر
15

مارة

ككصاتيا كقاتميا :راه خكؾ الصغير فيو
16

في رقبتك ،كراحت كديعة تخمي ببلد كتعمر ببلد أخرل كىي تحكس
17

ككي بعدك عمى ببلد أميا قاليا لكصيؼ :أىبطي يا كديعة خمي الالؾ
1

-2

-3

-5

-4

-6

عمى خكتيا،

تركب (الالىا ىي
-7

 بكرشها :بالحمل  .حابٌنٌ :ودون  .اتجٌبلهم :تنجب لهم  .عادت :أصبحت  .القبالة :القابلة  .الخاللة :أداة تستعمل فً النسٌج  .-03
-02
-00
-01
-9
-8
البناوٌت:البنات .ؼداٌت:ضٌعت .عالش:لماذا .الزمٌ:جب .اكالت:كناٌةعلىالبالدالتًسكنوهاوفرواإلٌها .وصٌؾ:خادم .
-08
-07
-06
-05
-04
صرة:قطعةقماشٌوضعفٌهامجموعةمناألعشاب .الباصور:الهودج .مارة:عالمة .تحوس:تبحث .الالك:سٌدتك .واش:
-25
-24
-23
-22
20
-21
-09
ماذا  .حوس :بحث  .شوٌة :قلٌال .وذن :أذن  .عاود :أعاد  .اللً :التً  .الحها :رماها  .بالصتها :أي المكان ،وهً بمعنى
-27
-26
المكانوهًكلمةفرنسٌةأصلها .Placeلقاو:وجدو .الخاوة:إخوة.

30
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08

الخادـ) ،ردت عميو ىاذيؾ الصرة انتاع كديعة :كاش
سمعيا لكصيؼ حكس

19

راؾ تقكؿ يا حمكؼ بف حمكؼ؟ ككي
20

عمييا كدفقيا كطارت منيا شكية
23

لكديعة :أىبطي تركب الالؾ ،قاتمك ىاذيؾ الشكية المي

في كذف

حمكؼ بف حمكؼ؟ ككي سمعيا الخادـ حكس عمييا كالحيا
ببلصتيا

الجمؿ كعاكد

في كذف الجمؿ :كاش راؾ اتقكؿ يا
24

25

21

22

قاليا

كىبط كديعة كركب في

الخادـ ،كعادت تمشي كديعة عمى رجمييا ساؿ الدـ امشات عمى يدييا ساؿ الدـ
26

كىكما يمشك لقاك

بير حميب كبير قطراف غطس لكصيؼ كديعة في بير القطراف عادت
27

خادـ كاغطس الخادـ في بير الحميب عادت حرة ،ككي كصمك لببلد الخاكة

انتاع كديعة

استقبمكىا بالطبؿ كالغيطة ،كفرحك بالخادـ كحسبكىا اختيـ كعطاكىا مفاتيح الدار ،كعادت
كديعة ىي المي تحطب كالمي تسقي كترعى بالغنـ كتغني ليـ كتحكيميـ في حكايتيا يعكدك
ىاذكؾ الغنـ يصقركليا 1ماعدا كبش اطرش كجمؿ اطرش كعتركس 0اطرش مايحكىاش
سمنك كالغنـ الخرل ماسمنتش ككي شافك خكتيا الغنـ في ىاذيؾ الحالة قالك لخكىـ الصغير
ركح تبعيا كشكفيا 3كاش راىا ادير لمغنـ المي ابقات ،4كلغدكا راح تبعيا كادرؽ 5كتصنت
عمييا كاش اتقكؿ ككي عادت كديعة كي العادة تغني لمغنـ اسمعيا ،كخبلىا 6كممت كقاليا
افميمي ،ككي عادت تفميمك كشافت 7المارة المي 8قاتميا عمييا أميا في رقبة خكىا ،طاحت
دمعتيا ،قاليا :كاش 9بيؾ؟ كاحكاتمك كديعة حكايتيا ،كارجع لخكتك كاحكاليـ قصتيا،
10

كعيطك

لمكصيؼ كقالكلك :ذرؾ

11

تركح اترجع الخادـ خادـ كالحرة حرة ،كعاكدك استقبمك
12

ختيـ بفرحة كبيرة ،كعادك نساكيف خكتيا حامزيف
كاتفاىمك ىاذكؾ النساكيف باش

13

منيا ،ماعدا عياؿ خكىا الصغير،

يديرك ليا حاجة باش يتينك

14

منيا ،كجابك

15

طبؽ تمر

مدكد كقالك :المي تاكؿ ىاذا الطبؽ نعطكىا طبؽ لكيز ،16ككي سمعتيـ كديعة جات باش
17

تاكؿ نصحتيا عياؿ خكىا الصغير كقاتميا :ماتاكميش ،كما خذاتش
1

-2

-3

-5

- 4

-6

راييا كاكبلتك تنفخت
7

-8

-9
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19

كرشيا ،08راحك النساكيف لرجالتيـ كقالكليـ :راىا بكرشيا

20

ركحك لكحكىا

في خندؽ كاتينك

منيا ،كراحك خكتيا دارك كيما قالكليـ نساكينيـ ،ككاحد النيار جاء السمطاف عاقب عمى
ىذاؾ الخندؽ اسمعيا اتنيف ،سكليا

21

كقاليا :جنس

22

كاال كنس ،قاتمك كديعة :كنت انس
23

كعدت جنس كخرجيا مف الخندؽ ،كاراح لمصاحب دبارم
24

باش يتنحك

كقالك :دبر عميا كيفاش اندير ليا

منيا لحنكشة ،قالك صاحب دبارم :ركح عمقيا اضربيا عمى رجمييا حتاف
27

26

تمكح ىاذيؾ الحنكشة ،كادار
28

حكايتيا كازكجيا كجابتمك

السمطاف كيما قالك صاحب دبارم ككي برات

25

احكاتمكا

طفؿ سماتك حبحب* رماف ،ككاحد النيار جاء خكىا عاقب

اطريؽ كضيفك راجميا ،ككي عادت اترقد في كلدىا عادت تغنيمك كتقكلك:
حبحب رماف خكالؾ سبعة

حبحب رماف بيكتيـ سبعة

حبحب رماف انساىػـ سبعة

الػمي عػجبػػػك بػالكديعػػػػػة

ككممت غناىا كاحكات لكلدىا كؿ احكايتيا ككي سمعيا خكىا سكؿ 1لسمطاف كقالك:
ىاذ لم ار 2المي عندؾ كيف لقيتيا ،3كاحكالك السمطاف كيفاش 4القاىا ،كقالك خكىا :أعطييالي
نياريف كارجعيالؾ ىاذم راىا أختي ،كعطاىالك السمطاف كراح لخكتك كاتفاىـ معاىـ قاليـ:
قكلك لمنساكيف 5يحطبك كانديرك نار كبيرة كانمحكىـ 6فييا عمى خاطر الشر المي داركه في
اختنا ،ككي حطبك انساكيف لحطب جابك ختيـ كقالكليا :لكحي في النار ،الحت 7نساكيف
خكتيا الستة ككي كصمت لعياؿ الصغير حبست 8سكلكىا خكتيا :عبله9؟ قاتميـ ختيـ:
10

ىاذم كانت تنصح فيا كما خديتش

راييا.

الحبَ :معْ روؾٌ ،وٌجْ مَع علىالحب ْوب واألحبة
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 -00حكػايػػػة :حػجػػػرة صبػػرنػي
قالؾ كايف كاحد الطفمة كخكىا يتامى ،ككاحد النيار جاك يمعبك لقات 1الطفمة قمة
انديرك 5بييا؟ قاليا خكىا:

4

فييا المكيز 0كسكلت خكىا قاتمك :ككف نمقك 3قمة المكيز كاش

نشرك بيا خرخارة 6نمعبك بييا ،ككؿ ما تسكلك كيقكليا حاجة ما تعجبياش ،حتاف 7أكبر
عاكدت سكالتك قاليا :نشرك بييا دار كغنـ ،ككي قاليا كيما ىاؾ عرفت بممي راه كبر كعاد
يفيـ قاتمك :ىاني 8لقيت قمة فييا المكيز كاش انديرك بييا قاليا :انبيعكىا كنشرك بييا دار
10

كغنـ كجماؿ ،كباعكىا كاشراك كؿ الحكايج 9إلي يحكسك

عمييا ،كشراتمك لخكىا كابكس،11

كعاد خكىا صاحب كلد السمطاف ،ككاحد النيار تشاحف ىك كياه كتخاطرك ،12كقاؿ كلد
13

السمطاف لخكىا :كايف جناف يفتح فيو النكار

في الميؿ ،رد عميو خكىا :كالك ماكانش منيا،

كأختك كانت عارفة بممي ىاذ الجناف كايف منك كخافت عمى خكىا مف كلد السمطاف ،كراحت
في الميؿ ليذاؾ الجناف كنتفت كؿ النكار إلي فيو ككبلتك ،كنسات نكارة كحدة بعيدة ،طمت
ىاذيؾ النكارة لمطفمة كقاتميا :ىاني كيف انسيتيني ،كاف كميتيني اقتمتؾ ،ككاف خميتيني

04

اكشفتؾ ،أكالتيا كقاتميا :أقتميني ،ككبرت في كرشيا ،كعادت نيار كامؿ ىاذ الطفمة
15

عمى خكىا ،ككي يسكؿ عمييا تقكلك عيالك :راىا مريضة حتاف كلدت كجابت طفمة

مدرقة

كلبستيا الحرير كالذىب كمكرتياش
أختك) ،ككي شافتيـ

18

16

عيالك حمزت

17

لخكىا ،كعاد خكىا نيار كامؿ يقصر
19

20

دبرم عميا كيفاش اندير باش نتينى
نشفك

22

21

منيا ،قاتميا الستكت :جيبي

مشط كانديرك اركاحنا

في الصكؼ كنقكلكليا راه خكؾ يعيطمؾ ككي تجي نعكمكىا كنطيحكىا

كالمظكىا
1

منيا كقالت الزـ نقتميا ،كراحت لمستكت كقاتميا:
23

24

معاىا (مع

عمى المشط

عميو حتاف اتمكت .كدارت عياؿ الخك كيما قاتميا الستكت كاقتمتيا ،ككي ايجا
-2

-3

-4

-6

-5

-7

-8

-9

 لقات:وجدت .اللوٌز:الذهب .نلقو:نجد .واش:ماذا .اندٌرو:نفعل .خرخارة:لعبة .حتان:إلىأن .هانً:إنً .الحواٌج:- 04
-03
-02
-00
-01
الحاجاتٌ .حوسوٌ:رؼبون .كابوس:مسدس .تخاطرو:تحدىالواحدمنهمااآلخر .النوار:األزهارمفردهانوارةبمعنىزهرة .
21
09
08
-07
-06
-05
خلٌتٌنً:تركتٌنً .مدرقة:مخبأة .مورتهاش:لمتظهرهاٌ .قصرٌ:تسامر- .شبفز :ُٙسأر - .ُٙؽّضد :غبسد ِٓ اٌغ١شحٔ- .ز:ٕٝٙ
24
23
22
20
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راجميا كسكليا عمى اختك قاتمك راىا ماتت ،كخرجت بنت طفمتيا 1كنحتميا لبستيا كاغطستيا
3

في بير القطراف كدارتيا اخديمة ، 2ككي شافيا راجميا سكليا عمييا قاتمك :ىاذم خادـ جبناىا

تعاكنا ،كراح الزماف في الزماف ،ككاف كي يعكد مسافر يقكليـ :إلمي يحكس عمى حاجة
انجيبيالك معايا ،كاحد قالك :جيبمي معاؾ سيؼ ،ككاحد قالك :جيبمي عمامة ،ككحدة قاتمك:
جيبمي معاؾ جبة ،ككحدة قاتمك :جيبمي حدايد ،4كىاذيؾ بنت أختك قاتمك :جيبمي معاؾ حجرة
صبرني ،0كراح سافر كارجع كجابميـ كؿ الحكايج إلمي كصاكه عمييا ،ككي كاف باش يشرم
حجرة صبرني كصاه إلمي 6يبيع فييا قالك :كي تعرؼ إلمي كصاؾ عمييا كمؿ احديثك أكسرىا
لخاطر 7راىا تقتمك ،ككي رجع كاعطى لكؿ كاحد كاش اطمب منك راح لمخادـ 8كأعطاىا
10

9
يص ٍقر
الحجرة كقاليا :ديرييا في الكقت الفبلني ،كالمي يقدر فيو ىك ٌ

11

عمييا ،كدارت

كيما

يص ٍقر عمييا كاش تقكؿ كعادت اتقكؿ :ىاذم عمى أما إلمي راحت لمجناف،00
قاليا ،كقعد ٌ
00

كىاذم عمى النكار إلمي كالتك ،كىاذم عمى النكارة
00

كجابتيا طفمة ،كدرقتيا

إلمي نساتيا ككبرت في كرشيا

04

عمى خكىا ،كىاذم عمى عياؿ خالي كالستكت إلمي قتمك أما،
06

كغطستني في القطراف كدارتني

خادـ ،كاحكات كؿ احكايتيا ،ككي عرفيا خاليا كممت
17

كبلميا جاء يجرم كاضرب الحجرة ككسرىا كراح لمرتك كقاليا دكشييا

كارجعييا بذىبيا

كحريرىا ،كاقتؿ مرتك كالستكت كعاش ىك كبنت اختك في خير كنعمة.

1
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
 -00حكػايػػػة :عيػدا حراقػػت صابة 1أبييػا
ىادم 0عيدا 0كانت عندىا اختيا زينة كحاذقة خير منيا ،ككاحد النيار شراليا ابييا
مطرؽ 4كما شراش لعيدا ،حمزت 5منيا كحبت 6تقتميا ،كراح زماف في زماف كسافر أبييا،
جات ىي ألميا قاتميا :يا ام ار راه 7ابي ايبعثمؾ كقالؾ اذبحي أختي كديرم عمييا معركؼ،
كراحت لمراعي كقاتمك :قالؾ أبي اطمؽ لغنـ تسرح كجيب 8كبش سميف كاركاح ،كراحت
لمراعي انتاع لي بؿ كقاتمك :قالؾ ابي جيب شيخة لي بؿ 9كاطمؽ االخرل كشرح كاركاح،
كراحت لخماس

10

11

الغابة كقاتمك :قالؾ ابي جيب قفة مخمطة مف كمش كاطمؽ

النار في
12

الغابة كاركاح ،كىزت ركحيا كىممت ،تخمي ببلد كتعمر ببلد أخرل ،كفي الطريؽ لقات
13

راجؿ راكب عمى عكدتك

قاتمك :كصمني ىاؾ ككي كصمك لببلد قاليا :اىبطي قاتمك

مانيبطش قاليا العكدة عكدتي كاال عكدتؾ ردت عميو ىي :عكدتي انا ،ككي كانك راكبيف
14

كقداـ

15

ما يصمكا لمببلد كانت عندىا شكية

16

حنة بمتيا بدفكليا
17

كراحت ىي كياه لمقاضي كاتخاصمك عندك ،سكؿ
19

ميرتيا

كدارتيا في جبية العكدة،
18

القاضي مكال

العكدة كقالك :عكدتؾ

كاال كالك؟ رد عميو الراجؿ :كالك ،كسكؿ عيدا :كانت عكدتؾ ميزتيا كاال كالك؟ قاتمك
20

عيدا :فييا الحنة في جبيتيا ،ككي شافيا

القاضي قاؿ:ىاذ العكدة لييا ماىي ليؾ كاداتيا

كراحت كىي تمشي شافت جماعة يدفنك في طفؿ بعد المي دفنكه كراحك راحت خرجاتك مف
21

القبر كداتك

22

لمييكدم كقاتمك :ىاذ كلدم راقد كي ينكض

كخرجت ىي ،عيا عيا ىذاؾ لييكدم يسنى فيو باش
24

كككبلىـ ،كامسحمك لمطفؿ شكية

23

طيبمك ىاذ البيضات كاعطاتيممك

ينكض ماناضش ،طيب البيضات

عمى فمك ،ككي جات عيدا سكالتك قاتمك :ناض كلدم

كاعطيتك البيض؟ قاليا لييكدم :إيو ناض ككبل كزاد رقد ،ككي مست عيدا الطفؿ عادت
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
اتعيط

25

كتقكؿ :ياكيميا اقتميا كلدىا ،ياكيميا اقتميا كلدىا ،كتحاكمت معاه عند القاضي

كطمبت منك يكتبميا كؿ مالك ،كراحت لقصر السمطاف كاتمقات 1بعيالك كقاتميا :راني بنت
خالتؾ زعكي 2ىاذ الخدماف باش نتكممك براحتنا ،كزعكتيـ عياؿ السمطاف كبعد المي راحك
قبضتيا عيدا اعطاتيا طريحة 3مميحة كخرجت ،كلغدكا عيطكليا الخدماف كقالكليا :اركاحي
شكفي بنت خالتؾ كاش راىا تقكؿ رانا مافيمناىاش ،ككي جات عيدا كعادت عياؿ السمطاف
تقكليـ :أمكسرتمي راسي ،سكلكىا :ياتمى 4كاش راىا اتقكؿ ،تقكليـ عيدا :قاتمكـ القش 5المي
في راسي أعطكه لبنت خالتي كب 6بنت خالتي افالنتي 1كاش بغاتك ،8كزادت قالت عياؿ
السمطاف :اـ كسرتمي ايديا ،قالكليا الخدماف لعيدا :ياتمى كاش 9راىا اتقكؿ؟ قاتميـ عيدا:
10

قاتمكـ القش

المي في ايديا اعطكه لبنت خالتي كب بنت خالتي كافالنتي كاش بغاتك،
11

كقعدت عياؿ السمطاف في ىاذيؾ الحالة حتاف

ماتت ،كلغدكا لبست جبة احديد كجات

لمسمطاف كقاتمك :أف المكت ،قاليا كاش اتحكسي12؟ قاتمك :انحبؾ تزكج بنت خالت مرتؾ،
13

قاليا السمطاف :قي

ىاذم ،ذرؾ انزكجيا.
14

كلغدكا راح اتزكجيا كجابتمك

طفؿ ،ككاحد النيار جات ىتبنًي فيو كتقكلك :يالمي امؾ

قتمت أختيا ،كيالمي امؾ حرقت صابة ابييا ،كيالمي أمؾ فكت

15

لمراجؿ عكدتك ،كابقات

16

كيما ىاؾ حتاف احكاتمك حكايتيا كاسمعيا كاحد مف الخدماف كراح لمسمطاف كقالك :راه كاحد
مف العباد المي في دارؾ يقكؿ كيما ىاؾ ،قالك السمطاف :المي القيتك

17

يقكؿ كيما ىاؾ اقتمك،
18

قالك الخادـ :حتى ككنيك مرتؾ أـ كلدؾ ،قالك :حتى ككني مرتي كأـ كلدم ،كراح فرؽ

فييا

كاقتميا ىي كبنيا.
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
 -04حكػايػػػة :ياجخ البطيمة ىات كليدات فطيمة
قالؾ كاحد الراجؿ عندك االبؿ كمتزكج امرة كجابتمك طفمة كداير كصيؼ معا مرتك
يسرحمك بالبعير ،كمرت الراجؿ ىاذا كانت بالحمؿ .أماال جاء الكصيؼ لمرتك كقاليا يااله
نقتمك سيدم ىك كمرتك كندك مالك كاالبؿ نتاعك لكؿ.
اماال راح لكصيؼ كحفر مطمكرة 1في بيتك كدار فييا الحطب كشعؿ فييا النار ىك طاح
الجمر غطاه كدار فكقيا فراش ،كامبعدىا قاؿ لسيدك راني دايرلؾ اليكـ لغدا في بيتي باه
تجي .ىك جاء كقعدك فكؽ الفراش كامبعدىا دحاه في المطمكرة طاح في كسطيا مات.
كامبعدىا قا لمكصيفة جاء دكر مرتك كامبعدىا قاؿ الكصيؼ لمرتك كمرت سيدك يالو
نيزك الحبؿ نركحك نحطبكا كي حطبكا ككبركليا ىي الحزمة ككانت بالحمؿ كامبعد كي
ماقكمتياش 2عيطت لمكصيؼ باه يعكنيا ىك جاء كىك برؾ فكقيا حزمة الحطب طاحت عمى
كرشيا كتبعجت ككاف في كرشيا تكاـ كاحد طار في مضرب كاالخر في مضرب ،ككي
رجعك قالت الطفمة لمكصيؼ كراىا أمي قاليا راىي تحزـ في الحطب ،ىي راحت كىي لقات
أميا ميتة كلقات خاكتيا يتخبطك ،أماال نحت حكلي 3أميا كلمت خكتيا فيو ،كراحت حطتيـ
في جخ البطمة (نخمة) كحطتيـ كخبلتيـ.
كىي رجعت باتت كصباح خرجت تسرح بالنعاج كدات معاىا طاس كطمقت االبؿ
كحمبت ناقة كدات لحميب لخاكتيا كقمطتيـ كخبلتيـ.
كعادت في الصباح كالعشية دير كيما ضارية ،4كامبعدىا كبرك كعادك يخرجك مف
البطمة كمنيف كانك صغار قيدتيـ كاحد نحتمك شكم مف صبعك كاحد شرمتمك كذنك ،5كىاذ
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
المرة كي خرجك شافيـ شيخ كبير كداىـ لعجكزك كىي مكانش عندىا الذرارم أماال رباتيـ،
ككي رجعت اختيـ ممقاتيمش .أمبل قالت :ياجخ البطيمة ىات كليدات فطيمة.
ككبرك خاكتيا كعادك رجالة كزكجتيـ العجكز .كاختيـ قعدت راعية عند الكصيؼ
كمرتك ،كحد الخطرة جاك خاكتيا يمشك كيشرشك 6لقاك اختيـ سارحة باالبؿ كتغني:
حػػػػنػػي حػػػػنػػػي يػػػػاالبػػػػػػػػؿ

ينعػػؿ بػػػػكؾ كبػػػػكؾ مػػػػكالؾ

ككػػانيػػػػك عارفػػنػػػػي خػػكيػػػػػػا

مػػػػػايسػػػػرحنػػػػيػػش مػػػػعػػػػػػػاؾ

كامبعد جاك لييا كقالكليا كاش قصتؾ أماال حكاتميـ الحكاية كامبعدىا قالكليا كخاكتؾ
ىاذك ككاف تشكفييـ تعرفييـ قاتميـ مانعرفيمش بصح راني معممتيـ كاحد نحتمك شكم مف
صبعك كاالخر شرمتمك كذنك أماال كركليا العبلمات عرفتيـ خاكتيا.
كقالكليا كيفاه راكي عايشة قاتميـ كي طيب الكصيفة الطعاـ تغمؽ الكسكاس بالعجيف
ككي تكمؿ تمكح ذيؾ العجينة سعة ناكميا أنا كسعة تفكتني لييا الكمبة .كراني كي نعكد
سارحة نافعني غير حميب الناقة قالكليا ذرؾ حنا نركحك كاقعدم كيما راكي ،كنجك في الميؿ
ضياؼ ،ىـ جاك في الميؿ كداركليـ العشاء ،كىي جات الطفمة بركت االبؿ كعقمتيـ ،كبييا
حالتيا شينة كالت كي الطفؿ.
قالكليا خاكتيا اركاح تعشى معانا قالك الكصيؼ كالك ما ياكمش ككي جات تيز في
الطعاـ بيدىا قعدت قا كسخ ببلصة المي ىزت منيا اماال كبلك خاكتيا مف نفس الببلصة
المي كبلت منيا.
خبلكىـ حتاف رقدكا كدارك عمى الكصيؼ ذبحكه ككي ناضك لكحكه ،كدارك الكصيفة

ترعى كقعدت الطفمة مع خاكتيا عايشيف في خير عمييـ.

38

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
 -00حكػايػػػة :داللػػػػػػػة
قالؾ كاف في كاحد الصمات عجكز كبيرة تنسج أماال قالت لنساء الصمات أبعثكلي
بناتكـ إعاكنكني في غزؿ الصكؼ ،بعثكليا بناتيـ أعطاتيـ زجة 1صكؼ كقالتميـ أغسمكىا
الم ٍق ىد ٍر 2أنتاع الماء ،أماال كي غسمكا زجة الصكؼ غسمكا كراىا شعكرىـ في المقدر
في ى
كراحك ،جاء خك داللة يسقي في بعيرك أماال ذاؾ البعير محبش 3يشرب قرب الراجؿ لممقدر

4

إيشكؼ كاش ىي الحاجة إليخاؼ منيا البعير ألقاىا شعرة طكيمة فكؽ الماء كي ٍجىب ٍدىا

ؼ 5قاؿ :يا مكالت 6ىاذم الشعرة لككاف تعكد داللة بنت أما
ألقاىا طكيمة لفيا فكؽ يع ىك ٍد ىك ٍحمى ٍ
ندييا ،7راح أدا الشعرة لمعجكز كقالميا :قيسييا عمى لبنات ،كي قاستيا عمييـ ألقاتيا عمى
شعر داللة ،قاتمكا العجكز :راىا الشعر ألختؾ داللة ،أماال راح قاؿ لمكا راني لقيت شعر
طكيمة في المقدر كراني حمفت إلي جات عمى شعرىا ندييا كلك كانت داللة بنت أما كراني
عطيت الشعرة لمعجكز كي قاستيا ألقاتيا عمى شعرة داللة كاش رايؾ ،قاتمك أمك :كيفاش تدم
أختؾ ،قاليا :أنا راني حمفت ككف متعطكىاليش 8راني نيرب كما تعرفكش طريقي ،قاتمك:
خبلص أنسكؿ أبيؾ كنشكؼ كاش رايك ،أماال قالت لىىب ييك كاش قاؿ أبنك قاليا :كاش أنديركلك
10

نعطكىالكا كخبلص ،أماال بدات أمك أتكجد

11

لمعرس كفرقت

9

الشعير عمى الجيراف باش
12

يطحنكه ،قالتميا داللة :ياما كاش أديرم بيذا الشعير أي ىك ٍؿ ،قالتميا :باش أندسكا

ينفعنا إذا

جاكنا ضياؼ ركحي أمشطي شعرؾ كسمكيو تحت الشجرة ،كي جات داللة تمشط في شعرىا
جاىا طفؿ صغير مف أكالد الصمات قاليا :يا داللة راىـ باه يعطكؾ ألخكؾ ،تقكلكا :أمشي
13

ركح تمعب ،إيعاكد

14

الطفؿ الصغير :يا داللة راىـ باه يعطكؾ ألخكؾ ،الحت
16

يركح كيعاكد يرجعميا ،راحت سكلت أميا قالتميا :ىب ٍم ىح ٍؽ15رايحيف

فيو المشطة

تعطكني ألخكيا ،قالتميا:
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9
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7
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17

كيناه

إلى قالؾ غير يكذب عميؾ ،قالتميا :أماال ألكاش 1تطحني في الشعير ىذا أكؿ،

راحت داللة لمبطمة 2كقالتميا :يا بطمة أما كأبي أكطام أكطام ،3قدر ما نجبا ،كي ىبطت
البطمة طمعت داللة عبل راسيا كقاتميا :يا بطمة أما كأبي أعبلم أعبلم ،طمعت البطمة
كيما كانت كي جاك إيحكسكا عمييا مالقاكىاش 4حكسكا الصمات أكؿ ،أماال جاء راجؿ تحت
البطمة إيحكس كي طمع راسك شافيا فكؽ البطمة راح خبر ىميا جاكىا كقالكليا :أىبطي،
قالتميـ :مانيبطش ،5أماال قالك :يالو نرحمك مف الصمات أي يك ٍؿ كأنخمكىا 6كي تى ٍستى ٍك ىح ٍد 7بركحيا
راىا تيبط ،كي جاك رايحيف قالتميا أميا :داللة داللة كريني 8سالؼ 9الدالؿ ،قالتميا :بكرم

كنتي ما كذرؾ كليتي عجكزتي ركحي ألحقي المرحكؿ ،قاليا أبييا :داللة داللة كريني سالؼ
الدالؿ ،قاتمكا :بكرم كنت أبي كذرؾ كليت شايبي ،10قالتميا أختيا :ياداللة أىبطي ،قالتميا:
بكرم كنتي أختي كذرؾ كليتي طفمتي ،11أماال راحك كخبلكىا فكؽ البطمة ،عقبت أياـ حتى
جاء راجؿ عاقب عمى البطمة كي أتعب ريح تحت ظؿ الشجرة أرفع راسك شاؼ الطفمة فكؽ
الشجرة قاليا :يا طفمة أىبطي ،قاتمك :مانيبطش ،أماال ىخبل ٍليىا التمر كالماء كراح أدرؽ
13

تحت الشجرة كي شافتكا راح قالتميا :يابطمة أما كأبي أىبطي الؤلرض جيد

ماناكؿ

كنشرب ،كي ىبطت البطمة أبدات تاكؿ في التمر أخرج الراجؿ مف تحت الشجرة خمعت
15

قاليا :ماتخمعيش ما رايح أنديرلؾ كالك ،قاليا :أحكيمي القصة إلي ىداتؾ

12

14

تطمعي أراس

البطمة ،حكاتمكا داللة حكايتيا مع خكىا ،أماال قاليا :راكي أمنعتي ،كاداىا معاه ليمكا كقاليـ:
ىاذم الطفمة لقيتيا في راس البطمة كراني جبتيا معايا كأزكجيا ذاؾ الراجؿ كجاب معاىا
ذرارم ،سمعكا أىمكا بمي ىاذم الطفمة إيحكسك عمييا ىميا سكلكا عبل ىميا كداكىا أليميا
فرحكا بييا ككي شافيا خكىا شيؽ شيقة كمات كىي ثاني.
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 -06حكػايػػػة :الطػيػػػػػػػاف

كاف بكرم في كقت الجيؿ كالحرماف م ار مات رجميا كخالليا 1طفمة كي لقمر الناس
تحكي كتتحاكى بزينيا ،مف فقر لم ار كجيميا باعت كبدتيا 2في سكؽ نخاسة
عناب عجباتك

3

شافيا كاحد

قاؿ :ندييا نربييا كنديرىا كي بنتي ،داىا لعناب كرباىا كفي أحمى صكرة

خالىا ،مرتك فرحت بيا.
كبرت الطفمة كزيانت كالت األرض ما تحممياش مدييا زينيا كبياىا كفي مرة مف
المرات مشات الطفمة لسكؽ كرفقتيا معاىا ضحكتيا تيمؿ في السكؽ كالناس أكؿ طالبيف
رضاىا ،يجي طياف ماشي بحمالكا مف حممكا ما شفياش ضربيا بطينكا لجنبيا كقاليا:
اسمحيمي يابنت الناس ،سباتكا كنعبلتكا كقداـ الناس حشماتكا ،حشـ الطياف كراح ،كمنيا

4

الناس عياراتكا حمؼ كعظـ ياطفمة لبيدلتني نبيدليا ،ادا ك جاب 5مع ركحكا ممقاش كيفاش
يصفاىا ،6عاشت الطفمة كتشيرت بزينيا كبياىا تقدمكليا ربع عرساف كخامسيـ الطياف،
اكليـ بجاىكا في يدكا السمطة كالقانكف ذيؾ لببلد مرعبيا بقكة أىمكا كماليو ،كالثاني بمالكا
تجارة لببلد كؿ ممكينيا ىك كأىمكا كماليو ،كالثالث بزينكا مذككر كؿ م ار تتمناه لبنتيا كالرابع
بعممكا كؿ مف جا يشاكركا ،الطياف حار ك حتار كزاد دا مع ركحكا كجاب ىذم كيفاش
نمحقيا؟! الطفمة شافت ركحيا مطمكبة مف خيرت الرجاؿ زادت تغرت كاغترت كمف زينيا
ضرت ،حيركىا الرجاؿ كاحتارت معرفت شككف تفرز7.جممت 8الطفمة الرجاؿ في قصرىا
كشرطت عمييـ كؿ كاحد فيكـ يعيش في قصرم شير باش نجـ 9نخير ،بدات بمكال الجاه
كالت في شيركا سمطانة ما ينجـ حتى كاحد يحدثيا ،كالت تمشي كرجاؿ محكطتيا مف الييبة
كالسمطاف ،فرحت كزادت اغترت كعادكا الناس يجاممكا فييا ببل ميزاف مف خكفيـ كخشاىـ مف
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كلد الجاه إلي طمبيا زادت حارت الطفمة كاحتارت قالت :منحكمش عميو حتاف نشكؼ
صحابكا.
جا شير مكال الماؿ مف المبسة كالذىب شمميا كزادت تغرت كاغترت حست الدنيا
ممكتيا مف كثرت ماؿ طالبيا كقالت :منحكمش عميو حتاف نشكؼ صحابكا ،جا إلي زينكا
باىي كمف شيرتيا زادت تشيرت كنساء كؿ حسدتيا كقالت :منحكمش عميو حتاف نشكؼ
صحابكا ،كبعد ىذكا جا شير لي بعممكا كالت الناس كؿ تشاكر فييا كقالت :منحكمش حتاف
نشكؼ لخر فيكـ كاش عندكا ،جا شير الطياف كمعرؼ كاش يحط ما بيف يدييا قاليا :عندم
حرفت إيدم كمضنيت كاف ننفعؾ بيا ضحكت ىي كضحكت عميو الناس ىذا إلي بحرفت
إيدكا طامع في الزينة يدييا ،كزادت الطفمة حارت كاحتارت معرفت مف تخير خممت مع
ركحيا قالت :ما يحميا إال شرطي نشرط عميكـ كالي ينفذكا نككف ليو ،كحكاتميـ حكايتيا
كقاتميـ :في أيديكـ عاميف لي يجبمي أمي بركحي نفديو .شافكا الرجاؿ معرفكا كاش يديركا
بدا كؿ كاحد فييـ يخدـ في لي عندكا مكال الجاه بجاىكا خدـ الناس تحكس عمييا كمكال
الماؿ كراء مف يدكر
11

يسقسي

10

عمييا مكال زيف بشيرتكا بدا يحكس عمييا ،كمكال العمـ بعممكا

كيدكر عمييا كالطياف معرؼ كاش يدير ،قاؿ :ذاؾ بجاىكا كذاؾ بمالكا كذاؾ بزينكا

كذاؾ بعممكا كأنا كاش ندير؟ قاؿ :نركح نتعمـ راح لمكال لعمـ قالكا :عممني قعد مع مكال العمـ
شيريف دا مف عندكا لي يفيدكا ،قاؿ :أنا العمـ كحدكا مينفعنيش عممي ىذا نجيب بو الماؿ،
دار الماؿ ككبر كممقا مف يحميمكا مالكا لحؽ12عيمتكا ككبرىا قالت الناس كال فبلف بمالكا حب
يستثمر ما بيف العرباف جاب الراجؿ الزيف إلي ببياه مشيكر ،كيخدـ الطياف قمة بيديو كىذا
بعد ما سماىا عميو (قمت فالف ) اشتيرت ذيؾ القمة ما بيف العرباف كالت النساء تتفاخر بيا
عندم (قمت فالف ) كالت كؿ التجار طالبينيا فكر الطياف في فكرة ككتب في القمة حكايت
13

الطفمة كيفاش باعتيا أميا كشراىا العناب

مشات ذيؾ القمة بيف العرباف كمف قرية لقرية،
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كفي نيار مف النيرات كانت كايف جمعة

114

نساء كعندىـ ىذم القمة حتى عطشت م ار منيـ

كىزت شربت منيا كشافت لحكاية في ذيؾ القمة حبت تعرفيا كدات قراتيا عند المتعمـ في
ذيؾ القرية سمعت كعرفت بمي ذيؾ بنتيا تبعت الم ار سير القمة كمشات كحكست عمى
صانعيا حتاف لقاتكا كقاتمكا :نتا لي تديني لبنتي ،فرح الطياف كا ارح لطفمة كقاليا :نتي
بيدلتيني كضحكتي عميا الناس ،كأنا مف غيضي حبيت نمحقمؾ قكلتي شرطي إلي جيبمؾ
أمؾ ،أمؾ جبتيا بحرفت إيدم كالخير إلي راني فيو منؾ انتي ىاىي أمؾ كأعطيني شرطي
كعاطتكا الطفمة شرطك أكالت خدامة تحت رجميو كىذا آخر كؿ كحدة مدييا زينيا تضحؾ
عمى الراجؿ كتديو.
 -01حكػايػػػة :اللػػػة ريحػػػة كختػػػيػػػا
قالؾ كايف زكج عجايز خكة كحد عندىا سنة ك حدة عندىا زكج ،ككاف كلد السمطاف
ديما يعقك حذا دارىـ ،أماال قالت خت اللة ريحة ياختي كاقيؿ نكجمؾ ك لد السمطاف قاتميا
اللة ريحة كيفاش قاتميا أصبرم برؾ ركحي أغسمي بالصابكف ىاتي ذاؾ الماء لغسمتي بيو،
ك قعدت ذيؾ لعزكج حذا الباب ك كجا ك لد السمطاف فايت دفقت الماء ك كي شـ الريحة
لمميحة قاليا ىذا الريحة لمف قاتمك ىذيؾ ريحة اللة ريحة اذا حبيت نزكجيالؾ راىا مميح ك
زينة قاليا أيو معميش نتزكج بييا.
أركب العرس زقاريت كتصفاؽ ك جات معاىا اختيا ك كي جا كلد السمطاف يشكؼ
لقاىا عجكز الحيا مف لتاقة ،قعدت تبكي تبكي كجاكىا (الناس لخرل) قالكليا كاش بيؾ
قاتميـ ىاىك كاش س ار كاش س ار .
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قالكليا أطمبي كاش حبيتي قاتميـ حابا نرجع اصغيرة كزينة أماال رجعت اصغيرة ك
زينة ك اشعر الطكيمة كقعدت تدكر في دار كلد السمطاف عيطميا كقاليا شككف انت قاتمك انا
مرتؾ ياجبتني البارح برؾ ،عاكد دار كليمة اخرل عمجاليا ك افرح .
ك كي رجعت اختيا تحكس عمييا قالتميا شككف انت قاتميا أنا اللة ريحة قاتميا يراه
كلد السمطاف طيشؾ قاتميا راني رحت لمنجار ك نجرني عدت كيما راؾ تشكفي  .راحت تجرم
لمنجار ك قاتمك نجرني كيما اختي باه نعكد صغيرة ك زينة قاليا يام ار خافي ربي كاش راؾ
تقكلي قاتمك كيما راني نقكلؾ ك الحت ركحيا في المنجرة تقطعت طراؼ طراؼ ك ماتت.
 -08حكػايػػػة :قػػػرف فضػػػة كآخػػػر ذىػػػب
حاجيتؾ كما جيتؾ قالؾ ثبلث نسا قاعديف في جرايا ،1كجاىـ كاحد عاقب ،2قاليـ:
كاش تقضكا 3ىنا؟ قالكؿ :شاىييف 4نتزكجكا .قاليـ :كشي خدمتكـ؟ قاتؿ كحد :جيبمي حمقة
كبر نديركلؾ برنكس كاخرل قاتؿ :جبيمي جزة صكؼ ندير ىالؾ بيت ،كلخرل قاتؿ :نجيبمؾ
طفؿ في راسك قرف فضة كاخر ذىب.
تزكجيـ في ثبلثة كداىـ ،لكلى جابميا جزة كبر زادتميا أميا كخدمتمك برنكس ،كزاكج
جابميا جزة صكؼ كزاد تميا أميا كخدمتمك بيت ،كقعد يسف في ثالثة تجيبؿ طفؿ .ىا ىي
ثالثة كالت بحمميا كزعفكا منيا ضرايرىا كتفقكا مع قطاعة السرة كقالكليا  :كي تعكدم جاية
جيبي معاؾ قراب كحطيو في ببلصة المزيكد ككراكىا 5بدراىـ ،ككي عادت رايح تكلد لم ار
جابت معاىا لقراب ككي كلدت لم ار ىزت أطفؿ كحطتميا لقراب كقالك ضرايرىا لراجؿ :شكؼ

-1جراٌا:طرٌق-2عاقب:مارعلىالطرٌق -3تقضوا :تفعلواأومامهنتكن  -4شاهٌٌن :نرٌدوا -5وكراوها :أعطوهارشوة
-6قنم :ؼنم(وهذامنأثرأهلالمنطقةالذٌنٌقلبونالؽٌنقافا فًكثٌرمناألحٌانكمافً 9و01أٌضا) -7انتاجو:
أقرانهوأترابه -8وشنهً :ماذا؟  -9مقرؾ :مؽرفة(ملعقة)  -01لقاشً:الناسالكثر(الجمعالؽفٌر).
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6

كاش جابت ،غضب أراجؿ منيا كدارىا راعية قنـ

كي ما كفاتش بكعدىا .كىذاؾ أطفؿ

عادت تربي فيو قطاعة السرة ،ككي كبر عاد يعاير فيو انتاجك : 7ياالمي أمؾ جابت قراب.
كنيار مف نيارات دار ركحك مريض ،كرقد قاؿ لمك :راني مريض طيبمي دشيشة،
كنصبت البرمة؟ كدارت فييا لماء يطبخ ،كدرؽ عمييا لمقارؼ كالح بعرة في لماء كقاليا :ياما
دريني مسامي لكانكف راني قكيت ،كمف باعد قاليا :كشنيي 8ىذيؾ إلمي في البرمة؟ نحييا،
حكست عمى مقرؼ 9كما لقاش ،قاليا  :نحييا بيدؾ ،لما راه بارد كىي دخمت إيدىا كشدىا
ليا كقاليا :قكليمي قصة أما إلمى جابت لقراب ،قاتؿ :أطمقني كنكريؾ ،قاليا :كا﵀ ماني
طالقؾ حتاف تكريني أما ،قاتؿ :أطمقني كا﵀ نكرييالؾ ،كحكاتؿ قصة ىك كأمك.
في صباح ناض ،حمؿ قشك كش ار لمك لكسكة كركب عمى لعكدة كقاؿ :يامضيع مالؾ،
بر يعمر ك بر يخميو ،كلقاش إلمي يبات عند يقكؿ :كاشي عشا عكدتؾ؟ يقكؿ :عشاىا طعاـ،
يقكلكؿ :كيف صرات عكدة عشاىا طعاـ! يقكليـ :كانتما كيف سمعت م ار تجيب قراب! قاؿ
10

كاحد:صارت عدنا كاحد لعاـ عند كاحد لقاشي

حذانا ،راح ليذيؾ لببلصة إلي قالكؿ عمييا

كىاك كصؿ عندىـ ،كراح لدار بيك كقاؿ:ضياؼ ربي ،قاؿ بيك:قرب ،ككي عاد يتعش شاؼ
أمك مع لقنـ المي كانت تسرح بييـ كيتبع فييا قراب ،قاليـ  :كا﵀ ماف متعش حتاف تقكلي
ليذيؾ لم ار تتعش معايا  ،قالكؿ :ياكدم خمييا راه عشاىا كحدىا ،قاليـ  :كالك عيطكىالي
تجي ،جاتك تعشات معاه ،كمنيا رقد أىؿ البيت ،كجا لمك عقاب ليؿ كقاليا :ياما أنا بنؾ
كمسي راسي ،فرحت أمك كعطاىا ألمبسة إلي جابيا ليا.
كي طمع نيار جا بيك كلقاه ىك كمك كقاؿ :يابي أنا بنؾ كشكؼ راسي قرف فضة كآخر
ذىب ،ككي جاك ضراير أشاؼ أطفؿ كحد ماتت كلخرل طمقيا راجميا كي عرؼ لمكيدة إلي
شاركت فييا.
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 -09حكػايػػػة :حبحػػػاب رمػػػاف كأخكالػػػك سبعػػػة
قالؾ بكرم كايف سبع رجالة بنساىـ كعندىـ أخت كحدة كعزينيا كياخذكليا الرام
كقالي تقكليـ عمييا.
أماال حمزك منيا نساكيف خاكتيا كاتفقكا عمييا باش يديرك ليا حاجة باه خكاتيا يتخمك
عمييا كيقطعكا الكد المي بيناتيـ ،أمبل تممك في سبعة كقالك يااله نجمعك بيض نتاع الحنش
كنكعبشكه 1في التمر كنعطكىكليا تاكمك ،كاحدة فييـ قاتميـ أنا مانديرش 2معاكـ ىذ الشي.
أما ال دارك الخطة كتممكا ككانت طفمتيـ معاىـ كقالكا شككف المي تنجـ 3تاكميـ كؿ،
كحدة فييـ قالت انا مانقػدرش 4كىي قاتميـ أنا نقدر ناكؿ ىذه الكعابيش كؿ.
امبل كبلتيـ كفات نيار كبدات أختيـ تحس مف كرشيا ككؿ ماغدل تتنفخ ماال خكاتيا
دارك المي قدركا عمييا كعالجكىا بصح ببل فائدة كعادت ماتقدرش تتحرؾ قي ارقػدة.
كخكاتيا كي ما عرفكش كاش يعممكليا بناكليا بيت كحطكليا المكنة كىادك عمييا ،راح
حاؿ كجا حاؿ.
ككانت كاحدة الغزالة تجييا صباح كعشكة تشرب مف حميبيا كمع الكقت البيت المي فييا
تردمت بقى منك غير راس الكتد يباف.
كحد الخطرة جاك فرساف عاقبيف كاحدة العكدة نتاع كاحد منيـ تعثرت رجميا بياذ الكتد
المي بق ى منك غير الشكم كما يبانش كي حفر ىاذا الفارس شكم منك عرفيا بالمي بيت أمبل
قاؿ لصحابك فكتك كراني نمحقكـ راني نسيت حاجة كرجع ،كحفر عمى ذيؾ البيت كلقى المراة
مزالت حية كقاليا :أنت مف أىؿ الدنيا كال مف أىؿ اآلخرة قاتمك مف أىؿ الدنيا قاليا :كاش
حكايتؾ ،أمبل حكاتمك لكاينة كؿ.

-0نكعبشوه:نكورة -2ماندٌرش:الأفعل-3تنجم:تستطٌع-4مانقدرش:الأستطٌع .
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قاليا  :كاش رايؾ ككاف نشفيؾ تزكجي بيا ،قاتمك :ايو ماال راه لكحد الدبار :كحكالك
عمى مرض نتاع المراة أمبل قالك الدبار :ركح اقعد بجنبيا كجيب المحـ كاقعد اشكم راىـ
المفاعي المي في كرشيا كي يشمك ريحتك يخرجك كأنت كؿ ما يخرج كاحد مف فميا اقطعمك
ارسك.
أمبل دار ىذ الراجؿ كاش قالك الدبار بالحرؼ كريحت المراة كتزكجت بيو كادىا معاه،
راح حاؿ كجاء حاؿ رفدت ىذه المراة الكرش كجابت طفيؿ ،سماتك حبحاب ركماف.
كىاذ الخطرة جاء كاحد مف خكاتيا عاقب طريؽ عمى البيت المي ساكنة فييا ضيؼ
كضيفك راجميا كقامكا بالكاجب كىي سمعت صكتك عرفاتك بالمي خكىا.
ىدات حتى أضراب الميؿ كجبدت المطحنة كقعدت تطحف في الزرع كتغني يا حبحاب
ركماف كأخكالؾ سبع كنساىـ سبعة كنعجيـ سبعة كغنميـ سبعة ،كىك ىا ىك خكىا
سمعيا ،كفي الصباح سقسا الراجؿ قالك أنا في عرضؾ الم ار المي عندؾ منيف حكالك القصة
امبل عرفيا بالمي أختك كداىا معاه لنساكيف خاكتك أكؿ كقاليـ ذرؾ تقكلكلي كتحمفك عمى
كاش درتك كؿ حمفك بالمي مدارك كالك ،أمبل قميـ ركحك نتكما سبع نساء بسبع حزـ(الحطب)
كأركاحك كحفرك مطمكرة كبيرة كدارك فييا الحطب كشعمك النار كقاليـ نقزك كالمي حمفت عمى
الصح راىي ماطيحش فييا.
كامببعدىا بداك المي تنقز طيح فييا المي تنقز طيح فييا ،بقات السابعة ىي المي
تخطاتيا كمنعت عمى خاطر ماتشاركتش معاىـ ،كعاشكمع خيتيـ كبنيا في األماف.
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 -01حكػايػػػة :سي عمي م ار مكش راجؿ
كاف يامكاف كاحد الراجؿ كاف رايح لمحج جمع بناتك السبعة ك قاليـ كاحدة كاش
نجيبمكـ قاتمكا كاحدة جبيمي قندكرة 1ككاددة قاتمك جيبمي خاتـ كلخرل قاتمك جيبمي مطرؽ

2

كنياؾ كالسابعة فييـ قاتمكا جيبمي راس الداب لخاطر قاتميا كاحد لمر ستكتة تسكف حداىـ
قكلي لبيؾ يجيبمؾ راس الداب 0راىا حاجة زينة ،راح لبي لمحج ،ككيعاد جام ش ار لبناتك كؿ
كاش حابيف ك السابعة فييـ مالقالياش كؿ ما يركح لتاجر ينفر منكا كيسكت عميو ،مبعد
التاجر لخر فييـ قالكا ياكيمؾ ما تزيدش تعاكد ىاذم الكممة راىا معايرة السمطاف تقمؽ لبي
مف بنتك كبعث لمرتك مرسكؿ تذبح بنتيا كتبعثمك دميا في قرعة يشربك ،ذبحت مرتك دجاجة
كبعثت دميا في قرعة 4لرجميا كقالت لبنتيا تيرب مف الببلد ،لبست البنت قش 5رجاؿ،
6
سماعة ندل ،7كاتجيت لببلد السمطاف
القطة
كىذم
قطتيا،
معاىا
ات
كد
قكم
كركبت عكد
ٌ

سكلت8عمى دارك حتاف 9عرفتيا دخمت عمى السمطاف كقاتمكا ضياؼ ربي قاليا السمطاف
مرحى مرحى بيؾ ياضيفنا كمبعد قالكا السمطاف كاش اسمؾ ،قالكا الضيؼ اسمي سي عمي،
قداـ السمطاف لضيؼ ما يقدمكش لضيكفك مف قبؿ مف قيكة كتام كذبايح  ،كاحد النيار طمت
عميو أـ السمطاف ،مبعد راحت قالت لبنيا سي عمي م ار ما ىكش راجؿ ،قاليا السمطاف
كيفاش تقكلي ىاؾ ىيئتك كلباسك راجؿ ما ىكش مرا ،قاتمك أمالة أديو
11

سمعت القطة اليدرة

10

لمصيد كاحكـ عميو

المي صارت بيف السمطاف كأمك كجات عاكدتيا لسي عمي راح

السمطاف كسي عمي لصيد صيد سي عمي لغزاؿ ك األرنب كالطيكر ،دىش 12السمطاف كرجع
لمك المي صار في الصيد قاتمكا أمالة أديو لمسكؽ ككاف راح لقش نساء كلماعف
كقاؿ ُّ

13

كحكيج الزينة 14أعرفكا م ار ككاف راح لسكؽ سبلح كقش الرجاؿ كالخيكؿ أعرفكا بمي راه
1

2

3

5

4

6

7
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راجؿ ،جات قطتيا كاحكاتميا المي صار بيف السمطاف أك أمك مبعد راح السمطاف كسي عمي
لسكؽ قاؿ السمطاف لسي عمي يالو ركحك لسكؽ نساء نشكفكا قش نسكف كحكايج الزينة ،قالكا
سي عمي حن ا رجاؿ ماناش نساء ركح لسكؽ رجاؿ كالسبلح كالخيكؿ ،فدىش السمطاف كتأكد
مف رجكلتك ،أككي رجعكا قاؿ السمطاف لمك كحكاليا كيفاش كاف مشكارىـ ،حارت أـ السمطاف
تديو لمحماـ كىذم أخر حاجة ديرىا ،جات القطة
مادير غير أنؾ ٌ
كقالت لبنيا ما عندؾ ٌ
كعممت سي عمي ،جيزت نفسيا ك ركبت عكدىا كاتجيت لمحماـ مع السمطاف كيكصمكا
15

لمحماـ قاؿ عمى خفية سي عمي لحارس لحماـ كيندخؿ أنا كالسمطاف لداخؿ لقيمي

بإسمي

سي عمي نخرجمؾ ،مبعد كيدخؿ سي عمي كالسمطاف باش ينحكا قشيـ القى الحارس سي
16

عمي ،قاؿ سي عمي لمسمطاف نركح نشكؼ

17

ىذا المي يبلقيمي كنجيؾ ،نح

شاش راسك

كطيشك عمى لرض كخرج مف لحماـ كركب عكدك كتكجو لببلدك ،كيخرج السمطاف ما لقاش
سي عمي ،ىزلك شاشك مف لرض طاحت منك كرقة مكتكبة ،قاؿ السمطاف لخديمكا ،أقرلي
كاش مكتكب في ىذم الكرقة ق ار خديمك المكتكب ألي ىك (يالسمطاف ياراس لبغؿ ما تعرؼ
ألنثى مف ذكر) مبعد تأكد السمطاف جيشك كالحاشية نتاعك كؿ كراح يبحث عمى ببلد سي
18

عمي ،ببلد يخمييا كببلد يعمرىا
19

حتاف لقاىا ،طب طب

حتاف كصؿ لببلد سي عمي ،سؤاؿ السمطاف عمى دارك

السمطاف عمى باب سي عمي ،خرجمك بييا ،قاؿ السمطاف لبييا

خرجمي بنتؾ السابعة ،قاؿ لبي بنتي السابعة راىا ماتت ،قالكا السمطاف راىا حية جيبيا لي

20

ذرؾ قاؿ لبي لمرتك ياؾ ذبحتييا كابعتيمي دميا ،قاتمكا إيو ،قالكا السمطاف قتمؾ راىا حية،
خرجيالي ذرؾ كال نقتمؾ أنتا في ببلصتيا ،21سمعت البنت اليدرة خرجت لسمطاف ،كقاتمك أنا
ىي ،كاش حبيت دير في الميـ خمي 22بي راه ما عندك ما دخمك ،ضحؾ السمطاف كقاؿ لبييا

زكجني بنتؾ السابعة ،فرح بييا أك كافؽ عمى زكاجيا كعاشت معا السمطاف في ليناء
كالسعادة.
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 -00حكػايػػػة :عيشػػػة لفقػػػػر
2

حاجيتؾ كما جيتؾ ككاف ما ىكما ماجيتؾ ،كايف زكج خاك ،1كاحد خمفتك كؿ ذرارم

كالخر خمفتك كؿ بناكيت .أماال الراجؿ إلي عندك الذرارم يزكخ3عمى خكه كيقكؿ :البناكيت
يجيب العيب4كما فييـ فايدة  ،أنا قدكا نكض 5أبني يسكؽ عميا كيريحني.
أماال قاؿ الراجؿ إلي عندك لبناكيت لمرتك :أنا كبرت كتعبت كما لقيت 6لي يريحني،
خكيا باعث بنك لممدينة يسكقمك 7كأنا رايح كحدم ،سمعت بنتك لكبيرة عيشة كقاتؿ :أربي
يابي نركح في ببلصتؾ .أربي .قاليا بييا :أحنا ما عدناش 8بناكيت تركح تسكؽ .كبايت
تحمؿ 9فيو  ،أماال قالت أميا :خمييا تركح كاف ماتت ربي يرحميا .كلقدكا راح لخكه كقاؿ راه
10

بنتي تتركح مع كلدؾ تسكؽ ،قاؿ خكه :كيفاه تطمقيا

راىا تجيبمؾ العيب ،قاؿ :راه خممت
13

كخبلص راىا رايحة .دارت عيشة عكينوا12كقالت لبييا :أعطيني لحفايتؾ

كمكحمتؾ .14كجا بف عميا ك جاب عكيف كعطاكىـ الدراىـ أكصاكىـ عمى الحكايج.
16

راحت عيشة كبف عميا بر يخمكه كبر يعمركه
17

عيشة تمص لعمؼ كتمحس

11

كبرنكسؾ
15

كفي ثمث أياـ كبل كلد عميا عكيف ككانت
18

المبف إلي يخميو كدست

عكينيا ،كعاد يطمب مف عندىا

العكيف قالتمك :ما نعطيكش ،كاف نبيعمؾ بدراىـ ،قاليا :ىاتي ،كعادت كؿ مرة تبيعمك
بشكية19.كمف النيار إلي راحت فيو عيشة عادت مرة عميا تعاير في أميا بييا كتقكؿ :حنا
طمقنا رجاال كقدكا يجبكنا كؿ خير ،كأنت طمقت بنتؾ كقدكا تجبيمؾ العيب.كصمت عيشة
أكلد عميا لممدينة ك الدراىـ إلي بقاتمك كمميا في لقمار ،كعادت عيشة تخدـ في حانكت باه
21

تجيب لحكايج لدارىـ بمفاضؿ20،كعاندىا
1

2

3

4

كلد عميا كعاد يخدـ باه يجيب لحكايج إلي كصاه
5

6

7

8
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
بيك عمييا .كشافكىا ماليف السكؽ ،24كىي كانت البسو لبسة بييا.كتخاطرك00عمييا ،كاحد
23

يقكؿ :راىا مره كأخر يقكؿ :راىا راجؿ ،قاليـ كاحد  :ندكىا

لحكايج النسا كاف بدات تخزر

فييـ كعجبكىا معناه راىا مرا .داكىا كيما قاؿ أراجؿ ،عيطت عمييـ عيشة كقالت :أخطكنا
مف حكايج النسا ،كركني كيف يبيع الخيؿ كالسالح ،كقالك راىا راجؿ .كقعدت مدة عاـ كىي
تخدـ كتشرم كدس لحكايج لدارىـ ،ككي عادت راجعة ىي أكلد عميا كتبت لماليف السكؽ:
عيشة لفقػػر قعدت أثناعشر شير ما عرفتكىا ال نثى الذكر .كرجعت لدارىـ كجابتميـ مف
كؿ خير ك بييا ك مالييا ،أكلد عميا ما جابش حتى لحكايج إلي كصاه بيك عمييا ،كمف
ىذاؾ اليكـ ما عاد ال عميا كال مرتك يعاير في بي عيشة كأميا.
كمف باعد أراجؿ إلي تخاطر عمى عيشة في المدينة سقسا عمييا كراح طمبيا مف بييا.
 -00حكػايػػػة :لػكنجػػػػػة
كايف مرة مف المرات طفمة زينة كاسميا لكنجة كبييا كاف شيخ القبيمة ،كانت تركح
مع بنات القبيمة يعمركا الماء كمره لقات كالد صغار يمعبكا في المكاف إلي يعمركا منك لماء،
عيطت عمييـ كنيرتيـ عمى ىاذ الشي باه ما يزيدكش يعاكدكىا ،نحت 1شعره مف شعرىا
الطكيؿ كسدت بييا المكاف المي يسيؿ منك الماء ،كمف باعد رجعكا لمقبيمة .ككي عاد كقت
العصر جا خكىا كصحابك مف الصيد ككيكصمك لمعيف لقاكىا تسيؿ بشكيا أماال طؿ
خك(لكنجة) عمى المكاف إلي تسيؿ منك العيف كمف باعد جبد الشعره إلي كانت سادتيا كحميا
كاستغرب مف طكليا كقاؿ :سبحاف اهلل  ،كحمؼ يميف قاطع كقاؿ :كاهلل كاهلل كاهلل يا لككاف
تعكد مكالتيا حتى لكنجة بنت أما نتزكجيا.

1

2

4

3
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راح ألمك كقاليا  :قيسي ىاذ الشعره عمى بنات القبيمة كلي جات قد شعرىا رايح
نتزكجيا ،فرحت أـ كراحت تقيس فييا عمى البنات كامؿ كما لقات حتى كحدا شعرىا قد ىاذا
الشعرا ،رجعت األـ كقالت لكلدىا :راني ما لقيتش مكالتيا .قاليا  :قيسييا عمى لكنجة ،قاتمك:
كيفاه ياكليدم ىذم راىا أختؾ ،قاليا  :قتمؾ ركحي قيسييا عمييا .راحت قاستيا عمى لكنجة
كلقاتيا ىي مكالت الشعره ،قالت لكلدىا :راىي جات عمييا .راح لبيك كقاؿ :رايح نتزكج
لكنجة ،قالمكا كالديو  :كيفاه ياكليدم راىي أختؾ ما تجكزلكش .2قاليـ :راني كعدت كحمفت
يميف قاطع كي نمقى مكالت الشعره رايح نتزكجيا ككاف ما نتزكجش لكنجة نيرب عميكـ كما
نزيدش نرجع .خافك األـ كلبي عمى كلدىـ كراحك لكنجة كقالكليا :ياتزكجي خكؾ يانغضب
عميؾ طكؿ حياتنا.
كعادت لكنجة تبكي كما عرفتش كاش أدير 3كماعادت تشكؼ حتى كاحد ،ككي قرب

4

كقت الزكاج ،قعدت في ليمة مف الميالي كمشطت شعرىا الطكيؿ ،ككبلت سبعة تمرات
كحفرت في األرض كحطت الشعر إلى قعد في المشط كالعمؼ كردمت عمييـ كبدأت تبكي
كتدعي في ربي ،طاحك 5دمعاتيا عمى الشعر كالعمؼ إلي في الحفرة كمف قدرة ربي نبتت
صفصافة (شجرة عمبلقة) طمعت فييا لكنجة كبدات الصفصافة تطكاؿ كتطكاؿ حتى فاتت
السحاب شافكىا أىميا كعادكا يطمبكا في السماح منيا .جاىا بييا كقاليا  :يابنتي أىبطي رانا
راحميف ،قاتمك :ركح ركح بكرم16كنت بي كظرؾ عدت شيخي ،جاتيا أميا كقالتيا :يابنتي
أىبطي رانا رايحيف ،قالتيا :ركحي ركحي بكرم كنتي ميمتي كظرؾ عدتي عجكزتي ،جاىا
خكىا كقاليا :يا لكنجة أىبطي ،قاتمك  :ركح ركح بكرم كنت خكيا كظرؾ عدت راجمي .كبعد
ما عرفكا أنك لكنجة ما عادتش تحكس عمييـ ،رحمت القبيمة مف ىذاؾ البر 7كخبلكىا كحدىا.
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حطت القبيمة في بر(مكاف) كاحد آخر كسمعت بييـ ستكت 8كبقصة بنتيـ ،راحتميـ كقالت:
لككاف نجيبمكـ لكنجة كاش تعطكني؟ قالكليا :نعطكؾ نص حرمالنا كحبللنا .طمبت ستكت
مف بي لكنجة زكج رجالة كمعزة كحمار كبيت( 9خيمة) كطاجيف كقصدت البر إلي فيو
لكنجة كقالت لمرجالة الزكج يدرقكا ركاحيـ ككيشفكىا ىبطت يقبضكىا.جات ستكت تحت
ال صفصافة كنصبت البيت كحطت الطاجيف بالمقمكب كربطت المعزة مف قرنيا كالحمار مف
ذيمك.شافتيا لكنجة كقالتميا :ياخالتي راكي نصبتي الطاجيف بممقمكب قالتميا ستكت :بسـ اهلل
الرحماف الرحيـ ،أشككف لي يتكمـ!؟ أنت مف أىؿ الدنيا كال مف أىؿ الخرة؟ قالت لكنجة :أنا
مف أىؿ الدنيا كاسمي لكنجة ،قالت ستكت :أركحي يابنيتي عاكنيني راني ما نشكفش
مميح .10ىبطت الصفصافة بمكنجة ك عاكنت ستكت ،قمبتميا الطاجيف ،كربطت المعزة مف
رجميا كدارت كتد كربطت فيو الحمار ،ككي كممت قالتيا :راني كممت ياخالتي كاش ما
11

تحتاجي ،كمازالت لكنجة تيدر

مع العجكز حت اف قبضكىا الرجالة مف إيدييا بعدما طمعت

في الصفصافة كبداك يجبدكا 12فييا مف إيدييا كىي تجبد حتى قطعكليا إيدييا كطمعت بييا
الصفصافة .رجعت ستكت ألىؿ لكنجة كمدتميـ إيدييا ،كبكات أـ لكنجة كقاليـ بييـ :أنسكىا
ما عدت بنتنا كماعدت تعرفنا .كعادت أـ لكنجة كؿ يكـ تحني إيديف لكنجة كتحطيـ فكؽ
البيت.
كفي مرة مف المرات كاف أمير يصطاد ،كي تعب حب يريح شكم ،شاؼ شجرة مف
بعيد كي قربميا لقاىا كبيرة ياسر كاستغرب كيفاه ىاذ الشجرة نايضة في ىاذ البر .كريح

13

تحتيا كجبد القصبة كبدا يقصب ،سمعاتك لكنجة كبدات تبكي طاحكا دمعاتيا عمى األمير،
طمع األمير راسك كسمع صكت فكؽ الشجرة كقاؿ  :أشككف إلي ىنا؟ أنت مف أىؿ الدنيا كال
مف أىؿ الخرة ؟ قاتمكا :أنا مف أىؿ الدنيا .قاليا :كاش بيؾ كاش قصتؾ؟ عبله قاعدا في ىاذ
الشجرة كينيـ أىمؾ؟اىبطي ك حكيمي.قاتؿ:ما نقدرش نيبط حتى تعطيني الماف.قاليا:عميؾ
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
الماف ك مف سيدنا رسكؿ اهلل ما ناذيؾ  :ىبطت لكنجة ،كقعد األمير يشكؼ في لكنجة
كيتأمؿ في زينيا كشعرىا الطكيؿ .ك حكاتمك قصتيا كمف باعد قاليا :ياال تركحي معايا
لمقصر .كقاليا  :ما ني حنغصبؾ عمى حتى شي ،كعد مني ما يصيبؾ حتى شي ،راحت
لكنجة مع األمير كسكنت مع أىمك في القصر كعادكا أىمك يتغامزك عمييا كي عادت ببل
إيديف كيعايرك فييا ،ككانت تبكي كتطمب مف ربي أنيا ترجع كي بكرم .كفي ليمة مف قدرة
ربي جاك زكج حمامات بيض كجابكليا إيدييا ككي قربتميـ لكنجة رجعكا إيدييا كيما بكرم،
كفرح األمير كتزكجيا ك عاشت لكنجة مع األمير.
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
حكػػايػػػات األغػػػكاؿ (الغػػػيػػػالف)

.IV

 -00حكػايػػػة :اسميميع النػػػدل (ابف الزركيػػػؿ)

1

كايف كاحد الراجؿ عندك زكج 2اذرارم ،ككاحد العاـ ما صبتش النك كماناضش

3

لحشيش ،كقاؿ ليمك :4أنا اركح نشكؼ 5لعؿ نمقى 6ببلصة 7فييا لخضار كالماء ،كخرج
يمشي يمشي حتاف 8كصؿ لببلد فييا غكلة كي تشكؼ لعباد تخضر الضاية ،رجع ىذاؾ
الراجؿ ليمك كقاليـ :راني القيت ببلصة مميحة فييا العشب كالماء يالو نرحمك لييا ،كقاؿ
لمرتك 9عمى ىذيؾ الغكلة قاتمك مرتك :كي عادت فييا الغكلة مانركحكلياش ،قاليا راجميا:
10

الزـ

11

انركحك ماعندنا ماراح انديرك

كىزك اركاحيـ كرحمكليا ،كجاتك ىاذيؾ الغكلة كقاتمك:
12

راني خالتؾ كراني كؿ ليمة انجي جايبتمؾ

لعشا ككي تقكؿ الكمبة انتاعؾ :ىب تقكؿ

القصعة كب ،راح ىذاؾ الراجؿ اذبح كمبتك ،كفي الميمة لخرل جات الغكلة كقاتمك :جبتمؾ
لعشا ككي قالت النعجة :بع قالت القصعة قع ،ككؿ ليمة تجيو كتقكلك عمى حاجة حتاف
قضى عمى كؿ حكايجك كما خبلتمك حتى حاجة ،كلغدكا جاتيـ كقاتميـ :ىاتك كالتكـ

13

ندييـ

يقرك في الجامع ،قالت لم ار لراجميا :أنا ما نعطيش كالتي ،قاليا راجميا :نعطكىا لكبير
14

كنخمك
16

راه

الصغير ،كادات ىذاؾ الكبير كراحت اكبلتك ،كلغدكا جات كقالت لمم ار :15بف اختى

ظيرك يكجع فيو ،ركحي

17

18

احطبي لحطب كجيبي

19

الماء باش
21

الستار ،دارت لم ار كيما قاتميا الغكلة ككي طمت عمييا مف قعرة
23

كجابت رزامة العكد

نمسدك ،كاديرم
22

الستار لقاتيا

20

تاكؿ فيو،

كقمطتيا كقاتميا لمغكلة :ىاكي ياخالتي شديمي كلدم انركح نحطب
24

كانجي ،كىزت كلدىا كىربت ،ككي كممت الغكلة مف ماكمة

الراجؿ ىزت ىذيؾ الرزامة

المقمطة باش تاكميا كعادت اتقكؿ :أبيؾ اغدايا كامؾ أعشايا كانت نصمر بيؾ كاليا ،ككؿ
1

-2

-3

-5

-4

-6

-7
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ما دخمك في فميا كتعضك ايطيحك سنييا حتاف

25

27

طاحك قع ،26ككي حمت

القماطة القاتيا

رزامة ،كراحت تجرم كراء لم ار ككي عادت 1اقريب تكصؿ لمم ار لقات لم ار حنش 2قاتمك :اربي
منعني راىا الغكلة باش تاكمني ،قاليا الحنش :كاف احمارت عيني ككقؼ سمسكلي ىذا
سعدم كسعدؾ ،كاذا ما حمارتش عيني كما كقفش سمسكلي ىذا كبي ككبؾ ،ككي لحقت
الغكلة ،أحمارت عينك كاكقؼ سمسكلك كقاتمك الغكلة :بنتي راىا عندؾ ،قاليا ىك :ماىيش
عندم ،ردت عميو الغكلة :راىا عندؾ ،قاليا الحنش :ابعدم ما تبعدم ابعدم ما تبعدم،
مابعدتش ضربيا كقتميا كقاؿ لممرا :كيما سمكتؾ الزـ تزكجني ،كازكجيا ،كسمات بف راجميا
4

لكؿ أحمد الجايح ،كجابت طفؿ آخر سماتك :ابف الزركيؿ ،ككي 3كبر كلد راجميا لكؿ حبت
تقتمك ،باش ما يجيياش جايح 5كيما أبيك ،ككي سمعيا كلد الحنش المي 6كاف يسمع ياسر
10

حتى سمكه اسميميع الندل ،قاؿ :الزـ 8ما نخميياش 9تقتمك ،كراحت أميـ لمحنش
11

ركح اقتمك ،قاليا لحنش :كيفاه

كقاتمك:

انديرلك ،قاتمك :ركح خش في غ اررة التمر ككي يجي باش

ينح ألدغك يمكت ،كاسمعيـ اسميميع الندل كجاء أحمد الجايح لمك قاليا :أما نحيمي
التمر ،قاتمك أمك :ركح نح كحدؾ ،ككي ناض
15

نحمؾ أنا ،ككي جاء باش ينح القى
17

قالكا الحنش :انحكس

7

عمى كاش

18

13

ينح قالك اسميميع الندل :اسنى

14

ما تنحش
16

أبيك في غ اررة التمر قالك :أبي كاش راؾ ادير
كحدة رطبة ،كامبعد
20

نخشمك ذرؾ؟ قاتمك :ركح خشمك في الشككة

19

12

ىنام؟

ارجع لحنش لمرتك كقاليا :كيف

ككي يجي يصب الحميب ألدغك ،ككي قاؿ

أحمد الجايح ألمك :يا اما أعطيني لحميب ،قاتمك :ركح كحدؾ ،ككي سمعيـ اسميميع الندل
قالك :أقعد ما تركحش انركح ان صبمؾ أنا ،ككي اجا يصب القا أبيك الحنش في الشككة سكلك:
21

أبي الحنش كاش راؾ ادير
1

-2

-3

23

ىنام22؟ قالك :انحكس
- 4

-6

-5

عمى الزبدة ،كارجع لمرتك كسكليا:24
-7

-8

-9

عادت:أصبحت .حنش:ثعبان .كً:لما .حبت:أرادت .جاٌح:ساذج .اللً:الذيٌ .اسر:كثٌر .الزمٌ:جب .نخلٌهاش:ال-07
-06
-05
-04
-03
- 02
-00
-01
أتركها .حنش:ثعبان .كٌفاه:كٌؾ .نحٌلً:أنزعًلً .ناض:نهض .اسنى:إنتظر .القى:وجد .ادٌر:تفعل .انحوس:

-09
-08
أبحث .كاش:أي .امبعد:بعدقلٌل.

-22
-20
-21
الشكوة:كٌسٌصنعمنجلدالماعزأوالؽنموٌدبػوٌستعملفًخضالحلٌب .ادٌر:تفعل .هناي:هنا.
-28
-27
-26
-25
-24
-23
انحوس:أبحث .سولها:سألها .وٌن:أٌن .ذرك:اآلن .باش:لكً .حبس:توقؾ.
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25

كيف

27

انخشمك ذرؾ 26؟ قاتمك :ركح ادخمك في القربة ككي يجي باش

يصب الماء ألدغك،

ككي عطش أحمد الجايح قاليا لمك :يا أما صبيمي الماء ،قاتمك :اركح صب كحدؾ ،ككي
28

جاء باش يصب الماء قالك خكه :حبس

انصبمؾ أنا ،ككي اجا باش يصب القا الحنش

سكلك :كاش ادير ىنام؟ قالك الحنش :راني نتبرد برؾ ،1كامبعد 2قالت الم ار لمحنش :أركاح
انممدؾ 3في طبة 4كنقكلك ركح اغسميا ككي يجي يغسؿ فييا ألدغك يمكت ،كاسمعيا
اسميميع الندل ككي قالت لم ار بنيا أحمد الجايح :أركاح ىز ىاذم الطبة أغسميا في البير
9

ككي جا باش 5ييزىا قالك اسميميع الندل :حط 6نيزىا أنا كنغسميا كاداه 7لمبير كالقا 8احذاه

ذرارم يمعبك ،قاليـ :أركاحك أركاحك أعطكىا ضربة ضربة لياذ الطبة ككي جاك اذرارم
كضربكه حتاف طرفكه قرضة قرضة ،10الحيـ
12

كخكه المك ،ككي سكالتك

13

كقاتمك :كيف
15

عارؼ ،كراحت ليذاؾ البير كالقاتك
19

لمدار كطيب لعشا كدارت

11

بنيا اسميميع الندل في البير كارجع ىك

راه ابيؾ الحنش؟ قاليا اسميميع الندل :مانيش
16

مقرض

17

قرض

18

قرض ،كجابت

قرضات كارجعت
20

قرضات مف لحنش قداـ أحمد الجايح ككي شافيا
21

الندل دار ركحك شرؽ ،كقاليا :اما جيبيمي

22

الماء ،ككي تركح باش

14

اسميميع

اتجيبمك ادكر القصعة

كيدير قرضات الحنش قداميا ،ككي تاكميـ أمك تشرؽ حتى ىي كتقكليـ :أعطكني الماء
23

مايعطكىاش حتاف

24

تمكت ،كيركح ىك كخكه يقكلك :يالو نمشك ككي تفرؽ لمريرة
25

ككي تفرقت راح كؿ كاحد في طريؽ ،كىذاؾ اسميميع الندل يمقى

انتفارقك،
26

جماعة يطيمك

فيو،

كىذاؾ أحمد الجايح يمقى راجؿ يتعبك ،كىاذ الراجؿ عندك خمس ذرارم كأمك كعاد يقكؿ :كؿ
يكـ ركح اجيب لكالتي فرخ فرخ ،كأما ىزىا عمى ظيرؾ كاسرح بالغنـ ،كيركح زماف في زماف،
27

كعاكد
1

اتبلقى أحمد الجايح بخكه اسميميع الندل كيقكلك عمى الراجؿ المي متعبك كيقكلك
-2

- 3

-4

-6

-5

-7

-8

-9

-01



برك:فقط .امبعد:بعدقلٌل .انلمدلك:ألؾلك .باش:كً طبة:قطعةقماش حط:ضع .اداه:أخذه .القا:وجد .حذاه:بقربه.-07
-06
-05
-04
-03
-02
-00
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-25
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القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
اسميميع الندل :يالو نتبادلك أنت تركح لمجماعة الي كنت أنا عندىا كأنا أنركح لمراجؿ المي
28

كنت عندك ،كتبادلك المبسة

كراح اسميميع الندل ليذاؾ ،29الراجؿ المي

31

كعاد كي يقكلك ركح جيب

30

32

لكالتي

33

لفركخة يجيب في نيار لكؿ
34

كيعطييـ كاحد كاحد كالطفؿ الخامس يعطيو العقرب ككي يعكد

كاف عندك خكه،

ربعة فركخ كعقرب

يمعب بييا تمدغك كيمكت،

كغدكا يركح يجيب ثبلث فركخ كعقرب حتاف 1يمكت الطفؿ الرابع ،ككيما ىاؾ حتاف قتمك
كالتك قع ،2كأـ الراجؿ ييزىا عمى ظيرك ككي يبعدكا عمى دار بنيا يقكليا ىزيني ،ككاحد
النيار أطمؽ الجدياف كقاؿ لنساكيف ذاؾ الراجؿ :راىـ الجدياف اطمقك أركاحك اقبضكىـ ،ككي
يخرجك النساكيف يركح ىك يخنؽ لعجكز ،كيدىف الدقيؽ باسمف كيحطك في حجرىا ككي يجك
النساكيف كيمقكىا ماتت ،يقميا راىا 3جات تسرؽ في البسيسة 4كماتت ،كراح لمراجؿ قالك :راىا
كايف كاحد الضايا 5فييا الكبل كالماء تاكؿ منيا لغنـ كتعكد كسر كعكر كسر كعكر حتاف
تشبع ،يقكلك ىذاؾ الراجؿ ركح ادم 6لغنـ تفمى 7فييا ،ككي يدييا يكسرىا كيعكرىا ،ككي
10

يرجع يقكلك :كيف 8راىا لغنـ؟ يقكلك ىك :راىا تكسرت كتعكرت ،كيزيد 9طفؿ لذاؾ
11

كسماه الربيعي ،ككاف عندك عمكش

الراجؿ

اصغير مسميو الربيعي ،ككي قاؿ الراجؿ :سميميع

الندل ركح اذبح الربيعي (العمكش) راح ذبح كلدك الربيعي ،ككي قالك :عبله12؟ قالك :ياؾ
13

قكتمي انت ركح أذبح الربيعي ،كراح الراجؿ اتفاىـ ىك كمرتك
14

كارنقدكه أحذانا

15

ككي ندزؾ

دزيو يطيح في الكاد ،كي سمعيـ اسميميع الندل كراح معاىـ

ككي راحك لمكاد كارقدت لم ار بدؿ ببلصتك
18

الراجؿ الصباح كالقاه

كقاليا :انركحك أنا كياؾ لمكاد

كرقد بيناتيـ ككي ُّ
دزك دز لمرا ،ككي ناض

16

حي قالك :ربي كاش

19

17

نعطيؾ كركح خميني20؟ قالك اسميميع الندل:
21

أعطيني سير مف راسؾ لقدمؾ كنخميؾ كنحمك الراجؿ سير مف راسك لقدمك كلكاه

اسميميع

الندل عمى عكاز كراح ،كىك يمشي القا جماعة عندىـ سمكقية قاليـ :راىا سمكقيتكـ عينيا
1

- 2

- 3

- 4

5

-6

- 7

-8
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-05
-04
-03
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-00
- 01
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-22
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-21
-09
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في عكازم ،قالكلك :سمكقيتنا مربية ما ادير كالك ،ككي رقدك راح لكل سير العكاز في رقبة
السمكقية ككي ناضك في الصباح قاليـ :شكفك
23

اركح إدييا

22

ياؾ قمتمكـ راىا عينيا في عكازم ،قالكلك:

كركح ،كاداىا كراح يمشي القا جماعة أخرل عندىا كبش ،قاليـ :كبشكـ عينك

في سمكقيتي ،قالكلك :كالك ،ككي رقدك راح اقتؿ السمكقية كعمقيا في قركف الكبش ،ككي
24

ناضك

في الصباح قاليـ :ياؾ قكلتمكـ راىا عينك في سمكقيتي ،قالكلك :اركح ادم 1الكبش

كركح ،كراح يمشي يمشي القا 2ناس عندىـ كصيفة 3قاليـ :راىا لكصيفة انتاعكـ عينيا في
كبشي ،ككي رقدك راح ذبح الكبش كمرمدك 4في الرماد كدار مصارينك 5في حجر لكصيفة،
ككي ناضك في الصباح قاليـ :ياؾ قكلتقكـ راىا لكصيفة انتاعكـ عينيا في كبشي ،قالكلك:
اركح ادم لكصيفة كركح ،كيكمؿ طريقك يمقى جماعة عندىـ عكدة ،يقكليـ :راىا عكدتكـ
عينيا في الكصيفة انتاعي ،ككي يرقدك ييز لكصيفة كيربطيا في رجؿ العكدة ككي ينكضك
الصباح يمقاكىا ماتت كيقكليـ :ياؾ قكلتمكـ رىا عكدتكـ عينيا في الكصيفة انتاعي ،يقكلكلك:
ركح ادم العكدة كاركح ،كيركح يمشي يمقى جماعة يدفنك في عجكز ،يقكليـ :ىاكـ ىذ العكدة
كعطكني ىذيؾ العجكز كعطاكىالك ،كراح قعدىا في لرض ،كحط 6قداميا لعقيؽ 7كعيط

8

لبناكيت :أركاحك يا بناكيت راىا أما تبيعمكـ لعقيؽ ككي يجاك كسكلكىا 9كمسكىا طاحت عاد
يعيط :ياناس ابناكيتكـ قتمكلي أما ،كيقكلكلك أىؿ لبناكيت :أدم إلى قتمتؾ أمؾ كركح.

1

- 2

-3

-4

-5

-6

-7

ادي:خذ .القا:وجد .وصٌفة:خادمةسوداء .مرمدو:حركه .مصارٌن:أمعاء .حط:وضع .لعقٌق:حبمنزجاجأوؼٌرهٌثقب- 9
-8
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 -04حكػايػػػة :النجػػػة بنػػػت السمطػػػاف
قالؾ كايف كاحد السمطاف عند بنتك اسميا النجة ،ككايف كلد عميا اسمك :عريكة
اطكؿ ماجاش ،كجاك لبناكيت
يحكس يتزكج بييا ،ككاحد النيار سافر عريكة ،كراحت لياـ ،ك ٌ

1

يمعبك قاتميـ خالة النجة :اركاحكا يا بناكيت ركحك أحطبك ،راحت النجة ألميا قاتميا :يا أما
انركح مع البناكيت نحطب ،قاتميا أميا ركحي كماطكليش ،ككي جاك يحطبك لقات النجة

ممزـ 2كداتكا مع حزمتيا ،كعادت منيف تجي باش تيزىا اطيحميا 3كقالت لبناكيت استنكني،4
استنكني ،كقعدكا كيما ىاؾ حتاف 5طاح الميؿ ،قالكليا :احنا انركحكا كىي ماحبتش تنح

6

الممزـ ،راحك كخبلكىا 7ىي ك الخادـ انتاعيا ،كتحكؿ ىذاؾ الممزـ لغكؿ ،كقاليا ذرؾ ناكمؾ
اداما عطيتنيش العاىد كقكتيمي النيار المي نجيؾ فيو راكي اتجينى قاتمك النجة ماعميو ،كيف
انيار تجيني؟ قاليا :انيار الي يككف النيار طش كرش راني نجييؾ كراحت النجة ألميا
كفي نيار طش كرش 8جاىا الغكؿ كقاليا :النجة مديمى اقبيص قاتمك النجة :ايمدلؾ أبي:
قاليا الغكؿ :يكبيو يكبيو ،كالعمي يعميو ،قاتمكا تمدلؾ اما :قاليا يكمييا يكمييا كالعمي
يعمييا ،قاتمك يمدلؾ خكيا قاليا :يحكيو يخكيو كالعمي يعميو ،قاتمك :نمدلؾ خالتي قاليا:
يخمييا يخمييا كالعمي يعمييا  ،ماال قاتميا أميا ركحي أركبي فكؽ ظير الخادـ كعطيو
لقبيص ،ككي عادت اتمدلك النجة في القبيص عادت خايفة منكا عاد يقكليا الغكؿ :ايدتؾ
01

طكيمة كايديتي قصيرة ،ككي قربت منك ساط

9

عمييا كقاليا :أكؼ ركحي لبالد لغكاؿ

كاليكاؿ ،كراحت لبالد لغكاؿ كليكاؿ ،كعادك يقكلكىميا ذرؾ يجي عريكة كايدرينا حالة عمييا،
11

راحكا جابك حم ىاره

كعمقكفييا راس كبش ،كردمكىـ ،كقػالك كي يجي عريكة انقكلكلك راىا

-5

 -1لبيناكيت :البنات -0 .ممزـ :عمكد حيد -3 .اطيحميا :يسقط ليا -4 .استنكني :انتظركني.
تنزع -7 .خبلكىا :ترككىا -8 .طش كرش :يكـ ممطر شديد البركدة -9 .ايديتؾ :ىي يد ًؾ -02 .ساط :نفخ في كجييا -00 .ىي
عبارة عف ثبلثة عصي تربط مف أعمى كتعمؽ فييا قربة يصنع فييا الحميب -00 .مطرؽ :عقد مف المؤلؤ -03 .العقيؽ:
المؤلؤ.

-04

الزقاؽ :الشارع.

-05

ردمدكا :نكع مف الغناء.

-06

احميمؾ :نكع مف الكعيد.
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-6

حتاف :إلى أف.

تنح:
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ماتت ،ككي اجا عريكة قالكلك راىا ماتت .ككحد النيار جات كاحد العجكز كجابت مطرؽ

12

16

يا

كفرقت لعقيؽ

13

14

المي فيو عمى البناكيت كقاتميـ ركحك لمزقاؽ

كريمدكا

15

كقكلك :احميمؾ

عريكة دفنك الكبش محمر ،النجة بنت السمطاف اداىا الغكؿ ،كدار البناكيت كيما قاتميـ
لعجكز ،ككي سمعيـ عريكة قاليـ :كاش راكـ اتقكلك؟ احكاك البناكيت كاش ص ار لالنجة
كقالكلكا بمي اداىا الغكؿ ،جاب عريكة ىد ا 1زغيغ 2كاركب فكؽ ناقة بيضاء كالمي يتمقاه
يسكلك كيقكلك :ماعقبتش عميؾ النجة بنت السمطاف ،المكؿ قالك :عقبت عميا لييا عاـ،
كالثاني قالك :عقبت عميا لييا شير ،كالثالث :قالك :عقبت عميا لييا يكـ ،كالرابع قالك :ىذا
كيف عقبت عميا ،كتبع جرتيا لقاىا احذا الكاد تغسؿ في الصكؼ ىي كالخادـ انتاعيا ،اطمع
فكؽ الشجرة كالحميـ صباطك ،3ككي شفاتكا الخادـ ،قاتميا لالنجة :تقكؿ صباط سيدم
عريكة يا اللة ،قاتميا النجة :ياحسرة ،كيف راه سيدم عريكة ككيف راىا ببلدك ،زاد الحميـ
محزمتكا ،قاتميا الخادـ :تقكؿ محزمة سيدم عريكة يا اللة ،قاتميا النجة :ياحسرة ،كيف راه
سيدم عريكة ككيف راىا ببلدك ،كقعد كيما ىاؾ حتى نقز 4في حجكرىـ ،عادكا خايفيف كيف
يدسكه 5عمى الغكؿ ،داركه في القربة كارجعكا لمغكؿ كنسكلكه ،أبي الغكؿ :كاش نيي نكمكـ؟
قاليـ الغكؿ :كاف لقيتك الدار شيبة رانا انسفكا 6في الدقيؽ ككاف لقيتك الدار حمراء رانا
نصقعك 7في القمؿ ككاف لقيتك الدار كحبل 8رانا ارقكد كنكمنا بالعاـ ،كىاد الغكؿ عندك ثبلث
بنات دايرىـ في حفرات في دارك ،جابت النجة شكية حنة كركنتيا كدرتيا ليـ كنسات كحدة
منيـ ،ككي رقدكا الغكؿ كبناكيتك ما عدا الثبلثة ىربت النجة كالخادـ كعريكة ،فاقت بييـ
بنت الغكؿ عادت تنكض 9في ابييا كتقكلك :يا ابي راىا النجة ىربت ،راىا النجة ىربت
10

حتاف فاؽ ابييا كاجرل في عقاب النجة كعريكة كالخادـ ،ككؿ ما يقرب منيـ يمكحمك
11

شكية
1

عريكة

الزغيغ يميي فيو ،كيعكد يقكؿ الغكؿ :تراب ببلدم ما نجميو حتاف بعدك عميو ،ككي
-2

-3

-4

- 6

-5

-7

هدا:الكثٌر .زؼٌػ:اللؤلؤ .صباطو:حذاءه .نقز:قفزٌ .دسوهٌ:خبئونه .انسفوا:أكل .نصقعوا:نقتلواالقملبوضعهبٌنظفري-03
-02
-00
-01
-9
-8
االبهامٌنوالضطعلٌه .كحال:سوداء .تنوض:توقظٌ .لوحلوٌ:رمًله .شوٌة:قلٌلٌ .سرطكٌ:لتهمك .ؼدات:ضاعت.
-04
سلوقٌة:نوعمنالكالبٌكونللصٌد.
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عرؼ ركحكا بمي ما عادش يمحقيـ دعا عمى عريكة كقاؿ :ركح يا عريكة يقصفمؾ الجنحيف
00

كيقصفمؾ الذرعيف كتعقب بيف حبميف ،كتفكت عمى طيريف يسرطؾ

كاحد منيـ ،ككي اجا

عريكة يمشي طارك جنحيف برنكسكا كتقصفػ ػكا ذارعيو كعقب عمى حبميف كجاكه طيريف
13

سرطػ ػػك كاحد منيـ ،كابقات النجة ىي كالخادـ كراح زماف في زماف غػػدات
14

كالنجػػػة عادت سمكقية

الخػ ػػادـ

عايشة مع الكبلب ،كعاد يجييا ىاذاؾ الطير المي اسرط عريكة

كيقكليا :النجة بنت السمطاف كاش اعشاؾ البارح؟ تقكلك ىي :عشايا النخالة ،كارقاد
0

الخكالؼ ، 1كتسكلك النجة :عريكة عريكة كاش عشاؾ البارح؟ يقكليا ىك :عشايا زؽ

الطيكر بايت يدكر بايت نكمي سارح ،ككؿ ليمة كيما ىاؾ ،كسمعيـ مكال لكبلب كراح لمدبار
كقالك دبر عميا كاش انديرليـ ،قالك الدبار :ركح اذبح بعير كقرضك 3كانشرك في الجبؿ ككي
يجي ىذاؾ الطير باش ياكؿ ،قكلك :يا طير حط كاش رافد ،كادار كيما قالكا الدبار ،ككي
حط الطير خرج منك عريكة ،كقاليـ زكجكني ىاذؾ السمكقية ،قالك كيفاش راجؿ يزكج
اسمكقية؟ قاليـ زكجكىا لي ىي ،كانيار إلي ازكجيا قاليا :يا سمكقية نحي جمدؾ كتحكلت
السمكقية لالنجة بنت السمطاف ،ككي شافك جارك قاليـ :حتى أنا زكجكني اسمكقية ،زكجك لي
اسمكقية كانيار العرس قاليا :يا سمكقية نحي جمدؾ ىرت 4فيو ،كابقى كيما ىاؾ حتى
عضاتك كقتبلتك كعاش عريكة مع النجة الباس عمييـ.

1

-2

-3

-4

-الخوالؾ:مكونمنمكونــاتالخٌمــــــةوهوالمكـــانالخلــفـــًللخٌمـــة .زق:فضــالتالطٌـور .قرضـو:تقطٌـع .هرت:نبحت.
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 -00حكػايػػػة :خاللػػػة خضػػػرة
قالؾ كاحد لمرأة جابت طفمة كي عيف الشمس ،أماال حمزة مف بنتيا دارتيا 1تحت
القربة 2كقطاتيا 3كقالت :يا اللة الشمس أنا خير كاال بنتي ،قالتميا :أنا زينة كأنتي زينة كالي
تحت القربة خير منا أي ىك ٍؿ ،دارتيا في حفرة المطحنة كقطاتيا بالرقعة 4كقالت :يا اللة الشمس
أنا خير كاال بنتي ،قالتميا :أنا زينة كأنتي زينة كالي تحت الرقعة خير منا أي ىك ٍؿ ،دارتيا في
الخالفة 5أنتاع البيت كقطاتيا كقالت :يا اللة الشمس أنا خير كاال بنتي ،قالتميا :أنا زينة
كأنتي زينة كالي في الخالفة خير منا أكؿ ،أماال أعطاتيا الخيط أنتاع الكبة 6كقالتميا :أمشي
كيف حد بيؾ الخيط حدم ،أبدات أتحؿ في الخيط حتى درقت 7الطفمة ،أماال قطعت الخيط
ىممت 8الطفمة عمى البيكت ككي تعبت مف المشي قعدت تحت شجرة ،جاء كاحد الراجؿ
صىي ٍد في الصحراء ألقاىا تحت الشجرة أداىا ألقصر ألي يسكف فيو ىك كخاكتك ككاف عندىـ
إً ٍي ى

قطة أتعس في الدار ،قالميا :أقعدم أنتي كالقطة كنسييا كتكنسؾ كحنا 9أنركحكا أنصيدك
10

كانجكا ،أماال ذيؾ القطة قالت لمطفمة :نعطيؾ العاىد كاف ناكؿ عميؾ حاجة

زايدة كالطفمة

ثاني أعطاتيا العاىد بمي ماتاكؿ عمييا حاجة زايدة ،أماال كاحد النيار جات الطفمة تكنس
12

في الدار ألقات حبة لببلبي

11

لحتيا في فميا ككانت القطة أتعس فييا كي شافتيا قالتميا:

ياؾ أعطيتيني العاىد ماتاكمي عميا حاجة زايدة ،قالتميا :راني نسيت ككميتيا ،قالتميا :أماال
13

أنركح أنكبمؾ

14

الماء عمى النار باش ماتمقايش

باش أطيبي العشاء ،طفتميا النار مالقات
15

الطفمة كاش أدير أماال طمعت لمسطح كطمت شافت النار مف بعيد تبقص

قالت أنركح

أنجيب قبص أنشعؿ بيو النار باه أنطيب العشاء كي راحت دمت تمشي تمشي حتى كصمت
أليذيؾ النار ألقات عمييا غكؿ أيطيب في عشاه قاتمك :جيتؾ بجاه ربي كانت تاكمني قاليا:
خبلص كي كجيتيمي أربي ماناكمكش ،قاتمك :أعطيني قبص باه أنشعؿ بيو النار أعطاىا
1

3

2

4

 دارتها:وضعتها - .القربة:مصنوعةمنجلدالماعزٌوضعفٌهاالماءفًفصلالصٌؾ - .قطاتها:ؼطتها -  .الرقعة:قطعةالقماش01
9
8
7
6
5
توضعتحتأداةالطحن - .الخالفة:مكانصؽٌرٌقعخلؾالخٌمة - .الكبة - :درقت:إختفت - .هملت:ضاعت - .وحنا:نحن - .حاجة:
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04
03
02
00
شًء- .تكنس:تنظؾ- .لبالبً:نوعمنالمكسرات- .أنكبلك:أفرغ- .متلقاٌش:التجدي- .تبقص:تلمع .
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قبص كقاليا :ىرٍي ًحي أ ٍىنىب ىرٍد عميؾ المعمـ 1أنتاع الحديد في النار سبع خطرات قاتمك :دير،

حطميا سبع لسعات 2بالمعمـ مف كتفيا حتى لكراعيا كقاليا :أعطيني العاىد كي أنجيؾ لمدار

راكي ٍت ىحًم ًيمي 3الباب كأال تخرجيمي صبعؾ مف الباب أنمص منك الدـ ،قاتمك :قابمة 4غير
أعطيني القبص ،أماال أعطاىا القبص كراحت لدار طيبة العشاء كحطتميـ عشاىـ كىي

ماكبلتش كي قالكليا :كاش بيؾ ،قالتميـ :مريضة ،كغدكا في الصباح جاء الغكؿ بعد ألي
راحك الذرارم لمصيد قاليا :حميمي الباب كأال أعطيني صبعؾ أنمص منك الدـ ،كدمت الطفمة
ىذقاؾ 5حتى كاالت ضعيفة كمريضة كمعاش تاكؿ قالكليا :كاش بيؾ كانؾ مريضة أنداككؾ،
أماال حكاتميـ قصتيا مع القطة كالغكؿ كتمكا ( قتمكا) القطة كقالكليا :قدكا كي إيجي الغكؿ
نحفرك حفرة كنديرك فييا النار كنغطكىا كي إطبطب 6الباب راه إطيح 7في الحفرة كيمكت،
كي جاء النيار جاء ذاؾ الغكؿ كطبطب الباب كقاليا :خرجيممي صبعؾ أنمص منك الدـ،
طاح في الحفرة إلي فييا النار كحرؽ.
كفي كاحد النيار جات الطفمة تمشط في شعرىا دخمتميا سنة 8مف المشط في راسيا
10

داخت 9كي جاك الذرارم ألقاك الطفمة دايخة حطكىا فكؽ الناقة ككانت ىذيؾ الناقة أىتٍفى ٍر

،

فرت ذيؾ الناقة كحطت حذا دار كحد العجكز كانت ساكنة بعيد شكية عبل الصمات كحطتيا

الناقة في فـ باب البيت كي خرجت العجكز ألقات الطفمة محطكطة

11

في فـ دارىا قمبتيا

السنة نحتيا مف راسيا كداكتيا كركبتيا فكؽ
كفتشتيا كي جات تفتش في راسيا ألقات ىذيؾ ى
الناقة رجعت الطفمة لدار كفرحكا الذرارم بييا.

2

1

المعلم:أداةتكونعلىشكلما  توضعفًوسطالنارعندماتحمرتوضعفوقجلدالحٌوانلتتركأثراٌشبهالعالمة- .لسعات:آثارالحرٌق.9
8
7
6
5
4
3
تحلٌلً:تفتحًلً- .قابلة:موافقة- .هذقاك:علىتلكالحال- .إطبطبٌ:دق- .إطٌحٌ:سقط- .سنة:قطعةمنالمشط- .داخت:أؼمً00
01
علٌها- .تفر:تطٌر -محطوطة:موضوعة.
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 -06حكػايػػػة :شػػػػػمػػػسػػػػػػػو
شمسو طفمة زينة ماتت أميا كخالتيا ،زكج بييا م ار أخرل كىاذ لم ار جابت طفمة
خايبة ،1كبركا لخكتات مع بعضاتيـ كشمسة زادت زيف عمى زيف إلي كانت فيو كال إلي
يشكفيا يتمناىا ليو ،حمزت 2منيا مرت بييا كقالت :الزـ نبعدىا مف دارم ،كفي الغدك
طيبتميا رقعة 3فطير كرقعة لحـ ،كقالت لكصيؼ : 4أدييا كحمميا شعرىا في السدرايو5كخمييا،
راحت شمسة مع لكصيؼ ببل ما ىي عارؼ كاش يستنى فييا ،دار لكصيؼ كاش أمرتكا لم ار
كعمؽ شعر شمسة في السدراية كرجع .بقات شمسة كحدىا في ذيؾ لغابة كشعرىا في
السدرايو ما ىي عارفة كيفاه تحمكا كفي نيار مف النيرات جات أرنب كجراىا 6فايتيف عمييا
ماال قاتميا :كؿ ما تسمكي ظفيرة نعطيؾ عظـ كفطيرة كبدات األرنب تسمؾ كتقكؿ :نسمؾ
بظفيرتي كشفيرتي نسمؾ بظفيرتي كشفيرتي حتاف سمكتميا شعرىا كامؿ كداك لحـ كلفطير
كراحكا ،كراحت شمسة تمشي بر تخميو كبر تعمرك حتاف كصمت لدار عايشيف فييا سبع
قكاؿ ، 1عاشت الطفمة في ذيؾ الدار ببل ما عرفكىا لقكاؿ بمي راىا عايش معيـ عادت كؿ
يكـ بعد ما يخرجكا طيبميـ كتقضيميـ كمبعد تدرؽ 8عمييـ ،كىما كانكا كؿ ليمو يركح كاحد
يطيب لعشا كي يجي يمقى لعشا طايب يسكت كميحكيش 9لصحابكا حتاف كصؿ يكـ السابع
فييـ قاليـ :راني لقيت لعشا طايب أماال نطقكا صحابكا لخريف كقالكا :حتى حنايا رانا في
نيارنا لقينا لعشا طايب ،قالكا لقكال الزـ نعرفكا كشككف لي راه يطيبمنا كيقضينا كؿ ليمة ،قعدكا
لقكال في دارىـ حتاف جاءت شمسة تقضي كيما مكالؼ تحسابيـ خرجكا ،جاكىا كقالكليا
ياتعكدم أختنا ياتخيرم كاحد منا تزكجيو قاتميـ :ديركني أختكـ كفي كحد الكقت كانت
شمسة رايح طيب مالقتش باش تشعؿ النار خرجت مف الدار كشافت مف بعيد قكؿ مشعؿ
10

نار راحت ليو كخطفت مف عندك قبس
1

نتاع نار نط11عمييا لقكؿ ككبلليا صبعيا راحت
 3

2

4

5

خاٌبة:منخابٌخٌببمعنًالقبخاواالنسانقبٌحالوجه -حمزت:ؼارت  -رقعة:حزمة- ،لوصٌؾ:العبدالخادماألسود- ،السدراٌه:01
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شجرة- ،جراها:صؽاراالرنب -قوال:منالؽولألنأهلالمنطقةٌنطقونالؽٌنقافا -تدرق:تختفً- ،مٌحكٌش:الٌبوخبشء- ،قبس:
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عــودنار- ،نط:قـفـــز -تهــسوتــرق:نقصوزنــهـا- ،برات:شفٌت.
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شمسة كىي تمشي كدـ يقطر مف صبعيا كاألرنب كراىا تردـ فيو ،مشات الطفمة حتاف
قريب تكصؿ لدار عثرت كقالت :لعما في لرنب  .قاتميا لرنب :نستر فيؾ عمى القكؿ باش
ما يجيكش ماال درؾ نركح نبحث كاش ردمت ،كفي الغدك شـ القكؿ الدـ كجاىا قاليا:
أعرفيني عمى كاش راكب ،قاتمك :راكب عمى عكدة  ،قاليا  :مدم صبعؾ النط ليؾ  .تمدلك
صبعيا يرضع الدـ كيركح  ،كعاد كؿ يكـ كيما ىاؾ حتاف حسكا بيا خاكتيا بمي راىا تيس
12

كترؽ

قالكليا :كاش بيؾ ،قاتميـ :راه لقكؿ كؿ يكـ يجي يرضع الدـ مف صبعي كيركح،

ماال حفركا لقكاال خاكتيا حفرة قداـ الباب كقالكليا  :كي يجي كيقكلؾ أعطيني نرضع مف
صبعؾ الدـ كال نط ليؾ قكلكا نط ،جا القكؿ كيما مكالؼ كقاليا  :ىاتي صبعؾ كال نط ليؾ ،
13

قاتمكا  :نط ،نط القكؿ كطاح في الحفرة كردمكه لقكؿ خاكتيا كبعد األياـ برات
كىزت صحتيا كرجعت تقضي كطيب لخاكتيا كيما عكيدىا.
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ش
الحنػػػى ٍ
 -01حكػايػػػة :ىع ٍي ى
شػػػ هة ًبنػػػى ٍت ى
كايف سبع بنات كأميـ كعندىـ كمبة ،كنيار مف النيرات راحت أميـ لمحج كقعدكا
لبنات مع الكمبة ،كبعد كقت جاءت الغكلة لبنات ككانت عارؼ بمي راىـ كحدىـ خبطت

1

لغكلة في الباب كتبدأ تقكؿ 2لبنات  :افتحكا الباب أنا أمكـ راني رجعت مف الحج .كتبدأ
تشكر كتعاكد الغكلة في البنات كتقكليـ (:ربي يبارؾ عندم سبع بنات حاذقيف ،)3تركح
لكبيرة باش 4تفتح الباب ماال تبدأ الكمبة تنبح (ىك-ىك-ىك) كتقكليا أختيا الصغيرة عيشة:
كالكا ما تفتحيش ىذم ماىيش أمنا ىذم راىا الغكلة ،يقكلكا لبنات لخكتيـ الصغيرة :ىذم
أمنا ماىيش الغكلة ،تقكليـ عيشة  :راني شكفت عينييا حمك ار راىا غكلة ،كما تقبمش يفتحكا
خكاتاتيا لباب كتبدأ الكمبة تنبح (ىك-ىك-ىك) ،تسمع الغكلة الكمبة تنبح تقكليـ :أكتمكا ىذيؾ
الكمبة معتش 5نحكسيا في دارم ،يكتمكا لبنات الكمبة ،تركح عيشة تنح 6زغبو مف الكمبة
كتدفنيا فكؽ السطح ،كترجع الغكلة كتقكليـ  :افتحكا الباب كتبدأ تشكر كتعاكد في ذكؾ

7

لبنات (ربي يبارؾ عندم سبع بنات حاذقيف) ترجع تنبح الكمبة (ىك-ىك-ىك) تقكليـ الغكلة:
راىك باقي شكيا مف الكمبة حكسكا عميو كطيشكه 8ركحكا لبنات يحكسكا يمقكا زغبة مدفكنة
يطيشكىا بصح تبقى أختيـ الصغيرة عيشة تقكليـ :ما تفتحكش ىذم راىا الغكلة ،يفتحكا
لبنات الباب كتقكليـ الغكلة  :أضربكا أختكـ الصغيرة تركح كؿ كحدة تضربيا ضربة تجييـ
01

كتبدأ تسقصي 9كتقكليـ :نبدأ بالكبيرة (بكينا

إيد ضربتي أختؾ) تكريياليا تركح لغكلة

تاككليا كمبعد تركح لي بعدىا كتسقصييا نفس الحاجة تكريميا لييد لي ضربت بيا أختيا
تاككليا حتاف تكصؿ لعيشة تيرب كتبدأ الغكلة تجرم مف كراىا كما تحكمياش.
ىربت عيشة كصمت لصحراء لقات 11فييا غار نتاع12حنش دخمت فيو ،جاىا لحنش
كقاليا  :كاش تحكسي نديرؾ بنتي كال مرتي ،تقكلكا  :ديرني بنتؾ  .كبعدىا بقات عيشة
1

2

3

5

4

6

7

8

خبطت:طرقتالباب -تقول:تتكلم -حاذقٌن:فطن -باش :لكًتفتح -معتش :الارٌدهعندنا -تنح:تنزع -ذوك:اولئك -طٌشوه03
02
00
01
9
:ارموه -تسقصً:تسال -بوٌنا:بايٌد -لقات:وجدت -نتاع:لدى -فاٌتٌنٌ:مرونمنقربه
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13

عمى الغار يقكلكا :

ساكنا مع بييا لحنش ،كم ار مف المرات جاكا نعاج السمطاف فايتيف

ياعيشة بنت الحنش راه يسمنؾ كيدلؾ كيكلي عميؾ كياكمؾ ،كسمعيا لحنش قاليا قكليميـ:
خمكني نسمف كندلؿ كيجي سيدكـ كيخطبني .كفي يكـ جاء السمطاف ماشي مع لخديـ لي
يسرح في الغنـ ككي كصمكا النعاج لمغار لي فيو عيشة كالحنش قالكا لعيشة كيما مكلفيػف

114

يقكلكليا :ياعيشة بنت الحنش راه يسمنؾ كيدلمؾ كيكلي عميؾ كياكمؾ ،كسمعيـ السمطاف،
كمبعد سمع عيشة ترد عمييـ كتقكليـ ثاني كيما مكالؼ  :خمكني نسمف كندلؿ كيجي سيدكـ
15

كيخطبني ،راح السمطاف باش يكمميا دخمت لمغار كقاتمكا ما نخرج حتاف
16

ماال رجع السمطاف ىك كنعاجكا لداركا كفي الغدكا رجع كلقا

يجي بكم لحنش،

لحنش كخطب عيشة كفرحت

عيشة بالسمطاف كفرح ىك بيا.
 -08عػػػػرؽ الجكىػػػػػر
كاف كاحد الراجؿ يخدـ تاجر كبير كعندك سبعة بنات في كاحد النيار خرج يتاجر مع
القافمة كىك خارج قاؿ لبناتك كؿ كحدة كاش 2نجيبميا معاي ػػا ك ػػؿ كح ػػدة طمب ػػت كتمن ػػت أغمى
ما تحب كالصغ ػػيرة المدلمة "محبكبة" قالتم ػػك بفيام ػػة ما تجيبمي كالك أرجعمن ػػا ب ػػرؾ بخير
كان ػػت في دارىـ "ستكت أـ البيكت "1كسمعت كؿ كح ػػدة كاش تمن ػػت قال ػػت لي ػػيا كلبي ػػيا
حػ ػراـ ت ػػركح كم ػػا تجبم ػػياش حاج ػػة قال ػػت قكليم ػػك يجبيمؾ عمى األقؿ "عرؽ الجكىر" كراح
كفي طريؽ العكدة حب ػػت القافمة تريح شعمك النار كقع ػػدكا يدف ػػك كي طف ػػات الن ػػار ككل ػػت
رم ػػاد كج ػػاء الري ػػح كى ػػز الرم ػػاد دخؿ في عينيف الراجؿ تفكر بنت "محبكبة" ألي كعدىا
بع ػػرؽ الجكىر راح قاؿ لي معاه مف التجار كصمك ىذم السمعة لمدار كاعطك ىذم الحاجات
لمبن ػػات كقكلم ػػيـ راني اري ػػح نجي ػػب "عػػػرؽ الجكىػػػر" لػ" ،محبكبة" راح كىك يمشي مف ببلد

04

05

06

مولفٌن:كعادتهم -حتان:حتً -لقا:وجد .2
ستوت أمالبهوت :الشرٌرةأمالبهتانوالكذبوالمشاكلٌ- ،حللٌ:توسل-  ،باش:لكً-  ،حطهافًعٌنٌه:كناٌةعنالدالل-  ،شوكاللقم:شوك01
9
8
7
6
سامٌ- ،عفسٌ:دوس- ،البالصة:المكانٌ- ،دقوا:منالوخز- ،طاحٌ:سقط -انتاعوا:لدٌه 
3

2

68

4

5

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
لببلد يس ػػكؿ كيق ػػكؿ لك ػػؿ كاح ػػد ما تعرف ػػش كيف نمق ػػا ىذا "عػػػرؽ الجكىػػػر" كراح يمش ػػي
دخ ػػؿ كح ػػد الببلد كبيرة كؿ ما يسكؿ كاحد يركح كيخمي ػػو ببل جػ ػكاب لح ػػؽ لق ػػا ارج ػػؿ مسكػ ػ ػػيف
يحمؿ 2في الحارس باش 3يخميو يشكؼ "عرؽ الجكىر" بقى سبع ليالي يبات بجنب الباب
كفي اليكـ السابع راح الكزير كقاؿ لمحاكـ قصة ىذا التاجر قاؿ ليو الحاكـ دخمكه دخؿ كىك
خايؼ تقدـ مف الحاكـ كحكالكا القصة قاؿ ليو راني جام نخطب كنتزكج بنتؾ ىذل ركح انت
كأنا رايح نكصؿ بعد سبع أياـ رجع التاجر ألىمكا كخبرىـ في اليكـ السابع جاء الحاكـ كتزكج
"محبكبة" كحطيا في عينيو 4غارك خكاتاتيا ككاد كلييا كقالكا لبييـ رانا رايحيف نباركك ألختنا
كىـ كان ػػك يحطك ش ػػكؾ المقـ 5في كؿ مكاف كي ج ػػاء ى ػػك يعف ػػس 6عمى الببلصة 7يدق ػػك
10

الشكؾ حتى مرض كطاح 9قاؿ لمخدـ أنتاعك

8

ىزكني لببلدم كداكه كزاد عميو المرض حتى

حسبكه راح يمكت.
ىذيؾ الطفمة المسكينة قالت ألميا راني رايحة كيف تاه أنا أنتيو معاه ىزت ركحيا
كقطعت الصحارم حتى كصمت جنب كاحد الككخ سمعت الغ ػػكؿ كالغ ػػكل ػػة يتكممػ ػكا ق ػػاؿ
الغ ػػكؿ لمغكلة راني نشـ ريحة أنس قالت ليو الغكلة ما سمعتش راىـ الناس في كؿ ببلد جايا
تشكؼ كاش111صار تعرؼ " عرؽ الجكىر" المسكيف قاعديف يندبكا كبيككا عميو قاؿ لييا
12

راكي

عرفتي دكاه في كبدة كالدنا السبعة ،كفي الصاح البكرة13راح الغكؿ كالغكلة لمصيد
14

دخمت الطفمة كقتمت لغكاال كنحت
17

لقات

15

كبادىـ كدارت
18

الناس حازنيف قالت لييـ خمكني

ركحيا طبلبة 16كدخمت ببلد الحاكـ

ندخؿ لعمو يب ار عمى إيدم قالكلييا عجز الطالب
19

كالطبيب كأنتي كاش تقدرم تعممي قالت لييـ كاحد الم أر مكمنة

خمكىا لعؿ ربي يبريو

20

عمى أيدييا ،دخمت الطفمة كبدأت كخافت يعرفيا شككف ىي قالت ليو ألعطيني األماف قاؿ
لييا أطمبي قالت ليو ألي قاؿ ليؾ "بجاه ا﵀ كلي شفاؾ" كأنت ىاز السيؼ تطيح 21السيؼ
11

02

03

05

04

06

07

08

واش :ماذا-  ،راكً:أراكً- ،البكرة :الباكر،الصباحالباكر- ،نحت :نزعتن -دارت :زعمت  -طالبة:متسولة-  ،لقات:وجدت-  ،25
24
23
22
20
21
09
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قاؿ لييا ما عميياش قالت ليو راني مركحة

22

قاؿ لييا أقعدم نكافيؾ حؽ ماداكيتني قالت ليو

أكالدم صغار خميتيـ كحدىـ في الصحراء راحت خبرت كلدييا الحكاية ككاش درك اخكاتيا
23

فييا كقالت لييـ درؾ

يجيني الحاكـ كيقتمنا كامؿ ،الحاكـ كي ب ار ككقؼ عمى رجميو قاؿ

لمحراس يييكلكا لكزاـ السفر ،باش يركح يرجع الضر لسببك ىكلكؾ ىاذيؾ العايمة ألي جابت
24

ليو البؤل كىك كصؿ خرجت ليو ىز

السيؼ عمييا قالت ليو "بجاه ا﵀ كالي شفاؾ" طاح

السيؼ مف ايدك كقاؿ لييا شككف خبرؾ بيذا قالت ليو اعطيني لماف ليا كاألىمي ك أنا
00

نحكيمؾ كاش صار حكاتمكا كاش دار فييا خكاتيا عفى عمييـ كسافرت ىي كاياه

كعاشت

كالسمطانة في قصر "عرؽ الجكىر"
 -09حكػايػػػة :عيشػػػة بنػػػت أبػػػي طػػػاح طػػػاح
قالؾ كايف ك حد الطفمة أبييا غكؿ ك كاف خركؼ كلد السمطاف يسرح ك كي يجي
حذا دارىـ ( دار الغكؿ) طؿ عميو الطفمة (بنت الغكؿ) ك تقمك ( :يسمنؾ كيطمنؾ كعقاب
الميؿ ناكمؾ ،قركنؾ كرسي ك جمدؾ فرشي ك لحمؾ ناكمك ليمة عرسي) كعاد ىذاؾ الخركؼ
كؿ يكـ يذباؿ ك يشياف .
أماال قاؿ كلد السمطاف الزـ نشكؼ كاش بيو ،ك كي تبعك عرؼ بالمي راىي ذيؾ
الطفمة تخكؼ فيو ك تقكؿ ذاؾ لكبلـ أمبصح ك لد السمطاف عجباتك ىذيؾ الطفمة ك قاليـ
الزـ نتزكج بييا قالكلك راه أبييا غكؿ ،أبعثمك مجمكعـ مف ذرارم الصغار لبسيـ عبايات
كقاليـ أخطبكلي عيشة بف أبي طاح طاح أماال كبلىـ الغكؿ ك خمى ك احد قالك قكلك
لسيدؾ الخطبة تجي بالكبار مش بالصغار ،أماال بعثمكا شيكخ كبار ،أعطاىمك ك دركا العرسك
تزكج بييا ،كصاىا أبييا الغكؿ ك قاليا :ما تتكمميش معاه حتاف يقكلؾ كراس أبيؾ طاح
طاح ك أعطاليا كردة ك قاليا كي تذباؿ ىذا الكرد راني مريض.
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كبعد العرس كلد السمطاف معرؼ كاش بييا مرتك ما تكممكش ،أماال راح ك تزكج كحدة
أخرل ،ك كي جات عيشة تطيب في الحكت ىزاتك مف الزيت كىك حامي كقالت لذيؾ
العركسة تعرفي ديرم كما أنا قالتميا أيو نعرؼ ك كي دكت أيدىا في الزيت زىقت زىقة كبير
ك ماتت ،كزاد راح كلد السمطاف جاب ام ار أخرل ك ك كي عادت عيشة تنسج في لحرير
جات لعركسة الثانية تعاند فييا ،دخمت المخيط في قرجكمتيا ك ماتت ىي لخرل ثاني ،ك زاد
ك لد السمطاف جاب ام ار أخرل كاحد النيار جاكه الضياؼ ك ما لقاش كاش يحطميـ ك ىكما
مزركبيف أماال ضربت عيشة الحيط بقكة خرجت منك الطعاـ مسقي ك كي جات لخرل تعاند
فييا طرطقك عظاميا ك ماتت.
ككي شافت ىذيؾ الكردة ذببلنة قالت الزـ نركح نشكؼ أبي ،راحتمك ككي ب ار كتعافا
أعطاليا أبريؽ كمكنسة ،قاليا يعاكنؾ في خدمة ذيؾ الدار راىا كبير ،ككي ك صمت لمدارىا
حطتيـ حذا بعضاىـ كعادك يتعاركك (المكنسة ك لبريؽ) قاليا كلد السمطاف يا عيشة كراس
أبيؾ طاح طاح حايدييـ عمى بعضاىـ قاتمك ضرؾ ك ناضت كحايدتيـ عمى بعضاىـ كفرح
كلد السمطاف كي ردت عميو كعاش ىك كياه الباس.
 -01حكػايػػػة :فػميػػفػػمػػػة أخػػػت ربعػػػيػػػف غػػػكؿ:
قالؾ كاف كاحد الراجؿ كعندك سبع نساء ،كاحد الخطرة راح يصيد في الصحراء لقى
كاحدة المحزمة نتاع ذىب زينة أماال داىا كخاؼ يمدىا لكحده مف نساه يتنكاك األخريف أماال
دسيا في صندكؽ كخبلىا .كفي الميؿ تخرج مف الصندكؽ غكلة تركح تحكـ شاة تاكميا
كترجع كامبعد الراجؿ كي يحسب الشياه نتاعك يمقاىـ نقصك سقسا نساكينك قالكلك ماناش
عارفيف ،أماال ىاذ المرة قاؿ نحط العسة ككي اضرب الميؿ خرجت الغكلة كي عكايدىا كلقاتك
قداميا ساقسيا شككف انتي قاتمك :أنا فيمفمة خت اربعيف غكؿ.
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قاتمك تزكجني كطمؽ نساكينؾ كال ىب ٌرؾ 1ىاذا تخميو.
كياخي ىك عارؼ حتى ككاف يقتميا تعاكد ترجع مف جديد أماال بنى لنساكينك في
ببلصة دار كسكنيـ كساعة عمى ساعة يعطييـ حاجة كحدة المرة قطع عمييـ كمش 2ككانك
نساكينك كؿ بالحمؿ كحدة منيـ كانت بنت عمك.
3
ت 4كحدة فييـ أماال قالكليا
ىما سقطك بالشر كممقاكش كاش ياكمك كىي زٌي ىد ٍ

اعطييكلنا ناكمكه إماال مدتميـ كؿ كحدة شكم 5كىذ بنت عـ الراجؿ دست سيميا كزادت
6
ت بنت
ت الثانية كنفس الشئ صرل كالثالثة كالرابعة كالخامسة كالسادسة كىذ المرة زٌي ىد ٍ
زٌي ىد ٍ

عمك قالكليا ىاتي مديمنا ناكمكه قاتميـ حتى ينشؼ مف الدـ زادك قالكليا حقى راه نشؼ مف

الدـ قاتميـ حتاف يتحكال تحكال زادكا قالكليا ىاتي مدينا ناكمكه راحت جبدت 7ذكؾ المحمات
المي مدىكمميا كقاتميـ ىاكي نتي مف كلدؾ كنتي مف كلدؾ كأنا بني ماناكمكش.
ىك كبر الطفؿ كعاد يجيبميـ في الماكمة كؿ مرة عمى كاش يقدر أماال النساكيف
غاضيـ الحاؿ كقالك ككاف غير ماكميناش كالتنا 8ككاف راىـ نافعيف ذرؾ.9
كىذ الخطرة سمعت فميفمة كلد راجميا يغني فكؽ الشجرة أماال قالت لراجميا ناكمك كاال
ىب ٌرؾ نخميو ،قاؿ عبله ياخي عيف كحدة خميو قاتمك إماال اديو ىلب ٌر بعيد كخميو ،أماال ىزك بيك

كداه ىلب ٌر بعيد كخبله راقد تـ كرجع.

كي فطف الطفؿ لقى ركحك في ىب ٌر ما يعرفكش تحت الشجرة ككانت حذاه ساقية شرب

منيا الماء كقعد يمشي كفي الطريؽ تبلقا مع كاحد الشيخ كحكالك القصة أماال قالك ىاؾ ىذ
الكرقة مكتكب فييا(بف فميفمة خت ربعيف غكؿ) كركح لمكاد نتاع األغكاؿ ىك راه كلي يتمقى

2

6

 برك:المكان(البالد)الذيأنتتعٌشفٌه - .كلّشْ :كلشًء- .مالقاوش:لمٌجدوا- .زٌدت:أنجبتطفال (ولدت)- .شوي:قلٌال- .صرى:9
8
7
حصلأووقع- .جبدت:أخرجت- .أوالتنا:أوالدنا- .ذرك:اآلن .
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فيو يجي راه ياكمك يشكؼ الكرقة يحبسك كيحضنكه حتى كصؿ عند جدك جدياتك ،كحبكه
كعزكه كامبعد قاليا يامي كىذه القرع 1ك لقبلؿ 2المي راكـ معمقينيا عبله.
قاتمك جداتك ىذه القمة فييا ركح جدؾ كىذيؾ ركح جداتؾ كالباقيف فييا أركاح أخكالؾ
أما ذاؾ الصندكؽ فيو حمامة فييا ركح أمؾ كي عادت طفمة كحدة كعزيزة عميا.
كامبعد ىداىـ أف رقدك كىك طاح عمى ذيؾ األقبلؿ يكسر يكسر ،كىك جاء لحمامة
المي فييا ركح فميفمة كىك ىزىا كقاؿ كينؾ يا دار بي.
كامبعدىا ناضت فميفمة مف الرقاد كعادت ترعد كقاتمك يا راجؿ راىي حكمتني رفة
عمى قمبي ،كفي ذاؾ الكقت الحمامة كانت ترفرؼ.
كخرجت فميفمة الىب ىر 3تقكؿ :ركحي في يد مسمـ ركحي في يد مسمـ كلقات كلد راجميا

كيطيح ذيؾ القمة المي فييا الحمامة كماتت الحمامة كماتت فميفمة.

كعاشك كامؿ في العافية كاألماف.
 -00حكػايػػػة :جميجػػػؿ ذىبػػػك:

كايف راجؿ عندك نجع 2كعايش مع ناس ككاف عندك زكج بناكيت كاحدة كاسميا
الحمراء كاالخرل جميجؿ ذىبك.
ككانك شعكرىـ طكاؿ يتكسدك شعر كحدة كيتغطك بشعر االخرل كيرقدك كىما
متحظنيف بعضاىـ.

1

2

3

القرع:القارورات -لقالل:جمعقلة- .البَرَ :الخارج(الشارع)خارجالدار .3
2
2
ل  – .تسوصؾ ؼولة:تتحولإلىصفة ؼولة – .سرى:رحللٌال – .مرٌرة:لحظة(زمنوجٌز) – شقاقة:
 نجع:منتجع - .بعٌر:جَ َم ٌأرضمتشققة .
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ككي ناضك الصباح لقات الحمراء عظـ فكؽ البيت حكمت تكدد فيو أمال تحكلت
غكلة ،في النيار مرأة كفي الميؿ تيدل عمى ختيا أف ترقد كتركح تاكؿ بعير 2كترجع ،ككؿ
ليمة نفس الحكاية كي نقصت االبؿ حطك العسة أمبل شافيا كاحد ،كراحك قالكا لبييا راىي
بنتؾ تسكصؼ 3كي الغكلة كتاكؿ في البعير كمصدقيمش ،ككي حطميا العسة شافيا.
راه لييـ كقاليـ صدقتك ،كقميـ ليمة لمك االبؿ كالبيكت كفي الميؿ نرحمك ،كخمكليا في
كؿ بيت خبزة كسرة كقرعة حميب كخبلليا جمؿ كالبيت المي راقدة فيو كمع ختيا باه متفطنش
مدكىاش ،كخبلكليا كمبة بسبع جراء.
كي ناضت ممقاتش قاشييـ .قالت ألختيا :يا جميجؿ ذىبك الغاشي سرل 4ياال نركحك
أمبل راحت ىزت الكسكر المي خبلكىـ كالحميب كىزت البيت عمى الجمؿ كركبت ختيا
كعطاتيا جرل كفزك.
ىما عادكفي الطريؽ كىي قاتميا يا جميجؿ مديمي جريك نمعب بيو مدتميا ،غفمتيا
ككبلتك.زادت مريرة ،5يا جميجؿ مديمي جريك نمعب بيو كبلتك كىذ الخطرة شافتيا ،حتى
كبلتيـ في سبعة .زادت دارت عمى الخبزات كبلتيـ كؿ ،كىي عرفت بالمي ختيا غكلة.
كامبعدىا قاتميا يا جميجؿ راني نركح نركب العرقكب كراني نشكؼ جمؿ حبس راني
نجي ناكمؾ كراحت .كىي تمشي جميجؿ فكؽ البعير شافت شقاقة 6قالت :يا شقاقة أما كبي
األىكاؿ كاألغكاؿ كالكنا.
أمبل تفتحتميا األرض كىبطت كدخمت في كسطيا ككي سكرت قعدت شكم مف
قندكرتيا تباف .ىي شافت الغكلة جمؿ حبس كىي تجي كي الغبارة كبلت الجمؿ كقعدت
تحفر في األرض تحفر ،تحفر ،تحفر...
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ككي تعيا تقعد كىي تزيد االرض تتسكر 1مف جديد كىي تزيد تحفر كتحفر تزيد تتمـ
االرض كي قبيؿ كامبعدىا مشات كخبلتيا .كناضت عشبة عمييا كعاد فييا جذكر ،كىي
عايشة قا منيـ تقعد تمص في جذكرىا المي في األرض.
ىاذ الخطرة جاء مرحكؿ 2ماخذ 3في جيتيا ،كاحد البعير شاؼ العشبة جاء لييا كقعد
يجبد ككؿ ما يجبد يسمعيا تنيف يكخر  .حتاف فات عميو المرحكؿ ،ككي تفقدك مكاله  ،رجع
ليو ،كقالك :تاكؿ راسؾ عمى جاؿ ىاذ العشبة راؾ حابس ىك زاد جبدىا كىي بانت ،ىك
سمعيا الراجؿ كىك قميا انت مف اىؿ الدنيا كال مف اىؿ االخرة ،قتمك :مف أىؿ الدنيا ،كىك
حفر عمييا كجبدىا ،كامبعدىا حكاتمك الكاينة كداىا كزكج بييا ،كجابت معاه الذرية ،كطالت
المدة.
نجات ىاذ الخطرة الحمراء لؤلىؿ المي راىي ختيا فيو لقات ذرارم تتبلعب ،كىي
قعدت تسقسي فييـ انتـ كليدات شككف؟ 4إف طاحت في كالدة ختيا قاتميـ امكـ كينيا قالكليا
أمنا جميجؿ ذىبك ،قاتميـ ،يا سعدم نتـ كليدات اختي!!..
كحبتيـ خبلت دميـ يسيؿ .ىـ راحك الميـ كجابكىاليا معاىـ ،رحبت بييا كقاتميا
عبله ديرتيميـ ىاؾ ،قاتميا :قابيا كحشيـ .كىي ىادات عميو في البيت كلمت ىميا كقتميـ
ىذم راىي اختي كراىي غكلة ،كقاتميـ ركحك اذبحك بعير كالمي عندىا مميحة تجيبيا كالمي
عندك ميية يدرقيا .
جابكليا كاش قاتميـ ،كقعدت تشكم في المحـ كتممح فيو كتمدليا تشكم كتمدليا.
كامبعد قاتميا الغكلة يا جميجؿ بنت أما قمبي قدل 5جابتميا الماء زادت شكاتميا
كممحتميا كمدتميا كبلت حتى كممت الجمؿ أكؿ كحرؽ قمبيا مف الممح .
1
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كقاتميا يا جميجؿ بنت أما قمبي قدل لمف نغدل.6
قاتميا جميجؿ ماتتقمقيش قع ياكخيتي الماء ىنا مكانش كذرؾ نجيبك لكخيتي البعير
كتركحي لمحاسي ييبطكؾ تشربي اف تركام كتجي مكلية لخيتؾ.
طمعكىا في البعير كداكىا ىما كصمك لمحاسي ،متنكىا زيف باالحباؿ كىبطكىا شربت شربت

حتى ركات كتنفخت كىما طمعكىا ،ىي عادت قريب تكصؿ كىـ قطعك بييا االحباؿ كىي
طاحت كتفمقت كماتت
 -00حكػايػػػة :سبػػع صبايػػا في قصرايػػا:

قالؾ كاحد عندكا سبعة بنات

ككي عاد يمكت قاؿ لمبنكيتك دعكة الخير إال

أستحفظتكا بالكمب .كمات ،طاؿ الزماف كأال قصر كحد الخطرة 1كي عات اميـ تمكت قاتميـ
دعكة الخير اال تيميتكا في الكمب ركح يازماف كاركاح يا زماف ،ختيـ الكبيرة كصاتيـ ماتحمك
الباب لحتى كاحد كىاذ الخطرة جات الغكلة كقاتميـ حمكا الباب راني خالتكـ كما تسكركش

2

الباب في الميؿ راني نجيبمكـ العشاء.
جاتيـ في الميؿ نبح فييا الكمب ،قالت :سعدم نايا سبع صبايا في قصرايا ناكميـ
أنيا قاليا الكمب :أنا فراح بف فراح نقػػز عمى سبع سطاح كانت الغكلة كاهلل ما ذكقييـ.
رجعتميـ الصباح كقاتميـ راني جيتكـ في الميؿ كالكمب نبح في كجيي ،أمبل دفؽ
عشاكـ ،ككؿ ليمة دير نفس الشي نقالك لبناكيت :ىاذ الكمب الزـ نذبحكه قاتميـ الصغيرة إذا
ماكالش معايا الكمب ما نكمش كاال ما شربش معايا مانشربش.
كحد الخطرة راحت الطفمة تشرب مف العيف اماال ذبحكا الكمب كخالكليا عظـ
سيميا ،ككي جات مدىكليا ماكالتكش داراتك في شميقة 0كحفرتمكا كدفناتك ،كىيي جات
1
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-الخطرة:مرة - .ماتسكروش:التؽلقوا– .شلٌقة:قطعةقماشقدٌمةبالٌة –زات:زادتأيواصلتالجري .

76

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
الغكلة كقالت :سعدم نايا سبع صبايا في قصرايا ناكميـ أنيا أماال قاليا الكمب ،انا الفراح
بف فراح نقػػز عمى سبع اسطاح كانت الغكلة كاهلل ماذكقييـ ،كقاتميـ :مكالفا نشكؼ الكبير
كضرؾ اطمقتكلي الصغير.
كفي الميمة ألخرل الطفمة الصغيرة كانت كرل الباب كجات الغكلة دخمت كخرجت
الطفمة تجرم كتبكي كتسقسي في القمر كاش دارت الغكلة في كليدات؟ أما أكبلت كحدة
كخبلت خمسة زادت سقساتكا كاش دارت الغكلة؟ في كليدات أما قاليا :كبلت أخرل ككي
سقساتك....الخ.
كامباعد كي كممتيـ لحقت الطفمة لقات الطفمة عقرب قاتميا دخميني يالعقرب كديرني
كاش حبيتي قاتميا مدينتي ضيقة زات 4جرات ك لقات لخنفكسة قاتميا مدينتي ضيقة.
راحت لمحنش قاتمك ديرني مرتؾ كأال بنتؾ دخميا عندكا جات الغكلة لمعقرب ميدلي
بنت الناس قاتميا مدينتي ضيقة كماعندم كيف نديرىا كراحت لمخنفكسة كقاتميا كيؼ كيؼ،
كىي راحت لمحنش كقاتمك مدلي بنت الناس قاليا :حمي لقبؾ 1نمكحيالؾ فيو فتحت فميا
الحميا كمككرة نتاع سـ ماتت ،كالحنش ربى الطفمة ككبرىا عند ككي عاد بف السمطاف باه
يعرس ،صنعيا كزينيا كقاليا ركحي مكجي مكجة كلكحي فردة صباطؾ كاركاحي كاشافيا بف
السمطاف كعجباتكا قاليـ ال مكالت الصباط قاؿ لقيتكىا جيبكىالي نخضيا قالكا كاحد راني
شفتيا عند الحنش كرفد الفردة كراح كي قد اعمييا الفردة جات قدىا ،قالكا أعطييالي قالكا
بشرط :كي ترفدالكرش 2ىاتيا راح داىا كعرس بييا كرفدت الكرش ككي عات في شيرىا
جابيا لمحنش كزيدت عندكا كجاه ابف السمطاف كاش جابت  ،قالكا جابت جركا قالك يعطيؾ
سمكت.
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-لقبك:فمك - .ترفدالكرش:تحبلأيتصبحبالحمل– .بشٌشة:قطعةلحم .
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كزادت رفدت الكرش( جابت طفؿ) ككي زاد سقساه قالك :كاش جابت  ،قالك :بشيشة

3

ىاىي كيراىا كزادت رفدت الكرش كجابت طفمة رباىا كسباىا عاد رجميا حاقرىا ،كقالكلك
أىمك :راه كؿ مررة تجيب حاجة كيفاه ،قالكلك ركح اتزكج عنيا :راح لحنش صنع الذرارم
كالطفمة كقاليـ ركحك ككي يحطكا لعشى دفقكا التراب عميو ككي يحطكا القيكة كبكىا ككي
يعيطك عميكـ قكلكا الماؿ ماؿ بكنا كالناس عميو يخاصمكنا ،راحكا دارككيما قاليـ كحكمكىـ
كعيطكا عمييـ قالكليـ* :مش الماؿ ماؿ بكنا كالناس عميو يخاصمكنا ،قاليـ بف السمطاف
حبسكا العرس نفيمكا كاش راىـ يقكلكا ،كراحميـ كقاليـ شككف لي قالكـ ديركا ىذا الشي قالكلك
لحنش كراح ليو كقالك :أنا المي قمتميـ كىاذكؾ كليداتكـ كقالك ركح ادييـ ارح أداىـ كعاشك
سعداء.
ػػػد ًر ًجميػػػػك
 -00حكػايػػػة :ىم ٍ
1 1

في كاحد الزماف كاف كاحد رايح الحج خبل كؿ لكازـ الدار البلزم ػػة مػف مكن ػػة 1

27كمػػاء كحطب كأكؿ لزكايؿ 2نتاعك مبعد يكميف راح لمحج كعادت مرتك تستخدـ ىذم المكازـ
حتاف 3قضميا 4الماء بعد شيريف مف مركح 5راجميا ،بعد المغرب ىزت 6القربة كراحت لمبير
باش تعمرىا أك بعدما كصمت سمعت بكاء كي قربت لمبير لقات غػكلة تتكجع باش تكلد
قالتيا لغكلة ماتعمريش 7قربتؾ حتاف تكلديني كتقطعيمي سرة المزيكد خافت لم ار كحطت

8

لقربة 9كبدات تكلد فييا طاح 10لغكؿ قاتميا لم ار باش نقطعمك السرة قاتميا مابيف حجرة كحجرة،
13

قاتميا لم ار باش نقمط لمزيكد قاتميا قمطيو 11بميؼ12 ،قاتميا باش نقركا

قاتميا لغكال قريو

بالماء كالحماء 14أك مبعد رقدتكا حد أكمك لغكلة كعمرت 15القربة كراحت لدارىا ،مع الفجر
16

ناضت
1

لغكلة كتبعت جرت رجميف لم ار عمى ضكء القمر ،كقفت قداـ17الباب كعادت
2

3

4

5

6

7
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00
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8
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تصنت18عمييا ،سمعت لم ار قالت لبنيا مد عني رجمؾ19 ،مبعد20عيطت
22

مد رجمك قالتميا لم ار أنعـ الال قالتميا الغكلة كاش لقيتي

21

الغكلة كقالت لمم ار

في راس البير قالتميا لم ار لقيت

لكنجة بنت السمطاف قا لتميا الغكلة كاش دير قالتميا تتكجع قالت الغكلة كاش جابت قالت لم ار
جابت سمطاف بف سمطاف قالت الغكلة باش قطعتي ليو السرة قالت لم ار بمكس 23ذىبت قالت
الغكلة باش قمطتيو قالت لم ار بالحرير قالت الغكلة باش قريتيو قالت لم ار بالدىاف كالعسؿ
كعادت تجييا كتقكليا نفس الك بلـ لمدة شيكر في الميؿ برؾ حتاف جا رجميا مف الحج بعد
24

عاـ ككي شافيا معرفياش قاليا كاش بيؾ دىشتي

يام ار قاتمكا الميؿ تسمع ،قاليا كاش بيؾ
25

صفرم يام ار قالتمكا الميؿ تسمع قاليا كاش بيؾ عدتي فيسع

تتقمقي يامرا ،قالتمكا الميمة تسمع

كفي ىذيؾ الميمة جات الغكلة كي العادة كقاؿ تنفس كبلميا كؿ ليمة أك كي سمع راجميا
ىذاؾ الكبلـ حكاتمكا مرتك كاش صراليا في غيابكا مف فعايؿ الغكلة ،راح الراجؿ جاب
ىدة 26حطب كشعمكا قداـ دارك حتاف حمار الباب ،ككي جات الغكلة كيما عكايدىا في ىذيؾ
الميمة قالت الغكلة لمم ار كي العادة مػد رجمػػػك حقرتيا لم ار كالمرة الثالثة نطقت

27

قالتميا ا﵀

ينح رجمؾ قالتميا الغكلة كاش لقيتي في راس البير ردت لم ار لقيت غكلة بنت غكؿ قالت
الغكلة كاش جابت قالت لم ار جابت غكؿ بف غكلة قالت الغكلة باش قمطتيو قالت لم ار بالميؼ
قالت الغكلة باش قريتيو قالت لم ار بالماء كالحماء جرات الغكلة باش تاكؿ لم ار كبنيا كىي
كانت ىاز بنيا الغكؿ لصقت بالباب كطاحت في النار كماتت.
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.V

حكػػايػػػات الكاقػػػع السيػػػػػاسي

 -04حكػايػػػة :حػػػد الزيػػػف
كايف كاحد السمطاف زيف ياسر يسمكه تسعة كتسعيف زيف ،كعندك عكدة 1مدلمة داير
ليا نيار لييا يسقييا فيو ،ككاحد النيار قاتميـ الستكت 2لمناس :أنا ذرؾ 3نكريمك كيفاش،
كجابت 4فيراف كسمختيـ كدارت جمكدىـ أقرب 5كحطتيـ في الساقية المي 6تشرب منيا عكدة
تسعة كتسعيف زيف ككي جا تسعة كتسعيف زيف باش 7يسقي عكدتك قاليا :نجيب لقرب
باش نسقي عكدتي ،قالتمك الستكت :نحيـ كحدؾ كاال انت حد الزيف؟ ككي قاتمك كيما ىاؾ
تصدـ كارجع لدارك كدار ركحك 8مريض كقاليـ :ما تبريني غير رقيدة 9اطيبيا ىاذيؾ
10

بعرة في البرمة

14

تنحيا قاليا :نحييا بيدؾ كدخمت ليدىا في

الستكت ،ككي جابكىالك كعادت اطيب الحميا
13

قبؿ ما تذكب كمالقاتش

ىاذيؾ الستكت بكاش
15

البرمة شدىاليا كقاليا :مانحيالكش حتاف

تقكليمي اشككف

16

11

كقاليا :ازربي

12

نحييا

ىاذم حد الزيف؟ كقالتمك
17

الستكت عمى حد الزيف بمي راىا طفمة زينة كقالتمك عمى ببلدىا ،ذيؾ الساعة نحميا
18

كراح تسعة كتسعيف زيف يحكس
20

أبييا كراح لممخزف المي

19

عمى حد الزيف ككي كصؿ لببلدىا كدخؿ درقة

21

ترقد فيو حد الزيف ،كليى العساس انتاعيا بالفكؿ المي حط

22

حاجة ترقد كادخميا القاىا

يدىا،
لدار
فيو

دايرة كسايد ،كحدة عند راسيا ،كالخرل عند رجمييا ،راح ىك يبدؿ
23

المي عند راسيا دارىا عند رجمييا ،كالمي عند رجمييا حطيا عند راسيا ،ككي ناضت

حد

الزيف في الصباح كالقاتيـ اتبدلك ،كفي الميمة التالية حطت مكحمة تحت راسيا ككي جا تسعة
24

كتسعيف زيف في الميؿ باش يبدليـ خرجتمك المكحمة

1

2

3

4

كقاتمك :كاش اتحكس؟ رد عمييا تسعة

5
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كتسعيف زيف :انحكس نزكج بيؾ ،قاتمك حد الزيف :راؾ ماتقدرش عمى شركط أبي ،قاليا
25

تسعة كتسعيف زيف :خميني
أدات ك 1لكاحد

انجرب.
ركس الخطابة المي خطبكىا كما قدركش لشرط بييا

المخزف فيو

طيرليـ 2ركسيـ كالحيـ 3في ىذاؾ المخزف ،كقالتمك :ىاؾ ىاذ الخاتـ يعاكنؾ ككي يقكلؾ:الي
يدير شرط حركك ،كقاتمك :الشرط المكؿ ىك يدخمؾ لمخزف كيجيبمؾ 4كؿ المكاكؿ 5كيقكلؾ
ككليا ،كالشرط الثاني :يعطيؾ سطؿ ماء كيقكلؾ اطمع بيو فكؽ نخمة عالية كمايطيح 6منك
حتى قطرة ،كالشرط الثالث :يجبمؾ 7النياؽ ككؿ ناقة فكقيا باصكر 8كيقكلؾ خير الناقة المي
10

فييا عركستؾ كالناقة المي تمشي كتعكز 9راني
بنتؾ ،قالك بييا :كايف

11

اشركط الزـ

12

13

اديرىا

راكبة فكقيا ،كراح لبييا كقالكا :زكجني
14

باش نعطييالؾ ،كاداه
15

اقصاع كقالك ككليـ ،ككبل تسعة كتسعيف زيف حتاف

لممخزف كعطاه سبع
16

شبع ،كحرؾ الخاتـ المي

عطاتيكلك
17

حد الزيف ،كجات خمؽ ا﵀ كؿ ككبلت كما خبلت حتى حاجة ،ككي جاه ابييا القاه

كبلىا

قالك :ىاؾ درت الشرط األكؿ ،يا﵀ لمشرط الثاني كاعطاه اسطؿ ماء كقالك اطمع بيو فكؽ
النخمة كعاكد أىبط كالزـ ما ادفؽ منك حتى قطرة كاطمع بيو ككي بعد عمى ابييا حرؾ الخاتـ
18

اتجمد ىذاؾ الماء المي فيو ،كاطمع بيو ككي شاؼ

ببلدك تفكرىـ كطاحت دمعتك كجات
19

عمى يد ابييا قالك :ىاؾ دفقت منك قطرة ،قالك كاحد مف الخدماف :ذكقيا كانيي

حمكة راىا

مف السطؿ ككانيي مالحة راىي دمعتك طاحت كي تفكر ببلدك ،ككي ضاقيا ابييا القاىا
مالحة ،اعرؼ بمي راىا دمعة ماىيش 20مف السطؿ ،ككي جاء ىابط حرؾ الخاتـ مرة أخرل
كارجع ماء السطؿ عادم ،كاىبط بيو ،كقالك بييا :ىاؾ انجحت في الشرط الثاني ،يالو
لمشرط الثالث ،كجابك

22

21

النياؽ ،ككؿ ناقة فكقيا باصكر

23

الناقة المي فييا

كقالك :خير

24

عركستؾ ،ككي جاء تسعة كتسعيف زيف يخير خير الناقة المي تمشي كتعكز
1

-2

-3

-5

-4

-6

-7

25

كاداىا

كراح
-8
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26

شاؼ

27

فييا ابرة نحاليا

رجمييا القا

28

كعادت تمشي زيف الباس عمييا ،كعطاه بييا معاىا

الماؿ كالخدماف كراح بييا لببلدك ،ككي جاك يمشك لقاك بير قاؿ تسعة كتسعيف زيف ،نحبسك
29

ىنام

كنسقك لغنـ ،كقاؿ لمكصيؼ :اىبط انت لمبير كأف نسقي الغنـ ،قالك لكصيؼ :اىبط

أنت يا سيدم كأنا نسقييـ ككي ىبط تسعة كتسعيف زيف ككممك سقياف الغنـ اقطع بيو
لكصيؼ الحبؿ كادا 1لغنـ كحد الزيف كراح بييا لببلدك باش يزكج بييا ،كبعد مدة جا راجؿ
عاقب عمى ذاؾ البير اسمعك ينيف ،طمعك مف البير كداكاه ،ككي ب ار 2راح يحكس 3عمى
لكصيؼ كحد الزيف ،كلحقك لببلدك كلقاه في الميمة باش يزكج فييا كىاد لكصيؼ عندك
سبع خاكة 4ذككر ،البس تسعة كتسعيف زيف لبسة 5بيضة كركب عمى عكد 6أبيض كفي
8

لمة 7العرس اقتؿ لكصيؼ كاىرب كعادكا يسكلك كيقكلك :اشككف
يقكلك :مكال

10

9

المي

قتمك اشككف؟

المبسة البيضة ،كالغدك يقكلك :انزكجكىا لكاحد مف خكتك ،كفي ذيؾ الميمة لبس

تسعة كتسعيف زيف لبسو حمراء كيركب فكؽ عكدة حمراء كيركح كيقتؿ لعريس الخر ،ككؿ
11

ليمة كيما ىاؾ حتاف
13

الطريؽ يتبلقى

12

اقتؿ كؿ خيكة

لكصيؼ ،كادا حد الزيف كراح بييا لببلدك كفي

خطاؼ لعرايس ،14كيخطفيا منك ،كيركح تسعة كتسعيف زيف يحكس
16

عمى ببلدك ،ككي يكصميا يتبلقى الراعي انتاع خطاؼ العرايس كيسكلك

15

عميو ،كيقكلك

ىذاؾ الراعي :راني نتبلقاه مف العاـ لعاـ كسكلني يقكلي :كيف افبلت؟ نقكلك :في طرابمس،
كيسكلني :كاش اكبلت؟ انقكلك :أخضر كيابس ،كقالك تسعة كتسعيف زيف :بدلي لبستؾ
كانبدلؾ لبستي ،كيقبؿ الراعي كيتبادلك لب ستيـ ،ككي جا خطاؼ لعرايس كسكلك كيما
17

ضارم

يسكؿ الراعي :قالك تسعة كتسعيف زيف :رجعمي مرتي ،قالك خطاؼ لعرايس:
18

مانرجعش ،قالك تسعة كتسعيف زيف :راني
19

لخاطر
1

-2

نقتمؾ ،يقكلك خطاؼ لعرايس :ماتقدرش

ركحي في شعرة كالشعرة في بيضة كالبيضة في حمامة كالحمامة في ناقة كالناقة
-3

-4

-6

-5

-7
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كراء سبع بحكر ،كراح تسعة كتسعيف زيف اذبح ناقة فكؽ الجبؿ كطرفيا كانشرىا فكقك ،ككي
20

يجك

21

الطيكر باش

ياكمك يقكليـ الكبير مف الطيكر :ماتكمكش مكال 00المايدة طالب فايدة،

كيسكلك تسعة كتسعيف زيف :كاش

23

اتحكس ،24يقكليـ نحكس عمى طير منكـ يقطع بيا سبع

بحكر ،كيتشاكرك الطيكر في بعضاىـ كيقكلك لكاحد منيـ اقطع بيو ،كيركب فكقك تسعة
كتسعيف زيف كيدم 1معاه طراؼ المحـ ،ككؿ ما يجي باش يغطس راسك في البحر يديرلك

2

طرؼ لحـ في فمك ،حتاف 3اقطع بيو سبع بحكر كالقى الناقة المي فييا الحمامة كاذبح لناقة
كنح 4منيا لحمامة كاذبحيا كنح منيا البيضة كنح مف البيضة الشعرة ،كفي ىاذ الكقت حس
خطاؼ العرايس بممي 5ركحك 6راىا في يد تسعة كتسعيف زيف كجاه كقالك :خميمي ركحي
كنعطيؾ مرتؾ ،كخبله 7حتاف قرب منك كقطع ىذيؾ الشعرة كخرجك لعرايس المي اخطفيـ،
كعادك يقكلكلك أىؿ لعرايس ادييـ الكؿ قاليـ تسعة كتسعيف زيف :كالك 8ما ندم 9إال مرتي

10

حد الزيف ،كلينا بكرة 00كقعكد كلييـ بعرة كعي يكد.

1

2

-3

-5

-4

-6

-7

8

ٌديٌ:أخذ(ٌتزوج)ٌ- .دٌرلوٌ:ضعله .حتان:إلىأن .نح:نزع .بللً:بأن .روحو:نفسه .خاله:تركه- .والو:ال.00
00
-01
-9
أندي:آخذ .مرتً:زوجتً - .بكرة:الناقةالصؽٌرةالتًلمتلد   -عود:ؼصنٌابسوٌمكنأنٌكونالمقصودعودثقابكناٌةعلى
الناروالهالك.
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.VI

حكػػػايػػات الجػػاف

 -00حكػايػػػة :عػػمػػػـ جنػػػكف:
قالؾ لم ار ػ كىي مرت راجؿ ػ كعندىـ طفؿ كيمشك عمى حمار كماعندىـ كالك ،كاحد
المرة جاك فايتيف عمى راجؿ يقرم 1في ذرارم صغار ،أمبل قالت المرة لمراجؿ كي عاد معدنا
كالك كال كيف نريحك نخمك الطفؿ يق ار خير ممي يركح معانا تخبلك عميو كراحك كىذ الراجؿ
كاف ييكدم كيقرم في عمـ الجنكف كىـ مكانكش عمباليـ 2دايرينك يقرم العربية.
ككاف ىاذ الييكدم كي يحفظ أم طفؿ عندك يكمؿ القراية يقتمك باه ميصفاىش.3
أمبل بنت الييكدم قالت لمطفؿ كي يسقسيؾ 4بي كاش حفظت قمك ماحفظت كالك
كقكلك اعطيني عشايا كال غذايا.
6

ككي عرفتك حفظ زيف قاتمك باالؾ 5تقرلك ،كمبعدىا كي عرفك ماحفظش قاليا زعكي
ىاذ الحمار عمينا.

راح طفؿ يحكس لقا كالديو ،كقميـ يااله نسكنك في الصح ار كقعد الطفؿ يخطط في
االرض ىـ ناضك الصباح لقاك جناف مخطكط كمبني ككؿ خير فيو ،نياريف كال ثبلثة المي
يشكؼ الجناف يستغرب كيقكلكا لبي الطفؿ بيعيكلي.7
قاؿ الطفؿ لبيك :بيعك بصح المفتاح متبيعكش ،راح باعكليـ كدل الماؿ كراح.
قالك يا بي راىـ كالدة السمطاف يصادك بالسبلؽ 8نركح نصيد معاىـ بصح ماتبيعش
المنقمة ،9راح كدارلك المنقمة.

1

2

3

4

5

6

7

8

ٌقريٌ:درس -عالبالهمٌ:عرفون -ماٌصفاهش:الٌصلإلىعلمه ٌ-سقسٌكٌ:سألك -باالك:إٌاك -زعكً:أطردي -بٌعهولً:بعنًإٌاه -01
2
السالق:الكالب- .المنقلة،اللجام- .مطمورة:حفرةتطمرفٌهااألشٌاءالثمٌنة(فهًبمثابةالخزنةاآلن) .
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راح لي بيك كقاليـ نصيد معاكـ ،قالكلك كيف راح تباف معانا سبلقانا مدربة .ىداك
عميو معاىـ كطمقكا السبلؽ كييداىـ يعكد رادفيف كراىـ.
كيركح يفكتيـ يصاد الشاه ميداش السبلؽ تصاد قاليـ كامبعدىا شافكه مميح كعجبيـ
10

قالك بيعكلنا ،قميـ نبيعكلكـ في ببلصة مطمكرة

نتاع المكيز بصح الطارفة مانبيعياش.

باعميـ كدا المكيز كراح عطى أنياريف كالبل ثبلثة كرجع لبيكا.
يابي نكلي عكدة كالمجاـ المي في لقبيا ماتبيعكش ،داه لسكؽ يبيع فيو كامبعدىا شافكا
لييكدم لي ق ار عندك كعرفكا راح ليو كقالك  :بيعكلي.
الناس تعطي قيمة كىك يعطي اثنيف ككؿ مرة يزيد في السكمة(الييكدم) حتاف قالك:
الراجؿ :ا﵀ يربح نسى ماقالكش عمى الطارفة كمباعد كي جاء باه يديو تقابضك  ،كقالك:
الطارفة1مانيش ب ايعيا كمبعد قالكا راؾ ربحتني ،كاركب عميو كراح كامبعد قاؿ لبنتك ىاكي
ركحي كرديو في العيف كما تنحيش الصريمة كي راحت نحتمك الصريمة كغاس في الماء
راحت لبييا تجرم قاتمك راني نحيتمك الصريمة كغاس في الماء ،جاء الييكدم خش لمماء
كعاد الطفؿ طير كطار في السماء كلييكدم ثاني عاد طير كطار في عقابكا.
تعافركا 2مع بعضاىـ كامبعدىا ىك عاد في قصر السمطاف كىك تحكؿ خاتـ كطاح في
دارك إمبل لييكدم راح لمسمطاف كقالكا :راه خاتمي طاح في قصرؾ أعطييكلي ،كالخاتـ
ىازاتك بنت السمطاف الصغيرة كقعدت تمعب بيو في جنينة القصر قاليا ابييا ىاتيو قاتمك
3

مانمدكش

ككي كثر عمييا تغشت 4كالحتكا في الزقاؽ 5تحكؿ الخاتـ حبة رمانة كتفتحت

ككؿ حبيبة طارت في جيية ،إماال تحكؿ الييكدم فركج كقعد يمقط فييا ككي عاد في

الحبيبة التالية تحكؿ خدمي (مكس) كذبحكا لمرقبة كراح الطفؿ ألىمكا كعاش معاىـ الباس.
1

 2

3

4

5

-الطارفة:المنقلة،الصرٌمة - .تعافروا:تعاركو– .مانمدوش:لنأعطٌك –تؽشت:ؼضبت –الزقاق:الشارع .
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.VII

حكػايػػػات المعتقػػدات الشعبيػػة
 -06حكػايػػػة :إزار
كايف كاحد الراجػػؿ متػػزكج زكج 1النسػاكيف ،2ككؿ كحػدة منيـ عنػدىا طفمة كطفؿ،

ككحػدة مف ىاذ النساكيف فحمة تخدـ لبنتيا لحزاـ ،كتخدـ لبنيا البرنكس ،اما ال كاحد النيار
جاتيا بنت ضرتيا كقاتميا :أخدميمي 3حزاـ ،قاتميا ػ عياؿ أبييا ػػ :ركحي 4أقتمي أمؾ
كأركاحي نقمعمؾ 5لحزاـ ،قاتميا الطفمة :كيفاش اندير باش نقتميا؟ قاتميا عياؿ أبييا :ركحي
ديرم 6عقرب في غ اررة 7التمر ،كقكليميا :يا أما نحيمي 8التمر ،ككي تجي باش تنحمؾ
تمدغيا ،ككي تقكلؾ عيطي لبيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كما تجيش ،كدارت كيما قاتميا
01

كعادت أتعيط 9يا أبي أركاح
11

جاش حتاف

كما تجيش ،ككي سمعيا ابييا قاؿ راىا بنتي تمعب ،كما
12

ماتت أميا ،ككي ماتت راحت الطفمة لعياؿ أبييا كقاتميا :ىاني

قتمت اما

يالو أقمعيمي لحزاـ ،قاتميا عياؿ أبييا :ركحي عمي انتي أقتمي أمؾ أنا نخاؼ التقتميني،
13

ككاحد النيار أعطات لكالتيا زجة
15

كماطكلكش

14

بيضاء كاعطات لربيبتيا زجة دراعا
16

رانا راحميف ،ككصاتيـ كقاتميـ :كاف شفتك
20

ييارش رانا ىنايا ،09كاذا ما شفتكىمش

21

رانا رحمنا .ككالتيا

الشميقة

01

كقاتميـ أغسمكىا
08

ترايش

كالكمب

اغسمك زجتيـ بكرم ،كربيبتيا

عياك يغسمك ماحبتش تتغسؿ ،عادك يقكلك لخكتيـ اسنكنا اسنكنا ،ككي طكلك عمييـ ىزك
اركاحيـ كارجعك لمدار الق ػػاك أبييػ ػػـ كأمي ػػـ رحمػ ػكا كخبلكليـ مزكد
23

كلحقكىػـ خكتيػ ػػـ مف بيي ػػـ لق ػػاك

24

عيػ ػػاؿ بيي ػػـ خبلتميػ ػػـ

22

تمػػر كقربػػة مػاء،

مػ ػزكد نخال ػػة كقرب ػػة قط ػراف ،قال ػكا

لخكتيػػـ :ىاتك ناكمك معاكـ ،أعطاكىـ خكتيـ كبلك معاىـ ،كىزك أركاحيـ كلحقك أميـ كأبييـ
ىما كخكتيـ ،كىكما يمشكا في الطريؽ أتمقاك السبع قاليـ :خيطكني ال ناكمكـ ،قبضك الذرارم
1

- 2

-3

-5

-4

-6

-7

زوج:إثنان .النساوٌن:النساء .اخدمٌلً:اصنعًلً .روحً:اذهبً .نقلعلك:اصنعلك .دٌري:ضعً .ؼرارة:كٌسٌحفظفٌه-04
-03
-02
-00
-01
-9
-8
التمر .نحٌلً:انزعً لً .اتعٌط:تصرخ  .أرواح:تعالى .حتان:إلىأن  .هانً:إنً .زجة:كمٌةمنالصوؾ .دراعا:
-21
-09
-08
-07
-06
-05
الصوؾاألسود .ماطولوش:التتأخروا .شفتو:رأٌتم .الشلٌقة:قطعةمنالقماش .تراٌش:تتحركٌمناوشماال .هناٌا:هنا .
- 24
-23
-22
-20
ماشفتوهمش:لمتروهم .والتها:أوالدها .مزود:كٌسٌصنعمنجلدالماعزأوالؽنموٌدبػوتحفظفٌهالموادالؽذائٌة .لقاو:وجدوا .
خالتلهم:تركتلهم .
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خيطكلك كذنيو 1كعينيو ،كركبك فكقك كعاد يمشي بييـ ،كقاتميـ أختيـ إلمي أميا ميتة :يالو
نديرك 2حجرات في ببليصنا 3كنيربك ،كسمعتيا أختيا كقالت لمسبع :أبي السبع راىا قاتمنا
نيربك ،اسمعيا السبع كقاليا :أممممـ كاش راكـ تقكلك؟ قاتمك أختيا :كالك يا أبي السبع قي
5

قكتميـ انخففك احميمنا 4عمى أبي السبع ،كامبعد

قالت لخكىا ابف اميا :انت نعس خكؾ

كرقدك كأنا أنعس أختي كانديرك حجرات في ببليصنا كنيربك ،كدار الطفؿ كيما قاتمك أختك،
ككي كصؿ السبع لدارك انتفض طاح 6الطفؿ سكلك 7قالك منيف 8نبداؾ؟ قالك الطفؿ :ابداني
مف كذنيا لي ىربك خكتي كما سمعتيكمش ،ككبله السبع ،كعاكد انتفض مرة أخرل طاحت
الطفمة قاليا السبع :منيف 9نبداؾ ؟ ردت عميو الطفمة :أبداني مف لساني إلمي خبرت بيو
عمى خكتي ،عاكد السبع انتفض مرة أخرل طاحت حجرة ،زاد انتفض مرة أخرل طاحت
10

الحجرة األخرل ،كراح يجرم في جرة الذرارم لخريف ،ككي قرب مف الذرارم ليتامى لقاك
00

صمة كبيرة قاتميا الطفمة :تحمي

12

تحمي يا صمة أما كأبي راه السبع باش
13

الصمة كدخمت فييا ىي كخكىا ،كاقعد

14

صبع خكىا يطؿ نقشك

ياكمنا ،كتحمت

السبع كعاد خكىا يبكي

قاتمك اختك :أسكت أسكت عندم شكية حنة أنديرىا لؾ تبرل ،قاليـ السبع :اخرجك ناكمكـ،
كردت عميو الطفمة :أبي السبع أذا حبيت
نار كبيرة ككي تحمار

16

15

تاكمنا ركح أحطب سبع أحزـ في سبع أحزـ كدير

الصمة اضرب راسؾ عمييا راىا تتحؿ كنخرجك كككلنا ،كدار السبع

كيما قاتمك الطفمة ،ككي اضرب راسك عمى الصمة مات ،كقالت الطفمة لمصمة مرة أخرل:
تحمي تحمي يا صمة أما كأبي كخرجت ىي كخكىا كراحك يمشك يمشك ،كالطفمة كانت
01

تشكؼ

عمى بعػد انيػػػار كخكىا يشكؼ عمى بعػد نياريػػػف ،كىكما يمشك شاؼ الطفؿ
18

حاجة قاؿ لختك :راىا أىيب ىيرة

20

تحت حفيرة ،19كال يبعيرة

تحت شجػيرة ككي لحقػكليا لقػػاكىػا
21

حكار ( صغير األبؿ) ،قاليا :خكىا انسميو إزار ،ككممك طريقيـ كاداكه

1

-2

-3

معاىـ ،كىكما يمشك
4

-5
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لكي ػػز ،23باعكىا كاشراك بييا دار كغنػـ كبقػػر ،ككاحد النيار راحت أختك

22

لقاكي قمة معبيػػة

تحطب لقات 1ثبلث كصفاف 2مرضى ،جابتيـ 3معاىا ،كدارتيـ 4تحت القصعة ،كدارت
صنارة 5المغزؿ في سنتيا ،كدارت ركحيا امريضة كقاتمك لخكىا راىا سنتي تكجع فيا كما
تبريني إال كبدة إزار ،قاليا خكىا :إزار أبي إزار خكيا إزار أما أطمبي أم حاجة إال إزار كالك،
كقعدت في ىاذيؾ 6الحالة ال تاكؿ ال تشرب ،حتاف غضاتك 7خكىا كي شافيا في ىاذيؾ
الحالة ،كقاؿ الزـ 8نذبح إزار ،كراحمك كقالك :يا إزار دكر سبع دكرات ،كلكح 9سبع بعرات
10

11

كصد

12

لمنحيرة كادار إزار كيما قالك مكاله ،كنحميا

مقبؿ

14

كىي تعطي فييا لمكصفاف كىكما ياكمك حتاف

كبدتك كعاد يشكط

13

كيعطييا

براك ،نحت الصنارة مف سنتيا كدارت ركحيا

15

قالكالىا الكصفاف الزـ تقتمي خكؾ ،راحت لخكىا كقاتمك :يالو نمعبك كلي

يغمب خكه يمكم

لخكه شعرك عمى الممزـ ،17ككي غمبيا عاد يمكيميا في شعرىا عادت

ابرات ،كامبعد

16

تقكلك :بنت أمؾ كأبيؾ  .حف عمييا كأطمقيا ،كعاكدك لعبك مرة أخرل غمباتك عادت تمكيمك في
شعرك عمى الممزـ ،قاليا خكىا :بف أمؾ كأبيؾ ،قاتمك ىي :ال بف أما ال بف أبي ،كعيطت
19

لمكصفاف كقاتميـ :أخرجك يا فيراف كطاحك
00

ماؿ خكىا كرحمت ماعدا ثالث بكرات
26

خبلتيـ

27

كراحت ،عادك

20

فيو اردخ اردخ
04

عيات اتسكؽ

18
22

حتاف رضرضكه ،21كادات
00

فييـ ماحبكش

يركحك معاىـ،

ىاذكؾ البكرات حانيف عميو (عمى خكىا) في النيار يعطكه

لحميب ،كفي الميؿ يتحكلك لحجػػػرات كيبعرك عميو باش يدفػػكه ،كراحت لياـ كجات ،كجات
28

قػػكـ عاقبة كحطت حذاه
30

الببلصة

29

(حذا الطفؿ) ،كفي ىاذ القكـ عجػكز قػاتميـ خمكلػي

نحط فييا ،ككي جات تحفر سمعاتك اينيف تمت تحفر تحفر حتاف خرجاتك كدكاتك

حتاف ابرا ،كجات لي ػػاذكؾ الحجرات إلي ىكما البكرات باش
1

ىػاذ

-3

-2

31

تمكحيـ قاليا ىك :ىاذكؾ راىـ
-4

-5
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بكرات ما تمكحييكمش 1كادارتك بنيا كعاد يخدـ عمييا ،ككي كبر كعاد راجؿ قاليا :راىا
عندم اختي الزـ 2انركح نحكس عمييا ،كراح يسكؿ 3عمييا حتاف لقاىا ىي كالكصفاف
اقتميـ ،كىي ربطميا كراع 4كذراع في بكرة ،ككراع كذراع في بكرة أخرل كطبؿ بيناتيـ باش

5

يتمعك 6كيجرك ،ك كي جراك انقسمت الطفمة اختك ،كراحت كراع كذراع ،كراع كذراع ،كعاش
كىك ىاذيؾ لعجكز الباس عمييـ.
 -01حكػايػػػة :سيػػدم سمػػاؾ بف سمػػاؾ
قالؾ كايف كاحد السمطاف عندك بنيتك مسكر 2عمييػا مػػػا يشكفػػيػػا حتى كاحػػد،
كيعطييا غير المحـ ببل عظاـ تاكمك ،ككحد النيار جاتيا الستكت كقاتميا :انت نيار كامؿ
كأنت مدرقة 2ماتشكؼ حتى حاجػة ،لك كاف تخرجي كتشكفػي سيدم سماؾ بف سمػاؾ،0
قاتميػػا بنت السمطاف :كيناه ىذا سيدم سماؾ بف سماؾ؟ قاتميا الستكت :ىذا راجؿ زيف
ياسر ،قالتيا بنت السمطاف :كيفاش انشكفكا 4كانا منقدرش نخرج؟ قاتميا الستكت :كي
يجيبكلؾ 5المحـ نحي العظـ كاقعرم بيو الحيط كطكلي كشكفي سيدم سماؾ بف سماؾ،
قاتميا بنت السمطاف :بصح المحـ ناكمك ببلعظاـ كيفاه اندير؟ قاتميا الستكت :كي يجيبكلؾ
المحـ ببل عظاـ ما تاكميش كقكليميـ :جيبكلي المحـ بمعظاـ كاال ماناكمش ،كراحت لياـ كالطفمة
ماىي تاكؿ ماىي تشرب حتاف 6مرضت ،كاتقمؽ عمييا ابييا ،كراح لصاحب دبارم 7كقالك:
كاش اندير لبنتي راىي ماىي تاكؿ ال تشرب؟ قالك صاحب دبارم :ركح شكط 8المحـ كالشحـ
كحطيـ احذاىا 9كاجيب القط كادخمك معاىا كاصقر 10عمييا كاش اتقكؿ ،كادار السمطاف كيما
1

-2

-4

-3

-6

-5

-ماتلوحٌهومش:الترمٌهم .الزمٌ:جبٌ .سولٌ:سأل .كراع:منمقدمالساقإلىالكعب .باش:لكًٌ .تلعوٌ:خافواخوؾشدٌد.

 -2مسكر :غالؽ عمييا في غرفة ال يراىا أم أحد.
 -4انشكفك :أنظر إليو.
الحاجة.

-00
-04

-8

-5

يجيبكلؾ :يحضركف لؾ.

شكط المحـ :صمي المحـ كالشحـ.

خادـ :الجارية.

-03

-9

-0

-6

مدرقة :مخبأة.

-3

حتاف :إلى أف.

احذاىا :بقربيا.

-02

سيدم سماؾ بف سماؾ :سمطاف جميؿ جدا.

-7

صاحب دبارم :رجؿ حكيـ يأخذ برأيو عند

اصقر :إستمع.

-00

كصيؼ :الخادـ الرجؿ.

الصرة :ما تجمع فيو الدراىـ كغيرىا ،كىنا جمع فييا السمطاف بعض األعشاب لتحمي ابنتو.

حمكؼ بف الحمكؼ :نكع مف أنكاع الشتـ كالسب -05 .حكس :بحث.
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قالك صاحب دبارم ،كاصقر عمييا كاش تقكؿ ،ككي شافت بنت السمطاف القط ياكؿ عادت
اتقكلػػػك :كػػػكؿ كػػػكؿ ،أنت غرامػػػؾ مف المحـ كالشحـ كأنا غرامػػػي مف سيدم سماؾ بف
سماؾ ،كاسمعيا ابييا كاش اتقكؿ ،كابعث لسيدم سماؾ بف سماؾ كقالك :كاف اعطاؾ ا﵀
11

راني عطيتؾ بنتي ،كدار السمطاف لبنتك صرة كاعطاىا كصيؼ

12

كخادـ

اسميا سكدة

كركبيا فكؽ عكدة كقاؿ لمكصيؼ :كصميا لسيدم سماؾ بف سماؾ كفي الطريؽ كبعد لي
بعػػدكا عمى دار أبيػػيا قالػػيا لكصيؼ لبنػػت السمطاف :اىبطي خمي سػ ػػكدة تركػػب ،ردت عميػػو
ىاذيػػؾ الص ػرة :13كاش راؾ اتقػػكؿ يا حمػػػكؼ بف الحمػػكؼ ،04ككػػؿ م ػػا يق ػ ػػكؿ لكصيؼ
15

لبنػػت السمطاف اىبطي ترد عميو ىاذيؾ الصرة بيػػذاؾ لكػػبلـ ،حػػكس

عمييا لكصيؼ

كالحيا ، 1كعاكد قاليا لبنت السمطاف اىبطي ,كاىبطيا كركب سكدة في ببلصتيا ,2كىكما
يمشكا لقاك بير حميب كبير قطراف ,اغطس لكصيؼ بنت السمطاف في بير القطراف عادت
خادـ ،كاغطس الخادـ في بير الحميب عادت حرة ،كاداىا لسيدم سماؾ بف سماؾ ,ككي
شافيا سيدم سماؾ :لقاىا عجكز ,راح لمسمطاف كقالك :عبله تكذب عميا كتعطيني ىاذ
لعجكز؟ كادار سيدم سماؾ بف سماؾ السمطاف في الحبس ،كىاذيؾ بنت السمطاف بعد الي
اغطسيا الخادـ في بير القطراف اذبحيا ككي ساؿ منيا الدـ عاد ركح حمامة ،كىاذ الحمامة
عادت كؿ اليكـ تجي كتحط عمى ظير العكدة 3انتاع 4السمطاف كتسكؿ سايس الخيؿ كتقكلك:
سايس الخيؿ سايس ،سيدم سماؾ بف سماؾ قاعد كاال راقد ،ككاف قاليا قاعد :تضحؾ
كتجي النك 0كالتبركرم 6كتشبع لغنـ كتركل ,ككاف قاليا راه راقد تبكي كيجي الريح كالغبار
كما تسرحش 1لغنـ كتبقى ,8ككي شاؼ لغنـ سيدم سماؾ بف سماؾ سكليـ عمييا قالك لك
 -1الحيا :رماىا.
السمطاف.

-5

-0

ببلصتيا :مكانيا كىي مف المغة الفرنسية بمعنى .Place

-3

النك :ىبكب الريح كاضطراب البحر بشدة كالمقصكد بيا ىنا المطر.

ىربت.

-03

ذرؾ :اآلف.

-04

بكاقي:

.

-05

اقمع :اصنع.
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العكدة :الفرس.

-6

الفعؿ سرح :بمعنى ترعى -8 .تبقى :تيزؿ -9 .المصقة :الغراء -02.نساكيف :نساء.

-4

التبركرم :البرد.

-00

انتاع السمطاف :ممؾ
-7

ما تسرحش :مف

العساس :الحارس.

-00

اتصاقت:

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
عمى ىاذيؾ لحمامة أك كاش يص ار كي تجي كتحط عمى عكدتكا ،قاليـ سيدم سماؾ بف
سماؾ الزـ تقبضكاىالي ،ركحكا ديرك المصقة 9فكؽ العكدة كجبكىالي دار الخدماف كيما قاليـ
سيدم سماؾ بف سماؾ كقبضكىا ،ككي شدىا سيدم سماؾ بف سماؾ رجعت كيما كانت
امراة زينة كاحكاتمكا كاش دارليا لكصيؼ ,راح اقتمك ,كسرح ابييا كقالك :كاف غناؾ اهلل
نغنيؾ ,كارجعمك ممكك كادار بنتك في مخزف كدار خادـ يعس عمييا كما يشكفيا حتى كاحد
10

مف غير سيدم سماؾ بف سماؾ ،ككحد النيار نساكيف
11

الغنـ كقالك لمعساس

سيدم سماؾ بف سماؾ طمقكا

عمى بنت السمطاف اجرم لغنـ اتصاقت ,12ككي راح لعساس يجرم
13

كراء لغنـ دخمك النساكيف كاشافكىا ككي جاء العساس عمييا قاليـ :ذرؾ

يجي سيدم

يقتمني ,قالكلك :كالك ،كاكراكه بحفتة فكؿ ,كقالكلك :رانا ما نطكلكش كنخرجكا كلقاكىا مكسية
بالحرير كالذىب ,كقالت كحدة مف النساكيف ايو مازينيا بعينيف المف دارىـ بكاقي ،04ككحدة
أخرل قالت :ايو مازينيا بسيقاف المف دارىـ خشب منسج ,ككحدة قاتميـ :مازينيا بصبيعات
00

المف اقمع

بيـ برنكس لكليدك ،كقاتميـ أخرم قي 1ىاذم كادتكـ  ,قبضت اقتمتيا ككي ساؿ

منيا الدـ عاد شجرة رماف  ،ككي ايجا السمطاف كشاؼ كاش اصراليا اقتؿ الخادـ إلى كاف
يعس عمييا كاحزف عمييا ،ككحد النيار جات كاحد العجكز كقاتمكا اعطيني رمانة انداكم بيا
ابني لقرع ,قاليا سيدم سماؾ بف سماؾ :اركحي ادم ،ككي راحت لعجكز لمشجرة لقات
فييا ياسر رماف صغير كرمانة كبيرة اداتيا كادات معاىا رمانة صغيرة ،ىاذ الصغيرة دكات
بييا بنيا كالكبيرة دارتيا 2في غ اررة ،3كعادت ىاذ الرمانة كي تخرج لعجكز اتحكس ,تخرج
ىي كتتحكؿ المراة تقضي كؿ القضيات ليذيؾ لعجكز ،تسقي الماء ,كتحطب لحطب،
كتغسؿ كاطيب الماكمة ,ككي تجي لعجكز كتمقى قضياتيا مقضية تعكد تدعي بالخير عمى
الي اقضاتيا ,يقكلك ليا جاراتيا :أنا قضيتمؾ ،أنا اقضيتمؾ  ,قاليا بنيا يا أما راىـ يكذبكا
1

-2

-3

-5

- 4

-6
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عميؾ ،ذرؾ أنا انقكلؾ اشككف 4إلمي 5راىا تقضيمؾ .كلغدكا ادرؽ كاقعد يسني في المي باش
اتجي تقضي القضيات  ,ككي خرجت أمك  ,خرجت الرمانة مف الغرارة كتحكلت المراة كي
العادة  ,ككي كممت القضايات كجات باش ترجع لمغ اررة اقبضيا ككي جات أمك قاليا :ىاىي
إلمي كانت تقضيمؾ كافرحت بييا أمك كقالت :يا سعدىا يا ماليا ,كدارتيا بنتيا .ككاحد العاـ
ما فييش الكبل ,عاد السمطاف سيدم سماؾ بف سماؾ يفرؽ 6في غنمك عمى الناس ,قالت
بنت السمطاف لمعجكز :ركحي اجبيمي عمكش 1مف عند السمطاف ،قاتميا لعجكز :احنا ما
عدناش حتى كاش ناكمك كيفاه انجيبكا عمكش كنعكدكا نككمك فيو؟ كقالتيا بنت السمطاف :الزـ

8

اتجبيمي عمكش مف عند السمطاف ،راحت لعجكز السمطاف كجابت عمكش كعادت بنت
السمطاف كاف رخفت 9احزاميا ينكض

01

لعشب كيشبع ىذاؾ العمكش ،ككاف ضربت بقدميا
11

يخرج الماء كيركل ىذاؾ العمكش ,كاسمف حتى كلى

الباب ما يخرجكش ،ككاحد النيار

السمطاف سيدم سماؾ بف سماؾ قاؿ لمناس :رجعكلي غنمي ،ككي ايجا لمعجكز قاتمكا :راه
سمف عاد الباب ما يخرجكش اركاح كاف اخرجمؾ اديو ،ككي اجا سيدم سماؾ بف سماؾ
12

كشاؼ بنت السمطاف سكؿ

13

لعجكز قاليا :كيف

القيتي ىاذ الطفمة ،كاحكاتمك العجكز

كيفاش القاتيا ,قاليا سيدم سماؾ بف سماؾ :اعطييالي ككاف اغناؾ اهلل نغنيؾ ،كاداىا
سيدم سماؾ بف سماؾ لدارك كاحكاتمكا كاش داركليا نساكينك ,جابيكمميا كقاليا :كاش قاتمؾ
كؿ كحدة منيـ ,كالي قاتميا مازينيا بعنيف ال مف دارىـ بكاقي نحميا 1عينيا كدارىـ بكاقي,
كالي قاتميا مازينيا بسيقاف المف دارىـ اخشب منسج نحميا سيقانيا كدارىـ اخشب منسح,
كالي اقتمتيا قتميا ،كالي قاتميا مازينيا بصبيعات المف دار بييـ برنكس لكليدم خبلىا
كاقمعتميا برنكس لكلدىا ,كعاش ىك كياىا في خير.

1

-نحلها:نزعلها.

92

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
 -08حكػايػػػة :عشبػػػة خضَّػػػار
قبؿ ما تزيد عشبة خضَّار كانت األرض يابسة كالناس خاكية 1كنيار إلى زادت

2

جابت 3الخير معاىا كجاىـ العاـ زيف 4رحمك ىميا 5لببليص 6العشب كىازيف 7في الباصكر

8

11

عشبة خضَّار أماال حمزك 9منيا أنتاجاتيا ،10كقالك انيبطكىا

كىا كيما
مف الباصكر ٍ
كن ىم يش ى
13

صح12؟ ردت
رانا نمشػ ػ ػكا ،قالكليا :يا عشبة خضَّار قاتمؾ أمؾ أنزلي قالتميا ى

ػر :14إيو
لي ٍخ ػ ػ ىا

15

صح ،كحدة منيـ لقاتميا

17

قالكليا :ارى ػ ػػا

16

18

مع المحفؿ

ظيرىا كقاتميا :أنزلي ،كي نزلت سكلت عمى أميا
19

أنتاع النس ػ ػػاء القداـ ،كقالكلي ػ ػػا :يالٌو أنركح ػ ػػك
21

22

لعشب ،أمشات معاىـ كاداكىا لسدرة
25

لصقكليا
29

ألقات

31

زغبة

عمييا

كبداك يفمكليا
26

حتى نعست

24

كي رقدت

أنتاع ىميا كخبلكىا ،كي فطنت

28

شعرىا الصؽ في السدرة ،جات الثعمبة عاقبة عنيا قالتميا :يا أما الثعمبة سمكيمي

30

مف كديعاتي قالتميا :راىا الحقة

34

شعرىا في السدرة كراحك لحقكا
32

مف زغباتي نعطيؾ فردة صكار

المرحكؿ

كاال كديعة

أمؾ الفنك ػ ػػة ،35كي جات الفنكة قالتمي ػ ػػا كيما

36

27

23

ألقطك

20

33

قالتم ػ ػػيا الثعمبة كقالتم ػ ػػيا :راىا الحقة أم ػ ػػؾ

األرنب ،كي جات األرنب قالتميا كىي تسمؾ فييا :بشعيراتي بضفيراتي باش أنسمؾ بنت
الناس ،01سمكت ػ ػػيا ككي سمكت ػ ػػيا أعطاتيا كدعة مف كدعاتػػػػػيا عمقتػػػػػيا األرنب بيف
38

أعكيناتػػػػػيا ،راحت ذيؾ الطفمة تمشي في الصحراء ألقات شايب
39

الصحراء ،قاتم ػ ػػك :يا بي الشاي ػ ػػب ماعقب ػ ػػش

تاركينك أىمكا
40

عميؾ مرحكؿ؟ قال ػ ػػيا :عقب عميا

في

يامس،

دمت 1تمشي تمشي حتى لقات غكلة 2تطحف كدايرة 3بنيا عمى ركبتيا ،جات مف كراىا
0

2

3

4

6

5

7
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تسختؿ 4كىي ماىيش فايقة 5كرضعت منيا ،قالتميا كي فطنت بييا :6دخمتؾ 1بجاه 8سيدنا
يش لسيدنا عيسى كمكسى لككاف
عيسى كمكسى كأنتي تاكميني ،قالتميا :لك كاف ىما ىد ىخمتًنً ٍ

درت 9دمؾ جقمة
منعتي مني

14

10

كلحمؾ لقمة

15

كذرؾ

11

12

كعظامؾ بيف دركسي

كيفاش أنمنعؾ مف أكالدم لياكمكؾ ،16خباتيا في ببلصة دارقة ،17كي
18

جاك أكالدىا قالكليا :يا أما الغكلة ارن ػ ػػا

21

كالك مكانش ،20قالكل ػ ػػيا :عميؾ لماف
25

كانيي

يطرطقك ،13قالتميا :أنا راكي

أنشم ػ ػػك في ريحة العربي
23

22

كاني ػ ػػك

ماناذكه

09

24

خ ػ ػػك أندي ػ ػػركه
26

أخت أنديركىا كي أختنا ،قالتميـ :راىا تحت القصعة
28

بصبعػ ػ ػكا الصغير يدي ػ ػػيا ،قمبك عن ػ ػػيا أى يك ٍؿ كماقدركش

في ال ػ ػػدار ،قالتمي ػ ػػـ:
كي خكنا
27

كالمي قمب ػ ػػيا

كقدر خكى ػ ػػـ الصغير إيقمب القصعة
29

أداىا كقعدت معاه .كبعد شيكر الغكلة جابت طفؿ (غكؿ) كعشبة خضَّار جابت
30

خبلت الغكلة تطحف كأدات

31

الذرارم

32

33

ألكاحد
35

الراعي عاقب عمييا قالتمك :يا راعي الحراؽ

عنيا

الرقكبة

أعطيني جدم

34

كاسركبت
36

طفؿ،

عمييا جاء كاحد

كأال جدية باش يمعب بيو

كليد الغكلة ،قالميا مف عاـ عشبة خضار ماجيت لمطار كالجابت المعزة عبله يمعب كليد
الغكلة ،جاء عاقب راعي اإلبؿ قالتمك كيما قالت لراعي الحراؽ ،جاء عاقب راعي أبييا قالتمك
38

كيما ألي فاتكا :37يا رعي اإلبؿ أعطيني حكار باه

يمعب بيو كليد الغكلة ،قالميا :عاكدم

ماسمعتكش ،1عاكدتمك كممة أخرل عرفيا ،قاليا :ركحي لكحي 2الذرارم كركاحي ،3خبلت

02

04

03

05

4
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بف الغكلة كراحت ركبيا 5في الجحفة 6ألي كانت راكبة فييا مف قبؿ مركقينيا 7بممخة
10

حازنيف 9عمييا مف نيار ألي قدات
12

كحدك أكبلتك كلحقت في عقابيا
16

شكؾ كأداتك

11

فيو ،كممت الغكلة طحينيا كخرجت ألقات قي

حتى ألقات ىذاؾ الراعي ألى رافدىا ،13ىزت
17

في يدييا ،قالتمك :أنا أميمتؾ

14

8

الطفؿ

عرمة

15

قاصرة كمانقدرش نمشي ركبني ،ركبيا فكؽ
18

البعير طمقت ركحيا كطاحت ،قالتمك :أنا أميمتؾ ركبني فكؽ الباصكر مانشدش

ركحي،

قالميا :راه فيو عبد ،قالتمك :ىذاؾ ألي يشدني باش مانطيحش ،19كي ركبت معاىا عادت
20

أتدؽ

فييا بالشكؾ حتى تعيط ،21قالميا الراعي :يا عجكز كاش راكي أديريميا ،22قالتمك :قي
23

قمتميا أقحزم

شكم

24

25

باش مانطيحش ،ماكصمت أالىميا حتى كصمت مقعرة

كي كصمت لصمات ىميا سحبت الحالة كعادت النك
الحيكانات فرحت بمجييا كدارك

29

26

28

27

كالمعيز

أتصب

بالشكؾ،

تصرح ككؿ

كليمة كب ػ ػػيرة ،ككي جاك في الميؿ ب ػ ػػاش يرقدك قالتميـ
30

الغكلة كىـ ماىم ػ ػػش عارفين ػ ػػيا :ترقد معاي ػ ػػا تكنسني ،عادت ترش ػ ػػخ

فييا بالش ػ ػػكؾ كىي

تعيط في الميؿ ،قالك لمعجكز :كاش بييا بنتنا ،قالتميـ :راىا قي تحمـ بييا التعب حتى طمع
31

النيار ،قالكل ػ ػػيا :كاش بيؾ البارح تعيطي ،قالتمي ػ ػػـ :راىا الغكلة بايت
34

33

جاب ػ ػػك ىدا

قدكا

39

نحكليا

41

الع ػ ػػاـ

35

حطب كقالكليا :أنقكلؾ

36

قشؾ

37

مف القمؿ

32

تنزؽ

38

أحذا

40

قش ػ ػػيا أرمكىا في النار ،كي عادت تتمممؿ فييا قالتميا :ىاىي فيؾ
43

نعكرؾ كأال أنبكش ػ ػػؾ ،42رحم ػ ػػك

فيا بشكؾ،
النار ،كي
عمى دكر

مف ىذيؾ الببلصة كسكنكا في ببلص أخرل

فات ت 1األياـ كجاك عاقبيف في الصحراء عمى صماتيـ بكرم قالتميـ :أندىمي نشكؼ

2

الببلصة كيف ماتت الغكلة نتفكرىا ،برشت 3رماد ألقات مرجانة حذا ببلصة الغكلة الحتيا

4

في فميا عقنت 5أداكىا 6ألكاحد 7الشايب قالكلك :دبر 8أعمينا كاش أنديركليا ،قاليـ :ركحك
10

جيبك بنيا كديركلك 9الدـ عمى رقبتكا كحطك عميو المكس
1

2

3

4

كجيبكىا أتشكفك كي شافتك
5

6

 فاتت:مرت - .أندهمًنشوؾ:أمرألرى - .برشت:ذرةرماد - .الحتها:رمتهافًفمها - .عقنت:أصبحتبكماء التتكلم - .أداوها:02
00
01
9
8
7
أخذوها -  .ألواحد:ألحد - .دبر:أرشدنا -  .دٌرولو :ضعواله - .الموس:السكٌن -    .شهقت:انبهرت وصرخت -  .شكصة:قطعة
03
صؽٌرة- .عورتها:أصابتعٌنها.
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11

شيقة طارت ىاذيؾ المرجانة عاكدت ىزتيا كقالت :كيما عقنتيني أنكسرؾ كي

شيقت

كسرتيا طارت شكصة

14

في عينيا عكرتيا ،13قالكليا :ىذم دعكة الغكلة لحقت.

خضار ما صبة لمطار ماجابت النعجة خريفة.
مف عاـ عشبة ٌ
 -09حكػايػػػة :داداف

كاف كايف في زمف بعيد كاحد الراجؿ بخيؿ ،ماكانش 1كي بخمك في ىذيؾ البالد
كاحد ،ككاحد النيار عرض صاحبكا لمغداء كجابميـ المحـ ،ككانت مرتك 2المسكينة ىذيؾ أكؿ
مرة يدخؿ دارىا المحـ ،ككي عادت الطيب 3فيو شياتيا 4ريحتكا ،كبدأت تنح 5بالشكية 6كتأكؿ
كبلتكا أكؿ ،كخافت راجميا يعيط 11عمييا

10

حتاف 7مافاقت بركحيا 8غير كي لقات 9ركحيا

عمييا ،قالت ماعميا غير نذبح بنتي داداف ،نادت لبنيا كذبحتيا ،كطيبتيا كعطاتيا لراجميا
كاصحابكا ،كبل رجاليا مع صحابكا المحـ ،كبعد إلي افترقكا الرجالة ،رجع الراجؿ لمدار
12

كحكس

14

عمى بنتك مالقاىاش ،13قاؿ لمرتك ،كيف

راىي الطفمة ،قالتمك راىي عند الجيراف

تمعب ،حكس عمييا عند الجيراف ،كمالقاىاش ،كزاد حكس عمييا في كؿ مكاف مالقاىاش
كالطفمة المسكينة كانت ىذا الكقت غير عظاـ ردمتيـ

15

السمطاف ،ك ىذا السمطاف كاف طكؿ ،16كؿ ليمة يخرج يدكر

أميا تحت شجرة في جاناف

17

في جنانك ،كىذا النيار سمع

صكت يقكؿ :داداف ،داداف ،أمي ذبحتني ،بيي كالني ،داداف ،داداف امي ذبحتني كبيي
كالني راح السمطاف يدكر عمى مصدر الصكت لقػا طير فكؽ ىذم الشجرة ،قاؿ السمطاف
لمحارس كالخادـ انتاعكا

18

المي يقدر يحكـ

19

ىذاؾ الطير نعطيو بنتي كنزيدك ممكي ،كفي

ىذاؾ الكقت سمع بسي داداف بالقصة ،كقاؿ لمحاكـ نحكس معاىـ ،كفي ليمة مف الميالي
20

عادك
1

يحكسكا جاء ىذاؾ الطير كعاد يقكؿ في ىذاؾ لكبلـ ،سمع بييا ىذاؾ لكبلـ كعرؼ
2

3

5

4

6

7

8

ماكانش :الٌوجد-  ،مراتو :زوجته-  ،الطٌب :تطهوا-  ،شهاتها :اشتهتها-  ،تنح :تنزع-  ،الشوٌة :قلٌل- ،حتان :حتىإن-  ،بروحها:بنفسها،06
05
04
03
02
00
01
9
لقات :وجدت-  ،روحها :نفسهاٌ-  ،عٌطٌ :صرخ-  ،حوس:بحث-  ،مالقاشهاش :لم ٌجدها- ،وٌن :أٌن- ،ردمتهم :ؼطتهم-  ،23
22
20
21
09
08
07
طول:دائماٌ- ،دورٌ :بحث-  ،أنتاعو :ملكوٌ-  ،حكم ٌقبض-        ،عادو :أصبحوا ،داروه :وضعوه  -أداوه:أخذوه-  ،شاؾ:رأى-  ،
24
قرتلو:منقرٌقرأأيٌعترؾ- ،وراها:منورىأيبٌنووضح،حذاهم:بمحاذاتهمأيبجنبهم .
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بمي ىذا الطير ،مايككف غير بنتكا داداف ،حكمك الحرس ىذاؾ الطير ،كفي ساعة رجع ذاؾ
22

الطير كتحكؿ عظاـ كي داركه 21في شبكة ،داكه
25

لمحراس خرجكا ىذاؾ لعظاـ لدارك ،ككراىا
24

كقرتمك

23

لمسمطاف شاؼ

لعظاـ ،قاؿ السمطاف

لمرتك أكي شافت ىذيؾ لعظاـ عادت تبكي

بكاش كاييف اعترؼ الراجؿ بشحك كبخمك الشديد ،كدفف عظاـ بنتك في جنانك،

كعادكا كؿ يكـ يقعدك حذاىـ كيبكك ،ككانت ىذيؾ الدمكع تركح لياذيؾ لعظاـ ،تسقاك ىذكؾ
لعظاـ كزادت رجعت الطفمة داداف كيما كانت ،كعاشك ىذيؾ العايمة في ىنا كسعادة.
 -41حكػايػػػة :ذيػػػػػػاب10
حاجيتؾ ماجيتؾ عبل كاحد الراجؿ إسمك ذياب كاف عندك الماؿ كالغنـ كاإلبؿ
كمعندكش 1لكالد ،ككاف مدزكج بمرأة صالحة خزنت مف كؿ ذاؾ الماؿ عبله تكلي أمبعد،2
جاء كاحد الكقت طاحت 3بذياب كخسر كؿ مالك كما بقالك 4حتى شي ،مرض ذياب أماال
جاكه أصحابك كأحبابك إيطمك عميو 5قعد ذياب إخمـ 6باش رايح يستقبميـ كىك ما بقالك كالك،
أماال قاتمك عيالك :ماتخافش 7كؿ خير مكجكد كأراحت لقات 8لمجيراف باه إيعاكنكىا كندرتميـ
10

القمح مف لحكايا

12

انتاع لبعير ،11كالدىاف كزيت الزيتكف مف لزيار
13

تحت األرض ،قاتمك :البعير اليكـ كي جاكؾ أحبابؾ نذبحكىكليـ

9

ألي كانت خازنتيا

كنظيفكىـ بيو ،أماال راح

ذبح لبعير كعشى ضيافك ذيؾ الميمة.
كي جاء الصباح قاليـ :شفتك
17

لمرأة في شؽ

18

البيت

14

ىذا الخير إلي تمقيتكـ

15

بيو أكؿ كانت مخبياتك

16

عمبالنا

20

19

كأنا ماعندم حتى خبر بيو ،قالكلك ذكؾ الضياؼ :أحنا

كن ىكليك ،21أماال كي استقبمتنا بيذا الخير أكؿ الزـ أعمينا أنممكلؾ
غير أنطمك عميؾ ٍ
1

3

2

-4

22

مف كؿ
-5

معندوش:الٌوجدعنده-  .ذٌاب:هواسملشخصعرؾبالكرموسبقهلفعلالخٌر- .طاحت:بمعنىأفلس  .مابقالو:لمٌبقى .اٌطلو01
9
8
7
-6
علٌهٌ:زورونه  اخممٌ:فكر - .ماتخافش:ال تخؾ - .وراحتلقات:وذهبتتناديجٌرانها - .وندرتلهم :وأخرجتلهم - .لحواٌا:تأخذ
-02
00
شكلالكٌسوتوضعفوقظهرالجملٌحملفٌهاالحبوب - .البعٌر:الجمل  .لزٌارهًجمعزٌر:وهووعاء مصنوعمنالطٌنت َخ َزن
07
-06
05
04
03
فٌهالزٌوت بأنواعها- .نذبحلهم:نحرالجمل- .شفتو:رأٌتم-  .تلقٌتكم:استقبلتكمبه .مخبٌاتو:مخباءأومخزن- .شق:جانبمنجوانب

21
-09
08
البٌت - .البٌتٌ:قصدبهبٌتالشعرأوماٌعرؾبالخٌمةالمصنوعةمنشعرالماعزووبراإلبل .أحنا:نحن- .علبالنا:كنانظن.
24
23
22
20
-نولوا:نعود- .نلمولك:نجمعلك- .راحلك:خسرته- .بكري:منقبل .
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شي عندنا باه أنعكضكؾ عبل الماؿ إلي راحمؾ ،23أعطاكه الغنـ كاإلبؿ كعاد كيما كاف
بكرم

24

كأحسف.

 -40حكػايػػػة :ذيػػػػػاب:10
قالؾ كايف زكج رعياف سارحيف كىاذك الرجاؿ عندىـ نساىـ في زكج بالحمؿ ،ككتب
ربي انيـ يزيدك مع بعضاىـ كجابك ذرارم كحدة منيـ عجبيا كلد المرأة األخرل ،إمبل بدالتك
عمى خاطر 1كاف زيف كمقدكد كمحككـ عمى كلدىا ،كبعد مافات الكقت كبرك ذرارم ،كاحد
مف الرجالة قاليـ أنا ىاذا ميكش كلدم ،كأمبعد جربيـ باه يتأكد ،أماال دىنميـ لحاىـ 2بالزيت
كقاليـ ركحك حكسك في الصحراء كقكلكلي عمى الب ٍر المي فيو العشب باه يرحمك كيحطك فيو.
كالحاذؽ فييـ اسمك ذياب كامبعدىا راحك يحكسك ذياب قعد مطمع راسك الفكؽ يحكس
كيقيد في الببلصا المميحا كاآلخر قعد مدنكس 3راسك في األرض ،حتى ساؿ الزيت المي في
لحيتك عمى صدر برنكسك كذياب نشفت لحيتك كي عاد كجيك ديما لمسماء.
كامبعد كي رجعك فات ذياب عمى الرجاؿ كسمـ عمييـ ،كاآلخر عقب طكؿ لمبيت
لمنساكيف ،كمف ىذ الشئ تأكد السيد بالمي ذاؾ الطفؿ ماىكش كلدك كراه لمنساكيف كبطيـ
كقميـ ذرؾ تقكلكلي كاش درتك لذرارم ،أـ ذياب قاتمك أنا مادرت كالك كالمرأة األخرل قرت

4

كج يدكا المكنة كحزمك قشيـ 5باه يرحمك
كقاتمك أنا بدلتيـ منيف كانك صغار ككي صبح الصباح ٌ
كؿ عائمة في حاليا.

أماال جمع ذياب الزرع كقبله كدفقك كقعد يمقط فيو كقعد يكسخ ،أماال شافك بيك نكض
يالو رانا رايحيف كذياب الىي يفمي في شعرك.
قالك بيك :كاش راؾ دير؟
1

2

3

5

4

6

-علىخاطر:ألنـه- .لحاهم:اللحٌة– .مدنكس:مطأطأالرأس– .قرت:أقرت– .قشهم:أمتعتهم– .ماخضٌن:فاٌتٌن .
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قالك ذياب :راني ناكؿ في غدايا كنح في عدايا كلكح في غثايا أماال ىدل عميو.
كمنيا رقدك فكؽ العكدة اماال كي ركب الح فردة مف صباطك قالك بايك عبله؟:
قاؿ ذياب :أىدل عميو فردة في جنة كفردة في النار ،إمبل ىدل عميو.
زاد جاك ماخضيف 6عمى غنـ قاؿ ذياب :أكككه مشكتيا كما أكثرىا براكة ،زاد فاتك
عمى غنـ خرل قالك ما أكثرىا كمشكتيا براكة .
قالك بيك :كاش بيؾ قبيؿ قمت لغنـ قاشكم 1كفييا البراكة كىذم قمت ياسر كقمت
قاشكم .قالك ذياب :ىذيؾ فييا الفحكؿ ياسر ،كىذم ياسر كمافيياش ياؾ نتا مكالىا.
راح حاؿ كجاءحاؿ ....كمات بي ذياب كقعد غير مع أمو ،إماال قاتمك يا ذياب الزـ
نزكجؾ .قاليا ذياب :ماتزكجينيش خميني نخير ركحي.
قاتمك :أنا رايحة نخيرلؾ .إماال راحت لجماعة مف البنات كقعدت كقاتميـ امشطكلي
كاغسمكلي ،كالمي تتكا عمييا تقكليا :اتيزم عميا يالعجكز كامبعدىا راحت لبنت عمك عيشة
لكحيمة اتكات عمييا في كؿ المضارب كممقاتش ما تيدر.
كراحت باه تخبره كقاتمك :يا ذياب مف عيشة لكحيمة ماتزيدش ،قاليا :أخبلص الزـ
أنا نجربيا .أماال راح لنعجة كزجيا 2مف الصكؼ كدىنيا بالقطراف كطمقيا كفي ذاؾ الكقت
كانك لبنات يسرحك مع بياتيـ.
أماال الطفمة المي تجييا ذيؾ النعجة تزعكيا .شافتيا عيشة الكحيمة قاتميـ عبله راكـ
ديركليا ىاؾ مسيكينة حارقيا القطراف كعطشانة ،أماال خمتيا شربت الماء مع النعاج نتاعيـ،
ككاف ذياب يعس فييا مف البعيد.
1

2

4

3



-قاشوي:عددهاقلٌل- .زجها:نحلهاالصوؾ– .مزود:جلدنعجةمدبوغٌستعملللتخزٌن– .عكة:اناءزجاجًصؽٌرمحكماالؼالق .

99

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
راح لمك كقاليا خبلص جيبيمي عيشة لكحيمة ضرؾ كعرس بيا .ككاف كاحد ييكدم
بحذاىـ عندك زكج عكدات كحدة بيضاء كاألخرل حمراء .البيضاء تتقمب سبع قمبات في
السماء كالحمراء ثالث قمبات كالييكدم ىذ ماكانش عبلبالك بالبيضاء دايرة العكدة الحمراء
خير منيا .أماال قالك ذياب كاش رايؾ ككاف تبدلي كحدة بنعجة.
الييكدم :قالك نبدلؾ بالعكدة البيضاء .كىذاؾ مايشتي ذياب .كدل العكدة كراح
كجاىـ ذاؾ العاـ زيف كيركح يصيد عمييا كيجيب القطا كيجي ،اماال تحكـ مرتك الزرع مف
الكرشة كتيبسك كتطحنك كدسك ككي يعكد ياسر ديرك في مزكد 3نتاع النعجة(جمدىا) كتخدـ
عكة 4نتاع دىاف كدستيا.
كراح حاؿ كجاء حاؿ ،كجاء العاـ شيف اماال ذياب غطى العكدة بسبع قساء كعيشة
تجبد الطحيف كتعجنك كديرك قرصة كسرة ترفسيا في ذاؾ الدىاف كتخميي الناس أف يرقدك
كتدييا لمعكدة.
كفي ذلؾ الكقت كاف خكىا قاعد عندىا .اماال كاف يقكؿ راىي معذكرة في راجميا
الطيبمك .كراجميا يقكؿ راىي معذكرة في خكىا طيبمك .كىي راىي ال لذا كال لذاؾ كعيشة
كانت تمسح يدييا عمى الكتد تاع البيت مف االيداـ.
كىي سرقت االبؿ كقالكا بمي راىا االبؿ ساقت ىد يا ذياب.
ذياب :العكدة البيضاء مادرت عمى ظيرىا عبله نيد.1
إماال قاتمك عيشة ركه أكسر ذاؾ الكتد الى لقيتك فيو االداـ حتى عكدتؾ راىا كيما
ىك .إماال كي كسركا لقاه قي سيؿ ككي نح عمييا الغطاء لقاىا قاتقدم كمبعدىا راه خطكة
ىنا كخطكة لييو جاب االبؿ كجاء.
1

2

-نهد:نسافر- .ماٌعقبوش:الٌمرعلٌه .
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كمبعدىا قاؿ :نفعكنا بنات العـ الشقايؽ كنفعكنا بكرات العقايؽ  .كمبعد جاء كقت
الصيؼ كاليبللمي حاكـ فييـ ذياب قميـ يااله السنا نظ ٍي يركا كراحكا لببلد التؿ ( شماؿ الببلد)

الكاحد اسمو عبد الزناتي قميـ ىذا عبد الزناتي :صيفكا عندم ككمكا كاشربكا بصح اعطكلي
جازية (بنت عـ ذياب) قالكا نعطكىالؾ كىـ مصيفيف يكمكا كيشربكا كؿ كيما راىـ.
كىذاعبد الزناتي كي شاؼ ذياب مميح كراقب كزع منكا ،اماال كيعادكا مكلييف قاليـ
مانيدكمش ترحمكا قاالعطيتكني ذياب نضحي بيو في العيد الكبير ،راحك قالكىا لذياب ،قاليـ
قاىاذم كاش عميو نركح يضحي بيا.
كعبد الزناتي ىذا كاف داير عيد مع الكاد مايعقبكش .2ككي عادك أىؿ ذياب رايحيف
قاليـ ما تخمك ال بعير كال حتى عبد غير العاطمة كاعقبك الكاد ،كالنساء كالذرارم قاع خبلىـ
كحط عبد الزناتي ذياب في قرياج حديد ساير دير بيو ،كقعد ذياب يبكي ،ماال جاتك بنت
عبد الزناتي قاتمك :كاش بيؾ ياذكيب تبكي ،قاليا :ما بيا حتى حية ،شاتي نمعب عمى عكدتي
صارلي مرة ممعبتش عمييا.
أماال راحت قالت لبييا قاليا :ىاركح ادكلك عكدتك يمعب بييا أماال داكىالك كعبد
ماع ٍن يد منيف ياخض اماال حمى العكدة زيف زيف .ككاف كاحد الشيخ قاعد
الزناتي عبلبالك ى

بحذاه يقكليا راع البيضاء قدم .اماال يمكحمك الدراىـ باه يسكت .ككي كجدت مميح يطير
بييا كتتعقد في السماء .كطارت مف التؿ لمصحراء كالمضرب المي حطت فيو دىميز جرتيا
مازالت فيو في كادم تزيكة في تقرت.1
ككي حطت ثنات رجميا كلصقت في حزاميا .كقعد ذياب يمشي بييا فات عمى كاحد
قالك :راىا عكدتؾ تمشي عمى ثبلثة ،مبل ىبط كعدلميا رجميا ككمؿ الطريؽ حتى نكصؿ
الىمك كجاكه ذكؾ الرعياف كقاشيو .كزكج ذكؾ الرعياف بالنساء يسمكىـ الحمير كالقاشي المي
1

-تقرت:مدٌنةمنمدنورقلةسبقالتعرٌؾربهافًالفصلاألول .

101

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
خبله عند الزناتي شافك الكيؿ منك يحمؿ عمييـ كعذبيـ كقعد يتبكاك مف الشي المي دارك
فييـ الزناتي ،ككايف كاحد الكصيؼ فييـ قاليـ أنا نركح نمحؽ سيدم(ذياب).
كالعكدة نتاع ذياب كانت تشكؼ مشي نياريف كذياب يشكؼ مشي نيار عمى طمكع
الشمس  .كامبعدىا العكدة شافت كىـ يحس بييا كي تشكؼ .أماال قاليا ذياب يالعكدة
البيضاء ثبتي.
كالغدكة خزر كيما خزرت ىي قاليـ :مانقمكـ الغراب ناقؿ صكفة أما الكصيؼ فكؽ
الناقة البيضاء .كقاليـ ككاف ندرية الكصيؼ نقتمكه عبله يمحؽ فيا ذرؾ .أمبل الرعياف المي
مع ذياب نحك مف ىذ ذياب كؿ الحكايج كالسبلح كنفخك شكاكم نتاع الجمكد كدكرىا عميو كي
رقد .كرقد ذياب كى ي عادت قريب أطيح الشمس كىي قالت الناقة ثبت حذاه كطاح ذياب
لذيؾ الشكاكم يخبط في الكصيؼ بييا ،كقبميا قاليـ ككاف يعكد الكصيؼ كيقكؿ يراىا الميرة
البيضاء ماتت نقتمك ،أمبل الرعياف كصاك الكصيؼ أمميح ،ككي زاؿ الحاؿ عمى ذياب قعد
مع الكصيؼ كاش درتك كاش دار فيكـ عبد الزناتي قالك راه دار رايك فينا ماخبلش ،كامبعد
قالك كالمير كاش راه دار ،سكت الكصيؼ قالك :ىا قكؿ كال تكفات  ،قالك الكصيؼ مف فمؾ
جات يا سيدم.
اماال  :لـ االبؿ كدار فكقيا الدريف باه في الطريؽ ياكؿ مف بعضيـ بعض كقاؿ
ألىمك امشك كأنا راني نفكتكـ .كالعكدة نتاعك كانت كي تككف بصحتيا كمميحة تككف رجميا
عمى عبر قصعة نتاع العكد قادتيا عمييا عيشة لكحيمة ككي تضعؼ صحتيا راىي تككف
رجميا أصغر مف القصعة.
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ككي كصؿ ذياب لقى المكاشر 1تمعب ككي شافكه ىربكا قعدك زكج قي بناكيت كحدة
بنتك كاألخرل بنت عبد الزناتي ،قاليـ عبله ميربتكش قالكلك حنا مزادكش بياتنا يخافك
كليربك ،اماال سمـ عمى بنتك كحبيا كبنت عبد الزناتي  ،مسح عمى لحيتك كحبيا خمى دميا
يسيؿ.
راحت بنت عبد الزناتي لبييا كقاتمك :يا بي راه جانا راجؿ جكفك ىالؿ كنابك خالؿ
ككراعك العاتي مف جماؿ.
كبنتك راحت ألميا (عيشة) ياما جانا راجؿ كحبني ككاف راكب عمى عكدة بيضاء:
قمتميا ىذ يعكد ذياب كعطاتيا القصعة كقاتميا ركحي قدييا عمى رجؿ العكدة لجات جيدىا
راىي ىي ،أماال راحت الطفمة قدتيا كلقات رجميا أصغر مف القصعة ،أمبل قالت عيشة تقكؿ
ماىيش ىي بصح بايف عمييا المشي كالتعب كذياب دس العكدة البيضاء كجاب أخريف.
ككي عرؼ الزناتي ذياب كصؿ قاؿ ألىمكا ركحك صبحك عميو قبؿ ما يصبح عميكـ
كقكلكلك صباح الخير ياخالنا ،كقاؿ لزاجية مكني عمى الدار (ياىذ الدار راني قانكلي ليؾ)
أمبل ىما عادك رايحيف كعرقبيـ ذياب كجاء مكراىـ كقميـ صباح الخير يا خبلتي ،كقاليـ
كاش تحبك نضي فكـ خيرك ىاىي عندكـ الخيؿ أمبل خيرك العكدة البيضاء كجاك فارحيف
لسيدىـ الزناتي قاليـ كاش صبحتك عميو قالك راه ىك المي صبح عمينا ياه خبلىا عميكـ.
كىذا ذياب قاؿ لزاجية بنت عمك مكني عمى الدار بالمي ماعدتيش ترجعي لييا إماال
مكنت عمى الدار.

1
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-المواشر:األطفال- .ماٌعقبوش:الٌمرعلٌه .
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كامبعد عاد الزناتي يمشي مع ذياب يصاد كفي الميؿ كفي النيار يرجعك كأىؿ ذياب
كمالييو كانك في الميؿ يرحمك كفي النيار يحطك كي يرجع زناتي كذياب مف الصيادة يمقكىـ
حاطيف مخيميف.
كعبد الزناتي بيو ميكش عارؼ الببلصا عدبالك راىـ حاطيف كىك راىـ يرحمك
كيحطك.

كجاء كقت كقاؿ زناتي لزاجية ىيا نركحك لمدار ضحكت كقاتمك :عينيف اليبيؿ كبار
يظؿ يمشي كيسخيؿ ركحك في الدار.
كعرؼ الزناتي بالمي تكمح أماال في الصباح الح في ذياب تفاحة إماال مسحيا ذياب
ككميا لقاىا زينا ،كالح ذياب حدجة في زناتي القيا مرة كقاؿ ذياب لمزناتي اليكـ تقتمني كال
نقتمؾ أماال طمعك في زكج فكؽ لعكده 1كقاؿ ذياب لمزناتي يااله فرغ فيا ككي عرؼ ذياب
زناتي فرغ جاء تحت جنب العكدة كمنع ،كجاء دكر ذياب ،خدـ زناتي كيما ذياب مع يدكر
يفرغ فيو قتمك مات.
عميا نخميؾ نديؾ
كراح ذياب لزاجية قاليا ماىما صرل راكي بنت عمي ماتيكنيش ٌ

كنديرؾ مرتي دارىا في الحدج 2نتاع الناقة.

كفي الطريؽ حبس كضرب بالمكس كحدة العشبة كاسميا الخدة ككبلىا أماال ضحكت
زاجية كقالت لمناقة أش ىيؼ ،قاليا ذياب حيؼ المي يقكؿ حيؼ العشبة شيكة كالربيع
ضيؼ كاقعدم يازاجية مترككة بميمتؾ كخالىا كراح كىي كانت مراة تقدم في الزيف مف قكة
زينيا كي كانت الذياب( الشعيمية) تأكؿ فييا كانت تضكم ممبعيد.

1

2

-لعوده:جمعع َْودوهوالحصانأوالفرس- .لحدج:الهودج .
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قاليـ ذياب الشعيمية راىي تاكؿ في الزاجية .كىما يسكقك بعرة كعكد كحنا نسكقك في
بكرة كثكر.
 -42حكػايػػػة :جعػػفػػػػػر10
قالؾ كايف كاحد الرجؿ أسمكه جعفر ككاف جعفر يفيـ كالـ الطير ،أماال في كاحد
النيار خرج السيد جعفر مع الصحابة كالسيد عمي ايحاربك في الكفار شافت ىذيؾ 1الطيكر
الكافر معمؽ حرز 2فكؽ راسك مقكيو جات ذيؾ الطيكر كحطت 3عمى كتؼ السيد جعفر
كقاتمك :راه الكافر معمؽ حرز فكؽ راسك مقكيو كراكـ 4إذا ما نحيتيكلكش 5ماطيقكش 6عميو،
أماال السيد جعفر خبر السيد عمي كاش قاتمك الطيكر ،قالك ياؾ 7أنت تفيـ كبلـ الطير قكليـ

٘ -1ز٠ه٘ :زِٖ -0 .ؼٍك ؽشص٠ :عغ رّّ١خ فٛق سأعٗ ٌزض٠ذ ِٓ لٛرٗ -3 .ؽطذ :عٍغذ سعذٚ -4 .ساوُٚ :إٔىُِ -5 .ب
ٔؾ١زٌٛٛٙػ :إرا ٌُ رٕضػ ٖٛػِٕٗ -6 .بغ١مٛػ :ال رغزط١ؼٛا أ ٚال رمذسٚا ػٍ٠ -7 .ٗ١بن :إرْٚ -8.ؽطبرٚ :ٛظؼزٗ -9 .فشً:
ظؼف -02 .أٚصًٚ :صً -00 .س٠ؾ :ٛاعٍغٛا٠ -00 .زٕفغ٠ :ْٛغزش٠ؾ -03.ْٛعبثذ ٌ :ُٙأؽعشد ٌ -04 .ُٙؽجغ :ٛرٛلفٛا.
ِ -05برىٍٛػ :ال رأوٍٛا -06 .أٚص١ف :اٌؼجذ األعٛد -07.ػغبط :ؽبسط -08 .ا٠ؾٍ٠ :ٛفزؾٌٗ -09 .شٛاسةٌ :شفبٖ.
 -02أٚعٕ :ٗ١أعٕبٔٗ٠ -00 .جبْ ثٍ ٟساٖ ٠عؾه٠ :ظٙش ثأٔٗ ٠عؾه -00 .أخٍغ :خبف أ ٚفضعٔ .الؽع أْ اٌؾىب٠خ ِغزٛؽبح ِّب
٠ش ٜٚػٓ غضٚح خ١جش ِٚ ٚب ٚلغ فٙ١ب  ٚخبصخ ؽًّ اٌغ١ذ ػٍ ٟوشَ هللا ٚعٌ ٗٙجبة اٌؾصٓ فٕغذ سٚا٠بد ِزؼذدح ِٕٙب :
سٚا٠خ « أْ إٌج ٟوبْ ٠ؼط ٟاٌشا٠خ وً ٚ َٛ٠اؽذا ِٓ أصؾبثٗ ٠ٚجؼضٗ ،فجؼش أثب ثىش

 ،فمبرً ٚسعغ ٠ ٌُٚىٓ فزؼ ٚلذ

ِٓ اٌغذ :أ ٞثشا٠زٗ ،فمبرً ٚسعغ ٠ ٌُٚىٓ فزؼ ٚلذ عٙذ ،صُ ثؼش سعال ِٓ األٔصبس
عٙذ ،صُ ثؼش ػّش اثٓ اٌخطبة
ثفبسّ
فمبرً ٚسعغ ٠ ٌُٚىٓ فزؼ ،فمبي :ألػط ٓ١اٌشا٠خ أ ٞاٌٍٛاء غذا سعال ٠ؾت هللا ٚسع٠ ٌٗٛفزؼ هللا ػٍ٠ ٝذ١ٌٚ ،ٗ٠ظ ٚ .فٟ
ٌفع :وشاس غ١ش فشاس ،فذػب ػٍ١ب وشَ هللا ٚع ٛ٘ٚ ٗٙأسِذ فزفً ف ٟػ ،ٗ١ٕ١صُ لبي :خز ٘زٖ اٌشا٠خ غبِط ثٙب ؽز٠ ٝفزؼ هللا
ػٍ١ه ،أٚ ٞدػب ٌٗ ِ ٌّٓٚؼٗ ثبٌٕصش.
ٚف ٟسٚا٠خ « أٔٗ أٌجغٗ دسػٗ اٌؾذ٠ذٚ ،ش ّذ را اٌفمبس ،أ ٞاٌز ٛ٘ ٞع١فٗ فٚ ٟعطٗ ٚأػطبٖ اٌشا٠خ ٚٚع ٗٙإٌٝ
اٌؾصٓ ،فخشط ػٍ ّ ٟوشَ هللا ٚع ٗٙثٙب ٙ٠شٚي ؽز ٝسوض٘ب رؾذ اٌؾصٓ فبغٍغ ػٍٛٙ٠ ٗ١د ِٓ ٞسأط اٌؾصٓ ،فمبيِٓ :
أٔذ؟ لبي :ػٍ ٟثٓ أث ٟغبٌت ،فمبي اٌٛٙ١د :ٞػٍٛرُ ٚؽك ِب أٔضي ػٍِٛ ٝع ،ٝصُ خشط إٌ ٗ١أً٘ اٌؾصٓٚ ،وبْ أ ّٚي ِٓ
خشط ِٕ ُٙإٌ ٗ١اٌؾبسس أخِ ٛشؽت ٚوبْ ِؼشٚفب ثبٌشغبػخ ،فبٔىشف اٌّغٍّٚ ْٛصجذ ػٍ ٟوشَ هللا ٚع ٗٙفزعبسثب ،فمزٍٗ
ػٍٚ ٟأٙضَ اٌٛٙ١د إٌ ٝاٌؾصٓ ،صُ خشط إٌِ ٗ١شؽت ،فؾًّ ِشؽت ػٍٚ ٗ١ظشثٗ فطشػ رشعٗ ِٓ ٠ذٖ ،فزٕبٚي ػٍ ٟوشَ
هللا ٚع ٗٙثبثب وبْ ػٕذ اٌؾصٓ فززشط ثٗ ػٓ ٔفغٗ ،فٍُ ٠ضي ف٠ ٟذٖ ٠ ٛ٘ٚمبرً ؽز ٝفزؼ هللا ػٍ ٗ١اٌؾصٓ ،صُ أٌمبٖ ِٓ ٠ذٖ :
أٚ ٞساء ظٙشٖ صّبٔ ٓ١شجشا .
لبي اٌشا :ٞٚفغٙذد أٔب ٚعجؼخ ٔفش ػٍ ٝأْ ٔمٍت رٌه اٌجبة فٍُ ٔمذس .لبي ثؼع :ُٙف٘ ٟزا اٌخجش عٙبٌخ ٚأمطبع
ظب٘ش ،لبيٚ :ل٠ ٌُٚ ً١مذس ػٍ ٝؽٍّٗ أسثؼ ْٛسعالٚ ،ل ً١عجؼٚ .ْٛف ٟسٚا٠خ أْ ػٍ١ب وشَ هللا ٚعٌّ ٗٙب أز ٝٙإٌ ٝثبة
اٌؾصٓ اعززة أؽذ أثٛاثٗ فأٌمبٖ ثبألسض ،فبعزّغ ػٍ ٗ١ثؼذٖ عجؼ ْٛسعال فىبْ عٙذا أْ أػبدِ ٖٚىبٔٗٚ ،ل ً١ؽًّ اٌجبة
ػٍ ٝظٙشٖ ؽز ٝصؼذ اٌّغٍّ ْٛػٍٚ ٗ١دخٍٛا اٌؾصٓٚ ..فزؼ هللا رٌه اٌؾصٓ اٌز ٛ٘ ٞؽصٓ ٔبػُ ٛ٘ٚ ،أّٚي ؽصٓ فزؼ
ِٓ ؽص ْٛإٌطبح ػٍ٠ ٝذ ػٍ ٟوشَ هللا ٚع .ٗٙػٓ ِٛلغ اٌغ١شح اٌؾٍج١خ غضٚح خ١جش https://ar.wikisource.org :
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إركحك إىزك ذاؾ الحرز مف فكؽ راس الكافر راحت الطيكر أكىزت ذاؾ الحرز كحطاتك
10

فكؽ راس السيد عمي أماال عاد قكم كذاؾ الكافر فشؿ 9كي نحكلك الحرز ،أكصؿ
12

11

باه يتنفسكا

عمي كرجالك لقصر الكفار كي ريحك

13

جاتيـ عجكز كجابتميـ

8

السيد

التمر كالحميب

كش فييا جات ذيؾ
كم ٍاي يش يك ٍ
كقاتميـ ال الو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل باه ياكمك مف ايدىا ى

الطيكر لسيد جعفر كقاتمك يا صحاب النبي العدناف راكـ مخدكعيف بالماف ،قاليـ السيد
14

جعفر حبسك

15

ماتكمكش

راىا الماكمة مسمكمة أمبعد خرج السيد عمي يحارب في الكفار

كي قضى عمييـ ككصؿ لمباب أنتاع لقصر ألقاء عميو أكصيؼ
18

كبير حتى كاحد مايقدر ايحمك

ضرب ذاؾ لكصيؼ بالسيؼ لشكارب
بيض ايباف بمي راه يضحؾ

عساس

جاء السيد عمي كىزك ىذا الباب بصبعك الصغير ىك ٍد ىخ ٍؿ
19

21

16

17

ككاف ذاؾ الباب

راح ذاؾ لكصيؼ ألسيدك فمك محمكؿ أكسنيو

20

فرح سيدك قاؿ ىذا الكصيؼ الي جاء يضحؾ أماال راىـ

أقضاكا عبل عمي كجيشكا بصح أمبعد بدا الدـ يخرج مف فمك أخمع 22ذاؾ الكافر كقاؿ ىذ
23

مايككف

غير عمؿ قكـ محمد السحار ىـ ألمي يخدمكا ذم الخدمة.

 -43حكػايػػػة :جعػػػفػػػػػػػر10
قالؾ ىاذ زكج خاكة سيد عمي كجعفر كىاذا جعفر كاف كبير كماىكش متزكج ،كامبعد
قاؿ ألمو ركحي اخطبيمي أماال ىزت معاىا كراحت الخريف أماال فرحك بييا كي عرفكىا راه
تخطب كامبعد قالكليا لمف راكي ناكية ،قاتميـ :لجعفر.
أماال طاحك لممسكينة أخبط أخبط فسخكىا في جمدىا .ىي جات بالسيؼ ىازينيا
رجمييا ،كامبعد قاليا جعفػػر :ياما عطاكؾ :قاتمك :أخزر ظيرم لقاه مشمفط  .قاؿ  :كا﵀ البر
المي تبطت 1فيو أما مانقعد فيو كنجيب قاكرية ،2كي سمع بيو خكه عمي قالك ماتركحش كىك

1

2

3

4

-تبطت:ضربت- .قاورٌة:فرنسٌةأوقلأوربٌة- .معزةحاذقه:ؼزالة- .ماتفوتٌهش:التتعدٌه .
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قطع بعيد كىز سيد عمي السيؼ نتاعك كلحقك كقعد يتعافػػر معاه يجرب في خكه كامبعدىا
قالك كؿ األلعاب ألعابيا إال ضربت التيزىيز راؾ تغمب فييا.
كامبعدىا راه جعفػػر لدار السمطاف كعندك بنتك مايسة المي كاف شرطيا  100معزة
حاذقو.3
كدار ركحك طبلب كاركب العكدة كراحميـ كقاؿ لممايسة ،أعطيني المعركؼ عطاتك
المكيز في قصعة كطاح يدفقمك ،أماال قاليا أطمعي ديرىا في الشاشية نتاعي ىي طمعت كىك
كب ٌر يعمرك.
الح مكراىا المحزمة كىرب بييا ،ىب ٌر يخميو ى
ىك حكس عمييا بييا ممقياش ،أماال قميـ عيطكلي لمغكؿ يشكفيالي كييف راىي ،أماال
جابيكلك .كقالك الغكؿ ديرلي خمس قصع طعاـ كخمس بقرات دارلك كامبعد قالك الغكؿ
مايسة داىا عربي.
أماال دارليا بييا ميات فارس لحقكىا ككي كصمك ليو نزليا جعفػػر ،كطاح المي
يتقدممك يقتمك المي يتقدممك يقتمك حتى بقى كاحد قالك جعفر  :نقتمؾ كال ترد الخبر.
قالك نرد الخبر  .زاد بييا دار العشاء لمغكؿ مرة أخرل كقالكا ابعثمك 100أخرل
بعثيالك ،زاد قتميـ كخمى عمى المي رجع الخبر برؾ .زاد دارلك العشاء كقالك ككاف نركح أنا
نغمبك كالال؟ ،قالك فالشؾ .كىي تمفتت مايسة كشافت بييا كقاتمك راه جاء بي دارليا جعفػػر
خط كقاليا متفكتييش.4
كتقابمك ىك كبييا كتمك 1يتعاركك ،ككي كصمك لعبة التيزىيز في السيؼ غمب بي
مايسة .كامبعدىا قعد الييكدم يشكم في المحـ كيحط عمى ظير جعفػػر ككانت مايسة تخمي

1

2

3

-تمو:استمروا- .مكتفٌنو:ربطوه- .ماتشتٌش:التحبالتبؽً .
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بييا نيغفؿ كتمدلكا الماء كقبؿ راه سيد عمي قاؿ لخكه كي تغمب كالتحصؿ عيطمي نككف
عندؾ.
قالك ياخكم .جاء سيد عمي كلقاىـ مكتفينك 2أماال قاليـ عبله درتمك كيما ىاؾ حكاكلك
الحكاية .كامبعد تعارؾ مع الييكدم غمبك ككتفك كشكا المحـ كحطك فكقك كيما دارىك لجعفر،
كراحك في ثبلثة كخبلكه.
كىـ يمشك كانت مايسة تخزر في سيد عمي عمى خاطر كاف صغير كزيف ،كىك ما
خمطك داكىا تتبرؾ بالنبي كشيدت دخمت االسالـ كجابيا .كىك عاد قاعد صباح ناضت أمك
طيبمك في الفطير كؿ يكـ ككي تمدىالك يجيو طبلب يمدلك ذيؾ القرصة سبع خطرات.
كامبعد سيد عمي قاؿ لجماعة مف رجاؿ ركحك أدفنك جعفر راه مات راحك ليو لقاكه
حي ،رجعك لسيد عمي كقالكلك رانا لقيناه حي قاليـ نكضكه كشكفك تحت فراشك كاش كايف.
ككي راحك كدارك كاش قميـ.
لقاك طامة(حية) بسبع ركس كؿ راس فيو قرصة ممي تصدؽ بييـ شاد فميا .قاليـ
سيد عمي :أككه ،أككه المعركؼ يصرؼ البال كبالؾ يزيد في العمر مدة .كامبعدىا مايسة
عاد مكش عاجبيا جعفػػر قالت لخكه منقبمكش أماال ٌلبس سبع فرساف كركبيـ في العكد كقاليـ

صدك لييو كقاليا خيرم المي عجبؾ ىي تخير كتشكؼ الركبة مميحة كالقد زيف ،كامبعد كي

يصد لييا تمقاه جعفر.
ماتشتيش ،4أمبعد بدليـ المبسة كالعكدة ،كيصرل نفس الشيئ يعجبيا كاحد ككي يصد
لييا تمقاه جعفر الثالثة مف المرات قاليا سيد عمي كاش بيؾ ،قاتمك :بيو الشيب في لحيتك.

إماال مسح السيد عميو بيدك رجعت لحيتك كحمة كقعدت معاه.
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الحكػايػػػات الكعظيػػػة

.VIII

 -44حكػايػػػة :لعجػػكز كالحاكػػـ الظالػػـ
حاجيتؾ ماجيتؾ :عبل كاحد السمطاف كاف عندك قصر كبير بانيو يدىش في الناس بيو
ككانت كاحد لعجكز بانيو قربييا 1قداـ القصر ،أماال كاحد النيار تنكل 2السمطاف مف ذيؾ

3

العجكز كقاؿ :مالقيت كاش أندير معاىا 4أنا دجيني 5الشخصيات لكبار كىي بانيتمي قربييا
فسدلي منظر لقصر ،أماال جاء في نيار خرجت فيو لعجكز تحطب كأحرقميا القربي انتاعيا
كي جات ذيؾ لعجكز في المغرب 6ألقات 7قربييا مرمد ،8قالت :كاش أندير لمف نشكي

9

كىك السمطاف كلك كاف نشكي بيو يقتمني ،أماال راحت ذيؾ العجكز تكضاة كصالت ركعتيف
01

كطمبت ربي كقالت :ياربي حرقكلي قربيا كأنا ماكنتش
12

أنت العساس كي كممت الصبلة كتمفتت
13

لعباد

ىنا كماعنديش عساس ،00بصح

أكراىا ألقات ذاؾ القصر تيدـ كامؿ بصح

قعدت حية ماتضرتش ،14أعرؼ ذاؾ السمطاف بمي ىذم دعكة لعجكز خرجت فيو،
15

أماال راح السمطاف ليذيؾ لعجكز كطمب منيا السماح كقاليا :راه عندم قصر

أخر أسكني

معايا فيو راحت ذيؾ لعجكز كسكنت مع السمطاف في لقصر كعاشت عيشة ىنية.
 -45حكػايػػػة :عمػػػؿ الخيػػػر ينفػػػع صاحبػػػك
حاجيتؾ ماجيتؾ 2عبل كاحد السيد عندك الماؿ كعندك ست أكالد خمسة معاه كالسادس
راح
1

2

يق ار في ببلد بعيدة ككي 3كبر أبييـ عاد 4حتى كاحد ما يحكس 5عميو ،أماال  6قالك في
2

3

5

4

6
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بعضاىـ الزـ نػ ػ ػػدكه 7ل ارع ػػي في الصحػ ػراء يقع ػػد 8معاه كك ػػاف ذاؾ 9الراعي يقسـ معاه
10

فطػػكرك كعشاه كقعد عمى ىذاؾ

ت11حالتك تشكي لمكالىا
الحاؿ مدة طكيمة حتى كاال ٍ

لبستػك مقطعة كصحتك ضعيفة  ،كي عقبت

13

ىذم المدة جاء أبنك مف القراية كعاد أيسكؿ
15

فػػي خاكتك عبل أبيك فبداك يقكلكلك كي كبر كعاد متعبنا كتمفت عقميتك

17

ات ألي بقاكلك ،راح ذاؾ الطفؿ لمصحراء كلقاه
لصحراء يقعد مع الراعي لىي ىم ٍ
19

18

حتى عاد شكمك كي الميبكؿ

مسخة كشعرك مقكفؿ

أماال ديناه

12
14
16

في حالة البسة
20

جابكا معاه لدار

كداه

لمحف ػػاؼ21كحففم ػػك شع ػػرك كش ارل ػػك لبسة جديدة ،كقاؿ لخاكتك الزمن ػػا نقسم ػػك الكرث كك ػػؿ
22

كاحد يدم حق ػػك

ألي يػدم أبي ػػك مع ػػاه عندك قسمة زايدة ،قالكلػػك خاكتك ،متفيمناش

23

الزـ

كؿ كاحد يدم حقك كخػبلص ،كصارت المشاكؿ بيناتيـ ،أماال قاليـ خكىـ الصغير أدك
24

كأعطكني غير أبي أماال كافقك بصح

قسمتي كقسمت أبي كفككنػػي

06

إركحػ ػكا لمقاضي كيكتبك مبارية
27

بينيـ ككتبكا لمبارية كسنياك

25

كاف عندك شرط كىك

مف خكىـ كبييـ ،راحكا لمقاضي كحكاكل ػػك المشاكؿ الي

كأمبعد ألي كممك أىداء أبيك معاه كأد لمبارية كراح يمشي في
28

البمداف ،حتى أكصؿ لكاحد لببلد ككراء

29

دار كاال

يخدـ حم ػػاؿ في الني ػػار كأبي ػػك يخمي ػػو

مع الجيراف إيقصر 1قداـ 2الدار ،كأمبعد مدة طكيمة كال عندكا الماؿ كدزكج 3كاال في حالة
مميحة مع أبيك كعيالك.4
أعطاه أبيك دعكة الخير 0كي تيال 6فيو كقالك ركح أنشاء اهلل تكلي خير مف خاكتؾ
كتكلي 1سمطاف البالد ،كفي يكـ مف لياـ كي صرؼ المصركؼ 8كبقالك 9زكج
أماال شراء بييـ زكج حكتات كأرجع لدار كقاؿ لعيالك طيبيمي ىذم
1

3

2

4

12

10

رياالت،00

الحكتات ككي جات
5
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تقطع في الحكتو لكال ألقات فييا حجرة أداتيا لراجميا كقطعت الحكتو الثانية ألقات فييا حجرة
راىـ يقكتات ،أماال دسيـ ،14كراح بعد أياـ

13

أداتيا لراجميا كي مسح الحجرات أعرؼ بمي

17

عبل خدمة ممقاش ،16أماؿ جاب كحدة

15

ايحكس

18

مزكد

19

أنتاع ذىب عاد يصرؼ مف ذاؾ المزكد ،ككانت عيالك تبذر ىقضات
20

مدة قصيرة ،أماؿ عاكد أرجع لسمطاف
21

ىاؾ

زكج مزاكد ذىب الخاطر

23

أنديرىا

مف الياقكتات كباعيا لسمطاف أعطاه فييا

24

زكج عبللؽ
25

تحت السمطاف

22

المزكد في

كباعمك الحجرة الثانية فرح بيو ذاؾ السمطاف كقالكا

عندم مدة طكيمة كأنا نحكس عبل الياقكتة الثانية باش

ألبنتي ،أماال ذاؾ السمطاف أعطالك خدمة كزكجك بنتك أكاالٌ قاضي

ككي مات السمطاف كاال كىك في ببلصتك ،26كأمبعد الي مرة أياـ كسنيف

كالك خاكتك فقراء أمبعد ألي قضاليـ الماؿ ،أماال راحك ايحكسكا عبل خدمة كجاك الببلد ألي
27

فييا خكىـ الصغير سمعكا بمي كايف

كاحد السمطاف يخدـ في الناس أماال قالك أنرحكلك.
28

راحك ليذاؾ السمطاف كفرح بييـ كعرفيـ بصح ىـ معرفكىش

عشاىـ كامبعد سكليـ:

أنتـ أكالد مف؟ قالك :أكالد الحاج مكسى تاجر معركؼ ،قاليـ :كعبلش جيتك29؟ قالكلك:
أنحكسك عمى خدمة ،قاليـ :كأبيكـ حي كأال كالكا؟ قالك أداه خكنا الصغير معاه كمف ذاؾ
النيار مسامعنا عنك كالك ،أماال راح جبميـ لمبارية كقاليـ :كاحد منكـ يق ار كاش 1راه مكتكب
فييا ،قالك :األكؿ أنا مانشكفش 2مميح كالثاني كالثالث كالرابع أكؿ جابك سبة 3أماال قاليـ
ىذم لمبارية ألي كتبتكىا عند القاضي كفكرىـ في لحكاية كقاليـ :أنا ىك خككـ الصغير بف
الحاج مكسى ،كأبيكـ راه مات ليو مدة طكيمة كأنا كليت السمطاف أنتاع لببلد كىذم ىي الدنيا

الماؿ أنتاعكـ قضا كدعكة الخير ما تقضاش.

1

2

3

-واش:ماذا- .مانشوفش:الأراهاجٌدا- .سبة:سبب.
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 -46حكػايػػػة :المي ماياكػػػؿ حػػػؽ النػػػاس
قالؾ كاحد ما ياكؿ حؽ الناس ما يسمح في حقك ،كىذ المرة جاء يمشي في الكاد
1
عميا ندكر عمى مكالىا كنسمكك ،فييا ىك راه يحكس عمييا
لقى كرمكصة  ،كامبعد قاؿ الزـ ٌ

كتمقاه كقاؿ أماال حتى أنا ماتسمكني ماتعطيني دراىـ ،أنايا حقي ىك أنك عندم طفمة بككشة
كعمياء كطرشة الزـ ترفدىا ىذ ىك سبلكي.
قالك خميني نسكؿ أمي كال قاتمي جيبيا راني نجيبيا كىك راح المك كحكاليا المي
كاينة ،قاتمك جيبيالنا باه تكنسني قالؾ ىك راح ليو كقالك خش 2كالمي لقيتيا أديو بصح نشرط
فيؾ شرط ما يجيؾ حتى كاحد كما تسمـ عمى حتى كاحدكي ادخؿ لقاىا مرأة زينة قالك سيدم
راني ممقيتياش كيما قتمي عمييا قالك المي لقيتيا أدييا كأدىا كلقاىا م ار زينة كقادرة.
كدىا لمك كفرحت بييا كعاد ما يسمـ عمييا كما يشكفيا حتى كاحد كىاذ الخطرة جاكه
خريف كقالك بالمي راه صاحبنا ممي زكج ماشفناش 3مرتك كحتى كاحد ما شافيا اتفقك عميو
كراحك ليو إماال قاـ بييـ كداك معاىـ غبرة كخبلك شكم طعاـ كعطكىكلك قالك ىاؾ راؾ ما
كميتش نتى كالعجكز كالحك فييا ذيؾ الغبرة أماال سكرك ،كىـ شافك المرة ىربك بييا ،الفطنة
المي فطنيا الراجؿ مالقاش 4المراة ،قاؿ أنا اتخذت 5كاش ندير.
6

قاؿ ال زـ نمـ صحابي كالمي ليا يركحك معايا نحكس عمييا كجمميـ كمبل شاشيتك

باتمر كراح .ىما فازكا 7أي يكؿ 8كطمعت الشمس عمييـ كقالك كحنا عبله رايحيف المي راىا ميتنا
كشنيي مارحكش ،كاحد فريد صدؽ معاه راح معاه ىما.
كالرجاؿ المي خطفكىا داكىا لدار السمطاف .ككايف كاحد الراعي سقساكه كحكالك القصة
قاليـ راىا عندم معزة راىا تطمع كؿ يكـ عندىا باه تحمبيا ،كتشربيا .أماال راحميا حط خاتـ
1

2

3

5

4

6

7

 كرموصة :حبة تٌن - .خش :أدخل- .ماشفناش :لم نشاهد- .مالقاش :لم ٌجد- .اتخذت :أصابه الهالك والمصٌبة- .شاشٌتو :قبعته- .فزوا:8
انطلقوامسرعٌن- .أكل:بأكملهم .
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في حمـ ثدم المعزة باش تعرفك( خاتمك) ككتب فيو بالمي رانا نبيعك في الخكاتـ ككي جاتيا
المعزة عرفت الخاتـ ،كاراحت لمسمطاف كقاتمك راىـ خريف يبيعك في الخكاتـ كاسمحمي نركح
نشرم نقد بيدم ىي مدت يدىا قد عنيا الخكاتـ قاتمك راه عندىـ زكج جماؿ الخطكة نتاعيـ
مشي نيار كقميا رانا في الميؿ نطمقك االبؿ كالغنـ ككي نطمقكىـ أركاحي لينا ،ىي رقدت
كدار عمى كاش تفاىمكا طمقك كؿ شي كىـ ركبكا عمى بعير فريد كراحكا كخبلٌ جمؿ اآلخر
كقالك صاحبك نتا ركح أدييا ،كأنا راني نقعد في الطريؽ عبلبالي بالمي راح يمحقنا كاحد كراني
ندبر راسي ىما راحك كقعد راقد في جرايا نتاع االبؿ جاه كاحد قالك كاش معقب عميؾ جمؿ
منا ،قالك با لمي عقب كقتمك ىزني كما ىزنيش قالك خبلص أماال أركاح اركب معايا ،كمشاه
خطكة كال اثنيف كخبطك جاه راقد طيحك كأدل جمؿ كراح .كالراجؿ ىذا كمرتك كي راحك لمدار
لقى ركحك ىمؿ عمييا ،أماال لقا كاحد جزار قالك شدلي ىذ المانة جمؿ كالمرأة حتى نحكس
عمى دارم كأمو كىك راه كىك درؽ عميو المرأة كجمؿ ككي رجع قالك ما عطيتميش 1جحفك

2

فييـ .نجا 3صاحبك الحؽ في عقابك لقاه متقابض معاه قالك عطيتؾ المراة كجمؿ كمكنتؾ

4

عمييـ ليف ما نرجع.
أماال صاحبك ىذا جزار يبيع كالناس تشرم عميو في راس الغنـ كىك في ذيؾ المحظة
يحط ايدك عمى راس الجزار كيقكؿ كىذا الراس باه كيخزر 5في الغنـ يقكلك عمى السكمة
نتاعك كتشكؼ قاع الناس حاط ايدك عمى راسك كيسكـ طكؿ يقكؿ فييا كفي نفس الكقت
كاف حاط ايدك األخرل عمى راس مف الغنـ أمبل قالك الجزار ادم ىذه الراس قالك مانيش
ماديو أنا راني عمى ىذه الراس (راس الجزار) ،كالسكؽ كامؿ يتفرج قاليـ شكفتكني نسكـ في
ىذا الراس قالك الناس شفناؾ بالعيف حاط ايدؾ عميو كتسكـ فيو قاليـ أمبل راني نشريو ىك.

1

2

4

3

5

6
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ياتؿ عبله شريتك باه

تتقتمك كال كاش راه ديرلك ،قاليـ الميـ راني شريتك ،قالك

اخبلص بينؾ بينك.
قاؿ شتيت نقتمؾ شتيت تكريني كيف درت الجمؿ كالمراة نتاع صاحبي قالك راىـ
عندم قالك زيد كاش تعطيني قالك نعطيؾ الحكش ،6كامدلك المراة كالجمؿ.
كراحت الدنيا كطكلت .ىزت المراة بالحمؿ كجابت طفؿ ،أماال صاحب الراجؿ سمع
بالمي زاد عندك طفؿ ،يبعثمك كاحد كقالك بالمي راىي المحكمة قاتمي جيبمي طفؿ صغير قا
كي زاد كال نقطعك لؾ راسؾ (كىك راه قبمعاني) يشكؼ فيو الخير نتاعك يصدؽ كالال-
عطاىمك رباه كزادت طكلت كالقصرت .كجابت المراة طفؿ آخر ،كنفس القصة أماال زاد
بعثكلك ماىكش راه يجي أعز منؾ كربى ذكؾ الذرارم كدارىـ رجاال .كىي زادت طكلت المدة
جابت المرة طفمة زاد قاليالك بمعاني نفس القصة (نتاع المحكمة).
ك في ىذا المرة قالت مرتك :ما نمدش بنتي عطيت ذرارم مانزيدش نمد الطفمة قاليا
نمدىالك ،كمنيا تقابضك كسمع بييـ كأماال بعثميـ قاليـ أركاحكلي برؾ .راحك كالمراة كانت
تبكي ليدم عمييا بنتيا .قعد كقصر معاىـ كضيفيـ.
كامبعد قالك راح تعطيني الطفمة ،قالك صاحبك رايح نمدىا لؾ ،أماال قالك :راه خيرؾ
صدؽ أكثر مف خيرم أنا ىاىـ كليداتؾ ،قالك أنا مشيت معاؾ كأنتا ذرتيؾ كما عزيتيمش

عميا ،أماال مبقاش خير قد ىاذ الخير.
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 -47حكػايػػػة :لبنػػػات الزينػػػات
كايف كاحد لم ار 1عندىا ثبلث بنات زينات ، 2يخدمكا الحرير كيخيطكا ،سمعكا الناس
يزيف لبنات  ،كصار الرجالة يجك 3عندىـ باش 4يشفكىـ بصح ىاذكؾ 5لبنات ما يعر فكش

6

لكبلـ مميح ، 7قالتميـ أميـ أنيار لتشكفكا كاحد أدخؿ عميكـ ما تتكممكش عبل خاطر 8كاف
تتكممكا ييربكا كما يحبكش يخطبككـ.
أنيار طاحت 9الكبة
تميا أختيا الكتي

12

10

11

مف كاحدة فييـ  ،مف بعد قالت لختيا ضاجت

ياؾ قالتمنا أمنا ما تتممكش ،13رجعت ليا قالت نتمـ كنزيد كنتمـ كنشر
15

الدار بالتبلـ ،14جات أميـ قالت ليـ كحدة مف البنات أمة راىي أتممت
17

18

ىمبكا الرتالة

1

 ،حارت لـ كقالت ياحميمي أبناتي باركا

2

التبى  ،قا

3

4

5

كأنيار أتممت

16

ليا ك الزيف كايف ك الرجاؿ ىربكا.

6

7

8
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الحكػػػايػػات الشعريػػػة

.IX

-48حكاية عبد اهلل
أطمقت نيراف في الشجرك مسا غبا ر
صمكعبل

صمك
2

يعقبة

جاىـ

قالتمكا

النبي
المير

العقرب

7

اجممت

يمقى

ىذا

لصحاب
9

كتبك

12

قدىا

يمينة
بالتكرار

5

عار

نتحرؽ بالنار ك ما نفارقش 6كطننا

لجكاب

قالك مف يدم لجكاب يقدل 8لمجنة

مف يبقا في الرسكـ 4ذنبك خاطينا

لمف رد جػكاب
عمؾ

عميؾ

لرياح

قاعة

يكـ القيامػػة الياشم ػػي يشفػ ػػع فين ػػا

الشئ

ك

سكتت لصحاب قع
قالكلك

3

بف

1

ىبت

تركت

زينة

عبد ا﵀ ناض

10

ك قالميـ نديو
13

كبيؾ ىاشمي فكاؾ

حيدر

11

أنػا

كؿ غبينة

14

كأمبعد جاك لصحاب كقالكلك يا لمير

نبنك قصرىنا تقعد فيو أكالدنا ك نسانا

قاليـ أنا نكفيكـ بالماء

16

15

جاىـ جبؿ زقكاف

كحجر الكيفاف جاىـ كحدك يدانا

قالك:ىذا الجامع فيو منبر مف دخمك
18

فيو حربك

الكافريػ ػػف ش ارب ػ ػػة

21

تتمحى ذنكبك عبد ا﵀ ك دعكه شكر
19

الخضرة سار

تمقاتػػك

23

لخم ػػار

22

عادت الصحابة فيو تذكركميا مف خط
كاتسنى

26

قالكلك قرب

27

نسب ػتػػنػا

صم ػ ػ ػػك صم ػ ػ ػػكعبل

النب ػ ػ ػػي بف يام ػ ػ ػػينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

1

24

يا ضيؼ

لمغدكة خش

كانؾ25مف ممتنا شفيػ ػػع المذنػبػ ػيػػف ى ػ ػػك

قال ػيػ ػػـ أنا م ػػف ممػ ػػت

النب ػ ػػي المخت ػ ػػار

17

20

باب تكنس

يػكـ القيػ ػػام ػػة اليػ ػػاشػ ػ ػ ػػمي

يشفػ ػ ػػع فيػنػ ػػا

2

4

3

5

6
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إعادة سرد القصة – عبد اهلل– نث ار بالمغة العربية الفصحى
يحكى أف ىناؾ حرب قامت بيف الكفار كالمسمميف أتت عمى كؿ شيء ،عمى الحجر
كالشجر فأمسى عبارة عف غبار متناثر ،لتأتي الرياح بعدىا كتترؾ المكاف نظيؼ ككأف شيء
لـ يكف ،كجاءىـ بعدىا األمير عقبة ينادم كيكرر النداء مف بقي في حدكد ىذا المكاف فيك
ال يعنينا فأجابتو العقرب أف الذم فعمتو لعار كبير لك حرقت بالنار فمف أغادر ىذا الكطف
كعندئذ إجتمع الصحابة ككتبكا رسالة إلى األمير كقالكا مف يحمؿ ىذه الرسالة سيككف مف
أىؿ الجنة إف شاء ا﵀ ،سكت الجميع كلـ يرد أحدا الجكاب فقاـ السيد عبد ا﵀ كقاؿ أنا
سأحمؿ ىذه الرسالة ،فقاؿ الجمع أحسنت كا﵀ عمؾ حيدر (عمي) كأبيؾ ىاشمي مخمص مف
كؿ مصيبة .فجاء الصحابة بعده كأخبركا األمير بأنيـ يريدكف بناء قص ار في ىذا المكاف
حتى تجمس فيو أكالدىـ كنساءىـ ،فجاءىـ جبؿ زقكاف كقاؿ ليـ أنا أكفيكـ بالماء كجاءت
حجارة الجباؿ تزحؼ لكحدىا كقالت أنا أكفيكـ بالحجارة ،فقاؿ الصحابة إف ىذا المسجد يكجد
فيو منب ار مف دخمو تي ٍم ىحى ذنكبو فأصبح مف ذلؾ اليكـ الصحابة يصمكف كيذكركف فيو ،ككؿ

كاحد منيـ خط فيو بقممو.

كبعدىا ذىب عبد ا﵀ باتجاه تكنس الخضراء ،فكجد الكفار بإنتظاره قالكا لو إقترب أييا
ب معنا قاؿ أنا مف ممة النبي المختار شفيع المذنبيف ىك
الضيؼ إذا كنت مف ممتنا فى ٍش ىر ٍ

نسبتنا.

كفي األخير يقكؿ الجمع صمك صمك عمى النبي بف يامنة يكـ القيامة الياشمي يشفع
لنا.
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-49حكاية اليامنة
اليامنػ ػ ػػة

خرجػ ػ ػػت

1

2

شافت

6

ي ػ ػػاذاؾ

كطم ػ ػ ػ ت

لقاتك 4بصكت حنيف كقاتمك أخزر
7

لييا حتى ىي عجباتك

كتمفت

ا﵀

عبد

لبسكه

لبسة

13

مف ذيؿ

خزرك شيطاف ليحيتك
حمار

14

12

ؼ
ٍي ىخالى ٍ

فيو كطمبت سيد لمبلح

ا﵀

كعطاطك

قاتمك أخدممي
السيد عبد

فيو

بينة

ال

كقالتمك ياسيد لمبلح فكني
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إعادة سرد القصة – اليامنة–نث ار بالمغة العربية الفصحى
يحكى أف إمرأة إسميا اليامنة كانت تجمس عمى شرفة القصر ،فإذ بشاب جميؿ إسمو
عبد ا﵀ يمر بجانب الشرفة ،نادتو اليامنة بصكت عذب كحنكف أييا الشاب تميؿ فإلتفت
ب بجماليا ىك أيضا.
إلييا ذلؾ الشاب كأ ٍ
يع ًج ى
طمبت الي امنة مف ذلؾ الشاب دخكؿ القصر كألبستو لباس الفتيات كأخذت تتجكؿ بو
في أنحاء القصر كسط جمع مف النساء حتى ال يعرفو أحد كاذ بكاىف عجكز لو لحية طكيمة
ؽ
كخشنة تشبو ذيؿ الحمار نظر إلى تمؾ الفتيات فكجد أف إحداىف تمشي مشية الرجاؿ فتي ٍسبً ي

الرجؿ اليمنى عمى اليسرل ،فشؾ ذلؾ الكاىف في أمر الفتاة ،كذىب إلى الحاكـ ليخبره بما
رأل فقاؿ لو الحاكـ بأف ابنتو مف المستحيؿ أف تفعؿ مثؿ ىذا الفعؿ ،كأف ىذا الرجؿ جاء

ت بعرض ابنت سيده.
لً يي ٍش ًم ى
كعندما سمعت اليامنة بذلؾ أسرعت إلى النجار كطمب منو أف يصنع ليا سري ار مف
الخشب لو غطاء ،كأدخمت فيو عبد ا﵀ لفترة قصيرة حتى ال يكتشؼ ذلؾ الكاىف ككالدىا
أمره ،كبعدىا أخرجتو مف ذلؾ السرير كأعطتو منشار كطمبت منو أف يخمصيا مف ىذه
اإلىانة فضرب ذلؾ الكاىف ضربة حتى أسقط عميو الفرف.
فأصبح السكاف يرددكف لقد فعمتيا اليامنة كىربت مع عبد ا﵀ إلى مكاف في تكنس
إسمو برج جديد لتحميو مف الكفار .فأصبح مع بعضيما في أماف.
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.X

حكػػػػػايػػػػػػات األكليػػاء الصالحيػػػف
 0ػ كرامات سيدم أحمد التجاني
 السبحة
يركل أف سيدم أحمد التجاني :كاحد المرة تبلقا سيدم المشرم السايحي اكقالك:

ىاؾ لمانة (السبحة المي فييا الذكر) قالكا  :ركح دكر في البمداف كيذا جاؾ 1كاحد اكقالؾ:
اعطيني لمانة اعطييالك ،اك بعد مادار دكرة سيدم المشرم في جكايو الصحرا ،اكدخؿ لتػكز
في تكنس .مف بعد ارجع كدخؿ لتماسيف اك فييا اتبلقا براجؿ ىاز لغبار عمى كركيمتك  ،قاؿ
ىاد الرجؿ لسيدم المشرم  :حبس 2ذركػ انجيكػ اكراح فرغ لغبار ،اكلبس قش جديد اكرجعمك
ككاف سيدم المشرم شاؾ بمي ىاد ىك صاحب لمانة كادا الرجؿ سيدم لمشرم لدار كاك
ضيفكا اككيما يجي سيدم المشرم رايح اقكلك :ضيافت النبي ثمث اياـ مازاؿ ماتركحش.
اككي كمؿ ثمث اياـ اخرج امعاه لمطريؽ .كي عاد باش يكدعك قاؿ الرجؿ كالمي ىك سيدم
الحاج عمى لسيدم بممشرم :اعطيني لمانة اكجبدىا سيدم بممشرم "السبحة" مف جيبك
كمدىا لسيدم الحاج عمي .
 0ػ كرامات سيدم بركػة
 المسحة تخدـ

قالؾ راه كاحد الراجؿ ايقكلكلك بابا بركة كاف خيدـ عند الكلى الصالح عطاءاهلل
المدعك عطيمة في عجاجة 3كاحد نيار بابا بركة ماجابش لحطب ،قالكلك اصحاب الدار يا
بركة عبله ماجبتش لحطب اليكـ؟! كمنيا تغيض بابا بركة كمف قكة الغيض دار رجميو في
ببلصة لحطب اك طيب الطعاـ ككي شافك 4سيدم عطيمة قالكا  :يا بركة انت شيخ كالشيخ
مايخدـ شيخ اكقاؿ لجماعة المي احذاه 5المي بغا يدعي الزـ يدعي بؾ قبؿ مايدعي بي.
-0

- 2

-4

-3

-5

وٌذاجاك:إذااتاك حبس:انتظر عجاجة:منطقةببلدٌةعٌنالبٌاءبورقلة شافو:راءه احده:بقربه 
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 0ػ كرامات سيدل باىى
 خيػػار عبػػاد اهلل :

حكى عف سيػدم ابراىيـ بف سيػدم محمد الطيب الممقب بػ :سي باىػي انك كاحػد
المػرة راح لمزيارة لمتميمي كقبؿ مايتعشكا اكقؼ كاحد مف الجماعة (عمة الناس) اكقالكا :اسنا
طكلت عمينا لمطر اطمب لينا ربي كتكسؿ لينا بجاه جدؾ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو
كسمـ.ناض 1سي باىى تكضا اكصمى ركعتػيف اكبدا يدعى حتى لمت 2اسحاب أك صبت
لمطر قبؿ ما يتعشػكا.
 4ػ كرمات سيدم بمخير البحرم
 طيع ربي تشكؼ لعجب.
حكى لينا كاحد السيد انو :كاحد النيار اطمب منك شيخ عبد العزيز باه يركح معاه
لسيدم خكيمد لزيارة سيدم بمخير البحرم لناسكا: 3عندنا اليكـ اضياؼ اكيقكؿ المتحث
اف سيدم بمخير العمـ بقدكميما ،كلـ يكف ىناؾ مكعد سابؽ  ،خرج سيدم بمخير
منبيتك يمشي عمى رجميو قد ثبلث أك اربعة عركؽ 4رحب بيـ اكدخميـ لمدار كاقركا
كاذكركا ...اككي طمبكا منك االذف باه يتسرحك ايقكليـ مازاؿ مازاؿ ...اككي قدر ربي قاليـ
يا﵀ تسرحكا اكراح معيـ حتى لببلصة المي تبلقاك فييا اكقاليـ في االخيرة تبلقاك كؿ شئ
مقضى كى كصمكا راح كؿ كاحد لدارك بعد شكم ارجع الطالب عبد العزيز لمسي عمى
اكطبطب الباب اكقالك سي بمخير كاش قاؿ قالك قالنا تمقاك كؿ شيء مقضى قالكا " الشيخ
عبد العزيز القيت زاد عند مزيػكد كسماه بمخير تيامنا بسيدم بمخير.

40
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-ناض:ذهب لمت:تجمعت ناسو:أهله عروق:تاللمنالرملوتسمىالسٌوؾأٌضا .
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 البشػػرل.

ركل لنا الطالب بمخير الكرياف عمى سيدم بمخير البحرم كي كلد ترفع مف حجر امك
اكما ارضعش منيا ارضع مف جية اخرل ا﵀ يعمـ بيا ،عاكد ارجع ليا اكعمركا عاميف يقكؿ
الراكم انك قالكا ىذا سيدم بمخير البحرم (منى ليو) انو لما زاد اف نص فيو ازرؽ اك نص
اخر ابيض قالكا ال اركم اعبله ىادا قالكا جا كاحد سيدم بمخير اك سيدم خكيمد نايـ في لمناـ
شاؼ اكشاؼ قاؿ ليا > راه اجيؾ كلد سميو بمخير نص لي اكنص لخكيا  <...جماعة
خكيمدات 1جربكه ايمكحكلك 2الرنب كيقكلكا جيبكا بقدرة ا﵀ خطكة الى زكج ايجيبكا.
 سػػر البريؽ:
اككاف ا﵀ يرحمك بريؽ انتاع التام يشرب منك عرش كامؿ اك مف جممتيا كاحد المرة
امريحيف 3جاك اكخريف جابك خمسيف الؼ كاغط 4طبقكىا مميح اكدخمكىا في استيمك كقالكلك
تشكؽ يا شيخ حنا كاش انديرك :قاؿ ليـ ماعميش .جاب قرعة انتاع ريحة سكرىا امميح
اكقاليـ ىاككـ حمكىا يحمؼ الرال با﵀  ...حتى كاحد ما اقدر يفتحيا.
 اسػػػػرار:

اكمف كرامتك عندك زقيبا 5اخراج منيا السكر كالدالع في كؿ كقت اك فصؿ كالحجرة
احط عمييا ايدك ترجع جاكم ،6اك جاكم سخػكف ما يقػدرش اشػدكا .
كفي كاحد المرة كاف الشيخ محمد بف الحاج عيسى امريض ا﵀ يرحمك في دارك
في الشط حاك كلد سيدم بمخير البحرم بف عبد ا﵀ بف سيدم خكيمد باش ايزكركقالكا جماعة
كراىـ قاعديف عند الشيخ كيف سيدم قميـ :راه في الدار كانا جيت بالمكطك 7حتى ادخؿ

-0خوٌلدات:قبٌلةبورقلة -2اٌلوحولوٌ:ضعونله-3امرحٌن:جالسٌن-4كاؼط:ورقة-5زقٌبا:كٌسبالستٌك-6جاوي:نوعمنالبخور
-7الموطو:دراجةنارٌة .
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عمييـ اكسمـ عمييـ اكعمى الشيخ كاجيدكا كاف راقد كاتقعد كاشفي باذف ا﵀ كيقكؿ الراكم خذا
عبايتي اكتكى عمييا شكية كانا كنت نطيب فمتام اكمف بعد راح.
 الحيمة في ترؾ الحيؿ :
كمما يركل مف كرمات الكلى الصالح سيدم الحاج بمخير البحرم كاحد الميمة قالؾ:
جاك الضياؼ اكتعشاك عند اكباتكا في ذيؾ الميمة ناض كاحد منيـ ،ىز ذكؾ لفرشات الكؿ
المي في الزاكية .اكاخراج بييا ،اكدارىا عمى بعيرك اكخرج بييا اكبات يمشي بييا الميؿ كامؿ
حتى اف اطمع النيار .اككي اطمع عميو النيار القا ركحكا كاقؼ حدا باب الزاكية ،اكجاه
سيدم بمخير البحرم اكجابمكا لتام اكقالك:المي جانا بالنية بات اكد لفراش كالمي جا ببل نية
بات اكراح ببل فراش.
 الذريػػة :

كيضيؼ لنا الراكم كذلؾ عف سيدم بمخير البحرم ...انك جا كاحد مف الفامي

1

حجاج عندك باش ايزكركا مف بعد قالكا  :يا سيدم بمخير راني باغي االكالد ،اقعد مدة
كاسكت عميو مف بعد قالكا :باغي االكالد قاؿ السيد باغي االكالد قالك سيدم بمخير تقدر
ادير دشيشة قبؿ صبلة الصبح :قالكا نديرىا قبؿ صبلة الصبح ،اممى قالؾ نكض مرتك قبؿ
صبلة الصبح طيبتمك الدشيشة كجاليو نكضك قالك :يا سي بمخير الدشيشة راه كاجدة قالك
كاجدة قالك كاجد :قالك سي بمخير اممى اكالدؾ راىـ اىنا دا شار القرمكنة انتاعك بعد مدة
اعطاه ربي االكالد .

 –0الفامً  :La faméفرنسٌة معربة دخٌلة دخٌلة فً العامٌة تعنً (لقب العائلة)  -2لوتٌل  :Hotelكلمة فرنسٌة دخٌلة فً العامٌة بمعنى
الفندق-3الشفان:Les cheffesالمسؤولٌن-3بوطونة : Poteauكلمةفرنسٌةدخٌلةتعنًعمود(عمودكهربائً) .

123

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
 0ػ كرامات سيدم بمخير الشطي :
 هلل رجاؿ :

يحكي أف كاحد الرجؿ كاف عندك أكرمكـ ا﵀ –بار  –Barحذا لكتيؿ 2مرحبا ،ككاف
كاحد مف الشفاف 3كؿ يكـ اجي اك يشرب ،اكفي كحد ليمة شرب اكزاد حقر صاحب المحؿ
كاتعدل عميو ...اك خرج معاه حتى لمباب ،اركب ىذا المسؤكؿ الطاكسي انتعك .مكؿ المحؿ
اتكجو نحك سيدم بمخير اك قاؿ :ياسيدم بمخير تحقرت في ببلدؾ كي كمؿ كبلمك ىذا
الشاؼ ادخؿ قي بطكنة بالطاكسي انتاعك مكؿ المحؿ اتكجو نحك سيدم بمخير اكقاؿ  :ىاد
الشاؼ ادخؿ في بطكنة 4بالطاكسي انتاعك اكتقسمت عمى زكج كمات في ببلصتك ،اكمف
غدكا راح ىذا الراجؿ لمقاـ سيدم بمخير اكحكى القصة لممقدـ الزاكية اكجاب معاه كبش
اكقنطار سميد اكصبحت عندك عادة كؿ سنة  ،اكحبس اشراب اكتاب اتسقـ مف ذاؾ النيار.
 الطيارة سالح المؤمف :

ركل االخ عبد العزيز خازف سيدم بمخير الشطي انو سيدم بمخير كي تكفى في
المرة االكلى قبرك كاف يعني حدا طريؽ اك بكرم كانت ىاد الطريؽ الكحيدة المي تدم لمعيف
 ...اك صبح بعض الناس كي ايفكتكا مف ثـ لمعيف عمى غير طيارة يتسكنكا اك يمرضكا ...
اككي شاكركا بعض العمماء كالحكماء بدلكا مكاف الضريح لمجية المي خاطية الطريؽ اكىك
المكاف لراه فيو قبرك حتى لميكـ مف ذاكػ الكقت اصبح النا يفكتكا عادم كالحمد ﵀ .
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()1

 -6كرامات سيدم بمعممي
 الرزؽ مكتكب :

ركل لنا االخ ياسيف طكاىير انك > كاف كاحد الرجؿ مف الق اررة جا قاصد كلى مف
اكلياءه الصالحيف ايقكلكلكا سيدم بمعممي > كىك شريؼ النسب اك معركؼ بالزىد كالكرع <
اك كانت حاجة ىذا السيد انك يفتح ا﵀ عميو بالرزؽ.
كي جا اك تبلقى مع الشيخ قالكا الشيخ ركح جيب حزمة انتاع حطب مف الصحراء
اكدم معاؾ ىذا الناقة ترعى ...كي كاف الرجؿ يمـ في الحطب القى صندكؽ انتاع الكيز
اكماجبكش امعو .كي ارجع لسيدم بمعممي قالكا :جبت الصندكؽ معاؾ كالكالك؟ قاؿ ىاد
الرجؿ كالك ؟ جيت انسكلؾ عميو قالك ركح ىذاما اعطاؾ ربي كي ارجع ما لقاش الصندكؽ.
 النية ابمغ مف العمؿ :

ركل لنا االخ ياسيف طكاىير اف مف مكرامات التي تركل عمى الشيخ سيدم بمعممي
انو دخاليو كاحد الرجؿ مع انسكينك المي ماجابكش معيا ذرية كي قريب اكصمك لمدينة المي
فييا الشيخ الكلى اكىي "العالية " القاك اغنـ ترعى سكؿ كاحد قاؿ لشككف ىاد لغنـ قالك لك
لسيدم بمعممي كحدل مف النساكيف القات ركث مف ركث الحمار ىزتك كاداتك اككانت نيتيا
قكية في سيدم بمعممي ...اكرجعت مف الطريؽ اما الباقي كممك الطريؽ حتى عند الشيخ كي
دخمك عميو بغاك يد منك البركة كالدعاء "دعكة الخير" قاليـ :لم ار المي ادات الركث اكرجعت
ىي المي نالت الحمؿ اك الشي المي نكات كخبرىـ اف النية قبؿ كؿ شئ.

(-)0ولدسنة7081م  ،بطزٌوةبالجنوبالجزائر،توفًوالدهوتركهصؽٌراتحترعاٌةعمهسٌديعبدالقادر،وبعدوفاةعمهتحملعباءبث
الروحاإلسالمٌةومواساةالفقراء،وكانٌعطًاألمواللقطاعالطرقلكًٌتركواعملهمهذا،وتوفًرحمههللاسنة7087م .
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 التسخير االليي :
كركل لنا ايضا االخ ياسيف اف مف احفاد سيدم بمعممي كاف رجؿ تعرؼ بالكرامات
الباينة المي مايمكنش ينكرىا حتى كاحد اكىك الشيخ سيدم عبد المالكػ بمعممي كىك بف سيدم
الصغير كىذا االخير بف سيدم بمعممي.
> كاف سيدم عبد المالؾ صاحب ترحاؿ اككاف ايحج كؿ عاـ اك معاه خداـ يخدمك،
اككانت عندك قصعة ياكؿ فييا .اجيبكىالك فارغة يمسح بيا بيدك تصبح بقدرة ا﵀ امعمرة
بالطعاـ ياكمكا منيا عشرة مف الناس مف بعد ايجيبكىالك مرة اخرل ايقكؿ بسـ ا﵀ اكترجع
كيما كانت اككايف المي كمى مف ىذه القصعة اك شاؼ الكرامة بعينكا اكراىـ عمى قيد الحياة
اك حتى لميكـ باقية ىذه الكرامة <.
 -1كرامات سيدم الحاج بكحفص
 التحقر مف المعركؼ شئان

أما عف الشيخ سيدم الحاج بكحفص كىك مف االعراب (كي جا لنقكسة مف جية
أفراف مف طريؽ حمراكية ،السكاف ما أىتمكش بو عبل خاطر ما عرفكىش .أخرج مف أنقكسة
أكراح لعيف مكسى أكفي طريقك لحقكه أجماعة أنتاع أنقكسة باش يضيفكه أك يطمبك منك
السماح؛ الحاج بك حفص ما أقبمش يرجع لنقكسة أمبصح أشكرىـ كي جاك ليو أكقبؿ عمى
المي جاكه أكقاؿ مقكلة مشيكرة (بركة أنقكسكة أدتياعكينة مكسى) ثبلثة مف أنقكسة يتغمبك
عمى الصعاب "مف داؾ الكقت أصبح ناس أنقكسة إتعاكنك في كؿ شئ في حفر البيركالدبار
كالحريقة أكعمى الضعيؼ .
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 -8كرامات سيدم الحفياف
 حاسي البغمة :

ركل لنا كثي ار مف االخكاف كمف بينيـ االستاذ محمد حفياف حاجي عف الشيخ
كالكلى الصالح سيدم مكالل محمد الحفياف الفاسي االدريسي الحسني ،كسبب قدكمو مف
المغرب :أصيبت مدينة كرقمة بببلء كقحط كسنكات عجاؼ حيث أصبحت النخيؿ تكلد
لحشؼ محجر أقتارحك عمييـ حكماء كعقبلء أنك إيركحك لممغرب كيجيبك شريؼ يككف (ذكار
لببلد)؛ أعطاىـ سمطاف المغرب سيدم الحفياف أكبعض الخدـ ،في الطريؽ فاتك عمى جية
القبايؿ (جبؿ النكر) أكببلصة تسمى كيؼ السمطاف حذا سدراتو ،كي طمبك الجماعة المي مع
الشيخ الما ما القاكش ،قاؿ سيدم الحفياف لمكالل عبلىـ درؾ أنشكؼ أىؿ مدينة كرقمة،
طمبكنا بنية صادقة كاال الال؟! طمب ربي كتضرع ليو كضيرت كرامة كىى حفرة بغمتو
بالحافر انتاعيا كطمع الماء كشربكا كسقاكا ...كتسمى ىذا المكضع بحاسي البغمة).
 عيف ذم القرنيف :

كمف كرامتو عيف ذم القرنيف بالمخادمة( 2كاف مف عادة اىؿ البمد يحفركا البئر لمسقي
كالشرب كاحد المرة في المخادمة ماتقكش يربطكا ىذه العيف بفضؿ ربي كالدعاء انتاعكا ىز
حفنة انتاع تراب قراء عمييا اليكتب ربي كالحيا مف بعد غار الماء قاؿ لييـ اخدمكا كي
تكممكا قكلكلي ،كممكا خدمتيـ مف بعد جاكا ليو ىز حفنة 2انتاع تراب طمب ربي مف بعد
الحيا في البئر طمع الماء مف جديد باذف ا﵀.

()2

 هوسٌديمواليمحمدالحفٌانالمتفقعلٌهانهولدفًأواخرالقرنالعاشرالهجري،أمانسبهفهومحمدالحفٌانبنأحمدبنعبدالرحمانبن
عبدالواحدبنعبدهللابنعبدالكرٌم،كانذاحٌاةوتواضعوكرم،واشتهربرحالتهإلىالبقاعالمقدسة .
-0لمخادمة:منطقةفًورقلة(عرشلمخادمة)-2حفنة:أيقبةٌد -3مابقاتش:استعصتعنالفتح -4آه:أينعمفًالؽربالجزائريٌقولون
واه-5كٌفاش:كٌؾذلك .
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 االذف كالتسريح :
كىناؾ قصص كثيرة تركل عف الشيخ سيدم محمد بالحفياف مف بينيا ماركل لي
االخ محمد مسعكدم قاؿ  ( :كاف مف عادتك يقراء عند الطالب محمد في المدرسة القرانية
حذل الجامع المي فيو الضريح ،كفي كحد لمرة كاف الشيخ عندك الضياؼ خرج االخ محمد
مسعكدم باش يقراء في الجامع كعادتك كي كمؿ يعطى فاتحة كيخرج ،كاحد المرة انسى
معطاش فاتحة ،عيا يحؿ في الباب بالمفتاح مابقاتش 3تتحؿ رجع مف بعد تفكر انك
ماعطاش الفاتحة كيما مدارم جابيا كي ارجع دكر المفتاح تحمت بكؿ سيكلة.
 -01كرامات سيدم خميس
 أيات اهلل في خمقو:

يحكى إف سيدم مبارؾ شاؼ رجؿ اسمك خميس فايت حذا غابتك قالكه تخدـ عندم
قالكا ىذا الرجؿ آه ،4يخدـ مده عندك كاحد انيار كانت مرات سيدم امبارؾ تشكؼ الخداـ
خميس مف بعيد مغطى بالبرنكس كالمسحة كالقفة كالحمار يخدمك كحدىـ المسحة تعمر اتراب
في القفة كالقفة تمكح فكؽ لحمار اكلحمار اركح ايدفؽ كحدك كي جا زكجيا قاتمك سيدم
امبارؾ ىذا ماىك خداـ ىذا كلي منأكلياء ا﵀ قاليا كيفاش 5قاتمك شفت بعينى الرجؿ مغطي
بالبرنكس كالمسحة كالقفة اكلحمار ايخدمك كحدىـ ادخؿ عميو بالغفمة كي حس بو تقعد اكقاؿ
لحماركا اش اش أماال قالكا سيدم امبارؾ احبس انت كلي كانا كلي ككلي ما يخدـ كلي.
-00كرمات سيدم خكيمد
 النية أبمغ مف العمؿ :
كمف بيف االكلياء المعركفيف في منطقة كرقمة ىناؾ كلى صالح سميت المنطقة
باسمو كىك سيدم خكيمد كمف أحفاده ىناؾ أيضا مف كرث سره كىك سيدم بمخيرالبحرم
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المذككر آنفا كسمي بذلؾ النك( كاف في الصيؼ كي تجي سخانة أكجي ىك تجي معاه نسمة
باردة أك في العرضات كي يحرؾ أطعاـ بيدكأكيبارؾ ربي فبو)
-00كرامات سيدم السايح
 غيرة ربي عمى أكلياء
أما عف الشيخ السايح مف بركاتو أنو كاف يق أر القرءاف مع الجف في مقاـ سيدم
عبد القادر في أنقكسة في زاكية مكالل الطيب أك كاف شاىد كاحد الراجؿ أنتاع اكالد لعريبي
أكيسمى الحاج الطيب المي أركىكي أسمع لقرايا انتاع القرءاف ماسمعش بيا مف قبؿ أكشاؼ
نكر يطمع مف مقاـ سيدم عبد القادر مف بعد أخرج عميو الشيخ السايح طمب منك لخركج
أعبل خاطر ىذا لمقاـ كالمنظر ماش مف المستكل انتاعك.
-00كرمات سي الصغير بف العممي
 عاقبة التعػػدم :
يركل أنك كقت فرنسا طاف كحد كلى ا﵀ صالح يسكف في العالية إيقكلكلك سي
الصغير بمعممي ربي أعطاه كرامة أكسمعك المكرابك 1أنتاع فرنسا بمي ينزؿ لمطر أكاستدعاه
أكقالك بمي راىـ قالكلي تنزؿ لطر؛ قالك أنعـ بإذف ا﵀ أكعطاه المكرابك ميمة –يعني حدد لك
الكقت باش ينزؿ لمطر ،لك كاف ما يجيش يقطعمك راسك ،جا المكرابك قالك يا﵀ كرينا كرامتؾ،
كاطمب ربي سي الصغير كستاجبمك دعكتك كنزؿ لمطر في الكقت المي حددك المكرابك.

-0المورابو:قائدفرنسً .
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 -04كرامات سيدم الصالح بف مكسى
 أيات اهلل في أكليائو

أما سيدم مكسى بف صالح مف كراماتك <:كاف كي يدخؿ لمخمكة أنتاعك يخفى ما
يبانش أك راىي كاينا داخؿ قصر أنقكسة ،إسمكىا الناس خمكة سيدم الصالح بف حابية نسبة
لمك ،أكيما إيقكلك الناس أنك أدخؿ لجامع ببل باب مف جية المحراب "أخترؽ الجدار "أككاف
مجاب الدعكة كي يطمب طمبة تجي تـ تـ>.
()1

00كرامات سيدم عطاءاهلل

 المشركع المرفكض:
حكى لنا السيد دريد في ليمات إال كلى أنتاع فرنسا بغات تدير كاحد اصبيطار
في اعجاجة شحاؿ مف مرة كي قرب اكممك ،إيقكلك تخرج مف ضريح سيدم عطاا﵀ كالضك
كال نجـ ،إيركح ليذ البناية أ في الصباح يمقاكه مشقؽ.
-06كرمات سيدم عبد الرحماف
 الظػمػػـ ظممػػات:
ككما ركل لنا عف بعض المتطرفيف أنك جا كاحد بغي ييدـ القبة أنتاع سيدم عبد
الرحماف في الطريؽ المي تدم لمسعيد ىز الفاس أنتاعك أك راح كي قرب يكصؿ لييا بدا
يقطع في قشك 2كأىبؿ.3

(  )0هوعطاءهللابنمحمدبنعبدالرحٌمبنعبدالرحمانبنمحمدبنبوصالح ،قدمإلىعجاجةمنذاواخرالقرنالخامسالهجريالموافق
للقرنالحاديعشرالمٌالدي،وبنىزاوٌةهناك ..
 -2-0قشو:مالبسه-3وهبل:أيجن-4كاتشوما:أربعةطرقمفترقة .

130

القسػػػـ األكؿ :ــــــــــــ مػدكنػػػة الحكايػػػات الشعبيػػػة في منطقػػػة كرقمػػػػػػة ــــــــــــــ
 01ػ كرامات سيدم عبد القادر
 االستغاثة برجاؿ اهلل

كما يحكى عف السي عمي بف أشتيكم  <:كاحد أنيار راح لمسكداف لمتجارة أكفي

الطريؽ تعرضك لك قطاع الطرؽ أكسرقكلك كؿ ما عندك أكالحكه في غار أكبدا يتممس بيدك
عظاـ ،مف بعد أنشد قصيدة كاستغاث بشيخك سيدم عبد القادر الجيالني؛ أكحضر ليو في
الحيف أكعطاه صرة فييا دراىـ أكلقى ركحك في كرقمة بحذا كاتشكما 4قريب ألدارك>.
-08كرامات سيدم عبدالقادر البكطي
 بالنية تكصؿ

يركم لنا ياسيف طكاىير أف مف بيف الكرامات المتداكلة في كرقمة أنك حكى بعض
الناس أنك كاف كاحد الرجؿ مجنكف أبدا يتكمـ بكبلـ ميكش أمميح ،أداكه عند المقاـ الكلى
الصالح سيدم عبد القادر البكطي في العالية ،دخمكه لمقبة بات ىذا الراجؿ فييا ليمة كي
أخرج أصبح أخرج لباس عميو كيمي ما بو كالك أكرجعت ليو الركح مف جديد أكىذا الراجؿ
شافكه بعض الناس كيفاش كاف قبؿ ككيؼ أصبح امبعد ىذيؾ الميمة لقكؿ الرسكؿ صمى ا﵀
عميو كسمـ (أنجعؿ عمى قبركؿ كلى ممكا يقضي حكائج الناس كتارة يخرج الكلى بنفسو
فيقضي تمؾ الحاجة كيقكؿ الشاعر
أكلي ػ ػ ػػاء اإللػ ػ ػػو إن ػػي مري ػػض

كالشفػ ػ ػػاء لديػ ػكػ ػ ػػـ كالػ ػ ػػدكاء

أنت ػػـ البػ ػ ػػاب كاإللػ ػ ػػو كػ ػ ػػرم

م ػػف أتػػاك ػػـ ل ػػو المن ػػى كالين ػػاء

فانظركا لي بفضمكـ عػف عبلجي

كامنحكني بفضمػ ػك ػػـ ما أشاء

ك ػػـ أتػاكػـ لب ػػابػكػػـ م ػػف كػ ػري ػـ

زاؿ عنو ىمو كالػشػفػاء
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()1

-09كرامات سيدم عبد العزيز
 النية أبمغ مف العمؿ :

ركل لنا السيد عبد العزيز قصة كسبب تسميتو بيذا االسـ أنك< كاحد انيار ابيك
راح عند سيدم عبد العزيز أكشافك الشيخ في كجيك متقمؽ طمب منك الشيخ باه يعطيو يشرم
لتال كلكربيكف 2لمضكء باه يركح لمرتك في الغابة باش يقابميا كيتفقدىا عبل خاطر راىي
حامؿ أكقريب تزيد 3قالك الشيخ عبد العزيز تشرب لتال أمايككف غير الخير أف شاء ا﵀،
أككي 5بغى 6يركح قالك الشيخ أركاح شكؼ ىذاالنجـ في السما مميح 4كي تكصؿ إذا كاف
ألقيتيا زيدت خبلص ،كاذا كاف مازاؿ كرم ليا ىذا النجـ قكؿ ليا تشكؼ فيو كي كراليا النجـ
أرجع في الطريؽ أمرتك تعيط أك كانت عندك نية بالغة في شيخك أكقاؿ كا﵀ إيصير ما
يصير ماني راجع قاؿ لي الشيخ كريميا النجـ أكخبلص ،جات ليو القابمة أكقمت ليو:
زادعندؾ طفؿ أماسماىش سمانة كي راح عند شيخك سكلك سميت كالمازاؿ؟ قالك مازاؿ؛ قالك
سميو عبد العزيز قي المرة االكلى كيمي ماأسمعش عاكدلك الثانية سميو عبدالعزيز
عبدالعزيز>.
 عػاقػبػػػة التعػػػدم:
كركل لنا السيد عبد العزيز عف إبنو أنك< كانت عند الشيخ عبدالعزيز كاحد البيت
في عيف البيضاء ما فيياش كؿ الضكء يجمعك فييا التمر كؿ كاحد إيجيب ربعي مف التمر
أكىذا البيت ما يدخمياش حتى كاحد إال كاحد مكمؼ بيا يدخميا تمر بكبك كيخرج أكعينيو
مغمضيف كاف عند الشيخ عبدالعزيز كلد اسـ محمد االخضر أكعندك ياسر األكالد ا﵀ إبارؾ
كاحد أنيار دخمت مرت محمد االخضر ىذا البيت شافت تمرات عجبكىا أدات شكية منيـ ببل
ماشافيا حتى كاحد أبدل كؿ كؿ يكـ يمكت كاحد مف اكالدىا كنيار المي كاف فييا كاحد
()2ولدخالسنة7001م،اسسالزاوٌةسنة7881م،وعرؾبصاحبالزاوٌةالمتنقلة،وفًسنة7891ماسسالمسجدالعتٌقبالٌزيوالمعروؾ
الىٌومناهذهباسممسجدسٌديعبدالعزٌز .
-20لكربٌون:فحمٌستعمللإلضاءة-3تزٌد:تضعحملها(تلد)-4املٌح:جٌدا-5أوكً:عندما-6بؽى:أراد .
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مناكالدىا يغرغر جابت لم ار أتمر في كميا أكرجعاتك شافيا الشيخ عبد العزيز حف 1االكالد
عندىا قاؿ (:عنيا أنشكؼ في الفاقة 2كؿ يكـ كاحد إركح ) كيضيؼ الراكم أنو قاؿ لو أ بكه
"أف االمر ﵀ لكلـ ترجع التمر لفرغت الدار>.
 بركػػة الدعػػػاء
كما قص عمينا كذلؾ االخ الطاىر عف الكالى الصمح سيدم عبدالعزيز بعيف
البيضاء <<:كاحد أنيار جا كاحد لسي عبد العزيز أكقالك :سيدم عبد العزيز راني تسرقت،
قالك كيؼ تسرقت كانت في ببلدم؟ قاليـ ىزك أيديكـ يقكؿ الراكم :ما زاؿ ماحطكش أيدييـ
أرجع السارؽ يجرم>.
 الزاكيػػػا عػػامػػػرة :

كيضيؼ كذلؾ  <:كاف مقدـ زاكية سيدم عبدالعزيز بعيف البيضاء عندىـ االخكاف
أصحاب المدح كؿ ليمة االثنيف أكلخميس كاحد الميمة مف الميالي ماكانش السكر كالتال كاف
مقطكع أمبل ىك قاؿ سيدم عبدالعزيز مكش أىنا كالسكر كلتام ماكانش كاالخكاف راىـ جييف
كيفاش أندير؟ أمبل قاؿ ىك يذف لعشا دار الغبلية 3أكقمبك يرجؼ طابت الغبلية أبدا االخكاف
يمدحك أكىك حشماف أمبل قرب لماعيف أنتاع التال مس في القكطي 4ألقا فيو السكر مس
القكطى الخر ألقا فيو لكرؽ فرح تـ تـ ،قالك كاشأعميا لؾ الزاكيا ىى فارغة قالك الزاكيا
ماىيش فارغة>.
 الدقػمػػػة :

كيضيؼ لنا كذلؾ عف السي عبد العزيز  <:كاحد أنيار كاف سي عبد العزيز ىك
كاخريف راحيف ال ليزم لجامع سيدم عمى بف النكم المي ابناكه في الطريؽ تمقى سيدم عبد
العزيزم مع كاحد مف أصحابك قاؿ لجبيرش :ىات العرجكف أنتاع الدقمة مف الزقيبة :قالك
-0حن:جد هولعلتسمٌةالجدبـالـ(:حن)ألنهكثٌرالحنانعلىاألوالد)وٌقولالمثلماأعزمنالولدؼٌرولدالولد -2الفاقة:المجموعةوهنا
تعنًاألوالد -3الؽالٌة:اناءٌسمةالكافتٌراأٌضا ٌَكونكاالبرٌقولكنهكبٌرٌؽلىفٌهالماءالذيٌحضرمنهالتاي  -4القوطً:إناءٌوضعفٌه
السكر .
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ياسيدم ماكانش راني خممت 1بيدم مف بعد عاكد لك قالك ياجبيرش ىات العرجكف المي قمتمؾ
عميو ،قالك ياسيدم ما كانش العرجكف أنتاع الدقمة راني خممت بيدم ،مف بعد عاكدلك الثالثة
قالك ياجبيرش ىات العرجكف أنتاع الدقمة؛ قاؿ دؾ 2أيدك كاجبد العرجكف أنتاع القمة طاح
يبكي مسكيف يبكي>.
-01كرمات سيدم عيد الممؾ بف العممي
 بركة القصعة :

كما ركل االخ ياسيف أف مف بيف أحفاد سيدم بمعممي كايف ىناؾ رجؿ عرؼ
بالكرمات الظاىرة التي ال يمكف إنكارىا كىك الشيخ سيدم عبد المالؾ بمعممي كىك بف سيدم
أصغير كخك إال خر بف سيدم العممي  <:كاف صاحب ترحاؿ أككاف يحج كؿ عاـ أمعاه
خداـ يخدـ ،أك كانت عندك قصعة ياكؿ فييا؛ أك جيبكىالك فارغة .يمسح عمييا بيدك تصبح
بقدرة ربي عامرة بالطعاـ ياكمك منيا عشرة مف الناس مف بعد إيجبكىا لك مرة يقكؿ بسـ ا﵀
ترجع كيما كانت ،اككيف المي أكمى منيا أكشاؼ الكرامة بعينك أراىـ عمى قيد الحياة>.
 ارض جدم رسكؿ اهلل:
يركل أف سيدنا عبد المالؾ بف العممي راح لممدينة (المدينةالمنكرة) باش يبني فييا
دار ،جا الحاكـ باش يمنعك أكقالك سيدم عبد المالؾ؛ راني باغي نبني في ارض جدم
رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ،قالك الحاكـ ماش جدؾ ىك جدم أنا؛ قالك سيدم عبد
المالؾ يالو نركحك أكنعيطكلك كالمى جاكبك ىك جدك راحك لقبر أنتاع النبي كؿ كاحد عيط
لمنبي صمى ا﵀ عميو كسمـ ،بدا الحاكـ ماجاكبكش أكعيط سي عبدالمالؾ أكقالك النبي :أنعـ
مف بعد خبله الحاكـ يبني دار في المدينة أك لميكـ عندك رزؽ كبير لحفادك ثـ.

-0خملت:جمعتاألؼراض-2دك:أدخل .
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 -00كرامات سيدم عالؿ
 فضؿ ربي.

كما يركل سي عبلؿ كذلؾ (خك سي ابراىيـ ) <:كاحد أنيار رحنا لزيارة كاحد مف اال
حباب مف جية القارة القارة الشمالية ،بعد ما أدخمنا أقعدنا عندك جاب أطعاـ مف بعد قاؿ:
سمحكلي لتام ماكانش ،أككي راح صاجب الدار لمداحؿ باش إيجيب حاجة ،أطمب مني سي
عبلؿ أكقالي أخرج ك ار الزربية أىات قالب تام أككي خرجت ألقيت قالب التام أك مالقيت
حتى كاحد >.
-00كرامات سيدم عمي بيمكؿ
 اجابة الدعػػكة

كمما ركينا عف االخ كالمدير الحاج حميمي عف منطقة أنقكسة التي فييا أكثر مف
أربعة كأربعيف كليا صالحا بعضيـ لو يكجد لو كبعضيـ األخر كاف عابر سبيؿ كأىـ ماجاء
عمى األلسنة كتكارثتو األجياؿ مايمي سيدم عمي البيمكؿ كاف الناس في إزكرك عمى خاطر
كثير مف الناس كي يطمب طمبة يعطييالك ربي.
 00ػ كرامات سيدم الحاج عمي التماسيني

()1

 العرجػػكف

كاف سيدم الحاج عمي يبعث القافبلت لسيدم أحمد التجاني في فاس كسيدم أحمد
التجاني يبعث قافبلت لتماسيف < في كاحد انيار اشتات بنت سيدم أحمد التجاني أتمر أك
قالت لبييا انحكس عمى اتمر ككاف في ذؾ الكقت سيدم الحاج عمي راقد في دارك في
تماسيف اسمع صكتيا كىي تقكؿ عمى التمر ككي عاد في اصبح قاؿ لخدمات :كجدكلي
( )0هو سً محمدالحاجعلًبنعٌسىالتماسٌنً  ،بعدهابالحاجمحمدبنموسىبنٌحًبنإسماعٌلالمكنىبمحمدبنٌحً.ولدفًتماسٌن،
سنة7111م،كانٌعملفالحا،كانشدٌدالصبرفًطلبالعلم،وأهمشٌوخههوأحمدالتجانً .
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عراجيف تمر كحطيـ في ببلصة باينة ناض في نفس الميؿ كذكر ربي كصمى كمف بعد ابدا
ييز في العراجيف كيمكح فييا مف تماسيف الفاس كي ناضت بنت سيدم أحمد التجاني القات
العرجيف معمقيف في دارىـ حبرت 1ابييا كبعد ما عرؼ سيدم الحاج عمي ىك المي دار ىاؾ
قالك ما عاتش تدير ىدا خممي الحكئج تكصؿ مع القكافؿ باش تنفع الناس بعضيا البعض>.
 04ػ كرامات سيدم العيد
 حفػػظ السػػػر
يركل عف أحد المجاديب يقاؿ لو سيدم العيد دفيف في منطقة الطيبيف أنك كاف كاحد
النيار معركض لمعشاء في الكاد كمعاه جماعة كي كصؿ الكقت باش يركحك كؿ كاحد ركب
في الحصاف نتاعك كلي عندك البعير ركب فيو قعد غير ىك أكزكج أمعاه ماعندىمش في
كش يركبكا شد كاحد مف جية كالثاني مف جية آخرم قاؿ ليـ غمضكا عينيكـ طار بيـ في
رمشة عيف حتى القاك أركاحيـ في الببلصة المي راىـ معركضيف فييا كي لحقكال جماعتيـ
مف بعد حاركا فييـ ،ىذا المجدكب طمب منيـ ما يخبركش بالسر كال يخرجكا مف عقكليـ
تسمطكا بيـ جماعة يسكلك فييـ كيفاش كصمكا قبميـ؟ كالببلصة بعيدة؟ كاحد فييـ ما أصبرش
خبرىـ بالسر مف بعد خرج مف عقمك(أىبؿ) ،أما الثاني حرؾ راسك برؾ بمي؛ طاركا في
اليكاء مع سيدم العيد ،اقعد عمى ىذه الحالة يحؾ في رأسك حتى كي مات.
 00ػ سيدم عيسي .
 امتحػػاف اإلجػػازة .
كمما ركل لنا األخ محمد مسعكدم عف كالد الشيخ سيدم محمد بف الحاج عيسي
كعف سبب كرثو اإلبف ىذا العمـ كالمكانة فيقكؿ < :كالد الشيخ سي محمد الحاج عيسي(سي
عيسي) كاف يسمع الحيكاف يسبح كيذكر كاف عندك ياسر النخؿ باعيا اك راح اطمب في
-2حبرت:تحٌرت .
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العمـ في زاكية مف زاكيات ليبيا (زاكية الشيخ عبد السبلـ لسمر) ،الشيخ دار امتحاف لتبلميذ
انتاعك يشكؼ اشككف إلمي اطيعك كشككف إلمي ما يطيعكش ،كاف حكالي الؼ تممذ عندك،
نجحكا سبعة فييـ برؾ مف بينيـ سي عيسي ،الشيخ جمع التبلميذ كقاليـ:العيد الكبير قرب
كما عنديش بكيش نضحي ،اشككف يقدـ نفسو باش نضحي بو؟ كي قاؿ الكممة ىذه نص
التبلميذ راحكا كمف بعد قاؿ :اشككف لنضحي بو؟ ما عنديش بكش نضحي؟ كاحد مف
التبلميذ قاؿ:أنا ،قمك:اطمع لعمى الفكؽ مع الخداـ ،ككاف لعمى فيو ميزاب خارج لساحة لراىـ
فييا الشيخ كالتبلميذ .مف بعدما قاؿ التمميذ:أنا ،قاؿ الشيخ :طمعكا لفكؽ رانا اضمنا كاحد
نضحك بو ،كي طمع لعمى ألقا الخداـ الثاني شاد كبش كمكس يستنا فيو قالك:الشيخ راض
عميؾ كىدا عيدؾ كي دبح الكبش الدـ ساؿ كخرج مف ميزاب لمساحة المي راىـ فييا الشيخ
كالطمبة ،قالكا بعض الطمبة :الحي راىي صح أم(األمر جدم).
النص الثاني راح مف بعد قاؿ الشيخ :كيناه الثاني إلمي بغى نضحك بيو؟ قاؿ كاحد:
أنا .قالكا الشيخ :الثاني أشجع مف األكؿ عمى خطر شاؼ ،كي طمع لعمى لقا الخادـ يستنى
فيو .قالك:الشيخ راض عميؾ كىذا عيدؾ...كمؿ سبعة .أماال الشيخ السبعة ىدكا باقي سرحيـ
مف بينيـ سي عيسي كالد الشيخ سي محمد ،سرحيـ الشيخ كعرؼ بانيـ اقدركا يتحممكا
األمانة(الشيخ كالتمميذ كما الخباز مع الخبز ،الخبزة ما اخرجيا نية كما اخمييا تحرؽ) ،امبل
سي عيسي خرجكا شيخكه راكب فكؽ العكد كشيخكه اقكد فيو ،الشيخ ضرب العكد ضربة
صبحة في الشط ،سي عيسي كي دخؿ لمشط لقا جامع مغبر كناقص الضكء ،نظؼ الجامع
كصمحكه مف بعد جا سيدم بالخير الشطي ما انقكلؾ مناـ كال يقظة قالك:شكؼ عيسي راؾ
نظفت المسجد انتاعي كدرت فيو الضكء ،كيما درت الضكء في مسجدنا رانا أعطيناؾ ضكء
لمببلد زاد سيدم محمد ابنك.أككاف ضكء لمببلد عمـ كعمؿ>>.
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 06ػ ك ارمات سيدم بك غفالة
 أقكاؿ المجاديب .

كمما يركم كذالؾ <:كاف كاحد الراجؿ مف المجاديب اسمك سيدم بكغفالة كصى
كشاؼ البنياف اكتر اك عبلء دارك حدا سكؽ السبت ،طمب باش اركحك لبامنديؿ عمى خاطر
مازاؿ تعمر كتصبح مدينة>
()1

 -01كرامات سيدم بابا قاسـ
 المكعػػػد .

في احد االياـ كاف الطالب بمخير الكرم معركض في الركيسات عند صاحب يقاؿ لو
مسعكد عياط رحمو ا﵀ أكقاؿ لي (جيت مف الخدمة أرحت لمدار أتمقيت معاه في الطريؽ
عند المصمى الكبير حدا المكنيبرم 2قالك :رحتمؾ لمدار اككا ألقيتكش أكجا بابا قاسـ فايت
أكسمـ عميو قالك تركح معنا لمعرضة قالك:راني نتسنا فيؾ كاركب معنا مف تـ.
 الكعد ديف.
كما ركم لنا عف سي باباقاسـ كقاؿ <:كاحد مكسى اقكلكلك قدكر كانت عندك فبلحة
كاحد المرة لقا بطيخة في فبلحتو،قاؿ في قمبك:ىدم البطيخة لبابا قاسـ كي تكبر ندم
ىالك...،كبرت البطيخة كنساىا كاحد المرة ادخؿ لسكؽ اتبلؽ مع بابا قاسـ قالك:البطيخة
كيف؟ البطيخة كيف؟>.

()1هوبالقاسمبحريبنمحمدبنمحمدالمولودخالل7819مبمطقةورقلة،ومازالعلىقٌد الحٌاة،وهوٌدعىباباقاسم،شؽلعدةاعمالمهنٌة
منها:الجزارةوالبناءوالكهرباء...وهوكثٌرالمشً،وهومجابالدعوةٌ،قصدهالكثٌرمنالناسداخلالوالٌةوخارجها .
-7المونٌبري :األروقةالعمومٌةبورقلة .
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 -08كرامات سي قكيدر
 بمكغ الدرجة

ركل لنا االخ عبد الرزاؽ عف سي عبد الباقي عف السي قكيدر :أنك كاحد أنيار كانك
عند سي قكيدر في دارك مريحيف أكمعاه خكه ،كاف سي قكيد اريجيب لحطب مف السطح كي
أرمى الحزمة أنتاع لحطب مف الفكؽ أىبط كالطير الح ركحككيشكفك فيو بحداىـ.
 المطر خاصة.
كما ركل لنا االخ ياسيف عنو ( أنك كاحد أنيار كانك قاعديف مع سي قكيدر في
دارك سمعك ىاتؼ يقكؿ بخيتاكـ يا قكيدر ،قاؿ سي عبد الباقي :كي أخرجنا مف الدار
ماألقيناش كلك قطرة أنتاع لمطر في الشارع ).
 كأكفػػكا بعيػػد اهلل.
كما ركل لنا االخ ياسيف مف الكرمات التي سمعيا مف بعض الناس <:أف كاحد
أحمؼ عمى ركحك لك كاف طاح في القرعة أنتاع الحج ىذا العاـ يدير كسكة لزكج مجاديب
ىما:سي بمقاسـ البحرم أكسيدم عبد القادر المعركؼ بالحراز؛ إيجيب ليـ مف المدينة
المنكرة أعمامة كال أعباية أستاجبمك ربي دعكتك كأكعطاه ما أتمنى أبعد مدة عمى نية أتبلقا
مع كاحد فييـ أكىك أنسى الكعد أنتاعك كي قرب ليو طمب منك باش يكفي بكعدك؛ كقالك كيف
ىي العباية كال لعمامة؟ أك بعد مدة تبلقا مع الرجؿ الثاني في السكؽ شدك مف راسك قالك:
كيف العكدة المي كعدتيا؟ أمبصح كفى بكعده عبل خاطر جاب لكؿ كاحد فييـ المي في قمبك،
كما ذلؾ عمى ا﵀ بعزيز لقكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ في الحديث القدسي (عبدم أطعني
أجعمؾ ربانياتقكؿ لمشئ كف فيككف) >.
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 -09كرامات اللة مسعكدة
 غيرة اهلل عمى أكليائو.

يحكى أنك< كاحد الرجؿ أسمع الناس إيزكرك قبة اللة مسعكدة راح ىك أكجماعتك

ىازيف 1الفيساف باش ييدمك ىذه القبة ،أكقاليـ ىذه الالىـ مسعكدة
الالمسعكدة ؟ يقكؿ الراكم كي فات عمييـ بالطاكسي حبسكه 2قالكلك منفضمؾ أدينا
ىدا لصبيطار قاليـ الراكم كالكالزـ يتفاىـ مع الالىـ مسعكدة ،أكىدا مكالنا انتصر لخاطر
عندك غيرة عمى ناسك أكعمى أحبابك .يقكؿ الراكم ألقى شككة كبيرة دخمتؼ في أيدك ىذا المي
ىدـ القبة كاطمب منيـ لقاط أيحمؼ لنا الراكم با﵀ العظيـ أك كجيك أصفر بسبت ىاذ
الشككة ،أكقالك(إف االنساف ما يظممش كالديف الحمد ﵀ يسمح) >.
 -01كرامات سي محمد بمحاج عيسى

()2

 الشفػاعػػػة
نقمتا عف االخ عبد الرزاؽ عف السي عبد الباقي عف الشيخ سي محمد بمحاج
عيسى :أف كرماتك أطمب ربي باش إشفعك في أىؿ عصرك فأجيب لذلؾ ،كفيو ركاية أنك
اسمع نداء مف قبؿ الحؽ تبارؾ كتعالى بقبكؿ ىذه الدعكة.
-0 فضػػؿ اهلل
كما ركل لنا كذلؾ عمى لساف سي عبد الباقي عف أحد أبناء الشيخ سي محمد
بمحاج عيسي انك كاف إيشكؼ مسيرة أربعيف سنة في الزماف كالمكاف.

-0هازٌن:حاملٌن- 2حبسوه:اوقفوه .
()2هوالعالمالشٌخ محمدبنالحاجعٌسىبنعاللمسروقالشطًنسبةإلىقرٌته،ولدسنة7081م،منقبٌلةالمشاٌخأكبرقبٌلةفًالشط،توفى
ابوهوهوابن1سنوات،توفًلٌلةالجمعة18جولٌة7811م .
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 قػػدرة اهلل
كذلؾ عف نفس الراكم< كي يدخؿ لممكتب أنتاعك يسمع صكت كؿ مؤلؼ باش
إىز أكتابك؛كاف لكتاب يتحدث معاه >.
 عمـ الفيكانية

()1

أكطانسي محمد بمحاج عيسى ياخذ العمـ أنتاعك مف السيدة فاطمة الزىراء بنت
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قي عالـ الفيكانية مثؿ الشيخ االمير عبد القادر .
 العمـ المكىكب

كما ركل لؾ < أف الشيخ سيدم محمد بمكبير كالشيخ محمد بام دخمك مجمس

سي محمد ب محاج عيسى في الحرـ المكي أك المدني كالراجح أنك الحرـ المدني أنك يفسر في
سكرة –الطارؽ -كي كمؿ الشيخ شاؼ الشيخ بمكبير في الشيخ بام أكقالك ىذا الكبلـ ما
اسمعتكش أما تسمعكش بعد ىذا أما تمقاىش فمكتب>.
 ما خاب مف قصد أكلياء اهلل
كمما يركل كذلؾ عف الشيخ محمد بمحاج عيسى رضى ا﵀ عنو شيخ مدينة
كرقمة عمما كعمبل أككاف قدكة أىؿ البمدة< أنك كاحد أنيار كانت كليمة في الشط اك جاك
الناس مف كؿ ببلصة ،كي كممك كؿ كاحد راح لدارك في الطاكسي في التاليأبقى كاحد
إيقكلكلك بمقاسـ بف دادم ما ألقاش 2كيف يركب أىك ما مازاؿ حى حتى لميكـ ؛راح عند الشيخ
سي محمد بمحاج عيسى قالك :راني ما القيتش فكيف نركب أك ما ألقيتش كاش أندير 3قاؿ
الشيخ دكر جية دارؾ أكغمض عينيؾ ،اضرب الشيخ عمى كتفك مف بعد ألقا ركحك في
دارك>.

()1الفهوانٌة:علمبٌناألرواحواألجسادوبٌنالٌقظةوالمنام
-2ماألقاش:لمٌجد-3واشندٌر:ماذاأفعل .
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 الكشػػؼ.
كمما يركل عف كرامات الشيخ سيدم محمد بمحاج عيسى كنقبل عف بعض
المصادر كىى كرامة كقعت لتمميذ مف تبلمذة الشيخ محمد بمكبير رحمو ا﵀ كىك الشيخ سالـ
كىى أنو< كاف في زيارة لكالية كرقمة عاـ 1973باش يقضي صالجة أكقاؿ لجماعتك ىدم
فرصة باش أنزكركالشيخ سيدم محمدبمحاج عيسى أنشكفكه الكؿ مرة اراح عند كاحد مف
الطمبة أنتاع الشيخ ىك الطالب عبد المالؾ بكعامر كصمكا عند الشيخ قالك عندم خمسة
أسئمة باش نطرحياعميو :قالك عبد المالؾ :الشيخ راه شكم عياف لككاف مف االحسف تكتب
االسئمة في كرقة أتعطيني ندييالك ،أكتب االسئمة الخمسة في كرقة مف بعد ما دخمك عمى
الشيخ رحب بيـ قاؿ لمطالب عبد المالؾ دير لتال ،كي كانا يتكممك أكيتناقشكا جاكبمكا عمى
االسئمة الخمسة أنتاعككميا ببل ما يخرج الكرقة مف جيبك قالؾ كالعجيب في االمر
جاكبمكاعمييا بالترتيب .كيما كتبيا في الكرقة انتاعك ،ككي تحط لتام حذاىـ قاؿ الطمب سالـ
في قمبك(:ما نشربش لتام حتاف يعطيني الشيخ الكأس بيدك) كاذ ىك رحمة ا﵀ عميو يعطيمك
الكأس تعجب الطالب سالـ مف الكشؼ انتاع الشيخ كفي األخير كي باغي يخرج سمـ عمى
الشيخ كقبمك قبمة حتاف الشيخ قبمك ىك كذلؾ في جبينك كقالك:ىذم لؾ كالتانية انتاع الشيخ
محمد بمكبير>>.
 -00كرامات سي محمد االميف
 اهلل ىك الرزاؽ:

كما يركل عف الشيخ محمد االميف  :أنك كاحد أنيار كاحد مف جماعة عيف البيضاء
راح ىك أكجماعتك لمخدـ في إليزم أعرضيـ كاحدمف تـ أكقاليـ تجك لعشا الميمة غير أجماعة
المي إتبعك القادرية ما إجكش ،راحك أجماعة أكقعد ىك أحدل قشك كارقد أشاؼ في المناـ أف
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الشيخ سي محمد االميف جابمك أطعاـ فيو المحـ كي تفقد القى أطعاـ حذاه كي أرجع الكرقمة
أتبلقى بالشيخ ابغى باش يحكيمك القصة شارليو الشيخ بيدك أسكت ما تحكيش.
 -00كرامات سيدم محمد السايح
 الػراعػػي :
كمما يركل مف كرمات سيدم محمد السايح في بمدة أعمر < المي سمكه عطاؼ
الحقات 1عمى خاطر كاف يحمب الحقة المي ما كلدتش>
سيدم محمد السايح كاف دايرك كاحد أسماه بكخمط يرعالك في االبؿ كاف يخرج بيا
مف أصبح حتى لممغرب مايرجعش ،كايف كاحد راح لممكؿ البعير أكقالك ىذاؾ الراعي المي
دايرك يرعالؾ في االبؿ راه ماىكش كؿ يرعى فييا راه ممي يركح يخمي البعير كحدىا كيركح
يقصب أمبل مكؿ البعير درؽ ليو باغي يشكؼ ىاذ لخبر كايف منك كال ماكانش ،أمبل كي
الحؽ المغرب شد قصبتك أكصددىا لمريح يسكط فييا أك ىذاؾ الصكت تسمعك مف كؿ جية
اكتجي شبعانة أكمميانة بالحميب ،كي شاؼ ىذاؾ الشيء أسكت (بيت) مكؿ البعير كسمـ ﵀
أك أمر الشيخ أكقالك أقعد كيما راؾ.
 -00كرامات سيدم مزركؽ
 المسحة تخدـ :
حكى لى السيد الياشمي :أنك كاحد الراجؿ يسمكه بابا مزركؽ كاف يخدـ عند
سيدم بف ساسي في الغابة أنتاعك في جيية الركيسات ثبلث كيمؿ عمى كرقمة ،كؿ يكـ قبؿ
مايركح إيقكلك كاش يخدـ ككي يجي يمقى الخدمة مميحة أككاممة حتى تعجب كاحد .أنيار
قاؿ في قمبك البد أنشكؼ 2كيفاه راه يخدـ ىذا مزركؽ؟ أنشكفك منبعيد مف السطكر 2متكي
-0الحقات:هًالنوق(النٌاق)الصؽٌرالتًالزالتلمتلد .
-0انشوؾ:أنظر - 2السطور:جرٌدالنخلٌوضعكجدارللسترةعادةفًالؽابة .-7-6-5-4-3
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كالمسحى تخدـ؛ أماؿ دخؿ عميو الغابة أكقالك :مرزكؽ يا مرزكؽ شيخ مايخدـ شيخ كيف
طاحت المسحى دير قبتؾ يرحـ ا﵀ كالديؾ.
 04ػ كرامات سيي الياشمي
 معية اهلل الكلياءه:
كما يركل عف السي اليشمي< كي سجنكه في سكيكدة طمقك عميو زكج أسبكعة
كسجف لمدة كاحد أكعشريف سنة أككي عاكدك رجعكا ليو ألقاكه إيصمي كالسبكعا لمزكج بحذاه
قاعديف>.
 نصػػػرة اهلل :

كما يركل عف الشيخ الياشمي أنو< جا كاحد الرجؿ أطمب مف الشيخ باش يرسؿ
ليو الباركد باش إيدير العرس لكلدك عمى حساب قكلك؛ أكراح ىذا الرجؿ خبر العدك أف
الشيخ إىز الباركد لجماعة الثكرة أككي رسمك ليو قاليـ ىذا طعاـ؛ أك كي حمكه ألقاكه
اطعاـ>.
 مع سيدم عبد القادر الجيالني :

كاف الشيخ الياشمي يحكي ياسر عف قصص سيدم عبد القادر الجيالني .

كاحد المرة قالك بف الصافي :أنت تحكينا عمى سيدم عبد القادر أكحنا قاع ماشفناىش ،قالك
سي الياشمي ما أعميش يابف الصافي .كاحد المرة كاف ىذا بف الصافي يبني في الزاكية
القادرية حتاف فات عميو سيدم عبد القادر الجيبلني قالك السبلـ عميكـ ،ا﵀ إعاكنؾ قالك ا﵀
اسممؾ .مف بعد ما راح ثـ أخرج سي الياشمي قالك بف الصافي كاش شفت الشيخ ؟ قالك
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كينك الشيخ؛ قالك سيدم عبد القادر الجيبلني فات عميـ درؾ ظاكقاؿ السبلـ عميكـ .إيقكؿ
الراكم مف الفرحة كالشكؽ طاح مف السافكطاج 1راح إتبعك ما ألقاىش.
 الفاكية:
كيضيؼ لنا الراكم كذلؾ <كاحد المرة سي اليشمي ألقا بف الصافي في الزاكية
فكؽ السافكطاج يخدـ قالك:بف الصافي ا﵀ إيعاكنؾ رد عميو خي ار سيدم ا﵀ إسممؾ عاد السي
اليشمي يعطيو فالمقمة كي تكصؿ عندك تكلي بإذف ا﵀ تفاح كال بناف كال تشيف ،حتاف
فاضت عميو االمكر أك قالك سيدم أخبلص أخبلص>.
 -00كرمات سيدم مكسى

0

 ما تحقر مف رجاؿ حتى كاحد :
ركيت عف الطالب بمخير الكرم :كاحد أنيار جماعة البانقا أبغاك إيركحك لمحفمة
خارج كرقمة أطمب منيـ مكسى الدركيش إيرافقيـ أكماداكىش معاىـ ،عندىا أتعشا عندك كاحد
أسمكمبركؾ كاىية في لحدب أكباالمارة جابمك الشربة أكىك أىك فطكر القايمة ما أكبلىش
أعطاه المحـ أكقالك:تبقى عمى خير أك منبعد تـ ألقى ركحك عنابة ،طبطب عمييـ صاحب
لكتيؿ قاليـ كاحد مف كرقمة أكقمك جماعة كيناه 3اكقالك ماإيككف ىذا إال مكسى طمعكه لمفكؽ
بعد ىما رابك 4اكخبلكه

5

تـ ،قالكلك كي تخرج رانا 6في الببلصة الفكالنية ىما رابك أك راحك

،منبعدىا (مكؿ المكتيؿ) راح إيجيب لعشا ألقى السيد راح.

  -0السافوطاج:ماٌجعلهالبناءللصعودعلٌهعندعلويالبناء -2.سٌدٌبنأحمدبنموسىبنإبراهٌموٌنتهًنسبهإلىالحسنبنعلىبنأبً
طالبوبنفاطمةالزهراءبنتالرسول،عاشفًالقرنالعاشرالهجري،والٌعرؾتارٌخمٌالدهوالوفاته،وهوتلمٌذسٌديموسىالحسنًدفٌن
بسكرة،وهوشاذلًالطرٌقة-3.وٌناه:منهو-4رابو:نزلوا-5خالوه:تركوه-6.رانا:تجدنا .
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-06كرامات سيدم يكنس
 بالخمؽ تسكد كبالعمـ تتكلى:

يحكى أف:سيدم يكنس (كالد سيدم بمخير الشطي ) كأصمو مف ليبيا مف غرياف

أسمع بسيدم مكسى في اعجاجة بالمي الناس يزكركه كيقركا عندك ،أطمب منك باش يق ار
عندك كاسمحمك؛ بدا يتعمـ مدة مف الكقت أك كي بغا يتسرح طمب مف شيخك سيدم مكسى
االذف ،أكمبصح شيخك شاؼ فيو عبلمة الخير أكقالك :ما أنسرحكش إال بشرط لك كاف تقدر
عميو ،قالك سيدم يكنس :ىذا الشرط ما نقدرش عميو ،أكردعميو :لككاف أقدرت تركح ركح،
قالك سيدم يكنس :ياكدم أنا مكؿ الدالة 1أك ما نقدرش نقعد في ببلصة كحدة  ...بعد صبلة
الظير أرجع ليو أكقالككاش قمت ياسيدم يكنس؟ قبمت .قالك قبمت أكبعد صبلة العصر قاؿ
سيدم مكسى لجماع ة عندم بنت باش نعطييا ليذا السيد(سيدم يكنس) أكراح لميا أكقاليا:
البنت الميمة داخمة عركسة أكلعشا كالعقد الميمة أككي بغات البنت تتكمـ قالتميا أميا :أسكت.
كؿ شيء كايف أكبعد ليمة الدخمة أطمب منك االذف بالتسريح مرة ثانية .قالك سيدم مكسى:أنا
أبغيت 2منؾ حاجة أك ارني قضيتيا تقدر تركح ،أنطمب منؾ طمب إذا كاف جاؾ طفؿ سميو
بمخير كاذا جات طفمة سمييا أـ الخير...في الطريؽ أعطاه سيدم مكسى زكج جريدات قالك
كيف باغي تعمر ىبطيـ في االرض أكاذا بغيت تمشي طمعيـ ...أمشى أكعمر في تاجركنة
في لغكاط ...أعمر في المغرب مدة أكفيجبؿ بئر العاتر في تبسة أكتدفف تـ.3

 -0مولالدالة:صاحبالنوبة -2بؽٌت:أرٌد-3تم:هناك .
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التعريؼ بالركاة:
 .1الراكيػػػة األكلػػػى :االسـ :حميمة المقب :فقير السف 67 :في  2010المستكل:
الحكايات المركية :عبد ا﵀ ،ذياب،

أمية .المنطقة :الطيبيف ،الحجيرة ،كرقمة.

جعفر ،اليامنة ،جحا مع العجكز ،عشبة خضار ،خبللة خضرة ،داللة ،ربع بنات،
طرينيحة.
 .2الراكم الثانػػي :االسـ :محمد المقب :فقير

السف 48 :في  2010المستكل:

التعميـ اإلبتدائي .المنطقة :الطيبيف ،الحجيرة ،كرقمة.

الحكايات المركية :عمؿ

الخير ينفع صاحبك ،العجكز كالحاكـ الظالـ.
 .3الراكيػػة الثالثػػػػة:

االسـ:

المقب :خنفر السف54 :

مباركة

في 2010

المستكل :أمية .المنطقة :لقراؼ الحجيرة كرقمة الحكايات المركية :كسار سباطك،
بنت الميرية ،عيدا حراقت صابت أبييا ،حجرة صبرني ،النجة بنت السمطانػ كسار

سباطك اخكالك السبعة.
المقب :نعاـ

 .4الراكيػػة الرابعػػػػػة :االسـ :فاطمة

السف66 :

المستكل :أمية.

المنطقة :لقراؼ الحجيرة كرقمة الحكايات المركية :سيدم سماؾ بف سماؾ ،كديعة
غدايت خكتيا السبيعة ،بقرة ليتامى ،إزار ،ابف زركيؿ ،حد الزيف.
عطية المقب :لمباركي

تاريخ ميالده1953 :ـ

 .5الراكية الخامسة:

االسـ:

المقب :برقكؽ

تاريخ ميالده1967 :ـ

 .6الراكية السادسة:

االسـ :خديجة

المستكل :ثانية ثانكم .المنطقة :تقرت (العرقكب) الحكايات المركية :الطياف.

المستكل :السادسة ابتدائي .المنطقة :تقرت حي الرماؿ الحكايات المركية :الشيخ
عكرؾ  ،لكنجػة ،عيشة لقفػر ،بقرة ليتامى.
 .7الراكيػػة السابعػػػػة  :االسـ :خديجة المقب :لمباركي تاريخ ميالده :خبلؿ 1936ـ
المستكل:

أمية  .المنطقة:

الحكايات المركية :شمسة ،عيشة بنت لحنش بقرة

ليتامى.
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 .8الراكيػػة الثامنػػػػة  :االسـ :رقي ػػة المقػػػب :الساي ػػح لمب ػػارؾ تاريخ ميالده1965 :ـ
المستكل :ثانية ثانكم .المنطقة :بتقرت الحكايات المركية :سي عمي م ار مكش
راجؿ ،بقرة ليتامى.
 .9الراكيػػة

الثامنػػػػة :

االسـ :مكسى المقب :بالطيب تاريخ ميالده11 :ديسمبر

1938ـ المستكل :الخامسة إبتدائي في المدرسة الفرنسية .المنطقة:

تقرت

الحكايات المركية :داداف.
.10

الراكيػػة الثامنػػػػة  :االسـ :بف الزيف المقب :قنية تاريخ ميالده1945 :ـ

المستكل :أمية .المنطقة( :الشقة) تقػرت الحكايات المركية :بقرة ليتامى.
.11

الراكيػػة

الثامنػػػػة :

االسـ :أـ الخير المقب :سي كبير تاريخ ميالده:

1968ـ المستكل :الخامسة إبتدائي .المنطقة :كرقمة الحكايات المركية :بقرة
ليتامى ،لكنجػة ،كديعة غدايت خكتيا السبيعة ،أسميميع الندل ،النجة بنت السمطاف،

قرف فضة كقرف ذىب.
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)1

اإلطػػار الجغػػرافي لممنطػقػػة:

لقد حددت منطقة كرقمة مف طرؼ الباحثيف« فكرجمة المنطقة التي تمتد مف بيف تقرت
عمى حكالي مائتي كيمك متر في ىذه الصحراء كميا رماؿ ،كلك أنيا ليست جرداء تماما،
حيث أف المسافػر فييا تقابمو ىنا كىناؾ منخفضات كاسعة كأشجار نخيؿ طبيعية ال يعتني
بيا أحد ...كقيىبٌي ىؿ كرجمة بنحك عشريف كيمك متر تبدك لعيف الناظر غابة نخيؿ دكناء الخضرة
كتحيط بيا سمسمة مف التبلؿ الرممية .إنيا كاحة نجكسة (انقكسة) التي تشكؿ مممكة يتربع
عمى عرشيا سمطاف ينتمي إلى أكالد باية ،كىي قبيمة مف أصؿ سكداني يفخر أبناؤىا بمكنيـ

األسكد الجميؿ.
كبعد ىذه الكاحة ت سير الطريؽ في سيؿ يبدك تحت ضكء الشمس ك كأنو بحر متنقؿ
ككثباف الرمؿ تشبو أمكاج البحر اليادر ،كذلؾ قبؿ أف يصادؼ المسافر مرتفعات صخرية
يبمغ عػددىا سبعان ك يسمييا األىػالي (سبع بقرات) كتبدك كرجمة نفسيا التي تكتب أيضان
كارجالف ،أك كارقالف »

() 1

كاقميـ كرقمة أكحكض كرقمة ىك المنطقة المنخفضة التي تتربع

عمييا مدينة كرقمة الحالية ،بما فييا مف غابات النخيؿ ،كالمجاؿ المحيط بيا ،كالممتد مف
انقكسة شماالن إلى قارة كريمة جنكبان ،عمى امتداد42كمـ طكالن تقريبان ،كىك غني بآثار ما قبؿ

التاريخ التي استيكت الباحثيف ،السيما في الفترة االستعمارية.

)2

اإلطػار التاريخي لممنطػقػة:

إف منطقة كرقمة (كرجالف) كاف أصبح ليا تقسيـ جديد ،مستقؿ بعد أف كانت تابعة في

ما مضى إلى كالية األكراس الكبير ،فيي ال تزاؿ مرتبطة بو ثقافيان ،فيي تشترؾ معو في

كثير مف السمات الشعبية المتداخمة فيما بينيا مف الجكانب التراثية كالثقافية ،ألف المرجعية

اإلسبلمية تضرب بعمؽ في كمييما ،كما أف الثقافة البربرية ( الشاكية ،المزابية ،الكرقمية ػ
الشمحية ػ كحتى القبائمية) تتمازج في ألفة المجتمع الكرقمي الجديد .كالحكايات الشعبية
تحمؿ العديد مف السمات المسانية التي أسفرت عف تمازج المغة العربية مع المغات أك
الميجات البربرية في المنطقة ،فمعظـ الحكايات الشعبية التي جمعتيا مف المنطقة ليا ما
 1إسماعيل العربي ،الصحراء الجزائرية كشواطئها ،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،دط ،3891 ،ص.359
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يرادفيا أك يشابييا في الشمحة الكرقمية ك المزابية ػ كما أكد لي ذلؾ العديد مف أىؿ المنطقة
ػ كلؤلسؼ ال أتقف ىاتو الميجات ،حتى أقكـ بالتحميؿ الكافي الذم يبيف حمؿ الحكايات
الشعبية لمثقافة المركبة ،كما أني ال أدرس الخصكصية الشمحية العرقية في المجتمع ،بؿ
أحاكؿ أف أدرس األبعاد التاريخية كالنفسية كاألنثركبكلكجية في المزيج الكمي المككف لممجتمع
الكرقمي الكبير بكؿ تداخبلتو ،ذلؾ أف منطقة كرقمة ،كغيرىا مف المناطؽ الجزائريػة كالعربيػة،
تعرؼ تداكالن لمحكايات الشعبية ،التي تحمؿ خصكصياتيا التاريخية كالدينية كالثقافية كتأثيراتيا
النفسية كاالجتماعية.

فقد أكدت مطكية إعبلمية أعدتػيا كالية كرقمة في0986ـ عمى عراقة مدينة كرقمة«،
فمنطقة كرقمة تعد عريقة جدان ،إذ تضرب بجذكرىا في أعماؽ التاريخ ،حيث إنيا مرت بفترة

ما قبؿ التاريخ أك ما يعرؼ بالعصكر الحجرية ،إذ عثر عمى سياـ كشضايا ،كأكاني فخارية،
كبيض النعاـ تأكد أف الحضارة الكرقمية تعكد إلى حكالي  7 222سنة قبؿ الميبلد»( ،)1ك« مع

مطمع فجر التاريخ تأسست بالمنطقة مممكة انقكسة  ،ثـ تأسس القصر القديـ .كأكؿ مف
*

عمرىا ىـ الغرامنتيكف ثـ قبائؿ بني الكركبلف المنحدريف مف قبيمة زناتة ،المنتشرة بالشػرؽ
الجزائرم كالغرب األدنى ،كتمدنكا بعدما استكطنكا بمحاذاة غابات النخيؿ »(.)2

 -1عبد الحميد نجاح ،منطقة كرقلة كتقرت ،من منشورات جمعية الوفاء للشهيد تقرت ك بمساىمة كالية كرقلة ،3001 ،ص.31
فزاف (في الجنوب الغربي من ليبيا) نحو القرف العاشر قبل الميالد،
* -الغرامنتيٌوف  Garamantesفكانوا قبائل استوطنت منطقة ٌ
كاتخذكا من مدينة غى ىرىمة  Garamaبوادم اآلجاؿ عاصمة لهم ،كأقاموا حضارة عريقة .كقد عملوا بالزراعة كرعي الماشية ،كاستخدموا
تجرىا الخيوؿ ،كاشتغل الغرامنتيوف بتجارة القوافل عبر الصحراء ،ككانوا يحملوف إلى إقليم طرابلسالبضائع المختلفة من
العربات التي ٌ
أكاسط إفريقيا ،مثل الحيوانات كالعاج كالبخور كالبهارات كالذىب كالفضة ،كيبيعونها إلى الفينيقيين ىناؾ ،كيحصلوف بالمقابل على
المنسوجات الصوفية كالحريرية كاألسلحة المصنوعة من الحديد كبعض األكاني الفخارية كالزجاجية.
كقد استطاع الغرامنتيوف مقاكمة الغزك الركماني في مطلع القرف األكؿ الميالدم .كعندما تولٌى االمبراطور سبتيميوس سفيركس Septimius
 Severusحكم االمبراطورية الركمانية (333-381ـ) ازدىرت التجارة بين جرمة كلبدة كغيرىا من المدف الليبية.
كقد ع ثر في موقع مدينة جرمة القديمة على آثار الغرامنتيين المتمثلة في عدد من المباني كالقبور ،التي كجد فيها كثير من أدكات الزينة
كالعقود كالخرز كاألساكر ،كما عثر على بعض األكاني الفخارية كالزجاجية كلقى أثرية مختلفة .
 -2المرجػع نفسػو ،ص.31
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أ) فترة ما قبؿ التاريخ (

033 – 0233

)(162:)1

إف إقميـ حكض كرقمة غني بآثار ماقبؿ التاريخ التي استيكت الباحثيف ،السيما في

الفترة االستعمارية ،كمنيا الذكات الكجييف ( )Bifaces 68السة كثمانكف المكتشفة في عرؽ
التكارؽ ،ػ قػػرب قػػارة كريمة ػ كالتي يرجػػع تاريخيا إلى الزمف الحجػػرم القديػػـ ()Paléolithique
أم إلى أكثػػر مف مائػػة ألػػؼ سنة قبؿ الميبلد ،كيمكػػف أف نمخػػص كجػػكد منطقػػة كرقمػػػػػػة في
العيػػكد السحيقة بما يمي:
في العيد ما بعد الحجرم القديـ (  ) Epi-Paléolithiqueأم في الفتػرة ما بيف ( 6 222ػ
 ) 5 722س.ؽ.ـ .كجدت آثار عديػدة بالحم اريػة  ،كحاسي لمخادمة ،ك ربع البكرات ....الخ
كزيػادة عمى ذلؾ في قبللة ك حاسي لمكيمػح.
ككثيرة ىي اآلثار التي أكتشفت كيعكد تارخيا إلى الزمف الحجرم األخير (Néo-
 )Lithiqueبمنطقة بامنديؿ كحاسي قنيفػػدة بالمكاف المسمى ( كثباف الرماؿ).

ب) العيد المسيحي قبؿ االسالـ (

033

ؽ ـ – 7ـ) (:)2

تذكر المصادر أف ىناؾ صمة كثيقة بيف سكاف

ما بعد الحجرم القديـ (Epi-

 )Paléolithiqueكالسكاف الناطقيف بالبربرية المتكاجديف إلى اليكـ كالذيف احتفظكا بميزات
خاصة.
كمف المحتمػؿ أف المنطقػة قػد تأثرت بالفيػنيقػييف (  04ؽ  .ؽ  .ـ) أك بالقرطاجنييف
( 064-804ؽ.ـ ) كىذا االحتماؿ تكحي بو الرسكمات التقميديػة عمى أبكاب المنازؿ المعركفة
بػ ( الـ أليؼ ) أك ( إشارة تانيت ) ،كبعض اإلشارات التي كردت عمى قمػـ ىيػركدكت

( -)Hérodoteالقرف الخامس ؽ.ـ  -كأستربكف  02 -سنة بعد المسيح ،كالتي فسرىا البعض
بأنيا تتطابؽ عمى تاريخ كرقمة .كما أنو كجدت أكراؽ نقدية ركمانية كثيرة ،ككذلؾ الخكاص
الشفكية في الميجة الكرقمية التي تدؿ عمى الرابط التاريخي لمتأثػر الركماني كالمسيحي كاليزاؿ
بعض الكرقمييف يدينكف بالمسيحية إلى اليكـ.
 .1بيلي دنيس ،تاريخ كرقلة ،دراسة حوؿ تسلسل األحداث التاريخية ،تر :علي أيػدر ،مجلة  ،Lybicaج ،30سنة  : 3813نظرة على
تطور مشهد الزمن الرابع (  ) Quaternaireكأعمار منطقة كرقلة – تأليف جماعي ص.315-305
 2المرجع نفسو ،ص.312
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(:)1

ج) عالقػػة كرقمػػػػة بالفينيقيػػيف كالركمػػػاف

منذك بدايات التاريخ كانت كرقمة تعيش في معزؿ عف التيارات الحضارية التي سادت
في حكض البحر البيض المتكسط ،كلكف في نياية القرف الح ػػادم عشر(ؽ.ـ) كمع كصكؿ
الطبلئع األكلى لمفينيقي ػػيف كتأسيس قرطاجنة في تكنس كظيكر مممكة نكميدي ػػا الجزائري ػػة،
ب ػػدأت العبلق ػػات التجاريػ ػة تتكط ػػد بيػػف ىػػذه الممالؾ كالمناطػػؽ الصحراكيػة ،فق ػػد كانت تج ػػارة
العب ػػكر  Le Transit.مف الصحراء حتى سكاحؿ البحر األبيض المتكسط ،نشيطة عبر طريؽ
القكافؿ المار بكرقمة .
كعمى الرغـ مف أف القدماء لـ يتعرضكا كثي ار لحركة العبكر ىذه ،فبل يعني ذلؾ أنيا لـ
تكف حركة نشيطة ،كىذا لككف الفينيقييف كانكا يعتبركف التبادؿ التجارم عبر الصحراء
كعبلقاتيـ التجارية مع البمداف الداخمية كالصحراكية ،مف األسرار التي يحرصكف عمى كتمانيا
عف أمـ البحر المتكسط األخرل.
كمما ال شؾ فيو أف عبلقات تجارية كانت تقكـ عمى نطاؽ كاسع بيف األقاليـ
الصحراكية كبيف الساحؿ ،كأف حركة القكافؿ كانت نشيطة بيف مدف الساحؿ كالبمداف اإلفريقية
الكاقعة جنكب الصحراء الكبرل ،كقد كانت كرقمة في ذلؾ العيد مف أكبر المحطات التجارية
في طريؽ القكافؿ العابرة لمصحراء.
فاكتشاؼ آثار فينيقية سنة  0966في حديقة المستكصؼ التابع لشركة سكنطراؾ حاليان

كالتي كانت مساحة تمثؿ جزءان مف مدينة كرقمة األـ قبؿ تدميرىا في عاـ 0009ـ مف طرؼ

الدكلة الزيانية.
بني عبد الكاد مؤسسي ٌ

 -1بتصرؼ :عن موقع  www.ouargla.org/t2925-topicعبد اهلل بن جيالني السائح ،صفحات من تاريخ كرقلة منذ أقدـ
العصور حتى االحتالؿ الفرنسي 39 ،أبريل ،3009 ،الذم نقل عن تاريخ أبن خلدكف ،ج ، 2ص.333،331
تنسب ال ٌدكلة الزيانية إلى بني عبد الواد ،ك ىم فرع من فركع الطبٌقة الثٌانية من زناتة احدل أكبر كأشهر القبائل البربرية ببالد المغرب ،ك أصل
تسميتهم عائد إلى ج ٌدىم عابد الوادم ،كىم من كلد سجيح بن كاسين بن يصليتن بن مسرل بن زكيا بن كرسيج بن مادغيس األبتر ،ككانوا
ع ٌدة بطوف ىي :بنو ياتكتن ،بنو كللو ،بنو تومرت ،بنو كرسطف ك بنو مصوجة ،كيضاؼ إليهم بنو القاسم الذين ينتسب إليهم بنو زياف
حكاـ ال ٌدكلة الزيانية.
في سنة 231ھ 3338 /ـ ،قاـ كالي تلمساف أبو سعيد عثماف أخ المأموف الموحدم بالقبض على مشايخ بني عبد الواد في محاكلة منو
شفاعة فيهم أحد رجاؿ الحامية كىو إبراىيم بن إسماعيل بن عالف الصنهاجي
للقضاء على نفوذىم الٌذم ازداد في المنطقة ،فسعى لل ٌ
اللٌمتوني ،لكن شفاعتو لم تقبل ،فغضب لذلك ك ثار كاعتقل كالي تلمساف كأطلق مشايخ بني عبد الواد ك خلع طاعة الموحدين ،ككاف
الغرض من حركتو نصرة ثورة بني غانية الٌتي كانت تهدؼ إلى إحياء دكلة المرابطين في بالد المغرب .
.http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=13010
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المرجح أف عبلقة كرقمة بالقرطاجنييف لـ تتكقؼ عند التبادؿ التجارم ،بؿ تعدتو
كمف
ٌ
إلى الحياة االجتماعية كالثقافية .يرل بعض المؤرخيف في أشكاؿ الزخرفة التي تعمك أبكاب
المساكف التقميدية ،كجو شبو بينيا كبيف إلو قرطاجنة «  » TANITالمعركفة بإسـ "عشتركت"
أك ( ،)Héraكالتي تحتؿ مكاف الصدارة في معتقداتيـ الدينية ،فيي اإللية-األـ ( – La déesse

 ،)Mèreإلية اإلخصاب ( )déesse de la féconditéكالكالدة ،حارسة الزكاج كالنساء المتزكجات،
كىي راعية المحاصيؿ الزراعية .كقد أضاؼ سكاف كرقمة إلى جانب ىذه الرمكز المكركثة
عبارات إسبلمية كالشيادة كالبسممة كآيات مف القرآف الكريـ مثؿَ ﴿:و ُؤ ْخ َس ٰي ُجح ُّب َىن َها ۖ َه ْ
ص ٌس ِم ًَ
ِ
َّ
ّ ُْْ
الل ِه َو َف ْخ ٌح َقس ٌ
ٍب ۗ َو َب ِؼ ِس اْلا ِم ِى َين ( ،)1(﴾)31بعد دخكليـ في اإلسبلـ.
ِ

أما عف عبلقتيـ بالركماف ،فغياب الشكاىد المادية كندرة الكثائؽ المكتكبة المتعمقة بيذا

المكضكع ،تجعمنا نشؾ في قياـ عبلقة مباشرة بيف الركماف كسكاف المناطؽ الصحراكية إذا ما

استثنينا النشاط العسكرم المتمثؿ في إقامة الحصكف المشرفة عمى الطرؽ الرئيسية بيف الصحراء

كالمناطؽ الخاضعة لنفكذىـ ،كارساؿ الحمبلت العسكرية إلى الجنكب عبر الطرؽ الصحراكية .فإذا
كانت الطبيعة الصحراكية قد حالت دكف التكاجد الركماني البشرم فييا ،فإنو لـ يمنعيـ مف

االستفادة مف تجارة الصحراء.

كنق أر في ىذا الصدد ما نشرتو مجمة  LIBYCAفي الجزء  XXالصادر سنة  0972ما يمي:

»Un élément de contacte avec Carthage, plus sérieux apparaît dans un objet récolté
en 1966 dans les jardins de la clinique des yeux .Une enchâssure de métal contenant des
oxydes de cuivre, fortement oxydée, enserre un élément de céramique,dont la face supérieure
bombée porte des signes entourés d’un cercle , lui- même doublé d’un tireté Le pr. Leclant
qui a déchiffré ces signes« hiéroglyphes » plus ou moins déformés» remarque qu’elles figurent
sur un certain nombre de documents égyptisants du domaine sémito-punique. Dans ce cas ,
ce pourrait être la manifestation carthaginoise la plus méridionale qui son actuellement
connue.

 -1سورة الصف ،اآلية .31
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Quant à celle du monde romain, on est réduit aux hypothèses ; Ouargla connaissait
l’existence du monde romain , de nombreuses monnaies romaines retrouvées dans la région
attestent , des échanges, mais l’intervention de celui la fut-elle directe ? on sait qu’en 19
avent Jésus-Christ , Cornellus Balbus dirige une expédition qui partit de la cote des Syrtes
pour atteindre Ghadamès et 60 ans plus tard Suetonius Paulinous atteignit probablement
les contreforts du Hoggar certains en ont conclu à l’impossibilité pour les Romains d’avoir
négligé Ouargla situés nettement plus au nord que Ghadamès .Seule l’inscription latine
prétendument trouvée à N’goussa pourrait apporter ,si on le retrouvait ,quelques lueurs en
ce domaine « .

كاذف مما سبؽ يمكننا القكؿ أف منطقة كرقمة ،ليا تاريخ ضارب في أعماؽ التاريخ كىي
منطقػة مأىػكلة منذ القػدـ ،كسكانػيا يرجع تاريخػيـ إلى عيكد قديمػة جػداى.

د) العيد اإلسالمي (

7ـ –  07ـ

):

مع قدكـ الفتح اإلسبلمي بقيػادة عقبة "بف نافع" ،سارع األىالي العتناؽ اإلسبلـ ،لما
كجػدكا فيو مف سماحة كعػدؿ .كتشػير المصادر إلى أنو ما بيف حاسي البغمة كسدراتو
ككرجبلف كانقكسة كافراف ما يزيد عف  005قرية دخمت كميا اإلسبلـ كأسيمت في نشره ببػاقي
الجنػكب كفي أدغاؿ إفريقيػا ،يقكؿ "ابف خمدكف" عف تأسيس كرقمة «( كاركبل ىؤالء إحدل
بطكف زناتة مف كلد فريني بف جانة كأف إخكتػيـ يرمرتف كمنجفػة كنمالػتة) ،أمػا سكانػيا
األصميكف القرمانيػكف أك األثيكبيػكف الذيف كانكا كسط القارة اإلفريقية ،أما عف كجكد البربر
في المنطقة فيرجع إلى الغزك الركماني لبػبلد الجزائر كالحركب الدامية التي حتمت عمى
البربر التراجع إلى الجنػكب»(.)1

لقد كانت منطقة كرقمة كلقرابة ستة قركف تحت نفكذ الخكارج ،فقد دخميا اإلباضيكف في
حكالي40ىػ ،كقد كانت ممجأ ليـ احتمكا بو مف الحركب القائمة في الشماؿ « ،ففي نياية
القرف التاسع" ،ابف قتيبة" الذم أكرده "ابف خمػدكف" تكمـ عف بني كرجبلف البرابر المنحدريف
مف قبيمة زناتة كعف تطكر المدينة التي تحمؿ اسميـ ،كالتي ىي طبعان كرجالف التي تحكلت
فيما بعد إلى كرقمة»( .)2كازدىرت التجارة بالمنطقة « فالثركة التي اشتيرت بيا كرجمة عبر

 1عبد الحميد نجاح ،منطقة كرقلة كتقرت ،ص. 39،38
 2إسماعيل العربي ،الصحراء الجزائرية كشواطئها ،ص .358
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العصكر  ،مصدرىا األساسي الحركة التجارية  ،كتجارة العبكر التي أىميا ليا مكقعيا الممتاز
بيف الشرؽ كالغرب ،كبيف الشماؿ كالجنكب ،عند ممتقى عدد مف الطرؽ التي تنطمؽ منيا
كتمر بيا ،بيف "سجمماسػة" ك"تمبكتػك" كغانة كتكات كغرداية كتممساف كالجريػد ككادم سكؼ
كغػدامس ككاحة سيػكه.
كفي جميع ىذه الطرؽ كانت القكافؿ تنقؿ إلى كرجمة أك عبرىا منتجات الشماؿ ،كال
سيما األكاني النحاسية كمنتجات الحديد كالزجاج كالمقتطفػات المرجانيػة كالعطػكر كالتمػكر
كالتيػف المجفػؼ كالمنسكجػات القطنية كالحريرية كالقمح كالممح كالجمكد المدبكغة كاألصبغة
كالحمي كالخيكؿ ،كما تنقؿ مف الجنكب في اتجاه الشماؿ خصكصان التبر كريش النعاـ

كالرقيؽ األسكد»(.)1

كقد تحػدث عف تاريخ الجزائر كصحرائيا ،كخاصة كرجػالف ،العديػد مف الدارسػيف

كالباحثػيف ،يقكؿ "االدريسي" الذم كصفيا « بأنيا مدينة فييا قبائؿ مياسير كتجار أغنياء
يتجكلكف في ببلد السكداف كببلد غانة كببلد نقارة فيخرجكف منيا التبر كيضربكنو في ببلدىـ
باسـ ببلدىـ ،كىـ كىبية إباضية ن ٌكار خكارج في ديف اإلسبلـ  .كمف كرجالف إلى غانة 32

مرحمة كمف كرجالف إلى ككغو نحك شير كنصؼ ،كمف كرجالف إلى قفصة  03مرحمة.

ككذلؾ تعرض "الحسف بف محمد الكازف لكصيؼ*"-المدعك ليكف االفريقي -لكرجمة

التي يسمييا (غرغالة) في القرف السادس عشر ،فقدـ لنا صكرة ال يبدك أنيا اتراىا التغيير
منذ زمنو ،ك قاؿ إنيا مدينة قديمة بناىا النكميديكف في صحراء نكميديا كليا سكر مبني
بالطكب غير المككم كليا بيكت جميمة ،كحكليا بساتيف ،كفي أرباضيا عدة قصكر كعدد
كبير مف القرل التابعة ليا .كفي المدينة كثير مف أصحاب الميف ،كسكانيا أغنياء التصاليـ
بمممكة أجادير .ككذلؾ يكجد فييا كثير مف التجار األجانب ،كال سيما ممف قدمكا إلييا مف
قسنطينة كتكنس يحممكف إلييا منتجات بربرية كليأخذكا منيا في مقابميا منتجات بػبلد الزنكج،
كالقمح كالمحـ قميؿ في المدينة كيستيمؾ الناس لحـ اإلبؿ كالنعاـ ،ككذلؾ كصؼ العياشي

سكاف كرقمة بالثراء كحسف الحاؿ ،بؿ كبالكرـ أيضان »(.)2
 -1المرجع السابق ،ص .331
* -لوصيف = ك تعني العبد الخادـ األسود ( لخديم ) حتى كاف كاف حران .
 -2إسماعيل العربي ،الصحراء الجزائرية ك شواطئها ،ص . 358 -359
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كفي القرف العاشر الميبلدم نزح الخكارج التييرتيكف « كتبدأ قصة نزكح االباضييف* في
اتجاه الجنكب بحثان عف األمف كالحرية بتخريب "أبي عبد ا﵀ الداعي" لمدينة تييرت ( عاـ

 096ىػ  928 -ـ ) التي أسسيا "عبد الرحماف بف رستـ" عقب ف ارره مف القيركاف أماـ زحؼ
جيكش ابف األشعث  ،كظمت بعد ذلؾ عاصمة لمدكلة الرستميػة كمركػ از مػف أعظػـ مراكز
الحضارة كالعمراف في المغرب نيفان ك 047سنة ».

كعقػب ذلؾ انتقػؿ آخر األمة الرستمييػف "يعقكب بف أفمػح" ،عمى رأس مف أتباعو

كمظاىر ممكو إلى منطقة كرجمة ( عاـ  096ىػ  928 -ـ ) .كىناؾ أقػاـ في مكاف يبعد
بأربعة عشر كيمك متر عف ىذه المدينة ،ثـ قرر أف يؤسس مدينة ،كىي سدراتوػ ك التي ال
تبعد عف كرقمة إال بػ 04 :كمـ التي شيدت بدكرىا ازدىػا انر كبي انر كعمػرانان خػبلؿ القرنػيف الرابع

كالخامس اليجرييف (العاشر ميبلدم) كذلؾ رغـ الظركؼ الطبيعية القاسية التي تسكد ىذه

المنطقة.

كقد استمر عمراف سدراتو** التي ساىمت في ثكرة "أبي يزيد" صاحب الحمار ،عمى

الفاطمييف ،في صكرة نجيؿ تفاصيميا حتى القرف السابع اليجرم(الثالث عشر ميبلدم)
حينما بمغ تخريب بني غانية الميكرقييف إلى ىذه المنطقة كدمركا سدراتة التي جمى عنيا
سكانيا كاتجيكا إلى كاد ميزاب  .كعقب ذلؾ اختفت معالـ حضارة سدراتة تحت الرماؿ التي
التزاؿ تحتفظ بأسرار عظمة ىذه المدينة عمى الرغـ مف الجيكد التي بذليا بعض الباحثيػف
كالمنقبػيف األكربييػف  ،ك في مقدمتيـ مرجرت فكف بيرشاـ ( .) Marguerite Von Berchem
كاف أكؿ الباحثػيف كالمنقبيف الذيف لفتت نظرىـ آثار سدراتة" ،الجك" ( )Largoudالذم

اكتشؼ في سنة 0878ـ عدة بيكت مدفكنة تحت الرماؿ ،كما عثر عمى أنقاض جدراف مسجد
* -إف السر في نزكح ىؤالء االباضيين الذين كانوا في تيهرت ك كاد ميزاب إلى كاحة كرجلة كبالضبط إلى مدينة سدراتو ىو نضالهم المرير

الذم داـ أجياال طويلة ،في سبيل عقيدتهم الدينية فمذىب الخوارج الذم عرؼ السيادة ك السلطاف في مختلف أرجاء المغرب في لحظات

تاريخية متعاقبة  ،أصبح مضطهدان من طرؼ العبيديوف (كمن بعدىم الزيريوف) ففر رجالو في كل مكاف ،كىزيمة المذىب اإلباضي أماـ
(الشرقيين) ىي في نفس الوقت ىزيمة زناتة ،أعداء صنهاجة ،التي ينتمي إليها أغلبية سكاف كاد ميزاب .
** -لقد كانت الحياة األدبية ك التعليمية مزدىرة بهذه المدينة ،ككاف من أبرز علمائها القاضي "أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن سهلوف
السدراتي" المكني بالطرفي ،ك "أبو صالح الياجراني" ،ك"عبد اهلل بن بكر" ك "أبوعمار عبد الكافي" ،ك كاف أبرز إنجاز ثقافي في تلك
الفترة ىو إرساء نظاـ الحلقة كلبنة أكلى في نظاـ التعليم ،يجتمع فيهػا أىل العلم كاألدب ك الفضيلة كالعبادة ،للدراسة كالتفقو في أمور
الدين كالدنيا ،كظلت الحركة نشطة إلى أف تردت األكضاع بسبب كثرة الحمالت كالحركب التي عرفتها المنطقة .امبارؾ الميلي :تاريخ
الجزائر في القديم كالحديث الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع  ،1976ص. 694
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كآثار ببلط ك احكاض صغيرة محفكرة في األرض مبنية باألسمنت كالماء يصؿ الييا
بالقنكات.
كبعد "الجك" ،قاـ بالحفر في مكقع مدينة سدراتة "ىاركلػد طارم" ( )H.Tarryسنة
مصمى كبعض
0880ـ ،الذم سجؿ نتائج تنقيبو في بحثيف قيميف ،كقد اكتشؼ تارم
ٌ
الحجرات المزينة برسكـ تمثؿ ثبلثة جنكد كخمسة فرساف يركبكف الميارم كعددا مف
الحيكانات.
كأما "مرجرت فكف بيرشاـ" ،فقد بدأت الحفر لمبحث عما كاف قد تركو سمفيا" ،ىاركلػد
طارم" ،إلتماـ اكشؼ عف مكتشفاتو  ،كلكف ىذه الباحثة لـ تنجح في ميمتيا.

كقد كاصؿ ميمة التنقيب في مكقع سدراتو ( بكؿ بالنشي  ) P.Blanchetسنة 0898ـ

فاكتشؼ  03حجرة جديدة كما كجد عمى الجدراف  62مف النقكش الزخرفية الكتابات الفنية،
كما اكتشؼ قص ار لـ يحتفظ بحالتو األصمية ك يبمغ ارتفاعو  4أمتػار كيعتبر مف ركائع الفف
البربرم .كىذا القصر ىك الذم تمـ اكتشافو المينػدس فػكشي (  ) Fouchetفي سنػة 0940ـ
كاكتشؼ فيو أربعا كثبلثيف حجرة ،كاعتنى بكضع تصميـ كامؿ لمقصر كأخذ صكرة
فكتكغرافية لو .كفي سنة0950ـ ،أعادت "مرجرت فكف بيرشاـ" الكرة كقامت بميمة استكشافية
ثانية بدأتيا برحمة جكية استطبلعية  ،أسفرت فيما أسفرت عميو  ،عمى اكتشاؼ دار سمتيا
(الدار رقـ )0مزينة بزخارؼ رائعة كبنقكش عمى الجص ،كما اكتشفت بناءيف ،أحدىما عبارة
عف دار محصنة فاخرة كفناء يحيط بو عدة أحكاض مربعة تنطمؽ منيا قنكات ،كأما البناء
الثاني فيك عبارة عف أجزاء مف القصر السابػؽ الذكػر.
كالجدير بالذكر أف اإلباضييف يقكمكف في كؿ سنة في أكاخر شير أفريؿ بزيارة
لبلحتفػاؿ بذكرل عاصمة االباضية الثانية في رحمة تشبو الحج ،حيث يمتقكف ىناؾ بإباضييف
آخريف « يأتكف مف الجريد كمف جزيرة جربة ليصمكا في مكاف المسجد كيتبادلكف االنطباعات
ثـ يتكجيكف إلى مقبرة تقع عمى مسافة 522ـ مف المسجد ليزكركا قبر اإلماـ يعقكب آخر

أئمة الدكلة الرستمية التي لـ تعمر طكيبلن كالتي لـ تصمنا سكل أصداء عظمتيا»(.)1

 -1إسماعيل العربي  ،الصحراء الجزائرية ك شواطئها ،ص .352-351
اإلدريسي أبو عبد اهلل الشريف ،القارة األفريقية كجزيرة األندلس ،مقتبس من كتاب نزىة المشتاؽ ،تحقيق إسماعيل العربي ،ديواف المطبوعات
الجامعية الجزائر  3891الصفحات 309-88-81-18 :جاء ذكر كرقالف أك كرجالف.
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ككاف التجار يأتكف مف « مدينة أنكبلس أربع ميبل في بطف الكادم ...فيصمكف ببلد
كرقالف ك سائر أرض المغرب األقصى ،كأىميا يمبسكف المقندرات مف الصكؼ ك يربطكف
عمى رؤكسيـ كزارل الصكؼ ك يتمثمكف بفكاضميا ،كيستركف أفكاىيـ ،كأكثر ما يزرعو أىؿ

زغاكة الذرة ،ك ربما جمبت النطة الييـ مف ببلد كرقالف كغيرىا »(.)1

فكرقمػة إذف ىي كرقػبلف أك كرجمػة ككرجػالف كىذا االسـ األخير ىك نسبة إلى بني
كرجالف

الذيف يقطنكف قمب المدينة كيتمركزكف بالقصر العتيؽ كىك مف أركع القصكر

البربرية في الجنكب الج ازئػرم يسكنػو نحك  5500نسمة ،ذككا ديػف كايماف كعقيدة راسخة.

تنقسـ المدينة داخؿ أسكارىا إلى ثبلث حارات :حارة بني سيسيف كحارة بني كاجيف كحارة بني
إبراىيـ .كبداخؿ المدينة مسجد كبير تعمكه منارة يبمغ ارتفاعيا  90مت انر .كيسمى مسجد "اللة

عػزة " ،ككاد مية يسير مختفيا تحت الرماؿ إلى أف ينبع بكاسطة بئر فكارة قكية أسفؿ كرقمة

تسقي تمؾ الكاحات البديعة المترامية األطراؼ .كيبمغ عدد النخيؿ في كؿ كرقمة ك عمى بعد

 32كيمك متر منيا  8000000نخمة كبتمؾ الكاحات نحك ألؼ بئر.

ككانت بني كرجالف محط رجاؿ االباضية عندما تشتت الدكلة الرستمية في القرف
العاشر الميبلدم ،حيث أسسكا بيا قرل كثيرة أىميا سدراتو .كال تزاؿ خرائبيا باقية إلى يكمنا
كلما تزحكا منيا إلى ببلد ميزاب حؿ محميـ الكثيػر مف الزنػكج ،كنشأت بتمؾ الكاحات
ىذاٌ .
مممكة زنجية .ثـ إف باشا الجزائر التركي "صالح رائػس" ىاجـ سنة 3553ـ عمى كاحات

الجنكب كأدخميا ضمف المممكة الجزائرية ،كىك مؤسس كرقمة الحالية .كاستمرت الناحية
خاضعة ألتراؾ الجزائر ،ثـ استقمت بنفسيا أثناء االحتبلؿ إلى أف احتميا "سي حمزة" قائد
أكالد سيدم الشيخ باسـ الدكلة الفرنسية ،ثـ ثار أىميا كأخرجكا ممثمي السمطة .كأخي ارن احتمتيا

الجنكد الفرنسية نيائيان سنة 3913ـ .كأخذ الكثير مف رجاؿ ميزاب يفػدكف إلييا كيكادكف اآلف
يسترجعكف بيا مكانتيـ القديمة باستحكاذىـ عمى أغمب الكاحات كالتجارة حتى أصبح أغمب

الزنكج الذيف بيا خمامسة عندىـ .كأىؿ كرقمة كميـ رجاؿ خير كايماف كصبلح يياجركف
كثي ار إلى جيات الشماؿ ألجؿ العمؿ ،فبل تكػاد تحصى عمى أحد منيـ سيئة أك ىنة(.)2

 -1المرجع السابق .الصفحة نفسها.
 -2ينظر :أحمد توفيق المدني ،كتاب الجزائر ،نشر دار الكتاب البليدة الجزائر ،دت ،دط ،ص.331
169

القسػػػـ الثاني:ــــ الػػمػدخػػػػؿ ـــ اإلطــار الـزمكـــانـً والتـارٌخـــً لمنـطـقــة ورقــلــة ــ
كلقد تغير الحاؿ اليكـ فأصبحت اليجرة أك لنقؿ التيافت عمى كرقمة مف كؿ أنحاء
الجزائر الشماليػة ك خاصة المدف الكبرل الجزائر كىراف عنابة ...كبالخصكص تيزم كزك
حتى أف أىؿ المنطقة أصبحكا يعبركف عف غربتيـ في تيكـ كسخرية فيقكلكف :حاسي كزك
فيضحككف منيا ضحؾ اليازئ المتيكـ ،كلكنيـ في الحقيقة يرثكف أنفسيـ في حاسي مسعكد

ض ىػر ٍع ىيػا ٍل ًي ٍيػو ،يقصػدكف
البقى ىػرة ٍى ىنػا ىك ٍ
الثركة البتركلية التي تحيػا منيا الجزائر ككذلؾ يقكلكف :ى
الجزائر العاصمة كمركزية القرار كحرماف مدينة كرقمة كسكانيا مف االستفادة مف خيرات
أراضييـ .لقد تبدؿ الحاؿ كأصبحت اليجرة مف الشماؿ إلى الجنكب كؿ الجنكب البتركلي،
فمـ يعد يستطيع الشباب البطاؿ مف أىؿ المنطقة الحصكؿ عمى فيرص عمؿ ،ألنو ببساطة لـ
تعد لو يد بيضاء كال حتى سكداء تدخمو إلى مجاؿ العمؿ في حقكؿ البتػركؿ.

ق)كرقمة في العيد العثماني(:)1
كانت مدينة كرقمػة في فتػرة التكاجد العثمػاني في الجزائر -بيف القػرف السادس عشر
كالتاسع عشر «-عبارة عف قصر مف قصكر الصحراء المتراميػة ىنا كىناؾ ،يقع عمى مرتفع
مف األرض كمحصف بسكر كخندؽ يحكالف عميو دكنو كىجكمات األعداء ،بو سبعة أبكاب
ىي( :باب الجديد ،باب عزم ،باب عمر بشماؿ غرب القصر ،باب الربيع ،باب البستاف

بشمالو الشػرقي ،بػاب السمطػاف أك بػاب بكمحاؽ ،كبػاب أحميػد بجنكبػو)» (.)2

كالمجمكعات السكانية التي تقطف القصر ،يعكد أصميػا إلى قبيمػة بني كرجبلف زناتة
ىي( :بني ابراىيـ في الحارة الغربية ،بني كقيف في الحارة الشمالية الشرقية ،كبني سيسيف
في الحارة الجنكبية كما نجد مسجد سيدم "عبد القادر الجيالني" كركاده مف المالكية ،حتى
أنو يعرؼ باسـ مسجد "اللة ممكية" ،كالمسجد االباضي الذم يؤمو االباضيكف ،كالمسجداف
المتجاكراف يطبلف عمى ساحة السكؽ الكاسعة كال يزاالف إلى اليكـ يؤدياف دكرىما االشعاعي،

ففييما يتـ تحفيظ القرآف كالسنة النبكية ،فضبل عمى سبعة عشر( )3مسجدان في القصر يقكمكف

بنفػس الدكر.

 -1عبد الحميد نجاح  ،منطقة كرقلة كتقرت ،ص. 35 -31
2 - JEAN LETHLLEX – Ouargla Cit2 Sqhqrienne – Des origines qu d2but du
XXéme siécle – p 138 et 252 .
 05 -3من المساجد في بني سيسين  ،ك  01ببني كقين  ،ك  05ببني ابراىيم .
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كبجكار القصر نجد قبائؿ البدك الرحؿ .كمف أىـ ىاتو القبائؿ قبيمة بني ثكر ،سعيد
عتبة ،كالمخادمة ،كالربايع ،كأكالد نايؿ ،كعشائر الشعانبة متميمي التي تقطف جية البكر ،كىي
أىـ القبائؿ المستكطنة عمى اإلطبلؽ.
كلقػد فرض األت راؾ قبضتيـ عمى المنطقة كقبائميا ،ككانت عبلقات أىؿ المنطقة طيبػة
مع سبلطػيف كالبشػكات ،إذ كاف تجار المنطقة يدفعكف إتاكات كضرائب إلى باشا الجزائر
كاستقر الكضع عمى ىذا الحاؿ إلى حيف دخكؿ الفرنسػييف.

ك) مرحمة االستعمار:
إف حالة البل أمف كالبل استقرار التي كانت عمييا المنطقة قبيؿ دخكؿ الفرنسييف ىي
التي سيمت تكغؿ االستعمار كدخكلو إلى كرقمة ،فبعدما كانت القبائؿ متحدة في حمؼ سمي
بحمؼ (الككؼ) كىك يستند إلى رابطة دينية تكحد القبائؿ فيما بينيا ،فقد كاف ىناؾ حمفاف أك
ككفاف األكؿ  :الككؼ الشرقي ك يضـ قبائؿ سعيد عتبة كلرباع األغكاط ،كالككؼ الغربي
كيضـ قبائؿ أكالد سيدم الشيخ ،المخادمة ،بني سيسيف .كقد كانت الزعامة دائمان إلى

الشعانبة كبني ثكر* كسعيد عتبة كمخادمة إلى أف انقمب الحاؿ كتردت األكضاع كتفكؾ
الحمؼ فحيف زحفت فرسنا إلى المنطقة لـ تجد مف يقاكميا فاستكلت عمييا دكف عناء بالرغـ
مف إعبلف أكالد سيدم الشيخ كبمؤازرة كؿ القبائؿ الرحؿ المكجكديف بالمنطقة الثكرة عمى

فرنسا .لكف ىذا لـ يجدم نفعان في ظؿ الفرقة كاالنحطاط كالتشتت الذم عرفتو المنطقة.

احتمت القكات الفرنسية كرقمة « بقيادة الجنراؿ ( )Lacroixفي0870/20/20ـ .ثـ انسحبت منيا

تاركة الحكـ إلى اآلغا "بف إدريس بف قانة البسكرم"»( )1في البداية كانت كرقمة ضمف محافظة تابعة
لقسنطينة ،كبعدىا في(0920ـ) أنشئت أقاليـ الجنكب فظير ما يسمى (بجزائر الشماؿ ،كجزائر الجنكب)
**.كما أنشئت أنشاء ثبلثة مراكز صناعية صحراكية في كؿ مف حاسي مسعكد ،حاسي الرمؿ كعيف أـ

الناس ،كبقيت فرنسا تستغؿ خيرات المنطقة السيما الثركة النفطية إلى أف أيخرجت.

* -قبيلة بني ثور ،التي يحمل أكبر حي في كرقلة اسمها  :حي بني ثور ػ كفدت إلى المنطقة منذ مئات السنيٌن  ،كالتي لعبت دكران ىاما في
تاريخ المنطقة  ،كيعود نسبها إلى الصحابي الجليل أبو سفياف الثورم الذم كاف مرافقان لعقبة بن نافع.
 - 1بيلي دنيس ،تاريخ كرقلة ،ص.31
** -فاألكلى مجزأة إلى ثالث محافظات كىي الجزائ ر ،كىراف ،قسنطينة أما الثانيػة فهي مقسمة إلى أربعة أقاليػم ( بمرسوـ  31أكت 3805
) كىي الواحات (كرقلة) ،تقرت ،غرداية كعين الصفراء ،كبقي إقليمي الواحات كالساكرة  ،كجعل من مدينة األغواط عاصمة إلقليم
الواحات ،الذم كاف يشمل ثالث دكائر منها كرقلة بتسع بلديات
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ز) التركيبة السكانية البشرية(:)1
يتميز سكاف كرقمة بالتنكع الكبير مف حيث األصكؿ اإلثنية (العرقية) كلكف البشرة ،فبل
عجب في ذلؾ فقد كانت منطقة كرقمة دكما ممتقى الحضارات ،كالبكتقة التي انصيرت فييا
عدة كفدت إلييا مف الشماؿ كالجنكب كالشرؽ كالغرب .كأىـ العناصر التي ككنت
أجناس ٌ
النسيج البشرم لمنطقة كرقمة ىي :
أكال  :العنصر البربرم  :أكؿ مف سكف منطقة كرقمة ىـ بنك كرقبلف الذيف ينتسبكف إلى

قبيمة كرقبلف إحدل بطكف قبيمة زناتة البربرية ،كىـ الذيف أسسكا قصر كرقمة العتيؽ الذم

الزاؿ عام ار إلى يكمنا ىذا ،كقد أطمقكا عميو اسـ قبيمتيـ ،ىذا ما يؤكده العبلمة "ابف خمدكف"
في كتابو الشيير "ديكاف العبر "...في الفصؿ المعنكف بػ :الخبر عف بني كاركبل مف بطكف
زناتة كالمصر المنسكب إلييـ بصحراء أفريقية كتصاريؼ أحكاليـ حيث يقكؿ « :بنك كاركبل
ىؤالء إحدل بطكف زناتة  ....كاف إخكانيـ يزمرتف كمرنجيصة كنمالتة كسبرترة ،المعركفكف
ليذا العيد :كمنيـ بنك كاركبل ،ككانت فئتيـ قميمة ،ككانت مكاطنيـ قبمة الزاب ،كاخطٌكا

المصر المعركؼ بيـ ليذا العيد عمى ثماني مراحؿ مف بسكرة ،عمى القبمة عنيا ميامنة إلى
ٌ
الغرب .بنكىا قصك ار متقاربة الخطة ،ثـ استبحر عمرانيا ،فأتمفت كصارت مصرا.)2(» ...
كالبربر قبائؿ كثيرة كشعكب جمة ،كىي ىكارة كزناتة كضرية كمغيمة كزيحكحة كنفزة
ككتامة كلكاتة كغمارة كمصمكدة كصدينو كيزدراف كدنجيف كصنياجة كمجكسة ككاركبلف
كغيرىـ

.

كالبربر أقدـ أمة عرفيا التاريخ في الشماؿ اإلفريقي كال خبلؼ في ذلؾ ،إنما االختبلؼ بيف
المؤرخيف العرب في تفسير لفظة (البربر) فمنيـ مف أعطاىا تفسي ار لغكيا ،ألف لغة البربر
غير مفيكمة لدييـ فقيؿ ليـ  ":ما أكثر بربرتكـ" كمنيـ مف أعطاىا تفسي ار آخر فيرل أف اسـ
البربر نسبة إلى أحد أبائيـ البعيديف كىك "بربر بف قيس عيالف" كلكف أكثر الكتاب يرفضكف
ىذا الرأم كمنيـ ابف خمدكف الذم أستقر رأيو عمى أف البربر مف كلد كنعاف بف حاـ بف نكح
أم أف البربر حاميكف أفريقيكف بينما العرب ساميكف  .ككذلؾ ابف حزـ الذم ينفي انتماء
 -1نقالن عن .www.ouargla.org/t2925-topic :
 -2عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدكف أبو زيد ،تاريخ المسمي ديواف المبتدا ك الخبر في التاريخ العرب ك ،...تح :خليل
شحادة  ،دار الفكر  ،بيركت  ،ط ،3899 ،3ص.1353
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البربر لحمير كينكر قطعا ىجرتيـ مف ببلد اليمف أك الجزيرة العربية عمكما ،فيك القائؿ:
« ....كىذا باطؿ الشؾ فيو ،كما عمـ النسابكف لقيس ابنا اسمو ( بر) أصبل ،كال كاف لحمير
()1

طريؽ إلى ببلد البربر ،إال في أكاذيب مؤرخي اليمف»

فالبربر إذف ليسكا مف أصكؿ عربية

مثؿ ما ٌيركج بعض الكتاب المعاصريف كالسيما القكميكف كالبعثيكف عمى كجو الخصكص،
ألغراض سياسية مستغميف التشابو الكبير بف الرجؿ العربي كالبربرم في المبلمح كأساليب
المع يشة .كىذا أمر طبيعي فببلد المغرب امتداد طبيعي لشبو الجزيرة العربية  ،كطبيعة ببلد
المغرب كمناخيا تشبو ببلد العرب ك السيما في جزئيا الجنكبي حيث يغمب عمى أىميا
الطابع الصحراكم.
أما زناتة فيـ عمى األغمب مف سكاف الصحراء القدامى المعركفيف بالميبيف ( الميبكف =
 ) Lebuكذىب عدد كبير مف المؤرخيف إلى أنيـ قد أقبمكا مف الجنكب ،مف إفريقيا المدارية
يفسر لكف بشرتيـ
عبر الصحراء الكبرل ك مف حكض نير النيؿ بصفة خاصة .كىذا ما ٌ
الداكف .
كابف خمدكف تكمـ بإسياب عف (زناتة) كأفرد ليـ القسـ األكؿ مف المجمد السابع مف تاريخو،
ىذا الجيؿ في المغرب جيؿ قديـ العيد معركؼ العيف كاألثر ...كمكطنيـ في سائر مكاطف
أف
البربر بإفريقية ،كالمغرب ،فمنيـ بببلد النخيؿ مابيف غدامس كالسكس األقصى ،حتى ٌ
عامة تمؾ القرل الجريدية بالصحراء منيـ كما نكره .كأما نسبيـ بيف البربر فبل خبلؼ بيف
نسابتيـ أنيـ مف كلد شانا كاليو نسبتيـ .كفي ىذا السياؽ كتب الدكتكر "حسف مؤنس"
ٌ
صاحب كتاب (تاريخ المغرب كحضارتو) ،قائبل «:أما البتر الزناتية فيـ البدك الذيف أقبمكا مف
داخؿ القارة كاستقركا في برقة كطرابمس ،ثـ انتشركا في أقاليـ الجريد كالقببلت كالصحارل
المحيطة بالمغرب مف الجنكب كقد اختمطكا إلى درجة كبيرة بمف كاف في المغرب قبميـ مف
البرب ،كلكف مجمكعاتيـ الكبرل ضمت في ىذا المكضع»(.)2

مية عمى
ثانيان العنصر العربػػػي  :القبائؿ العربية األربع التي كفدت إلى منطقة كادم ٌ
فترات متباعدة نسبيا ابتدأت مف القرف الخامس اليجرم ( الحادم عشر ميبلدم ) ،كىي
 -1نقالن عن .www.ouargla.org/t2925-topic :
 -2المرجع نفسو.
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الشعانبة كالمخادمة كأكالد سعيد كبني ثكر .كتعكد جذكر ىذه القبائؿ كميا إلى نسؿ بني ىبلؿ
كبني سميـ كالقبائؿ العربية البدكية األخرل التي نزحت إلى ببلد المغرب األكسط (الجزائر)
كصحرائيا عبر ببلد برقة كطرابمس (ليبيا) كافريقية (تكنس) كببلد الجريد.
بنك ىالؿ كبنك سميـ  :بنك ىبلؿ بف عامر بف صعصعة كبنك سميـ بف منصكر ىـ
عرب كانت مضاربيـ في أرض الحجاز كالشاـ اضطرىـ القحط لمنزكح إلى مصر ،حيث
نقميـ الخميفة الفاطمي العزيز إلى الصعيد .نزلت المكجة اليبللية الكبيرة األكلى ببرقة الميبية
سنة 440ىػ (0252ـ) كاكتسحكىا اكتساحان ككجدكا أماميـ أراضي شاسعة تصمح لممرعى
فاستقركا بيا ،ثـ أرسمكا إلى مف تخمؼ مف قكميـ ليمحقكا بيـ.

القبػائؿ العربيػػػة التي استقرت بمنطقة كرقمة :كىي كميا تنحدر – كما سبؽ أف أشرنا
ميػة ،ثـ
 مف أحفاد بني ىبلؿ كبني سميـ ،كانت تجكب الصحراء كتتصؿ بمنطقة كادم ٌاستقرت في حكض كرقمة عمى مراحؿ.
مرة في القرف
قبيمة الشعانبة بكركبة  :كصمت ىذه القبيمة إلى منطقة كاد ٌ
مية ألكؿ ٌ
الثاني عشر ميبلد م ،كىي مف أكبر القبائؿ البدكية عددا .ينتمي إلييا أكالد اسماعيؿ كأكالد
أبك بكر كدرم كأكالد فرج كأكالد سعيد كأكالد زايد .كيقطف أكالد عمكمتيـ المنيعة كمتميمي

.

تتنقؿ ىذه القبيمة عبر فضاء كاسع يمتد مف تماسيف شماال إلى عيف صالح جنكبا كتصؿ
حتى سفكح جباؿ القصكر غربا .في ىذا المجاؿ الحيكم الرحب كانت قبائؿ الشعانبة أك(
مدة ثبلثة شيكر ،تعكد بعدىا إلى كرقمة مع حمكؿ فصؿ الخريؼ مكسـ
الشعامبة) تقضي ٌ
التمكر .
جني
عدة بطكف منيا :بنك حسف كأكالد
قبيمة المخادمة :تتفرع ىذة القبيمة ىي األخرل إلى ٌ

نصير كبنك خميفة كالعريمات كأكالد أحمد .

قبيمة بني ثكر  :جاءكا عمى أغمب الظف مف منطقة الجريد (في الجنكب التكنسي) ،كىي
إحدل مكاطف بني ىبلؿ كبني سميـ .كلعؿ جذكرىـ تتصؿ بقبيمة (مضر) اليمنية كتربطيـ
أكاصر القربى ،مثؿ حمياف كأكالد الميدم .كينحدركف مف جيات مختمفة ثـ التفكا حكؿ نكاة
يمثميا في كرقمة أكالد بمقاسـ .
يشترؾ الثكريكف مع المخادمة في نطاؽ الترحاؿ كطرؽ التنقؿ عبر الصحراء ،فيـ
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مثؿ المخادمة يرتحمكف صيفا في اتجاه الجنكب الشرقي مف كرقمة نحك قاسي الطكيؿ
كيكاصمكف مسيرتيـ حتى غدامس .أما في رحػمة الشتاء فتككف قبمتيـ كادم زرقكف ك كادم
صغكر شماؿ غرب مدينة غرداية .كقد استقر قسـ مف بني ثكر منذ القرف السابع عػشر
ميبلدم كسكنكا قصكر عيف حمار كالركيسات ،متخميف عف حياة الترحاؿ.
قبيمة سعيد عتبة :كىي فرع مف القبيمة األـ (سعيد القبمة) كتضـ البطكف التالية :فتناسة
كالرحبات كأكالد يكسؼ .كنجد أكالد عمكمتيـ في تماسيف كالحجيرة (سعيد أكالد عمر) كأكالد
مكلكد في تقرت .
مية ،رحمتي الشتاء كالصيؼ .تبدأ رحمتيـ
عرفكا كغيرىـ مف القبائؿ البدكية في كادم ٌ
السنكية مف كرقمة بعد مكسـ جني التمكر (أكتكبر _ يناير) ،ينتقمكف بعدىا إلى النقكسة لنفس
الغرض ،كمنيا يرحمكف في ا تجاه كادم مزاب حيث يمكثكف في فصؿ الشتاء حتى شير
أفريؿ ثـ ينتقمكف بعد ذلؾ إلى (كادم زرقكف) ينزلكف ضيكفا عمى حمفائيـ (األرباع) يقيمكف
في مضارب ىؤالء ،بضعة أسابيع ينتقمكف بعدىا إلى منطقة تيارت مرك ار بتاجركنة كاألغكاط
كعيف شبللة .
باإلضافة إلى ىذه القبائؿ األربع كانت لمنطقة كرقمة عبلقات مع قبائؿ أكالد سيدم الشيخ
مية إال ٌانيـ
كالربايع كأكالد نايؿ .كبالرغـ مف ككف مكاطنيـ األصمية تقع بعيدا عف كادم ٌ
كانت تربطيـ بمنطقة كرقمة عبلقة اقتصادية ،فقد كانكا يقصدكنيا في فصؿ الشتاء بحثان عف
المرعى كلتسكيؽ منتجات أغناميـ

.

كتشير المراجع التاريخية إلى أف استقرار ىذه القبائؿ كتخمييا عف حياة الترحاؿ لـ يتـ
بيسر ،بؿ بصعكبة كبيرة كعمى مراحؿ متباعدة .كعندما استقرت لـ تنصير في النسيج
البشرم كالعمراني لممدينة ،فقد كانت مضاربيـ تقع خارج أسكار القصكر العتيقة قرب بساتيف
النخيؿ ،إال أني ـ رغـ ذلؾ أنشئكا عبلقات مع السكاف األصمييف قكاميا المنفعة المتبادلة
كىكذا ارتبطت قبيمة سعيد عتبة بعرش بني كقيف ك نزلت في جكارىا ككذا كانت قبيمة
المخادمة مف حمفاء عرش بني سيسيف ،ككاف بدك بكركبة (كىـ فرع مف الشعانبة) ،لبني
إبراىيـ .كلكف ىذه التحالفات كانت ىش ة ال تقكـ إال عمى المصمحة اآلنية  ،تنطبؽ عمييا
تماما مقكلة ال عدك دائـ كال صديؽ دائـ كاٌنما مصالح دائمة ،فمربما اقتضت الحاجة إلى
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التحالؼ مع عدك سابؽ ضد صديؽ األمس .كميما كانت طبيعة العبلقات بيف القبائؿ
البدكية كسكاف القصكر مف المدنية ،فقد لعبت دك ار رئيسا في مختمؼ أكجو الحياة االقتصادية
كاالجتماعية  ،رغـ مركر الزمف كال يزاؿ الحنيف إلى حياة البداكة يراكد الكثير منيـ كال زالت
طباعيـ تحمؿ الكثير مف صفات البدك.
أكؿ مف استقر مف القبائؿ البدكية فئة مف قبيمة بني ثكر استقرت بالقرب مف (عيف
متمدف ،كذلؾ في منتصؼ القرف السابع عشر،
حمار) كفي (الركيسات) مشكمة نكاة مجتمع ٌ
ثـ المخادمة ببامنديؿ (في القرف التاسع عشر) ،ثـ الشعانبة في النصؼ الثاني مف القرف
العشريف كأخر مف استقر مف القبائؿ (سعيد عتبة) في الستينات مف القرف الماضي .كلكنيـ
لـ يبنكا ألنفسيـ في بداية األمر مساكف دائمة ،بؿ فضمكا العيش في خياـ ينسجكنيا مف كبر
اإلبؿ ككانت مضاربيـ بيف (النقكسة) ك(بامنديؿ).
اإلباضية  :يشكؿ أتباع المذىب اإلباضي أحد العناصر المميزة في النسيج البشرم لمدينة
كرقمة ،ال مف جانب اإلختبلؼ المذىبي فحسب ،بؿ كالعرقي أيضان .كقد لعبكا دك ار ميما في

الح ياة االقتصادية كالفكرية بعد القرف الثالث عشر ميبلدم ،كالسيما قبؿ نزكح أعداد كبيرة

منيـ إلى قرل كادم ميزاب

.

ينتسب أتباع ىذا المذىب إلى عبد ا﵀ بف إباض التميمي .اشتيركا بيذه التسمية التي
أطمقيا عمييـ كالة الدكلة األمكية ،أما ىـ فكانكا يسمكف أنفسيـ بػ( :أىؿ الدعكة) كلـ يعترفكا
بيذه التسمية إال عندما انتشرت عمى ألسنة الجميع ،كتقبمكىا تسميما لؤلمر الكاقع .نزلكا في
المغرب األكسط (الجزائر) في مكضع قريب مف مدينة (تيارت) الحالية ،كأسسكا مدينة
(تييرت) كاتخذكىا عاصمة لدكلتيـ الرستمية.
مدينة سدراتة

:

عرؼ المذىب اإلباضي في منطقة كرقمة بعد سقكط دكلة الرستمييف

كلجكء عدد مف أتباع ىذا المذىب إلييا .كبنائيـ لمدينة (سدراتة) التي ازدىرت ردحا مف
بل مف معاقؿ اإلباضية إلى جانب جزيرة جربة في
الزمف ،كبعد سقكطيا أصبحت كرقمة معق ن

تكنس كجبؿ نفكسة بميبيا.
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كعف ذكر تأسيس مدينة سدراتة كتب الدكتكر "محمد بمغراد" أستاذ التاريخ بجامعة
الجزائر:
"كاف لسقكط الدكلة الرستمية كقع عظيـ في نفكس عمٌية القكـ كالكجياء مف االباضييف أكلي

الغيرة الكطنية كدخمكا مدينة بني كرقبلف ،كىناؾ عمى بعد أربعة عشر كيمكمت ار جنكبا أخذكا
في تخطيط عاصمتيـ الجميمة سدراتة المعركفة عند البربر بأسدراتف ،فانشأكا فييا حضارة
عظيمة كبنكا بيا قصك ار بديعة كمنازؿ رفيعة كأقامكا بيا بساتيف كمزارع كمنشآت ضخمة « إف سدراتة
التي عرفت في القرنيف العاشر كالحادم عشر الميبلدييف ازدىا ار كبيرا ،كتاريخ نيايتيا ال يزاؿ الظبلـ

يكتنفو مف كؿ جانب ».
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الفصل األكؿ
الحكاٌة الشعبٌة مفهومها وتصنٌفاتها
المبحــث األول :مفهوم الحكاٌة الشعبٌة لغـة واصطالحا
المبحــث الثـانً :تصنٌـفــات الحكـاٌـة الشعبٌـة
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المبحــث األول –  :ــــــــ

مفهوم الحكاٌة الشعبٌة لغـة واصطالحا

ــــــــــ

لمنطق ػ ػة كرقل ػ ػة

الحكاية الشعبية مفيكميا كتصنيفاتيا
)0

مفيػكـ الحكاية لغػػة:

إف األدب الشعبي مرتبط شكبلن كمضمكنان بقضايان الشعب ،فما ىك إال تعبير عف الكاقع

بطريقة بسيطة كسيمة خاصة كأنو تعبير عف اآلماؿ كاآلالـ ،بتكظيؼ الخياؿ كالرمكز بيدؼ
البحث عف تكازف لحياة اإلنساف المتناقضة ،كمف ثـ فإف كؿ أشكاؿ التعبير في األدب
الشعبي :مف شعر كحكاية كأسطكرة كمثؿ كلغز كنكتة كسيرة ك ...تيدؼ إلى سد رغبات
كأحبلـ اإلنساف البسيط كمدارات آالمو كتعكيضو عف النقص البلحؽ بو في ىاتو الحياة.
كتعد الحكاية الشعبية مف أىـ كأقدـ أشكاؿ التعبير الشعبية الشفكية التي ابتدعيا

تصكراتو الفكرية كالعقدية كعبلقاتو االجتماعية كانفعاالتو
معب انر مف خبلليا عف
اإلنساف ٌ
ٌ
بل ٌإياىا طمكحاتو كأحبلمو كتطمعاتً ًو المستقبمية ،كما أنيا تمثؿ« المصدر
الكجدانية
محم ن
ٌ
األساسي لكؿ المركيات ،إذ أنيا تحمؿ مبلمح التراث الشعبي أكثر مما تحمؿ المركيات

األخرل مف التراث الشفاىي لمشعكب »( ،)1فيي تحاكي كاقع الناس اليكمي ،ككاقعيـ النفسي
و
السكاء ،حيث تنصير فييا ركاسب ماضييـ كارثيـ الثقافي مع خبراتيـ العالية،
عمى حد ٌ
بالدىشة كالكاقع بالخياؿ،
كتجاربيـ اليكمية ،فترسـ بذلؾ إطا انر لصكرة تمتزج فييا البراءة ٌ

جكنا مف التفكؽ الكىمي
كاآلالـ الجاثمة عمى أركاحيـ باآلماؿ العريضة ٌ
الرحبة التي تخمؽ ليـ ٌ
التطرؽ إلى المفيكـ االصطبلحي لمحكاية الشعبية نقؼ أكالن عند مفيكـ
كلك إلى حيف .كقبؿ
ٌ
الحكاية في المعاجـ العربية القديمة:

يقكؿ "الفراىيػػدم" في معجمو (كتاب العيف) « حكيت فبلننا كحاكيتو إذا فعمت مثؿ فعمو أك

قكلو س ػكاء »

()2

كيقػػكؿ "ابف فارس" صاحب معجـ (المقاييػس) « يقػاؿ حكيت الشيء أحكيو،

كذلؾ أف تفعػػؿ مثؿ فعػػؿ األكؿ »(.)3

 -1صفوة كماؿ ،الحكاية الشعبية الكويتية ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاىرة ،1995 ،ص.51
 -2الفرىيدم ،أبو عبيد الرحمن الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق :مهدم المخزكمي ك إبراىيم السمرائي ،منشورات األعلى
للمطبوعات ،بيركت لبناف ،3899 ،ط ،03ج ،01ص.351
 -3ابن فارس ،أبو الحسن أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق كضبط :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الجيل ،ط ،03ج ،03ص.83
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كيرل ابف منظكر في معجمو (لساف العرب) أف « حكى الحكاية ،كقكلو حكيت فبلنا،

كحاكيتو فعمت مثؿ فعمو ،أك قمت مثؿ قكلو سكاء ،أك لـ أجاكزه ...كحكيت الحديث حكاية
فبلف يحاكي
يقاؿ حكاه حاكاه ،كأكثر ما يستعمؿ في القبيح كالمحاكاة المشابية تقكؿ
ه
الشمس حسنان كيحاكييا بمعنى يشبييا في الحسف كالجماؿ .كحكيت عنو الكبلـ حكاية

كحككت كأحكيت العقدة أم شددتيا»( .)1ك« الحديث أحككه كحػكيتو ،أحكيو كحكيت فبلنا
كحاكيتو شابيتو كفعمت فعمو أك قكلو سكاء ،كعنو الكبلـ نقمتو.
أيضان :حكى عنو الحديث يحككه حكاية ...كحكى عف فالف كذا ،نقمو ،كالخبر كصفو،

كفبلنا شابيو كفعؿ فعمو أك قاؿ قكلو سكاء ،كتساىؿ قكـ في إطبلؽ لفظ الحكاية بمعنى
اإلخبار  ...كحكاية الحاؿ الماضية في عرؼ العمماء أف يفرض ما كاف في الزماف الماضي

()2
كاقعا في ىذا المكاف» كىذا المعنى األخير يقترب مف مفيكـ الحكاية الشعبية اصطبلحان

مكحد أك تعريؼ جامع مانع ليا كذلؾ لتعدد
كالمبلحظ أنو مف الصعكبة بمكاف إعطاء مفيكـ ٌ
مدلكالتيا كمكضكعاتيا المتداخمة بيف الكاقعية كالخرافية كاألسطكرية.
يقكؿ األستاذ "عبد اهلل ت ػػاج" :أف الحكاية تدرؾ بصفتيا حاكية استنادنا إلى العقد الحكائي
الذم يشترؾ فيو القارئ عند القراءة عمى أف ىذا االعتقاد الذم يبدك لمكىمة األكلى بديييان ككاضحنا

سرعاف ما يختؿ عند المباشرة التطبيقية كيككف مجرد السعي إلى استخبلص الحد باالستنباط أم نار
عمى درجة كبيرة مف التشعب كالتعقيد ،كىكذا « فإف إدراؾ ما نحف بصدده إدراكان دقيقان يبدك لنا
عمالن عسي انر كقد كجدنا مف سبقنان في ىذا الطريؽ يسمؾ ىذا المسمؾ تنقي انر في المعاجـ
بل بمختمؼ المقاربات المنيجية ،كلكف حد المصطمح المراد
كالمكسكعات كالمصنفات ،كتكس ن
ضبطو كاإلحاطة الجامعة المانعة بو يظؿ في التأليؼ السردم القديـ عصيان عمى الضبط
كمستعصيان عمى الحد»(.)3

 -1ابن منظور جماؿ الدين ،لساف العرب ،تحقيق :عبد اهلل الكبي كمحمد أحمد حسب اهلل ك ىاشم محمد الشاذلي ،دار المعارؼ ،دت،
ج ،03ص.351
 -2مجد الدين محمد بن يعقوب الفيركزآبادم ،القاموس المحيط ،دار الجيل ،دت ،دط ،باب الحاء.
 -3عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية بسوسة ،دار الميزاف للنشر ،تونس ،ط ،3002 ،03ص.11
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كالمتتبع لمادة (حكى)* في المعاجـ العربية يمحظ أف (حكي) ك(حاكى) يدالف في العربية
عمى االقتداء كاالستيفاء كالمشابية « كىذه المعاني متى نظرنا كجدناىا ال تتضمف كاف بركب
مطية التأكيؿ الداللة عمى السرد أك القص إال إذا أكغمنا في التأكيؿ فرأينا في االقتداء بما ىك
إتباع مرادفان لمقص بما ىك تتبع لؤلثر كاقتفاء لو كرأينا في الشبو لقرابتو مف المشابية المثيؿ لشيء
ما كقد ألفينا المعاجـ القديمة المتعاقبة في المكاف كالزماف تشترؾ فييا »(.)1
فاالقتداء عند ابف فارس بالفعؿ « يتعمؽ بمطمؽ الداللة عمى الحسف فػ :حكيت الشيء
أحكيو إذا فعمت شيئا تقتدم فيو بغيرؾ كتحب أف تأتي بو عمى الصفة التي أتى بيا

()2
» .

فإذا اعتمدنا عمى السياؽ الثقافي كالحضارم العربي القديـ في محاكلتنا لتبييف المقصكد مف
ىذه القدكة التي استعمميا "ابف فارس" ،يتبيف لنا أنيا دليؿ عمى السنة كاألسكة كاالستقامة في
العقيدة كالسمكؾ .كميما قمبنا النظر في ىذه الدالالت التي تكفرىا المفظة ،فإنيا جميعان « تتجو
إلى معنى المثاؿ ) (MODELEأك المرجع ) (référentكلو بفنكف القكؿ منطكقة أك مكتكبة في
عبلقتيا بأحكاـ محتكل الكبلـ (صدؽ/كذب) مكافؽ كاتجاىات يتسع مجاليا كيضيؽ بحسب
السياؽ الذم تتشكؿ فيو»(.)3
كلنا أف نتساءؿ مع األستاذ "عبد اهلل تػػاج" حيف يقكؿ « :أال ترتبط داللة االقتداء منظك نار
إلييا في سياؽ شرح ابف فارس لفعؿ (حكى) بفكرة األصؿ أك المثؿ أك المرجع ،عمى أنيا ىذه
األصكؿ التي تشكمت في كنفيا مختمؼ أشكاؿ الفعؿ العربي اإلسبلمي في القديـ؟

* -اعتمدنا في تتبع معاني الفعل خمسة معاجم كىي ،مجل اللغة لن فارس (ت185ىػ) لساف العرب لبن منظور (ت133ىػ) كالتعريفات
للجرجاني (ت932ىػ) كمعجم الكليات للكفوم (ت3081ىػ) كتاج العركس للزبيدم (ت3305ىػ).
 -1عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،دار الميزاف للنشر ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية بسوسة ،تونس ،ط ،3002 ،03ص.32
 -2ابن فارس أبو الحسن أحمد ابن زكريا ،مجمل اللغة ،تحق :زىير عبد المحسن سلطاف ،مؤسسة الرسالة ط ،3892 ،3مج ،3ص.312
 -3عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية،ص .15
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كىؿ يرجع اضطراب الشيخ التكفيقي في شرحو إلى عدـ استقرار في المصطمح (حكاية)
ناتج عف غياب تكاتر النصكص أك عف عدـ تكفر شطر التراكـ كالتنكع المساعد عمى تنظيـ
الظاىرة

كتعريفيا أـ إلى ككف (الحكاية) بنية قصصية

نشأت بمعزؿ عف دائرة الثقافة

بل مغي نار األصؿ أك المرجع مستف ناز لو كلمنصكص النظامية التي تشير
العالمة) (culture savanteفع ن
إلى النصكص الحريصة عمى استخداـ مصطمحاتيا المتأصمة )»( .)1كتبقى ىذه األسئمة مفتكحة
تبحث عف إجابات في إطار البحث األدبي المقارف.
كاذا كاف "التيانكم" لـ ير في الحكاية اصطبلحان يستحؽ الكشؼ عنو ،فإف "الشريؼ
الجرجاني" (ت 806ىػ) قد أكرد ثبلثة تعريفات في كتابو (التعريػفػ ػػات):
 الحكاية :عبارة عف نقؿ كممة مف مكضع إلى مكضع آخر ببل تغيير حركة كال تبديؿ صيغة. كقيؿ :الحكاية إتياف المفظ عمى ما كاف عميو مف قبؿ. الحكاية :استعماؿ الكممة بنقميا مف المكاف األكؿ إلى المكاف اآلخر مع استيفاء حاليا األكلى()2

كصكرتيا .

كما أف الممفت لمنظر في تاريخ الممارسة السردية العربية القديمة أف لفظ(الحكاية) كاف
دائمان مدعاة لمريبة كالشؾ ،باعثان عمى الشبية كال سيما في األفؽ المسيج بالعقيدة .
يقكؿ "أبك البقػاء الكفػػكم"( «:الحكاية ىي إيراد عمى استيفاء صكرتو األكلى) كقيؿ
اإلتياف بمثؿ الشيء (كحكايات القرآف عف الغير إنما ىك معرب عف معانييـ كليس بحقيقة
ألفاظيـ فبل يقاؿ كبلـ ا﵀ محكي كال يقاؿ أيضان :حكى ا﵀ كذا إذ ليس لكبلمو مثؿ كتساىؿ قكـ

 -1المرجع السابق ،ص.11
 -2عبد القاىر الجرجاني ،التعريفات ،الدار التنوسية للنشر ،ط ،3813 ،3ص.19
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في إطبلؽ لفظ الحاكية بمعنى اإلخبار ( كال يجكز أف يقاؿ :اخبرنا ا﵀ كنبأنا ا﵀ كال يجكز
حدثنا كال كممنا كانما ذلؾ خاص بسيدنا مكسى عميو الصبلة كالسبلـ ) »(.)1
أعـ مف الحكاية ألف الحكاية نقؿ كممة مف مكقع إلى آخر ببل تغيير
كيقكؿ ( « :النقؿ ىك ٌ

أعـ مف أف يككف فيو تغيير صيغة
صيغة كال تبديؿ حركة كالنقؿ :نقؿ كممة مف مكضع إلى آخر ٌ

كتبديميا أـ ال كالنقؿ المفظي ىك أف يككف في تركيب صكر ثـ نقميا إلى تركيب آخر كالنقؿ

المعنكم :نقؿ بعض المركبات إلى العممية ككؿ حرؼ مف الحركؼ الناصبة تدخؿ الفعؿ فبل تعمؿ
فيو إال بعد أف تنقمو نقمتيف .فػ( :أف) تنقمو إلى المصدرية كاالستقباؿ ك(كي) تنقمو إلى االستقباؿ
كالغرض ك(لف) تنقمو إلى االستقباؿ كالنفي ك(إف) تنقمو إلى االستقباؿ كالجزاء .كفي النقؿ لـ يبؽ
المعنى الذم كضعو الكاضع مراعيان ،كفي التغيير يككف باقيان كلكنو زيد عميو شيء آخر»

(.)2

كيزيدنا صاحب التعريفات تكضيحان لمفرؽ بيف الحكاية كالنقؿ في قكلو «:الحكاية استعماؿ
الكممة بنقميا مف المكاف األكؿ إلى مكاف آخر ،مع استيفاء حاليا األكلى كصكرتيا .كىك ينقؿ
التعريؼ ذاتو تقريبنا :الحكاية ىي إيراد المفظ عمى استفاء صكرتو األكلى»(. )3
كيزيدنا األستاذ "عبد اهلل تاج" تكضيحنا لمفيكـ المصطمح عند "الكفػػكم" كىك يتساءؿ عف

ً
التجكز
سبب نفي الحكاية عف القرآف فيقكؿ «:ل ىـ اعتبر الكفػكم نسبة الحكاية إلى القرآف مف باب ٌ
في االستعماؿ؟ كلً ىـ ينفي الحكاية عف الكبلـ اإلليي؟ كلً ىـ ذىب إلى أف إطبلؽ لفظ الحكاية بمعنى
اإلخبار ىك مف باب التساىؿ في االستعماؿ كأنو دليؿ عمى جيؿ بالفركؽ في المغة أك في

ال ًل ىـ عد ىؿ الكفػػكم تعريؼ الجرجاني بتحكيػره؟ كلً ىـ أسس عميو مصطمحان
المصطمحات؟ كاجما ن

كتعريفان بديميف؟ »

()4

 -1أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوم ،معجم الكليات ،تحق :عدناف دركيش كمحمد المصرم ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،ط،3
 ،3881ص 108كص.803
 -2المصدر نفسو ،ص 108كص.803
 -3المصدر السابق ،ص.803
 -4عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،ص.11
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فاألمرػ في ترجيح األستاذ عبد اهلل تاج ػ لو صمة بمضمكف كبجكىر الرسالة اإلليية ،فإف
تككف الحكاية إيرادان لمفٌظ عمى صكرتو األكلى لـ يدع منو المكرد شيئان ليس مرادفان ألف يقاؿ ىي
اإلتياف بمثؿ الشيء « فالتعريؼ الثاني ال يستقيـ في نظر صاحب الكميات إذ ىك يمتبس بالقرآف
يتضح مف بقية التعريؼ كلكف ما ىي حكايات القرآف عف الغير؟ أىي
كبالكبلـ اإلليي كما ٌ

الرساالت السماكية السابقة (التكراة اإلنجيؿ) كما كرد فييا مف قصص عف األمـ الغابرة أـ قصص

تمؾ األمـ كما كردت في القرآف كليس اإلخبار عنيا حكاية أك نقبل كانما ىك كحي كتنزيؿ أم كبلـ
ا﵀ المنزؿ بمفظو كمعناه عمى الكفيفات التي ذكرىا القرآف كأفصح عنيا الرسكؿ في أحاديثو؟ كمف
ثـ ال يجكز استعماؿ الفعؿ (حكى) كما ال يجكز استعماؿ اسـ المفعكؿ منو(المحكي) مسندا إلى
التصكر اإلسبلمي المييمف قديـ بذاتو كأفعالو كصفاتو»(.)1
أف ا﵀ في
كبلمو كذلؾ ٌ
ٌ
كىكػػذا يكػػكف استنػػاد الحكايػػة إلى الكػػبلـ اإلليػػي بمعنػى اإلخبػػار فػػي نظػػر "الكفػػكم" افتقػػا نار
إلى التدقيػػؽ في الفػركؽ المغكيػػة كذلؾ أف ىػػذا الفعػػؿ ىػك استث ػن ػػاء خػاص بالنبػي مكسى في قكلػػو
َ َ َّ َ َّ ُ ُ َ َ ْ
ىط ــى جه ِل ًيم ــا﴾( )2أمػػا عػػف مػػا عػػداه فػشمػم ػػو مصطمح ػػا الكح ػػي أك التنزي ػػؿ فػػي
تعالػى﴿ :ومل ــم الله م
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ ُ َّ
ْ
الل ُه ب ََّّل َو ْح ًيا َؤ ْو مً َو َزاء ح َج َ ْ ُ
ُ ً َُ
ىح َي ِب ِةذ ِه ِه َما
قػػكل ػػو تعػػال ػػى﴿ 8وما مان ِلبؼ ٍس ؤن ًه ِلمه
ِ
اب ؤو ً ْس ِط َل َزطىَّل في ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ ْ َ ْ َ ً
﴿و ُق ْس ًآها َف َس ْق َى ُاه ل َخ ْق َ َسؤ ُه َع َلى َّ
يم﴾(َ )3
ٌَ َؼ ُاء ۚ ب َّه ُه َعل ٌّي َح ِن ٌ
اض َعل ٰى ُمن ٍث َوه َّصل َى ُاه ج ِنزًًل﴾(.)4
الى
ِ
ِ ِ
ِ
كاذا رجعنا إلى (لساف العرب) ك إلى ما سبقو مف معاجـ المغة كتعريفات المصطمحات،
نمحظ في البدء معنى المثػؿ ،أك أف شيئ ػنا ما يماثػػؿ شيئػنا آخػػر دكف أف يكػػكف ىك نفسػػو ،كىػػذا
األمر« يفترض أف الحكاية منظك انر إلييا ضمف مفردات القص العربي القديـ تتماثؿ مع ما ىك مف
نكعيا كالخبر كالقصة كالحديث كالخرافة كالسمر كاألسطكرة ...دكف أف تككف ىذه األشكاؿ،
كذلؾ يعني أنيا كاف ائتمفػػت مع تمؾ المفردات في سمة أك سمات تختمؼ عنيا بسمة أك سمات
 -1المرجع السابق ،ص.11
 -2سورة النساء ،اآلية .321
 -3سورة الشورل ،اآلية .53
 -4سورة اإلسراء ،اآلية .302
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تمييزية بيا تدرج نصكص قصصية سردية في جدكؿ الحكاية أم يظؿ كؿ نكع محافظنا عمى
مبلمحو مانعان خاصيتو الحاضنة ليكيتو»( )1كالمميزة لو عف غيره.
إف أىـ الدالالت المغكية لػ(حكى) ىي الكحدات المعنكية التالية( :االقتداء–االستيفاء–
أف السمة الثابتة فييا« إنما
المشابية) ،كما فتحتو ىذه الكحدات مف أبكاب عمى شعاب الداللة ىك ٌ
ىي العبلقة بيف شيء ما كائف (حي/جامد) كشيء آخر يضارعو بالمطابقة أك بالمماثمة كنحف

نرل في ذلؾ مؤشرات لصدل المحاكاة األفبلطكنية بمفيكميا المتداكؿ كاف تحدث التاريخ عف
تأثير "أرسطػك" في تراثنا الفكرم»

()2

يقكؿ "ابف منظكر" « :كالمحاكاة المشابية تقكؿ فبلف يحكي

الشمس حسننا كيحكييا بمعنى حيكت عنو الكبلـ حاكية كحككت لغة حكاىا أك عبيدة » (.)3
كميما يكف فدرجة فيـ الفبلسفة كالنقاد العرب كالمسمميف ليذا المفيكـ كتمثميـ لو كاستيعابيـ
لمنطمقاتو في ما تناكلكه مف مسائؿ نقدية مكصكلة بقضية « اإلنتاج األدبي (الفعؿ الشعرم
خاصة) حيث كجد ىذا المفيكـ مجاؿ الحضكر كالتكاتر كليس ذلؾ مف قبمنا سكل محاكلة االقتراب
مف إشكالية الحكاية في تعريفاتيا المغكية كما ىك نصيب المدلكؿ األدبي منيا»(.)4
قص كشابو.
فمف جية نجد أف العبلقة المغكية بيف الفعميف « :حكى كحاكى أم بيف ٌ
فحكى في المغة :حكاية الخبر أم كصفو ،كحكى عنو الكبلـ :نقمو كحكى حكاية فبلننا:
شابيو كأتى مثمو.
كحاكى محاكاة أك محاكاتو أم شابيو.
فحكى أك حاكي كبلىما تعني المشابية.
كالقصص مشابية ك محاكاة ألفعاؿ سابقة.
 -1عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،ص.50
 -2المرجع نفسو ،ص.51
 -3ابن منظور ،لساف العرب ،مادة ( حكى ) .
 -4عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،ص.55
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كلما كانت المحاكاة عند "أرسطك" :غريزة في اإلنساف تظير فيو منذ الطفكلة( )...كيجد
فييا الناس لذة .فالقصص مف المحاكاة كىي أيضان طريقة لكسب المعارؼ كطريقة أحكاؿ الناس
كاألحداث التاريخية »

(.)1

بيف ذلؾ "سقراط"
كعمى الرغـ مف أف حقيقة األشياء ال يمكف ضبطيا بدقة كما ٌ

( )Socratesفي حكاره الدائر مع "غمكككف" ( )Glauconفي ما يعرؼ بأسطكرة الكيؼ التي تعبير
رمزينا عف طبيعة إدراؾ المرء لما يظف أنو حقيقة األشياء كذلؾ أف ما يدرؾ في ىذا العالـ ليس إال
انعكاسان لعمـ الصكر الخالصة مثمو في ذلؾ مثؿ انعكاس ظبلؿ المييب عمى جدار الكيؼ،
كالمتفحص لكتاب (فف الشعر) يجد أف "أرسطػك" يجمع في مفيكمو لمشعر التراجيدم « بيف
المحاكاة كالحكاية ) (mythosجمع قراف إذ بانعداـ الحاكية تنعدـ المحاكاة كاذا كانت المحاكاة
ميما يكف الشكؿ الذم ينتظميا تتـ بكاسطة أشخاص يفعمكف كأنيا ليست محاكاة ذكات كانما ىي
محاكاة أفعاؿ فإف تحقؽ الفعؿ فييا بصناعة (حكاية) تتركب فييا األفعاؿ عمى نحك مخصكص
مخمكقا كخالقا كفكرا ،فيي بحكـ ذلؾ عمؿ مستحدث أك فعؿ استكشاؼ كانتقاؿ مف الكاقع المباشر
المألكؼ إلى اإلنتاج المبدع»( .)2ك يخميص األستاذ عبد اهلل تػػاج إلى أف « القسـ األكؿ في ما
نصطمح عميو بالمحاكػػاة التصكيػريػػة كىي تمؾ التي

تتشكؿ في دائرة المعتاد (الكاقع) أك

االختبلؼ األمكاني الذم ال ينبغي لو أف يتجاكز درجة المتصكر الذىني كقكاـ ىذا القسـ بتفريعاتو
المحسكسات كالتخيبلت المتعمقة كالمتفقة مع مقكالت المنطؽ كالقائمة عمى األساليب البيانية القريبة
فإذا تجاكزتيا إلى أبعاد كاف المعنى مستحيبلن في طبيعتو كمحاالن في إمكانو كصحة كقكعو،
اعية أك اإلنشائية ،كىي
كىك ما يدخمو القسـ الثاني ،كىذا القسـ يمكف كسمو بالمحاكاة االختر ٌ

االمتناعي مما ال يمكف كقكعو في الكجكد أك تصكره في
تمؾ التي تتحرؾ في دائرة االختالؼ
ٌ
الذىف فيك استحالة أك محاؿ كىك مما ليس يقع لمعرب في جية مف جيات الشعر أصبلن كانما
 -1ياسين النصير ،المساحة المختفية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،3885 ،3ص.11-11
 -2عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،ص.21
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كاف فعؿ اليكنانييف في ما يختمفكف مف أشياء يػػبنكف عمييا تخايميـ الشعرية كيجعمكنيا جيات
ألقاربيـ كيجعمكف تمؾ األشياء التي لـ تقع في الكجكد كأمثمة لما كقع فيو كيػػبنكف عمى ذلؾ
قصصان مخترعة عمى نحك ما تحدث بو العجائز الصبياف في أسمارىـ مف األمكر التي يمتػنع
كقكع مثميا»(.)1
كنجػػد أف ىذا مػف المكاقػػؼ الثابػػتة في التػراث في صكرتو األدبيػة المنطكية عمى الجانب
الخاص كىك« ما بو تتحقؽ المحاكاة في النظرية األرسطية في الشعر التراجيدم أم تأليؼ حكاية
أشخاصيا فاعمكف كافرادىا بمف ىك جنسيا نحك ما يأتيو العجائز كالصبياف سم ار أك خرافة أك
حاكية محصميا أباطيؿ كأكىاـ ككظيفتيا تسمية كامتاع»

( )2بؿ إف المحاكاة ترد عند "حازـ القرطاجني"( )3ك"ابف

سيناء" مرادفة لمصدؽ اإلشار ٌم « ،فميس إذف لمخطاب شع انر كاف أك نث انر أف يخرؽ سنف المغة كنظاـ
المكجكد بؿ ينبغي لو أف يظؿ مشدكدان إلى الكاقع فبل يفعؿ فيو إال بمقدار في إطار حركة تنزع
إلى شيء كىي مقيدة بمقتضيات العقؿ حتى ال يككف الكبلـ فتنة أك سح نار بو يتحكؿ المعقكؿ
ىكاما كألغا انز كأحاجي أك بو يتكسر طكؽ االستعماؿ كما ىك شأف الحكاية تشكيبلن أدبيان »(.)4
كما أف معاجـ المغة العربية قد جمعت بيف الصيغة المجردة (حكى) كالصيغة المزيدة
(حاكى) عمى أنيما بمعنى كاحد« كعمى أف داللة (حاكى) إنما ىي عمى الثبلثي المجرد فيما
فعبلف يتعاكضاف كعمى أف المعنى المعجمي لمفعميف إنما ىك عمى المشابية بمعنى عقد المكازنة
كالمقارنة بيف شيئيف لجامع بينيما فيما ال يتماىياف كانما ىما ىكية كغيرية في إطار كجكد
أفبل يككف ىذا الذم استخمصناه ما يؤكد أف مفيكـ المحاكاة في التصكر العربي اإلسبلمي

 -1المرجع السابق ،ص.21
 -2المرجع نفسو ،ص.21
 -3حازـ القرجاني ،منهج البلغاء ،تقديم محمد الحبيب بن الخوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،ط ،3893 ،3ص.91
 -4عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية،ص .29
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الفمسفي منو كالنقدم كاف أقرب إلى تصكر أفبلطكف كال سيما في السفسطائي منو إلى تصكر
المعمـ األكؿ كاف لخصكه أك شرحكه ؟»(.)1
كنجد نسبنا خفيان بيف الشبو كالحاكية ،كذلؾ أف التشبو إذا فات البياف الذم ال يحتاج فيو
إلى تأكيؿ كاف الشبو مف حيث ىكػ كما يقكؿ":عبد القاىر الجرجاني" « نظير الحجاب فيما يدرؾ
بالعقكؿ ألنيا تمنع القمب رؤية ما ىي شبية فييا كما يمنع الحاجب العيف أف ترل ما ىك مف
كرائو كلذلؾ تكصؼ الشبية بأنيا اعترضت دكف الذم يركـ القمب إدراكو كيصرؼ فكره لمكصكؿ
إليو مف صحة حكـ أك فساده فإذا ارتفعت الشبية كحصؿ العمـ بمعنى الكبلـ الذم ىك الحجة
عمى صحة ما أدل مف الحكـ قيؿ :ىذا ظاىر كالشمس »(.)2
كما أف إخراج المغة في ال ٌشبية المقصكدة غير مخرج العادة « باستعاب الشيء كالفعؿ في
سامتو بمعاكدة صياغتو كتغيير مبلمح ىكيتو يتخطى ىنا الظاىر المرئي بؿ ينتيكو بما يستحدتو
مف حجاب بيف الداؿ كالمدلكؿ فيخترؽ المعنى بكسكؼ الشمس أك بما يداخمو مف غمكض أك
تعمية أك تمبي أك إشكاؿ»( «.)3كليس مف محدث ليذا الكسكؼ المكلد لكسكؼ المعنى في تصكر
الجرجاني النقدم إال التخييؿ باعتباره

ذلؾ التعامؿ المغكم المخصكص مع المرئيات

كالمحسكسات كالطباع جكىر المحاكاة التشبييية كقد قيدىا الفبلسفة كالنقاد بمقتضيات العقؿ
الخالص بما يستحدثو مف اختراعات ممتعة كما يدعيو مف دعاكل ال طريؽ إلى تحصيميا
كتحقيقيا كما يقكلو مف أقكاؿ فعميا فعؿ السحر الذم تنخدع لو النفس فترييا ما ال ترل »(.)4
كىناؾ إضافة نكعية تفرد بيا "الزبيدم" في (تػػاج العركس) في إطار المدكنة المعجمية
المعتمدة كىي قكلو «:كالحكػكم بالتحريؾ نكادر عامية »( )5كالممفت لبلنتباه في ىذا التعريؼ عدة
 -1المرجع نفسو ،ص.29
 -2عبد القاىر الجرجاني ،أسرار البالغة ،دار المعرفة للطباعة كالنشر ،بيركت ،3819 ،ص.11
 -3عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،ص.28
 -4المرجع نفسو ،ص.10
 -5حمد بن محمد بن عبد الرزاؽ المرتضى الزبيدم ،اج العركس من جواىر القاموس ،طبعة الكويت ،مادة ( حكى).
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أمكر ليا صمة بالمصطمح كباألدب في إطار بنية اجتماعية معرفية محددة «،كأكؿ ما يسترعي
االنتباه ما استحدثو المعجمي العربي مف نحت اصطبلحي لـ نجد لو حضك انر في ما عداه كمرجع
ذلؾ في اعتقادنا ،ىك عدـ انتساب المفظ في األصؿ إلى(خاصة) األدب كأدب (الخاصة) كانما
ىك مف أكصاؼ (العامة) كجكدنا اجتماعيان وطرٌقة فً القول تواصالً وإنجازاً ،ولٌس ٌعنٌنا
النظر فً تارٌخٌة مصطمحي(الخاصة) و(العامة) وفً بنٌة الخطاب الثقافً العربً القدٌم
وإنما ٌعنٌنا تناوله باعتباره عالمة أدبٌة تحٌل على وضع لغوي ومنزلة انتماء اجتماعً
»(.)1
إف الخاصة مف المجتمع في مجاؿ األدب يتميزكف باستعماؿ المغة في فصاحتيا كببلغتيا
يتكرر في المؤلفات القديمة قكامو المماثمة بيف العقؿ أك القمب
كنقائيا ،كيتحدكف في استدالؿ كاحد ٌ
كبيف الخاصة ،أما العامة فمكضكع احتقار أصيؿ كأنيـ نظير الجيؿ كالحمؽ الفتقارىـ إلى سِ ْن ِخ
العقل* كعميو يمكننا أف نتساءؿ ىؿ نحف بإزاء « مفارقة المسمؾ الذم سمكنا بحثا في الحقكؿ
المعنكية(الحكاية) كسعينا إلى إدراؾ ما ىك فييا مف األدب أك قد يككف بقرابة النسب فتفاجئنا خاتمة
المطاؼ بأننا نقف على أرض غٌر أرض األدب كحدكد النص بالمفيكـ الذم أجرتو نظرية
األدب القديمة؟ كىؿ يعني ذلؾ أف (الحكاية) مف حيث ىي فعؿ(أتباع) كصناعة(أجساد ببل
رؤكس كأشباح ببل أركاح ببل قمكب)

()2

قد ظمت في تاريخ األدب العربي فاقدة لسند أنطكلكجي

قياسا لػ(أحسف القصص) الكائف بمككف الكينكنة كالسند؟ كقد يككف الكجكد عمى أرض غريبة مكقفنا
مبلئمان لمتعرؼ كاإلدراؾ ،كقد يكلد ىذا المكقؼ الكجكدم مكقفان معرفيان كقد يفضي ىذا المكقؼ
المعرفي إلى مكقؼ أخبلقي أك جمالي »(.)3

 -1عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،ص.11
*ً -س ٍن ًخ العقل :كىو في التصور العربي اإلسالمي المانع من أفعاؿ السوء المؤدية إلى التردم ،كيتواتر في المصنفات العربية القديمة أف
الفرؽ بين الخاصة كالعامة إنما ىو فرؽ بين العقل ك الحمق .ينظر على سبيل المثاؿ ما يذكره أبو حياف التوحيدم في مناظرة أبي ىذيل:
اإلمتاع كالمؤانسة ج ،IIص.80
 -2الطرطوشي ،سراج الملوؾ ،دط ،دار اإلسكندرية ،3398 ،ص.383
 -3عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية،ص .15
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إف القكؿ بأف(الحكاية) منظك نار إلييا مف زاكية االنتماء االجتماعي الذم حدده ليا "الزبيدم"
اختراع كابداع « قكؿ امتناعي عياره المخياؿ .كقد نككف أفضنا القكؿ إذ اخترنا الدخكؿ في
متشعب المسالؾ كمنعرجاتيا عمى قطع مستقيـ الطريؽ كاختصاره ،كليس ذلؾ مف قبمنا ميبلن إلى
اإلسياب الذم قد ال يتحممو استنطاؽ الحقكؿ الداللية لمفظة(حكاية) أك رغبة في احتضاف الكمي
كاإلحاطة بو ،كانما أردنا كضع الحكاية مكضع سؤاؿ كمحؿ اختبار لمكقكؼ عمى ما يبدك أس ار انر
منطكية في ما ارتأينا أف أصحاب المعاجـ قد عمدكا إلى اختزالو اخت ازالن .كربما كاف ذلؾ إلكراىات
مخصكصة إف لـ تكف مما تقتضيو محددات الكجكد االجتماعي عمى أرض الكبلـ فيي مما
يقتضيو األدب حدان ككظيفة»(.)1
كيتبيف مف المعاني التي أكردناىا أف الحكاية :كما يراىا "عبد ا﵀ تاج" ىي ىمس الجنكف
أك رجس مف عمؿ الثقافة غير العالمة متسرب عف النظرية األدبية الرصينة فيي الجزء المنبكذ
المقصى كقد أجممت المعاجـ العربية دالالت لمحكاية يمكف حصرىا في أربعة:
ي
ال مقتربنا مف المثاؿ أك« النسج عمى
الداللة عمى الفعؿ سمككنا أك قك ن
لقد انطمقت الحكاية مف ٌ
منكاؿ ابف فارس ،كىذا المعنى األساسي كىك القاعدة التي درجت عمييا الثقافة العربية اإلسبلمية
منذ بداياتيا .كأما الثانية فممجرجاني ك الكفكم فيي أف الحكاية نسخ محكـ التكثيؽ كأنو طبؽ
األصؿ ،كأما الثالثة فبلبف منظكر كمدارىا عمى أف الحكاية مف المحاكاة بما ىي تشبيو بالمعنى
الذم أجراه الببلغيكف ليذا المصطمح اقترابان مف أفبلطكف كابتعادان عف أرسطك .كأما الرابعة فالرككف
السرد في
بي القديـ فيي التي ٌ
إلى ىامش األدب بالمعنى الذم أجراه ٌ
تشد الحكاية إلى ٌ
فف ٌ
الحد العر ٌ
العامة بما يعنيو ذلؾ مف خركج عمى المثاؿ كمف خرؽ لقكاعد التٌكثيؽ المطابؽ األصؿ كمف
ثقافة ٌ

 -1المرجع نفسو ،ص.12
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بلػ عمى
الج يمكح القائـ ػ أص ن
تكسير لطكؽ المراجع كاألصكؿ...لرككب ٌ
مطية الخياؿ االستعارم ى
العقمي بيف األشياء كالمجسد في أحاديث المٌيك كاألباطيؿ »(.)1
ضرب مف مبدًإ التناسب
ٌ
)0

مفيػكـ الحكاية اصطالحان:

عمى الرغـ مف ارتباط الحكاية الشعبية بالكاقع االجتماعي كالنفسي كحتى التاريخي
لئلنساف الشعبي البسيط ،إالٌ أنيا لـ تػنؿ حقٌيا مف الدراسة كالبحث كالتنقيب ،كحتى الدراسات
السطحية ،كىدفيا ىك عرض المادة فقط .ك قد
تمت كانت نادرة كتتصؼ بالعمكمية ك ٌ
التي ٌ

متأخر عمى الصعيديف العالمي كالعربي يؤكد عمى مدل أىمية دراسة الحكايات
مفيكـ
ظير
ه
ه
الشعبية في تاريخ الشعكب كاألمـ .إذ يرل األستاذ الدكتكر عبد الحميد يكنس« أف مصطمح
السرد بالشعبية
الحكاية الشعبية جديد بالنسبة لؤلدب العربي كاآلداب العالمية ،ألف كصؼ ٌ
جاء استجابة مباشرة لئلحساس بالحاجة إلى التمييز بيف إطار قصصي أدبي يتٌسـ بالحرية
كالمركنة كمسايرة العقكؿ كاألمزجة كالمكاقؼ»(.)2

كلقد كاف لأللمانييف يد السبؽ في ىذا المجاؿ حيث ظيرت اإلرىاصات األكلى لدراسة
الحكاية الشعبية مع مطمع ؽ 09.مع األخكيف":جريـ  «"Grimالمٌذيف قاما بجمع العديد مف

الحكايات الشعبية األلمانية بغية إبراز مدل أصالة العرؽ الجرماني كعراقة ثقافتو كغناء
تراثو ،كجماؿ كببلغة لغتو مف خبلؿ حكاياتو الشعبية حيث ال تزاؿ كتابتيا حكايات الجنيات

يعتد بو حتى اليكـ حيث اعتب ار ىذاف األخكاف
لؤلطفاؿ كفي البيكت سنة 0800مرجعان ٌ
الحكايات بقايا أساطير ،كليس مف الممكف فيميا إالٌ مف خبلؿ التفسير الصحيح ليذه

األساطير في مصادرىا األصمية »( ،)3كيتفؽ معيما في الرأم العديد مف العمماء ،ذلؾ أف

كبلن مف األسطكرة كالحكاية ككذلؾ الحكاية الخرافية يكجد بينيا تداخؿ كبير كتصعب التفرقة

بينيا ،لكنيا في حقيقة األمر كؿ جنس مستقؿ بذاتو ،لذلؾ كجب إزالة االلتباس الحاصؿ

كتحديد مفيكـ األسطكرة عمى اعتبار أف البحث في أصكليا ىك بحث في البدايات كالغايات
التي شغمت اإلنساف منذ القديـ ،كذلؾ لفيـ ككشؼ حقيقة العالـ كالحياة كاماطة المٌػثاـ عف
 -1عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،ص.11-12
 -2عبد الحميد يونس ،الحكاية الشعبية ،مجلٌة الفنوف الشعبية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،العدد  ،3880 ،13/ 10ص.10
 -3فوزم العنتيل ،بين الفولكلور كالثقافة الشعبية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط ،3819 ،ص.31
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الغمكض الذم يكتنؼ الظكاىر الطبيعية المحيطة بو كالكجكد الذم يعيشو ،فالبعض يرل أف
تتفػرع عنو الحكاية الشعبية ،فبل يستطيع باحث أف
« األسطكرة ىي المنبع أك األصؿ الذم ٌ
يدرس الحكاية الشعبية دكف أف يعالج األسطكرة »( ،)1إذف فاألسطكرة بيذا المعنى أصؿ
كالحكاية فرع منيا.
أما الباحث "غراء حسيف مينا" فترل أف الحكاية الشعبية شكؿ سردم شعبي شفكم
عالمي يعرب عف ثقافة المجتمع كمعتقداتو ،فيي« إذف العنصر القكلي في ثقافة اإلنساف ٌأيان
التأمبلت ً
الحسية ،كبقايا الخبرات
كاف مكطنو تمثؿ بقايا المعتقدات الشعبية ،كبقايا
ُّ
الكجدانية»(.)2

كتركز "غػراء" عمى صفة الشفكية عمى اعتبارىا الصفة األساسية لمثقافة الشعبية التي
تحمميا الحكاية الشعبية ،كمف ثمة فيي تنبو عمى جدارة كأحقية الحكايات الشعبية في
الكشؼ عف تداخبلت المجتمعات اإلنسانية عف طريؽ منيج المقارنة فالحكاية الشعبية «

ىي العنصر األساسي في التعبير الشفيي لثقافة ما ،كىي تقدـ عددان مف الصفات التي ترتبط
بييكؿ المجتمع الذم تعيش فيو فترة معينة مف حياتو ،كليذا فيي جديرة باىتماـ كؿ مف يشتغؿ
باألدب المقارف»(.)3

بل إبداعينا فرديػ ػان إال أنيا ممؾ
كما أنيا تؤكػ ػػد عمى شعبيػ ػػة الحكايػػات ،ألنيا كاف كانت عم ن
لممجت ػمػػع الػػذم يتبنػػاىػ ػػا كيتمبسػ ػػيا كيتداكليػػا مقػ ػ انر بعمػػكميت ػيػػا كشمكليت ػيػػا ،فاألدب الشعبػػي الشفػ ػػاىي
«بصفة عامة ،كالحكاية الشعبية بصفة خاصة ما ىي إال عمؿ إنساني عاـ شعبي ،فردم .عمؿ
يشعر بو الجميع كيفيمو الجميع ،فيك إنتاج تمقائي لشعب ما .عم هؿ مجيك يؿ المؤلؼ فيك إنتاج
لشخص أك اثنيف ،كلكف سرعاف ما تتناكلو الجماعة لتعدده تممكو ،كتضيؼ إليو أك تحذؼ منو،
فيي تنتقؿ مف رواك إلى آخر ،فيضيؼ األكؿ بعض التفاصيؿ كيحذؼ اآلخر البعض ،أك يدمجيا
مع تفاصيؿ أخرل

()4
» .

 -1عبد الحميد يونس ،الحكاية الشعبية ،مجلٌة الفنوف الشعبية ،عدد ،32ص.10
 -2غراء حسين مهنا ،أدب الحكاية الشعبية ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،لونجماف ،3881 ،ص.03
 -3المرجع نفسو ،ص.05
 -4المرجع السابق  ،ص.05
192

القسم االثانـً  :الفصـل األول ـــــــــ اإلطـــــار الزمـــــانً والمكــــانً ــــــــــ
كتكمف شعبية الحكاية في ركاجيا كذلؾ لسبب بسيط ىك سيكلة فيميا مف طرؼ
الجميع فبل يمكف أف تتحقؽ ىاتو الصفة (الشعبية) إال بالركاج بيف العامة كالخاصة ،لذا فإف
« أسمكب الحكاية يجب أف يككف بسيطان ،سيبلن يفيمو الجميع»( )1ليحقؽ غاية الجميع.
كيؤكد الباحث "ياسيف النصير" عمى عالمية الحكايات الشعبية مع إق ارره بخصكصية
الطابع الثقافي لكؿ مجتمع فيقكؿ « :كحكاياتنا الشعبية ،القديمة منيا كالحديثة جزء مف حكايات
العالـ ،كىي بالضركرة أصبحت حاجة فكرية كثقافية استكعبيا العقؿ اإلنساني عبر التاريخ
كصيرىا إلى أداة لفيـ العالـ ،كسر بقائيا كديمكمتيا ليس إال جانبان مف حاجتنا المستمرة ليا ،كلذلؾ
فيي كغيرىا تخضع لتفسي ارت عديدة ،كتصمح ليا معظـ المناىج النقدية ،كيستطيع الدارس أف
أم مف المناىج شريطة أف ال ينسى نكعية الحاجات اإلنسانية التي كظفت الحكايات
يطبؽ ٌ

الشعبية عندنا ليا»

(.)2

كما أنو يشير إلى ما تحممو الحكايات الشعبية مف« السمات االجتماعية التي تجعؿ مف
الحكاية عاكسة كحاممة لمراحؿ تطكر المجتمعات فالحكاية ميما كاف نكعيا تصكر المصير
الجماعي لمناس حتى كلك كاف بطميا مفردان كلغتيا محمية ضيقة ،كأىدافيا فردية»

( ،)3فعمى الرغـ مف

تصكر المصير الجماعي لمناس كمجتمعات كليس
طابع الحكي الفردم في الحكايات الشعبية إال أنيا ال تنفؾ عف
ٌ

كأفراد «.كلعؿ

المبلحظة األساس التي تككف المدخؿ ،ىي أف معظـ الحكايات حممت ركح المبالغة ،كالمبالغة
سمة شعبية تفرضيا طبيعة القص نفسو ،فالمخيمة الشعبية بما تمتمكو مف تراث مممكس في
البطكلة كالمغامرة كالشجاعة كاإلثارة أسبغت عمى الصفات البشرية سمات الخرافة كالسحر ،فدفعت
البطؿ ألف يحقؽ في مغامراتو المثؿ األعمى لعامة الناس ،كىكذا نجد السحر كالخرافة ككؿ
المكركث الميثكلكجي بما فيو المبلحـ كالبطكالت تمعب دك انر فعاالن في رسـ مبلمح المبالغة،
 -1المرجع السابق  ،ص.12
 -2ياسين النصير ،المساحة المختفية (قراءات في الحكاية الشعبية) ،ص.08
 -3المرجع نفسو ،ص.30
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كصيغيا الشعبية»( ،)1ذلؾ ألنو بدكف المبالغات ال يمكف لمحكايات الشعبية أف تحقؽ اليدؼ
األساسي كاألسمى كىك التعكيض النفسي عف الفشؿ الفعمي لئلنساف المقيكر في الحياة
الطبيعية المعاشة .فالمبالغة سمة شعبية « تبلئـ الحكي عف الفقراء كالممكؾ معان كىي خصيصة
مف خصائص األسمكب ،خاصة ذلؾ الذم يجسد مكضكعان يجمع بيف السحر كالخرافة كالكقائع
الشعبية .كفي عمكـ الفيـ العاـ ليذه القصص فإنيا تمقى إقباالن مف قبؿ السامعيف ،ألف المبالغة
تصكر الغرائب كقد اجتمعت معان»

(.)2

فالحكايات الشعبية كاف كانت بجميع مبالغاتيا كخرافاتيا تي ىمىرير لؤلطفاؿ ليتسمكا بيا فيي في

حقيقة األمر ال تعدك أف تككف أحبلـ يقظة لمكبار أنفسيـ يتسمكف بيا ذلؾ« أف حمـ اليقظة ىك
المسيطر عمى معظـ الحكايات ،كما نعنيو بحمـ اليقظة ىك حمـ البطؿ في تحقيؽ أمنياتو،
كاالنتقاؿ مف الفقر إلى الغنى ،كمف الككخ إلى القصر ،كمف الظمـ إلى الحرية ،كمف العدـ إلى
الكجكد .كتكاد الحكايات كميا تتحرؾ في مثؿ ىذا الحمـ الذم يشكؿ في أبعاده طمكحات القاص
كالمستمع في فترة محدكدة »

(.)3

كما أننا نجد الحكايات الشعبية « تتحرؾ في معظميا بيف شكميف مف األشياء ،ىناؾ
األشياء القبيحة ،كاألشياء الجميمة ،كتربط القبح بالكاقع األساس قبؿ التغيير في حيف تربط الجماؿ
بالكاقع بعد التغيير»( )4كىذا ما يظير صكرة االنفراج المأمكؿ كالمنتظر لدل متعاطي الحكاية
الشعبية ،كبالتالي فيي عبارة عف جرعة دكاء فكرية ذات أبعاد نفسية ينتعش بيا البسطاء
كالعامة كالفقراء مف أىكاؿ ما يعانكنو في الحياة.

 -1المرجع السابق ،ص.31-31
 -2المرجع نفسو ،ص.35
 -3المرجع نفسو ،ص.32
 -4المرجع نفسو ،ص.32
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مقدسة يؤمف
أما الباحث "فراس
السكاح" فيرل أف « األسطكرة عبارة عف حكاية تقميدية ٌ
ٌ
أىؿ الثقافة التي أنتجتنيا بصدؽ ركايتيا إيمانان ال يتزعزع كيركف في مضمكنيا رسالة سرمدية

تبيف عف حقائؽ خالدة كتؤسس لصمة دائمة بيف العالـ الدنيكم
مكجيٌة لبني البشر ،فيي ٌ
كالعكالـ القدسية » ( .) 1كما أنيا تعد مف أىـ مظاىر الثقافة اإلنسانية ،كىي عبارة عف
خاصة
معينة،
مجمكعة مف
يفسركف مف خبلليا قضايا ٌ
ٌ
التصكرات تصكغيا مجمكعة بشرية ٌ
ٌ
التصكرات في قالب سردم حكائي ،فيي « تنتمي
تمؾ المرتبطة بالككف كالكجكد .كتككف ىذه
ٌ
تفسر بمنطؽ
ألشكاؿ الحضارة القديمة كترجع إلى مرحمة سابقة عف العمـ كالفمسفة ،فيي ٌ
العقؿ البدائي ظكاىر الككف كالطبيعة كاإلنساف»(.)2

كما أنيا أقدـ مصدر لجميع المعارؼ اإلنسانية ،كترتبط دائما بػبداية الناس قبؿ أف

السحر كالفمسفة كضرب مف ضركب المعرفة؛ فيي الديف األكؿ لإلنساف ،إذ ىي
يمارسكا ٌ
بالنسبة إليو « :معتقد راسخ الكفر بو يعني فقداف الفرد لكؿ القيـ التي ت ٌشده إلى جماعتو
كثقافتو كفقداف المعنى في الحياة»(.)3

كعميو نقكؿ إف األسطكرة حكاية تعيش في تقاليد األمـ مرتبطة بقناعة دينية كايماف
تدنس كتفقد ىالة القداسة التي خمعيا
يقيني مطمؽ بالنسبة إلى منتجيا كمستيمكيا ،كعندما ٌ
فتتصدر
يتجر عمييا الناس ،فتنزؿ مف برجيا العاجي كتعيش بينيـ
ٌأ
حكليا المجتمع،
ٌ

تجمعاتيـ كتككف أمي ػرة سيراتيـ كليػػالييـ كتتحػػكؿ إلى حكاية شعبية عادية ،فالفػػرؽ إذف بيػػف
ٌ
الجنسيف (الحكاية الشعبية كاألسطكرة) يكمف في القداسة أك االعتقاد الديني ،مف حيث
المضمكف كفي كجكد اآللية عمى مستكل الشخكص.
كما تكجد صمة كثيقة بيف الحكاية الشعبية كاألسطػكرة فاألكلى عبارة عف « حكاية

أف أبطاليا الرئيسػييف ىـ مف البشر أك الجف كال دكر
بطكلية مميئة بالمبالغات كالخكارؽ ،إالٌ ٌ
()4
مجردة لبمكغ ىدؼ أخبلقي أك
ة
ر
فك
تكضيح
غايتيا
خيالية
قصة
«
ا
أيض
كىي
لآللية ىنا»
ن
ٌ
عدمو»(.)5

السواح ،األسطورة ك المعنى ،دار عالء الدين للنشر – دمشق ،ط ،3001 ،03ص.52
 -1فراس ٌ
السواح ،مغامرة العقل األكلى ،دار عالء الدين للنشر – دمشق ،ط ،3001 ،03ص.23
 -2فراس ٌ
 -3المرجع نفسو ،ص.33
 -4المرجع نفسو ،ص .30
 -5عبد المالك مرتاض ،الميثولوجيا عند العرب ،الدار التونسية للنشر ،3892 ،ص.13
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كيؤكد عدد مف الباحثيف عمى أف الحكايات الخرافية كاألساطير مف أقرب األقرباء

لمحكاية الشعبية كما ع ٌػد الكثير منيـ األسطكرة كالحكاية الخرافية مصطمحيف مترادفيف،
خاصة إذا اعتبرنا كبلن منيما إخراجان مكضكعيان لنزعات خفية ،السيما إذا عممنا أف الحكاية
ٌ
تعرؼ عمى ٌأنيا « بقايا أساطير
الخرافية مككف ىاـ مف مككنات األدب الشفاىي ،إذ كثي انر ما ٌ
مكغمة في القدـ ،ككاف نتيجة ليذا البحث أف أخمط الباحثكف بيف األسطكرة كالخكافة كمالكا

تتحكؿ في الحكايات الخرافية إلى
إلى االعتقاد بأف اآللية التي تظير في األساطير عادة ما ٌ
مجمكعة مف الكيانات األرضية »(.)1
كنبلحظ أف ىذا التعريؼ ىك تقريبان نفسو الذم اصطمح عميو بعض العمماء عمى مفيكـ

خاصة األخكيف "جريـ" .كىكذا نبلحظ أف التداخؿ كبير كال ٌشبو شديد بيف
الحكاية الشعبية
ٌ
ىذه األجناس كيصعب التفرقة بينيا ،لكف المؤ ٌكد أف كؿ جنس يأخذ مف الجنس اآلخر بقدر

كتحدث بينيا تداخبلت مع احتفاظ كؿ جنس بخصائصو التي تميزه عف اآلخر .كفي حالة ما
إذا فقد جنس منيا ىذه الخصكصية تماىى في الجنس األقرب إليو .فكمما احتفظت األسطكرة

أما إذا فقدت ىذه
بطابعيا الديني القداسي اليقيني بالنسبة لراكييا كالمركم لو بقيت كذلؾ ٌ
الجف كالبشر كالعفاريت كالغيبلف تدخؿ عالـ الحكاية الخرافية.
القداسة كأصبح أبطاليا مف ٌ

كاذا كانت أكثر ارتباطا بالكاقع الحياتي لئلنساف كتعالج مكضكعات اجتماعية تنزؿ إلى ساحة
الكاقع كانت ىي الحكاية الشعبية .كيرل "فريديرش فكف ديراليف" أف« الحكايات الشعبية
الحسية كبقايا
تأمبلت الشعب
ٌ
بأسرىا كمثميا الحكاية الخرافية كاألساطير ىي بكؿ تأكيد بقايا ٌ
قكاه كخبراتو ،حينما كاف اإلنساف يحمـ ألنو لـ يكف يعرؼ كحينما كاف يؤثر فيما حكلو يركح
ساذجة غير منقسمة عمى نفسيا»

()2

بل مف األسطكرة كالحكاية الخرافية كالحكاية الشعبية نسيج أدبي
كعميو نقكؿ إف ك ن

تتشابؾ خيكطة بعضيا ببعض ،كتعتمد كمٌيا عمى مبدأ الحكي ،كعمى الرغـ مف ىذا االفتراؽ

النكعي بينيا فيي تمتقي عند آلية الحكي التي تطبع سردية ىذه األجناس المتشابكة فيما

بينيا.

 -1أحمد كماؿ زكي ،األساطير دراسة حضارية مقارنة ،دار العودة  ،بيركت ط ،3818 ،3ص.51
 -2فريد بربش فوف ديرالين ،الحكاية الخرافية ،تر :نبيلة إبراىيم ،تر :نبيلة إبراىيم كعزالدين اسماعيل ،دار غريب للطباعة كالنشر ،بيركت،
ط ،3880 ،05ص.11
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كقد انبرل العديد مف العمماء في ىذا الصدد إلعطاء تعريؼ يركنو مناسبان انطبلقا مف

كجية نظرىـ الخاصة أك مف اختصاصيـ ،فكؿ عالـ يركز في تعريفو عمى جكانب معينة
ميمبلن جكانب أخرل كسنحاكؿ أف نجد نظرة تكفيقية بيف المفاىيـ المختمفة.

قصة ينسجيا الخياؿ الشعبي
عرفت الحكاية الشعبية عمى أنيا« ٌ
فالباحثة نبيمة إبراىيـ ٌ
القصة يستمتع الشعب بركاتيا كاالستماع إلييا إلى درجة أنو
أف ىذه
حكؿ حدث ميـ ،ك ٌ
ٌ

يستقبميا جيبلن بعد جيؿ عف طريؽ الركاية الشفيية» ( .) 1فمقد رٌكزت الباحثة عمى بعض

خصائص الحكاية الشعبية كالخياؿ كالركاية الشفيية كاالنتقاؿ كالتسمية كىي جزء مف كؿ،
كأىممت جكانب أخرل ذات قيمة كبيرة كالجانب العجائبي كالسحرم كالبلمنطقي كغيرىا.
أما الباحث "مصطفى الشاذلي" فيرل أنيٌا« عبارة عف حكاية خيالية تستمد نفسيا مف
المخزكف الثقافي لممجمكعة التي تنبع منيا كلذلؾ نجدىا تنػقؿ عقائد ىذه المجمكعة كمكاقفيا

()2
أما ىذا الباحث فيك يرٌكز عمى الخياؿ أيضا كيضيؼ لممفيكـ العراقة كالقدـ مع
كقيميا» ٌ .
ربطيا بالجانب االجتماعي الذم تنبع منو المكاقؼ كالقيـ االجتماعية ،كىذا أيضا تعريؼ

ميمة تتٌسـ بيا الحكاية الشعبية ،كاألبعاد
يعتريو النقص ،ألنو أىمؿ بدكره جكانب أخرل ٌ
النفسية كالبيئية كالتصكيرية كالكاقية كعراقة الحكايات الشعبية كغيرىا مف السمات التي تبلزـ
الحكايات الشعبية.
فتعرفيا كما يمي «:الحكايات الشعبية ىي حكايات خرافية
أما المكسكعة العربية العالمية ٌ
ٌ
حكؿ الحيكانات أك اإلنساف ،ال تحدد معظـ تمؾ الحكايات زمانا كمكانا لحدكث ما تصفو

معينة »(.)3
غير أنيا تبدأ أك تنتيي بطريقة ٌ
كلقد جعمت المكسكعة العربية العالمية الحكاية الشعبية كالخرافية شيئان كاحدان كىذا ألف
سمة الخرافية لصيقة بالحكاية الشعبية عمكمان.

 -1نبيلة إبراىيم ،أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي ،دار نهضة مصر للطبع كالنشر ،القاىرة ،دط ،دت ،ص.11
المتوسط  ،تر :عبد الرزاؽ الحليوم ،الدار التونسية للنشر ،تونس،3828 ،
القصة الشعبية في محيط البحر األبيض
 -2مصطفى الشاذليٌ ،
ٌ
ص.11
 -3الموسوعة العربية العالمية ،مؤسسة أعماؿ الموسوعة لنشر ك التوزيع  ،الرياض ،ط ،3882 ،03ص.331
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القصة الشعبية مرادفة لؤلدب الشعبي فيي
أما الباحثة "ركزيف ليمى قريش" فترل أف «
ٌ
تتنكع كفقان ألىداؼ ثبلثة بكجو عاـ ،كىي تمجيد أفعاؿ األجداد ،كالتداكؿ الفني لؤلساطير
ٌ
القديمة ،كالتسجيؿ الكاقعي ألحداث الحياة اليكمية كما إلى ذلؾ»

(.)1

القصة
لقد جعمت الباحثة
ٌ

كلكنيا شكؿ مف أشكالو أم جزء منو فقط ،كاألدب الشعبي
الشعبية مرادفة لؤلدب الشعبي ٌ
يتػٌسع ألجناس أدبية غيرىا كما أف الباحثة تتفٌؽ مع غيرىا مف الباحثيف في األىداؼ التي
ثـ التداكؿ
سطٌرتيا ليا كتمجيد أفعاؿ األجداد أم التأكيد عمى خصيصة العراقة كاألصالةٌ ،
الفني لؤلساطير القديمة ،أم جعمت األساطير نكع مف أنكاع الحكاية الشعبية أك مصد انر ليا

كتصكير كاقع الحياة اليكمية إشارة لمكظيفة االجتماعية لمحكاية ،حيث كفقت فيما ذىبت إليو،

قصرت في جكانب أخرل أىميا أنيا ركزت عمى تسجيؿ الكاقع كأىممت ركح الحكايات
لكنيا ٌ
الشعبية الممتزجة بالخياؿ كالرمكز كالمبالغات كالمفارقات الغريبة كالعجيبة ككميا ذات أىمية
كبرل في السرد الحكائي الشعبي.
أما الباحث "طالؿ حرب"« فيرل أف حد الحكاية الشعبية عمى كجو اإلجماؿ ترٌكز عمى

حدث أك عمى بطؿ كقد يككف ىذا الحدث اجتماعيان أك سياسيان أك نفسيان ،كقد يككف البطؿ

طفبلن صغي انر أك فتى يافعان أك بطبلن شعبيان قكميان تاريخيان ،كلكف ميما كاف الحدث ،كميما كاف
تصكر صراعان كبي انر بيف
عمر البطؿ فإف الشيء األساسي الذم نبلحظو ىك أف الحكاية
ٌ
الخير كالشر»(.)2
كىذا المفيكـ أم الصراع بيف (الخير كالشر) ىك المكضكع الشامؿ لمحكاية الشعبية،
اء أكاف ىذا الحدث اجتماعيان أـ سياسيان أك نفسيان أك
حيث نجدىا ترٌكز عمى حدث معيف كسك ن
عمى البطكلة كالصراع األزلي القائـ بيف (الخير كالشر) ،ك لكف رغـ ذلؾ يبقى ىناؾ قصكر
فإف أبسط تعريؼ لمحكاية
كحرماف في الحكاية الشعبية مف جكانب أخرل ميمػٌة .كميما يكف ٌ
الشعبية ىك أنػٌيا لكف مف ألكاف األدب الشعبي التعميمي .كىي ذات طابع بطكلي تركم سير
اآلباء كاألجداد كتحاكؿ مف خبلؿ تصكيرىا لمجانب المثالي رسـ معالـ البطكلة ،المتمثمة في

الكرـ كالشجاعة كنصرة الضعيؼ...الخ ،كتحكيـ العقؿ لدل عظائـ األمكر .كتخرج عف
 -1ركزلين ليلى قريش ،القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي  ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،3001 ،ص.52
 -2طالؿ حرب ،أكليٌة النص ،المؤسسة الجامعية للدراسات نظرات في النقد كالقصة كاألسطورة كاألدب الشعبي ،المؤسسة الجامعية للنشر
كالتوزيع ،ط ،3888 ،03ص.19
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إطارىا العادم المألكؼ في الحكايات ذات الطابع الترفييي لتتناكؿ ًسىي ىر األبطاؿ كىـ
يصارعكف الطغاة كالجبابرة مف أجؿ عكدة األمكر إلى نصابيا كعكدة الحؽ إلى أىمو كتتػناكؿ
أيضان سير األمراء كالحػ ٌكاـ كىك يفرضكف األمف كاالستق ارر في مجتمعاتيـ كعشائرىـ .كسمتيا
الدائمة ىي تفكؽ البسطاء كالضعفاء كالمقيكريف بفعؿ قكل خفية تقمب المكازيف مف الحاؿ

السيئ إلى الحسف ،إما بالتحرر مف الظمـ أك الزكاج باألمير أك األميرة أك الضفر و
بكنز ثميف
أك أداة سحرية أك...الخ.

كما تتناكؿ مكاقؼ األشخاص مف القضايا التي تعترض ليـ ككيؼ استطاعكا مجابيتيا
بحكمة كأناة ،فتغمٌبكا عمى كؿ ما عرض ليـ .كتخرج عف اإلطار البطكلي إلى اإلطار

االجتماعي ،فتتناكؿ الصراع الطٌبقي بيف األغنياء كالفقراء أك بيف الفقراء أنفسيـ ،كما

تتناكؿ صراع اإلنساف مع األرض كقكل الطبيعة المختمفة ،كمكاجية الجفاؼ كاألمطار
كالرعد كالبرؽ ...إلخ غير ذلؾ مف المكضكعات البيئية المؤثرة.

كىي أيضان تمؾ الحكايات التي ال يعرؼ في الغالب األعـ زمف حدكثيا فيغيب فييا

الزمف في الماضي السحيؽ كتتقاسـ بطكالتيا شخصيات كاقعية ،تمثؿ نماذج إنسانية يمكف
أف أىـ خصيصة في شخصياتيا ىي التحمي بالصبر كاستعماؿ
مبلقاتيا في أم مكاف ،إالٌ ٌ
العقؿ في صراعيا .كما أف لؤلدكات السحرية دك انر ميمان في بطكلة أبطاؿ الحكايات الشعبية.

عامة الناس
كالحكاية الشعبية الجزائرية مف أكثر األنكاع األدبية الشعبية شيكعان بيف ٌ
لما تتناكلو مف شؤكف الحياة اليكمية المختمفة كما يعرض ليـ متفرديف أك جماعات ،كالحكاية

استثناء ،فيي مكجكدة في كؿ مناطؽ
الشعبية بمنطقة كرقمة (منطقة البحث) ال تعتبر
ن
الجزائر كتعالج نفس اليمكـ اليكمية كالتطمٌعات المستقبمية مما جعؿ ىذه الحكايات تتشابو أك
تتكرر أك تختمؼ بحسب خصكصية كؿ منطقة.

كالحكاية الشعبية لمنطقة كرقمة ذات الطابع الصحراكم تضفي لمستيا المتميزة كما
نستشيد ذلؾ مف النصكص التي جمعتيا مف (كرقمة-تقرت-الحجيرة).
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شديد بسرد الحكايات الشعبية كالتي ال يزاؿ صداىا يعبؽ
ه
كقد كاف لسكاف المنطقة كلعه
كيفكو مكائدىـ كأسمارىـ الميمية ،فيتسمكف بيا محممينيا مآسييـ كأحزانيـ ،كمكًد ًعينيا أحبلميـ
كأمنياتيـ ،كما يستعيدكف بيا ذكرياتيـ الخكالي آخذيف منيا العبرة كالمكعظة الحسنة ،كفيما
مضى ػ قبؿ ثكرة اإلعبلـ كالفضائيات ػ كانت المؤنس األكؿ ليـ كالمميـ المتفرد الذم يغذم
عزيمة الشعب كيؤيده في كفاحو المرير كصمكده في كجو الظمـ كاالستعمار .كفي ىذا
الصدد يقكؿ "عبد اهلل الركيبي" «:كاف الشعب في أسماره كاجتماعاتو يمكذ بتراثو الشعبي
القكمي ،مف قصص البطكالت كالمبلحـ كاألساطير كالخرافات يستميـ منيا ركح البطكلة

كيعكض بو ما أفقدتو مف حياة كريمة أك يتسمٌى بو عف حرمانو،
العربية كالنضاؿ مف جية ٌ
ككاقعو الذم يعيش فيو تحت الضغط االستعمارم مف جية أخرل »(.)1
مكجة الفضائيات كاألفبلـ
فقد برزت قديمان إلى اليكـ تجاىد كي تجد ليا مكانان كسط ٌ
كالمسمسبلت كالعكلمة كعصر الحداثة حيث ال تزاؿ تمارس نفس دكرىا فتساند الشعب
كتخفٌؼ عنو ضغط الكاقع الحالي ،فتسبح بو بعيدان في عكالـ الماضي كتمنحو فسحة لؤلمؿ
ككعدان بالتفاؤؿ المرتقب.

 -1عبد اهلل الركيبي ،القصة القصيرة في الجزائر ،مجلة القبس ،الكويت ،العدد .08
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المبحــث الثــانً –  :ـــــــــــ

تصنٌـفــــات الحكـاٌــة الشعبٌــة

ـــــــــــــــــ

تصنيفات الحكاية الشعبية :
لقد سعى كثير مف الباحثيف كالدارسيف الغربييف كالعرب إلى إيجاد طريقة عممية ممنيجة

كمكحدة ً
تندريج تحتيا جميع الحكايات الشعبية ،فكانت ٌأكؿ محاكلة جػػادة ىي « تصنيؼ
ٌ
كسعو الباحث األمريكي المعاصر
أنتي-آرني( )Anti-Arneالباحث الفنمندم...كىذا التصنيؼ ٌ

سميث تكمسكف ( )Smith Thompsonكعرؼ فيما بعد بتصنيؼ آرف تكمسكف»(.)1

كقد كانت ىناؾ إرىاصات سابقة مثؿ تصنيؼ (فكندت  )Widtكتصنيؼ (فكلككؼ
 )Volkovكغيرىما ،كقد رٌكزت جميع ىذه الطرائؽ عمى المحتكل ال الشكؿ ،كاتٌصفت
بالسطحية كالعمكمية حيث ربطت نص الحكاية بالسياقات الخارجية كبحثت في أسباب
ٌ
عدة انتقادات لككنيا قاصرة عند التطبيؽ ،فاالعتماد عمى
إبداعو ككجكده ،كلكنيا القت ٌ
المكضكع غير و
كاؼ لتحديد األنماط ،فيناؾ بعض الحكايات ال تتكافر عمى عنصر كاحد،

محدد،
تتمحكر حكلو جميع األحداث مف البدء إلى الختاـ فتسيؿ عممية إدراجيا ضمف نمط ٌ
عدة عناصر متداخمة مع بعضيا البعض ،أم
أف البعض اآلخر
يتضمف ٌ
ىذا باإلضافة إلى ٌ
ٌ
عدة مكاضيع في آف كاحد كىذا كثير في الحكايات الشعبية،
قد تككف حكاية كاحدة تعالج ٌ

كأف تككف أحداثيا مرحة كاجتماعية ،كما قد تككف مطعمة بمعتقدات شعبية كقد يككف

أبطاليا مزيج مف الحيكاف كالج ٌف كالغيبلف كالبشر .فإلى أم نمط يمكف نسبتيا ؟.
لقد بقيت مشكمة التصنيؼ عالقة إلى أف ظير الباحث الركسي الشيير فالديمير بركب
 Vladimir Proppسنة  0908بكتابو مكرفكلكجيا الحكاية الخرافية الذم قاـ بمعارضة
التصنيفات السابقة كاعتبرىا محاكالت غير صائبة ،ألنيا اعتمدت عمى المكضكعات
الخارجية كأىممت البنية الداخمية لمحكاية كرٌكزت عمى المرجعيات الخارجية كالمكتيفات

المتغيرة .كعميو قاـ بتخميص الحكاية مف السياقات الخارجية كجعؿ فضاء النص الحكائي
ٌ
قدـ قانكنا لمتصنيؼ استخمصو مف البنية الداخمية يعتمد أساسان
بنية متغمٌقة عمى ذاتيا .كقد ٌ
مفصبلن ،عمد فيو إلى تفتيتيا
عمى خصائصيا البنكية ،حيث قاـ بكصؼ الحكاية كصفان دقيقان
ٌ
 -1نبيلة إبراىيم ،قصصنا الشعبي من الركمانسية للواقعية ،دار العودة ،بيركت ،د.ط ،ص.52
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إلى كحداتيا الصغرل بما أسماه الكظائؼ ػ كىي العناصر الثابتة في الحكاية كالمتكررة في
الحكايات ػ بغرض تحديد أنكاع العبلقات التي تحكـ عناصرىا المختمفة ،ليصؿ بعد ذلؾ إلى

تحديد األنماط الرئيسية التي تنضكم تحتيا الحكايات الشعبية(.)1

ألف :الحكاية ال تخضع
كبالرغـ مف ذلؾ ،فقد يكجيٌت "لبركب" ( )Proppانتقادات كذلؾ ٌ
يصنؼ بطريقة
خضكعان كامبلن لمتحميؿ البنائي :كىذا ما يجعؿ منيجو قاص انر « فبدالن مف أف ٌ

منتظمة ما يحسبو أنكاعان يعزؿ بعض ىذه األنكاع ك يخمط كؿ األنكاع التي ال نجدىا
دائما»(.)2

مكحدة ،يتٌفؽ
كعميو ،فإنو يمكننا القكؿ بأنو مف الصعكبة بمكاف إيجاد طريقة عممية ٌ
عمييا جميع الباحثيف كيقكمكف بتطبيقيا في دراساتيـ المختمفة لذلؾ قاـ كؿ باحث بكضع
لخاصة ،كالتي تختمؼ عف األنماط التي كضعيا غيره
أنماط لمحكاية انطبلقان مف كجية نظره ا
ٌ
مف الباحثيف ،فتجد مثبل تصنيؼ عالـ الفكلكمػػكر "ألكسنػدر كػػراب ىجرتي" يػػكرد األنمػػاط
التاليػػة « :حكايات الجاف ،الحكاية المرحة ،حكايات الحيكاف ،الخرافة المحمية ،الخرافة
المياجرة ،السيرة النثرية »(.)3

أما الباحثة المصرية "نبيمة إبراىيـ" فتصنفيا كما يمي «:حكايات الكاقع األخبلقي،
ٌ
حكايات الكاقع االجتماعي ،حكايات الكاقع السياسي ،حكايات تعبر عف مكقؼ اإلنساف

الشعبي مف العالـ الغيبي ،حكايات المعتقدات ،الحكايات اليزلية »( .)4كلكف ىذا التصنيؼ
يبقى غير دقيؽ ألننا نجد كثي انر مف التداخؿ بيف ىاتو األصناؼ التي اعتمدتيا "نبيمة

إبراىيـ".

كيصنفيا الباحث الفمسطيني " عمر عبد الرحمف الساريسي" كاآلتي «:حكايات الكاقع
االجتماعي ،الحكاية الخرافية ،الحكاية المرحة ،حكاية الحيكاف ،حكاية المعتقدات الشعبية،
حكاية التجارب الشخصية ،حكاية الشطٌار »

()5

.

 -1فالديمير بركب ،مورفولوجيا الحكاية الخرافية ،تر :إبراىيم الخطيب ،الشركة المغربية للناشرين المتحدين ،الدار البيضاء ،المغرب،
ص.13
 -2المرجع نفسو ،ص .11
 -3ألكسندر كرب ىجرتي ،علم الفولكلور ،تر:رشدم صالح  ،دار الكتاب مصر ،ط ،03،3821ص .335
 -4نبيلة إبراىيم ،قصصنا الشعبي من الركمانسية إلى الواقعية ،دار العودة ،بيركت ،3811 ،ص.15
 -5عمر عبد الرحمن الساريسي ،الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بيركت،ط،3890 ،03
ص.395
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كيقدـ "عبد الحميد يكنس" التصانيؼ التالية  «:األسطكرة كالسيرة أك الممحمة كحكاية
ٌ
الحيكاف كحكايات الجاف ،كالخكارؽ ،حكايات األلغاز ،كالمسائؿ كالنكادر كالقصص الفكاىي

إلى جانب الحكاية االجتماعية كحكايات الشطٌار »(.)1

كنجد الدكتكرة "ركزيف ليمى قريش" الجزائرية التي أدلت بدلكىا في ىذه القضية ،فراعت

في تصنيفيا الحجـ كالفكرة الرئيسية ،حيث تقكؿ « :قسمنا القصص التي جمعناىا نظ انر

قصة
فقسمنا الطكيمة إلى ٌ
ثـ نظرنا لمكضكعيا ٌ
لحجميا إلى قصص طكيمة كقصص قصيرةٌ ،
أما القصص
البطكلة كالخرافة التي تستقى مف األساطير كالديف ك ٌ
قصة الحيكاف كالجفٌ ...

القصيرة التي ىي ذات مغزل أك لمتسمية »( ،)2حيث يضـ القسـ األكؿ القصص الطكيمة،
قصص البطكلة الدينية ،الكعظية ،البدكية كالحديثة ،كالخرافة الشعبية التي تنقسـ إلى الخرافة
الشعبية الدينية ،خرافة حكؿ شخصيات كاقعية غير دينية عاشت حقيقة ،خرافة الجف ،خرافة
محمية .كيضـ القسـ الثاني (القصص القصيرة) :قصص التسمية ،قصص التخفيؼ عف

المكبكتات ،قصص ذات مغزل.
أما الباحث الجزائرم "عبد الحميد بكرايك" فيكرد ثبلثة أنماط رئيسية ىي «:قصص
ٌ
البطكلة ،الحكايات الخرافية  ،الحكايات الشعبية »( )3ككؿ نمط يضـ تقسيمات فرعية.
أما فيما يخص الحكايات التي قمت بجمعيا مف منطقة كرقمة ،فقد كجدت أنيا تحتكم
عمى مكضكعات متعددة في الحكاية الكاحدة ،لذلؾ كاف تصنيفي بحسب المكضكع الطاغي
عمى بقية المكاضيع كىي في جكىرىا قريبة مف تصنيؼ " عػمػر عبد الرحمف الساريسي"
كىي كاآلتي :حكايات الكاقع االجتماعي ،حكايات المبلمح السياسية ،حكايات الحيكاف،
حكايات مرحية ،حكايات المعتقدات الشعبية ،حكايات الجاف ،حكايات الغيبلف.
تعدد األنماط
كال يمكف أف يككف اختبلؼ التصانيؼ تقميبلن مف أىمية الدراسات رغـ ٌ
كتنكعيا كاختبلؼ طرائؽ التصنيفات مف باحث آلخر .كيبقى مكضكع الحكايات الشعبية
ٌ
أداء.
األساسي ىك رصد حياة اإلنساف الشعبي ككاقعو ،ككيفية تعاممو مع الحياة فك انر ك ن

 -1عادؿ ندا ،عبد الحميد يونس كالحكاية الشعبية ،مجلٌة الفنوف الشعبية ،العدد  ،33ص.11
القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،3001 ،ص.385
 -2ركزلين ليلى قريشٌ ،
 -3عبد الحميد بورايو ،القصص الشعبي بمنطقة بسكرة ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،3892 ،ص.231
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)0

حكــايـــات مرحـيـة (هزليــة) :

حيف ُّ
يشتد كطء الحياة عمى اإلنساف الشعبي ،كيتأذل بضغكطيا الشديدة التي تمارسيا
عميو ،كتنيؾ قكاه الجسدية كالنفسية ،كيم ٌؿ مف إيقاعيا الحزيف الذم يعيشو يكميان ،يبحث عف

مخرج ترتاح فيو نفسو المتعبة ،فيجنح إلى الضحؾ كالمزاح كالسخرية ،كاف كاف في الكاقع
كى ٍـ يبكي) لذلؾ
(ى ٍـ
يسخر مف حياة البؤس كالشقاء التي يعيشيا ،فبتعبير
يضحؾ ى
العامة :ى
ٌ
ٌ
فالحكايات الشعبية المرحة تيك يف نكعان ما مف المآسي اليكمية التي يكابدىا اإلنساف.
كالحكاية المرحة بتعبير "الساريسي" ىي « االحدكثة القصيرة المنثكرة غالبان كالتي تحكي

نادرة أك سمسة مف النكادر المسمية كتنتيي إلى مكقؼ فكو ،كيأخذ الناس مكضكعاتيا مف
الحياة اليكمية لذلؾ تندر فييا الخكارؽ كاف ظيرت في أحياف قميمة ،فمف أجؿ خمؽ قاعدة
يقكـ عمييا المكقؼ المرح الذم تسعى إليو ىذه الحكايات .كالحدث فييا ليس طكيبلن بؿ قد

يقصر حتى يقتصر عمى إجابة الذعة أك نكتة طريفة أك رد سريع الخاطر جمع بيف الفكاىة

ك النادرة »(.)1

ففي حكاية (كسار صباطك) تصادفنا الصكرة المرحة المضحكة لذلؾ الطفؿ راعي
األبقار الذكي الذم تفكؽ عمى أخكالو بحيمتو حيف قاؿ ليـ  ...« :مانيش سارح اليكـ باش
نخيط صباطي ،كمف ذاؾ اليكـ سماكه كسار صباطك» كما تستمر مكاقؼ الحيمة ك المرح
التي يضفييا الطفؿ بتفكقو الجماعة التي تكيؿ في المكيز فيأخذه منيـ بحيمة مضحكة أماـ
القاضي حيف باع رأس البقرة لمعجكز بػػ « :قاتمك لعجكز :بصح ما عنديش الدراىـ باش
نشريو ،قاليا :ىات ىذاؾ الدكرك المي معمؽ في رقبتؾ برؾ ،أعطاتكلك ...ككي سكؿ
القاضي كسار صباطك :كأنت باش مير لكيزؾ؟ قالك كسار صباطك :أنا لكيزم فيو خيط
أخضر معمؽ فيو دكرك» .كفي المفارقة المضحة الثالثة حيف يسيطر عمى الجماعة كيجعميـ
خدمان عنده بقرار مف القاضي « :ككي كصمك لمقاضي قالك :اذا كاف راىـ خدمانؾ كيفاش
راؾ ميرىـ ،قالك كسار صباطك :راىـ مككييف مف التحت ،ككي طؿ عمييـ القاضي القاىـ

 -1عمر عبد الرحمن الساريسي ،الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني ،ص.81
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قع مككييف ،كقاليـ :قع خدمانك ،كعاش ىكا كأمك في خير» ،كتقكؿ نبيمة إبراىيـ إنو في
بعض األحياف « يككف اليدؼ مف الحكاية اليزلية تعميميان »(.)1
كنصادؼ في حكايات "جحا" دائمان المرح كالضحؾ ففي حكاية (حكاية جحا مع
العجكز) نصادؼ الدعابة كالمرح حيف يستغؿ "جحا" كفاة العجكز فيدعي بأنيا أمو  «:قاؿ
جحا أيعيط :ىذم أما ماتت كماقالكليش ياكيمك أمك يا كيمك أمك أماال حطكىالك ذكؾ الرجالة
كراحك» فيستغؿ المكقؼ ك« راح جاب ذيؾ العجكز كحطيا تحت شجرة كحطميا الصكؼ في
حجرىا كحطميا القرادش ....ك راحك ذكؾ لبنات فرحنيف بالجارة الجديدة أما ال ال أما ال ال
كي راحك كعادك إيكممك فييا كىي متردش  ...كي جاء جحا ألقاىا طايحة في الرمؿ راح
أليذكؾ الجيراف كبدا إيعيط :أبناتكـ قتمكلي أما أبناتكـ قتمكلي أما» .كادعى بأف البنات المي
كانكا يعاكنكا في أمك قتمكىا فػػ « :قالكلك ذكؾ الجيراف :ىاىـ لبنات كأدم كحدة منيـ أماال أدا

كحدة مف ذكؾ لبنات كأدا ماؿ ذيؾ العجكز َّ
كعشى مكلى ماؿ كعندك بيت كيؼ الناس».
ككذلؾ الشأف بالنسبة " لحكاية الربع البنات" الذيف أمرتيـ أىـ بالسككت عند مجيء
الخطاب ألنيف لسمكسات فبينما ىف ينسجف أم« إيسدك في منسج أماال تقطع الخيط قالت
َّادة تى ىع يد ،قالتميـ الثالثة :ياؾ دلتمكـ أما
العد ى
لكال :ياما راه الخيط تدطع ،قالتميا الثانية :جيبي ى

متتممكش ،قالتميا الرابعة :نتممك كنزيدك في التالـ كالقاعد نعطكه بالرزاـ ،أماال كي سمع
الخطاب حديثيـ ىرب مف الدار ».
السطحية لمحكاية عمى الضحؾ كالمتعة كالتسمٌية بؿ كتدفع
كىكذا تبعث البنية ٌ

حد القيقية فتبعث في نفسو شعك انر بالراحة كاالنشراح ،كذلؾ
الضحؾ إلى ٌ
بالمستمع إلى ٌ

بسبب طريقة تقديـ األحداث ،أم األسمكب المتٌبع ك كذلؾ المغة ،فاأللفاظ المستعممة ػ كما في

"حكاية الربع بنات " ،ىي التي تدغدغ المتمقي ،كليس الحدث بعينو ،أك المعنى بدالالتو،
 -1نبيلة إبراىيم ،قصصنا الشعبي من الواقعية إلى الركمانسية ،دار العودة ،بيركت ،3811 ،ص .301
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حد الضحؾ ،كمضحكة
فالحقائؽ الكامنة في أعماؽ الحكايات مؤلمة كمؤسفة كمبكية إلى ٌ
حد البكاء.
إلى ٌ
كتعد التسمية مف كظائؼ الحكاية بشكؿ عاـ « ،كلكف الحكاية المرحة بالذات تضيؼ
إلى التسمية عنصر اإلمتاع كادخاؿ السركر إلى قمكب السامعيف كالركاة .كقد تعتبر ىذه
الكظيفة نفسية مف حيث أنيا تنفس عما يريد جميكر الحكاية أف يقكلو بصراحة كال يستطيع
فيجده فيما يسمعو مف الحكايات التي تسخر مف غفبلت بعض الناس في المجتمع سكاء
منيـ النساء كالرجاؿ أك يرتاح حينما تكجو الحكاية نقدان لبعض فئات المجتمع التي ال ترضو
تصرفاتيا»(.)1
كقد يسخر اإلنساف مف متاعبو كيضحؾ مف مآسيو ،كيتسمى بيمكمو أيضان حينما ال
يجد كسيمة أخرل يرفو بيا عف نفسو أعكزىا الصبر كضاقت بيا السبؿ .فالمستمع ىنا ال
يطمب مف الحكاية المعنى ،فتكفيو ىمكمو ،بؿ يطمب مف الراكم أف يشؽ آذانو بكممات ييتٌز
الضحؾ الذم يمده بمزيد مف اإلمتاع ك المؤانسة.
ليا نشكة كيستغرؽ بعدىا في
ٌ
)3

حكــايـــات احليــوان :

تعد حكايات الحيكاف مف بيف أىـ الحكايات التي تستند إلى معطى تراثي كآخر خرافي،
كىي حكايات مكجيٌة إلى جميع شرائح المجتمع دكف استثناء فنجدىـ يي ىح ًم يمكف الحيكاف
مسؤكلية التعبير عف ىمكميـ كاحتياجاتيـ االجتماعية كالسياسية ،فيتقمٌد الحيكاف دكر
البطكلة ،إذ يتصدل لممشاكؿ العالقة فيجد ليا الحؿ المناسب .كاف تع ٌذر عميو ذلؾ فغايتو

تقديـ العبرة كالمكعظة كالدرس األخبلقي النافع ،في رمزية يستمدىا المجتمع مف طبائع

الحيكانات كمعرفتيـ بسمككاتيا كقرائنيا الخ ارفية كاألسطكرية .كركاية ىذا النكع مف الحكايات«
(،)2

محددة كاٌنما تأتي عادة في سياؽ ضرب المثؿ»
ال ترتبط بمناسبة ٌ
ما بالمقارنة مع الحكايات الشعبية المختمفة ،ىذا مف حيث الشكؿ ،أما مف ناحية المضمكف
 -1عمر عبد الرحمن الساريسي ،الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني ،ص.81
 -2أبو حيٌاف التوحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة ،منشورات المكتبة العصرية ،بيركت ،صيدا ،ج ،3ص.31
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محددة كالكشؼ عف المناقب
معيف كترمي إلى تحقيؽ غاية ٌ
فيي دقيقة جدان ترتكز عمى حدث ٌ
كتندد بالثانية ،فيي ليا « مغزاىا كحكمتيا كدقٌة مبلحظتيا بالنسبة
كالمثالب فتشيد باألكلى ٌ
لمطبيعة كغمكضيا ككذلؾ بالنسبة لحكمة اإلنساف البدائي كفمسفتو بإزاء قدرات

الحيكانات»(.)1

ككاضح جدان أف حكايات الحيكاف ليا ارتباط كطيد بالديانات القديمة غير الركحانية أك ما

يعرؼ بػ «:الطكطمية كىي تقدس الحيكاف أك النبات حيف رأل البدائيكف فييا مساعدا ليـ ضد
عكادم الطبيعة مف أمثاؿ الزالزؿ كالفياضانات فبالغكا في احتراميا فاتخد بعضيـ رأس بعض
الحيكانات شعا انر مقدسان ليـ أصبحكا يعرفكف بو كاتخذ البعض اآلخر بعض الصكر النباتية شعا انر

ممي ناز آخر»(.)2

كيبيف "الساريسي" أف حكايات الحيكاف « مف أنكاع الحكايات الشعبية المعركفة كالدارسكف

يقسمكنيا الى قسميف :
أكالن  :حكاية الحيكاف الشارحة أك المفسرة ،كىي التي تفسر بعض مظاىر الطبيعة عامة كفي

الحيكاف خاصة مثؿ الحديث عف سبب الرعد في الذىف الشعبي أك الحديث عف سكاد الغراب
مثبلن .ما سببو األكؿ ،كىي بيذا امتداد لؤلسطكرة بصفة عامة كألسطكرة الحيكاف بصفة خاصة.

ثانينا  :حكاية الحيكاف الخرافية ك ىي التي تجعؿ مف الحيكاف شخصا رئيسيا مف شخكص

القصة فيتصرؼ تصرفات االنساف العاقؿ ك تستخدـ ىذه االنكاع في الحكاية لمكعظ ك االرشاد
عف طريؽ الرمز بالحيكاف .كذلؾ كما نق أر كثي ار عف حيؿ الثعمب التي تدعك إلى الحذر قبؿ الكقكع
في المشكبلت.
ك يذكر الدراسكف أف القسـ االكؿ مف حكايات الحيكاف ىذه ىك األقدـ ،بؿ ىك أقدـ
الحكايات الشعبية عمى االطبلؽ ثـ تطكر عنو القسـ الثاني مف ىذه الحكايات ،حيث إف تفسير
مظاىر الككف مف خمؽ كتككيف كرعد كبرؽ كغيرىا كاف أكؿ ما شغؿ أذىاف البدائييف ثـ شغميـ

بعد ذلؾ تفسير أشكاؿ الحيكاف عمى اختبلؼ فصائميا .كشرح اإلنساف البدائي ما استطاع مف
خبلؿ ما تصكره مف عاداتيا ك ظكاىر سمككيا .كحكاية الحيكاف قد يتصرؼ فييا الحيكاف عمى أنو
حيكاف مع االحتفاظ بصفاتو األساسية كالكداعة في الحماـ كالدىاء لمحية كالبطش لؤلسد ،كقد
 -1عادؿ ندا ،الدكتور عبد الحميد يونس كالحكاية الشعبية ،مجلٌة التراث الشعبي ،ص.15
 -2عمر عبد الرحمن الساريسي ،الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني ،ص.25
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يتصرؼ الحيكاف عمى أنو إنساف كما تقدـ يركح كيشاكر كيعكد كيفكر كينفذ كيتكمـ كىكذا.
كالمكعظة ىي اليدؼ مف ىذا كمو ،كقد تبدأ حكايات الحيكاف بأف يفيـ اإلنساف ما تتحدث بو

الحيكانات»(.)1

كيؤكد دارسكا الفكلكمكر عمى أف حكايات الحيكاف ىي امتداد لألساطير ،بؿ ىناؾ مف
ي
يرل ٌأنيا أتت في مرحمة سابقة ترجع إلى عقائد دينية مكغمة في القدـ كالركحانية

كالطكطمية كغيرىما ،حيث يرل الدكتكر "عبد الحميد يكنس" أف ىناؾ عبلقة كطيدة بينيما،
إذ يقكؿ « :تمتقي حكاية الحيكاف الشعبية باألسطكرة في أف كبلن منيما يقكـ بتفسير ظكاىر

الميمة األكلى لحكاية
عزت عمى العقؿ اإلنساني القديـ» ( ،) 2نستنتج مف ىذا القكؿ أف
ٌ
ٌ
تطكر الزمف أخذ بعدان آخر ال عبلقة لو
الحيكاف ىي تفسير أمكر تخص عالـ الحيكاف ثـ مع ٌ
إنما ناب عف اإلنساف في تفسير كاقعو الخاص بو ،فأضفى عميو ىذا األخير
بكاقع الحيكاف ٌ ،
صفات إنسانية تجعمو بالحكمة البالغة كالكمـ الخالد ،ك يؤكد ىذا المجرل "ألكسندر كراب

مفسرة مف حيث
ىجرتي" بقكلو« :حكاية الحيكاف في أبسط صكرىا ،حكاية شارحة أك ٌ
جكىرىا ،أك قؿ إنيٌا حكاية ترمي إلى شرح عمٌة أك غاية »( .)3كمنو يمكف القكؿ أف ىناؾ
المفسرة تقترب مف األسطكرة
نكعيف مف حكايات الحيكاف ،حكاية الحيكاف الشارحة أك
ٌ
كالحكاية الجارية عمى لساف الحيكاف تقترب مف الخرافة.

كأشير ىذه الحكايات حكايات االمثاؿ التي تككف« عمى ألسنة الحيكاف ،فقد نسبت إلى
االغريؽ في شكؿ حكايات "إيسكب" حتى أنيـ يذكركف أف كؿ حكاية يمعب الحيكاف فييا دك انر
رئيسيا ال بد أف تككف متصمة مف قريب أك مف بعيد باليند .كيرجعكف ذلؾ إلى أف الينكد

مؤمنكف بعقيدة التناسخ التي ترل أف الركح اإلنساني يمكف أف يسكف جسـ حيكاف كيتصرؼ
تصرفو كيظؿ ركحان إنسانية تتكمـ كتفكر ،كالف تعاليميـ الدينية يدكر أغمبيا عمى الكعظ الذم

سمعكا بو حكاية الحيكاف ،فمنذ عبدكا بكذا كجد كتاب يدعك لعبادتيا كيعظ الينكد بقصص

حيكاني .كميؿ شعب اليند لمحكمة كالمكعظة كالى االعتداؿ في االحكاـ معركؼ»(.)4
 -1المرجع السابق ،ص.303
 -2عادؿ ندا ،الدكتور عبد الحميد يونس كالحكاية الشعبية ،مجلٌة التراث الشعبي ،ص.15
 -3ألكسندر كراب ىجرتي ،علم الفولكلور ،تر:رشدم صالح  ،دار الكتاب مصر ،ط ،3821 ،03ص.331
 -4عمر عبد الرحمن الساريسي ،الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني ،ص.303
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كلقد استعاف اإلنساف في عصكر ما قبؿ العمـ بحكاية الحيكاف الشارحة مف أجؿ تفسير أصؿ أك
صفات بعض الحيكانات أك الفرؽ بيف حيكاف كآخر مثؿ حكاية (البكمة كالعقاب)* وحكاية "لما ال تطير
الدجاجة) ** ،كجميع ىذه الحكايات إلى جانب أنيا تؤدم كظيفة تفسيرية في األصؿ ترتبط بمبدأ أخبلقي
كقناعة دينية كتؤ ٌكد عمييما حيث  «:نبلحظ كجكد رمز كبير يرخي ثقمو عمى الحكاية كيعطييا أبعادا
ألكؿ كىمة » ( ،) 1فالحكايات السالفة الذكر تحمؿ دعكة ضمنية إلى
إضافية تتجاكز األبعاد التي تبدك ٌ
التٌحمي بالمثؿ العميا كاألخبلؽ الفاضمة.

أما الحكاية عمى لساف الحيكاف ،فيي« تحمؿ مغزل فمسفيان عميقان ،كىي حكايات رامزة
ٌ
() 2
كلما كاف مجتمع الحكاية بمنطقة الدراسة لو معرفة
لمتعامؿ بيف بني البشر أنفسيـ» ٌ .

عميقة بطباع الحيكاف كسمككياتو قاـ بعقد مقارنة بيف طباع اإلنساف كطباع الحيكاف ،كألغى

الفركقات المكجكدة بينيما ،كأحداث نكعان مف التقارب كالتآلؼ بينيا « نشأ مف ذلؾ التآلؼ أف

أقاـ اإلنساف بينو كبيف الحيكاف نكعان مف المساكاة كالتشابو »( )3عمى مستكل األفعاؿ كالقيـ.

كفي مجمؿ الحكايات الشعبية التي جمعتيا كجدت أف ىناؾ جممة مف الحكايات* تحمؿ

عناكينيا أسماء حيكانات .كلكف ىناؾ مف الحكايات مف تجعؿ البطؿ ىك الحيكاف نفسو كما
في (الخنيفيسة) كمنيا مف تجعمو الرمز أك البطؿ المرافؽ لمبطؿ ك ليذا يصعب عمينا تحديد
ما ىي الحكايات التي نصنفيا في ىذا الباب (حكايات الحيكاف)؛ إذ أنو ال يمكف أف نجد
حكاية شعبية إال ككاف الحيكاف حاض انر فييا كبقكة سكاء كأحد الشخكص األساسية أـ الثانكية
* -حيث تركم الحكاية أف العقاب تزكج من البومة ك اشترط عليها أف تكف عن النعيب(صوت صياح الغيراب) ،كبالمقابل سيوفر لها العيش
تزكجها تخرج البومة من القصر أثناء غياب زكجها الصقر كتذىب إلى شجرتها المعتادة كتبدأ في النعيب ،فوشى
المريح في قصره .كبعدما ٌ
بها الغراب إلى زكجها ،إذ أخبره أنٌها ال تزاؿ تمارس عادتها السيٌئة رغم كل ما يبدلو الصقر من أجل راحتها ،فتبعها الصقر بعدما تظاىر
انقض عليها ليقتلها .لكن الصيٌاد رمى برصاصة كسربها
كلما تأ ٌكد من أف سلوكها لم كلن يتغيٌر كأنها ناكرة للمعركؼٌ ،
بأنٌو خرج ليصطادٌ ،
جناحو .كمن يومها كالبومة تنعب في األماكن المقفرة طيلة اللٌيل حزنان على زكجها الجريح.
** -تقوؿ العامة لماذا الدجاجة ال تطير مثل بقية الطيور .كتركم الحكاية أف جميع الطيور اجتمعت ك قالت :إف شاء اهلل سأطير ما عدا
الجو ما عدا الدجاجة التي غضب اهلل عليها،
الدجاجة التي قالت (بال رب نطير) دكف إرادة اهلل ،فتم ٌكنت جميع الطيور من الطيراف في ٌ
تفسر لماذا أصبح الغراب لونو أسودان ،ألنٌو خاف
فكاف جزاؤىا أال تطير أبدان .كغيرىا من حكايات الحيواف التفسيرية ،مثل الحكاية التي ٌ
سودت الغراب.
األمانة كأصبح يضرب بو المثل فتقوؿ ٌ
العامة  :األمانة ٌ
 -1طالؿ حرب ،أكلٌية النص ،ص.319
 -2عمر عبد الرحمن الساريسي ،الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني ،ص.31
 -3عبد الرزاؽ حميدة ،قصص الحيواف في األدب العربي ،مكتبة األنجلو المصرية ،د.ط ،ص.13
* -كىذه الحكايات ىي ػ ينظر جدكؿ التصنيف ص : 35اسميميع الندل ( ابن الزركيل ػ الثعباف ػ) ،عيشة بنت لحنش ،إزار( كىو جمل)،
بقرة ليتامى ،بنت المهرية ،لخنيفيسة .
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أك المزيج بيف اإلنساف كالحيكاف ػ كما في حكاية (بقرة ليتامى) كغيرىا أيف يتحكؿ الطفؿ إلى
غزيؿ بعد تذير اختو « ...ماخذاش راييا ،كاشرب منك كعاد غزاؿ ،» ...كفي (حكاية
طرينحة) التي تحكلت إلى حمامة « شافت طرينحة العرس راح تفكرت بمي ىي العركسة
كم ىار ىحتى ٍش ،أماال أستقاظت أكاالَّت حمامة كفرت في السماء » ك« ...ذيؾ الحمامة أتحط
ى
فكؽ النخمة كتقكؿ :ياراعي البقر سماؾ بف سماؾ جاء كال كالك ساسية العكرة أتينات كبنت

َّجال ٍة ياكيحيا بالكيحات » كفي (حد الزيف) نجد خطاؼ العرايس يكشؼ عف ركحو
العاـ أىد ى
المتضمنة في حيكانات فيقكؿ « :قالك تسعة كتسعيف زيف :راني نقتمؾ ،يقكلك خطاؼ

لعرايس :ماتقدرش لخاطر ركحي في شعرة كالشعرة في بيضة كالبيضة في حمامة كالحمامة
في ناقة كالناقة كراء سبع بحكر» كنبلحظ ىنا مشاركة الحيكاف في شكميا الصامت ،أما
الحيكاف الذم يتحكؿ إلى غكؿ كما في حكاية (بنت الميرية) في المقطع « ككي كبرت بنت
الميرية عادت غكلة » ،ككذلؾ في حكاية (عمـ الجنكف) أيف يتحكؿ الطفؿ كالييكدم إلى
طيكر « جاء الييكدم خش لمماء كعاد الطفؿ طير كطار في السماء كلييكدم ثاني عاد
طير كطار في عقابكا » ففي كؿ ىاتو النماذج نجد الحيكاف حاض انر بقكة في الحكاية كلكف
إلى أم مدل يمكننا أف نصنفيا في حكايات الحيكاف ،ما عدا حكاية (الخنيفيسة) التي
أبطاليا جميعيـ حيكانات كىي حكاية رمزية عمى لساف الحيكانات.
كما أف الحيكاف في الحكايات الشعبية نجده يمعب دكر المساعدة ،فعمى سبيؿ المثاؿ في
حكاية (حكاية عشبة خضَّار) ،نجد أف الحيكانات تساعد البطمة في تسميؾ شعرىا مف السدرة
التي عمقت بيا « كي نزلت سكلت عمى أميا قالكليا :ارى ػ ػػا مع المحفؿ أنتاع النس ػ ػػاء القداـ،
كقالكلي ػ ػػا :يالٌو أنركح ػ ػػك ألٌقطك لعشب .أمشات معاىـ كاداكىا لسدرة كبداك يفمكليا حتى
نعست ،كي رقدت لصقكليا شعرىا في السدرة كراحك لحقكا المرحكؿ  ...جات الثعمبة عاقبة
عنيا قالتميا :يا أما الثعمبة سمكيمي زغبة مف زغباتي نعطيؾ فردة صكار كاال كديعة مف
كديعاتي قالتميا :راىا الحقة أمؾ الفنك ػ ػػة ،كي جات الفنكة قالتمي ػ ػػا كيما قالتم ػ ػػيا الثعمبة
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كقالتم ػ ػػيا  :راىا الحقة أم ػ ػػؾ األرنب ،كي جات األرنب قالتميا كىي تسمؾ فييا :بشعيراتي
بضفيراتي باش أنسمؾ بنت الناس ،سمكت ػ ػػيا ككي سمكت ػ ػػيا أعطاتيا كدعة مف كدعات ػ ػػيا
عمقت ػ ػػيا األرنب بيف أعكينات ػ ػػيا»
)1

حكــايـــات واقـــع اجتمـــاعي :

إف المتمعف في الحكاية الشعبية لممنطقة تتراءل لو صكرة البيئة الصحراكية الطبيعية
كالحياة االجتماعية التي يعيشيا الناس في الصحراء مف حؿ كترحاؿ كأكاني منزلية كحيكانات
المنطقة كنباتاتيا .كما يجد صكر الصراع االجتماعي بيف الفقر كالغنى ،كبيف المجيكالت
كالغيبيات المتمحكرة حكؿ األغكاؿ كجية غيبية قاىرة ظالمة كمستبدة كمخيفة .كعمكمان نجد
كؿ المتناقضات التي تطكؽ اإلنساف مف كؿ حدب كصكب .كىي تنطمؽ دائما مف الكاقع

فتفتتو كتسمط األضكاء عمى المناطؽ الخفية فيو ،ثـ تصفو كما ىك كتقكـ بعقد مقارنة بيف ما
ىك كائف كما ينبغي أف يككف معتمدة في ذلؾ عمى الشفافية التامة كالمكضكعية الكاقعية.
فتعرض عمى اإلنساف الشعبي مشكبلتو اليكمية ،كتبحث لو عف الحمكؿ البديمة التي تسعى
جاىدة لتحقيقيا .فيي تطرح قضايا اجتماعية حدثت فعبلن ،كاف لـ تكف كذلؾ فميس مف

المستبعد حدكثيا .كىي دكمان تعبر بصدؽ كعفكية عف عبلقة اإلنساف بمحيطو كبغيره مف
الناس كتعرض مختمؼ السمككيات كالقيـ كالمعتقدات .مثمما نجد ذلؾ في حكاية ''المي ما

يكؿ حؽ الناس'' التي تعبر بصكرة صارخة عف حاجة المجتمع إلى األمانة ،كتأكيدىا ليذه
القيمة السامة التي مف شأنيا أف تحقؽ العدالة التي ينشدىا الفقراء كالضعفاء داخؿ ىذا
المجتمع( ،اللة ريحة كختيا) صكرة صراع بيف األخكة ىذا الصراع الذم يتنامى إلى أف
يكبر كيسحؽ البنية التحتية لؤلسرة .كفي حكاية (السمطاف كثالث بنات) نقؼ عند حمـ البنات

في الزكاج كامكانية تحقؽ ذلؾ مف الرجؿ البسيط بؿ الزكاج بالسمطاف نفسو .كىي تعبئة
نفسية لتحقيؽ الحمـ األكبر في الزكاج ميما بدا بعيد المناؿ .كفي (حكاية لبنات الزينات)
كنصيحة األـ ليف بالسككت كعدـ اإلمتثاؿ لمنصائح كيؼ تككف عاقبتو عمى األبناء .كما
تبرز الحكايات الشعبية لمنطقة كرقمة طبيعة العبلقات االجتماعية السائدة بيف األفراد

كالصراع الذم يدكر حكليـ .كمكقؼ المجتمع مف ىذا الصراع الذم تتضرر منو بنية األسرة؛
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فاألب المسؤكؿ الكحيد عف تأميف حاجيات األفراد كالزكجة كاألـ تقػكـ بكاجباتػػيا المنزليػة
المنكطة بيا ،باإلضافة إلى أنيا تنػكب عػف زكجػػيا إذا غػاب ( .كعػادة ما يربػط ىذا الغيػاب

ػػػد ًر ًجميػػػػك) « في كاحػػد الزمػػاف كػػاف كاحد رايح
(م ٍ
بػأداء فريضػة الحػػج) كمػا في حكايػة ى
الحج خال كؿ لكازـ الدار الالزمػػػة مػف مكنػػػة» كحكاية (عيشة بنت الحنػش) « كايف سبع
بنات كأميـ كعندىـ كمبة ،كن يار مف النيرات راحت أميـ لمحج كقعدكا لبنات مع الكمبة »
فتحفظ لو مالو كعرضو كتربي األبناء تربية صالحة .لذلؾ نجد في معظـ الحكايات أف ثمار
ىذه التربية قد أتت أكميا كؿ حيف ،فاألكالد حينما ال يمتثمكف ألكامر كالدييـ تحدث ليـ أىكاؿ
مف األغكاؿ التي ىي رمكز أشرار كالطغاة .
كنجد ىذه المعامبلت مجسدة في حكاية (سبع صبايا في قصرايا) ،حيث كانت كصية
األب ىي االعتناء بالكمب مف أجؿ حماية البنات ،كعدـ االمتثاؿ يعني التكرط في مشكمة
كىي دخكؿ الغكلة « قالؾ كاحد عندكا سبعة بنات ككي عاد يمكت قاؿ لمبنكيتك دعػكة

الخير إال أستحفظتكا بالكمب » كتككف أحداث الحكاية كميا في اتجاه كاحد كىك عكاقب عدـ
االمتثاؿ لنصيحة األب سيؤدم إلى مشاكؿ في حياة البنات.
كما تقكـ الحكاية الشعبية بتصكير نكاحي الحياة االجتماعية كافة ،فتكشؼ عف
الشذكذ في المجتمع كتحارب القيـ الفاسدة ،كتحاكؿ أف تبث الكراىية كالبغضاء بيف أفراد
المجتمع عمى نحك ما تصكره لنا حكاية (بقرة ليتامى) ،إذ نجد أف زكجة األب لـ تتكاف في
إذاقة اليتيميف صنكؼ العذاب .كىذا النمكذج (زكجة األب القاسية كالشريرة) متكاجد في كؿ

بل رائع ػان إلجماؿ
المجتمعات .كحالة اليتـ الجارحة منتشرة أيضان حتى أف العامة تضرب مث ن
ىذه الفكػرة فيقكلػكف ( :قالؾ :أمؾ خير كال مرة أبيؾ؟ فيقكؿ :مرة أبي ،كالمي في القمب قي

القمب) فمف خبلؿ ىاتو الحكاية (بقرة ليتامى) التي يسندىا ىذا المثؿ نتبيف الغبف كاألذل
المذيف يمحقاف الكلديف بعد مكت األـ كزكاج األب مف امرأة أخرل .بينما الصكرة قد تككف
عكسية ،أم صكرة اليتـ بعد كفاة األب حيث تتزكج األـ مف رجؿ قاسي ،كىنا الحكاية ليست
حالة عامة ،لذا ال نجد حكايات كال حتى أمثاؿ تسير في ىذا المنحى أك تعالج ىذه القضية
ألف األـ كفيمة بحماية أبنائيا مف جية كألف مصدر المكائد كالظمـ ىي المرأة (زكجة األب).
فنجد المثؿ الشعبي يعبر عف ىذا بقكليـ( :الخير م ار ك الشر م ار) .حتى أف حكاية (بقرة
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ليتامى) تقدـ النمكذجيف لممرأة التي تمثؿ الشر (كىي زكجة األب كابنتيا) كالمرأة التي تمثؿ
الخير (كىي األـ المتكفاة) كالتي تبقى عمى صمة بأبنائيا تمدىـ بالرعاية كالحناف .كمف

خبلليما يظير النمكذج الثالث كىك نمكذج (األنثى المضطيدة) ،كىي الطفمة (ىاللو) ،كىي
نفسيا المرأة الغبية الساذجة التي تنخدع بسيكلة (بالطمع) ،كما يبيف المقطع التالي « قاتميا
خالتيا :ركحي اقتمي أمؾ كاركاحي نقمعمؾ جربي ،قاتميا ىاللو :كيفاش انديرليا؟ قاتميا
خالتيا :ركحي حطي عقرب في غرارة التمر كقكليميا يا اما نحيمي التمر ،ككي تجي تنحمؾ
تمدغيا ككي تقكلؾ عيطي البيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كماتجيش» ،كما أننا نجد مجمؿ
أبطاؿ الحكايات الشعبية ىف إناث بمختمؼ األعمار كالصفات( طفمة ،زكجة ،أخت،
أـ ،)...،كىذا ما يبيف أف الحكايات الشعبية ىي فضاء األنثى كمكمف أسرارىا ألنو كبالمقابؿ
نجد أف الركاة معظميف إناثان؛ فاألنثى عبر مر األزماف كفي مختمؼ األماكف اختارة الحكاية

الشعبية كفضاء تحيؾ فيو نسيج حياتيا اليكمية بشتى أحزانيا كأفراحيا .كما أننا نجد تيمة

الزكاج أك حمـ الزكاج* ػ ػ كىك الشبح الذم يبلحؽ األنثى في حياتيا الكاقعية كفي كؿ األزماف
كالمناطؽ ػ ػ تتكرر في مجمؿ الحكايات.
ككذلؾ الحاؿ في حكاية (عيشة لفقػػػػر) التي تعالج قضية نفسية اجتماعية كىي تفضيؿ
األكالد عمى البنات ،فتبيف الحكاية أف البنت (عيشة) أفضؿ بكثير مف ابف عميا ،ألنيا

تتصرؼ برجكلة كحسف تدبير .لذا في النياية تزكجت مف ذاؾ الرجؿ الغني « كايف زكج
خاك ،كاحد خمفتك كؿ ذرارم كالخر خمفتك كؿ بناكيت .أماال الراجؿ إلي عندك الذرارم يزكخ
عمى خكه كيقكؿ :البناكيت يجيب العيب كما فييـ فايدة ،أنا قدكا نكض أبني يسكؽ عميا

كيريحني ..كمف ىذاؾ اليكـ ما عاد ال عميا كال مرتك يعاير في عيشة كأميا ...سقسا
عمييا كراح طمبيا مف بييا».

* -ال نقصد بالزكاج ىنا الوظيفة األخيرة في منهج فالديميير بركب ،بل ىو الحدث نفسو الذم يتكرر كيكشف عن رغبة األنثى في الزكاج
كحلم يطاردىا ،كيتضح ىذا جليان في (حكاية السلطاف كالثالث بنات) ك(حكاية البنات الزينات) حتى أف الحكايات بينت أنو من بين الظلم
الذم يقع على المرأة زكاجها بمن ال تحب كأعطتو صورة الزكاج بالغوؿ أك الحنش كىي صور رمزية لتحطم الحلم األكبر لدل األنثى عندما

يكوف الزكج على غير ما تشتهي.
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كتطرح لنا حكاية (الدالعة أك البطيخة) قضية اجتماعية غاية في األىمية ،كىي رغبة

البنات في الزكاج عمى الرغـ مف أنيف ال يبديف ذلؾ ،فتذكر الحكاية « حاجيتكـ ككف ما
ىكما جيتكـ لكاف كاحد الراجؿ عندك ثالث بنات ككانكا مثؿ القمر في الزيف كالتربية ككانت
الخطابة يدقك عميو(األب) الباب طالبيف النسب منك ،كىك كاف يردىـ كيقكؿ بناتي ماشي
لمزكاج بناتي ما يحبكا في ىذم الدنيا إالَّ خدمت أبييـ كرضاه عمييـ.
قالت لييـ كي يجكه جماعتك(صحابك) المي مكالفيف يقعدك معاه حطكا لييـ دالعة
كرشقك فييا المكس ،ككيما كصاتيـ داركا ،راح قاؿ لجماعتك شكفك بناتي بال ما نقكؿ
لييـ يحطك الضيافة يحطك ،قالك ليو صحابك كىـ يضحكك :راىـ بناتؾ قالك ليؾ يزينا
خمينا تتزكجكا ،غضب كحمؼ بييـ يعطييـ لمراجؿ إلي جاه كالي كاله كما يخمي حتى
بل فيقاؿ( :الدالعة تنقز عمى المكس)
كحدة منيـ في داركا» .حتى أف ىذا أصبح مث ن
دف الرجاؿ كيسعيف إلييـ بكؿ الكسائؿ كالطرؽ.
كالمقصكد أف النساء ىف المكاتي يي ًر ى

كما طرحت حكاية (كديعة غدايت خكتيا السبيعة) الصكرة المقمكبة لمتشاؤـ مف ميبلد

األنثى ،فازدياد (كديعة) كاف سببان في تشتت األسرة كىركب اإلخكة ،رغـ أف الحكاية تكشؼ
العبلقة المتينة كالطيبة بيف األخ كأختو ،فمف شدة حبيـ ليا رفضكا قتميا بحجة الشرؼ

ال كعندما عممكا ببراءتيا قتمكا زكجاتيـ
الميدر ،كلكنيـ فضمكا تركيا كحيدة تكاجو مصي ار مجيك ن

انتقامان ألختيـ ،فحماية األخ ألختو كعطفو عمييا مبدأ اجتماعي ضارب بجذكره في عمؽ

المجتمع.

غير أف حكاية (حكاية داداف) التي تبيف صفة ذميمة في المجتمع ،أك باألحرل ىي
الصفة التي تمقتيا المرأة في الرجؿ كىي (البخؿ) ،فبسبب بخؿ الرجؿ تضحي الزكجة بفمذة
كبدىا .كفي ىذا كرـ رمزم لممرأة يفكؽ رمزية الكرـ لدل حاتـ الطائي الذم ضحى بفرسو،
فتصكر لنا حكاية (داداف) صكرة الرجؿ البخيؿ « كاف كايف في زماف بعيد كاحد الراجؿ
بخيؿ ،ماكانش كي بخمك في ىذيؾ البالد كاحد» كصكرة المرأة بالمقابؿ في ( الكرـ فكؽ
الحاتمي) .كذلؾ ألنيا (قالت ماعميا غير نذبح بنتي داداف ،نادت لبنيا كذبحتيا ،كطيبتيا
كعطاتيا لراجميا كاصحابكا ،كال رجاليا مع صحابكا المحـ) غير أف الحكاية كبصكرة فنية
عجائبية رائعة تعالج ىكؿ الحدث كتمنح الطمأنينة كتشيد بدمكع الكالديف فجعمت منيـ ماء
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الحياة الذم يعيد "داداف" إلى الحياة مرة أخرل فيككف جزاء الكرـ فكؽ الحاتمي (التضحية
*

بفمذة الكبد) عطاء مماثبلن كىك ( بعث داداف مف جديد لمحياة ػ ككػأنيػا طائػػر الفنيػػؽ

األسطػػكرم) بفرحة كسعادة « كدفف عظاـ بنتك في جنانك ،كعادكا كؿ يكـ يقعدك حذاىـ

كيبكك ،ككانت ىذيؾ الدمكع تركح لياذيؾ لعظاـ ،تسقاك ىذكؾ لعظاـ كزادت رجعت الطفمة
داداف كيما كانت ،كعاشك ىذيؾ العايمة في ىنا كسعادة ».

كفي حكاية (سي عمي م ار ما ىكش راجؿ) نتبيف احتقار المجتمع لممرأة كلمبنت عمى
الخصكص ،فمف خبلؿ الحكاية التي تريد أف تقدـ صرخة المرأة في كجو المجتمع ،كالرجؿ
مف خبللو ،بأف البنت تجحؼ حقيا في البيت األبكسي الذم يسيطر عميو الرجؿ كيقيرىا ،بؿ
كيصؿ إلى حد قتميا ػ كما عرؼ عف العرب قديمان ىكأ ىٍد يىـ ىلبىناتً ًي ٍـ فتبدأ الحكياية بكضع
االستياء مف البنات ،كذلؾ بذكر عددىف الكثير « كاف يامكاف كاحد الراجؿ كاف رايح لمحج
جمع بناتك السبعة» كبمجرد أف تخطأ البنت ،فإنيا تستحؽ العقاب ،كالذم تمثؿ في الحكاية

بػ « تقمؽ لبي مف بنتك كبعث لمرتك مرسكؿ تذبح بنتيا كتبعثمك دميا في قرعة يشربك،

ذبحت مرتك دجاجة كبعثت دميا في قرعة لرجميا كقالت لبنتيا تيرب مف الببلد ،لبست
سماعة ندل» تمتثؿ
البنت قش رجاؿ ،كركبت عكد قكم كدات معاىا قطتيا ،كىذم القطة ٌ
الزكجة المقيكرة ألكامر الزكج الظالـ ،كتنفذ األمر بشيء مف المكر كالدىاء ،كتيرب البنت
ندان لمرجؿ ،بؿ كأف تتفكؽ
متنكرة في زم الرجؿ .كفي ىذا إشارة إلى أف المرأة يمكف أف تككف ٌ
عميو ،ككذلؾ رككب الحصاف يعتبر مف رمكز الفركسية كالقكة التي اقتنتيا الفتاة الياربة في
الحكاية .لتقدـ لنا نمكذجان آخر في داللة االسـ (سي عمي) .كليذا االسـ داللة خاصة في
ب أك في الترجمات الحديثة ،ىي طائر يتراكح بين األسطورة كخيالي
المغٍ ًر ي
* -الفينيق  Phoenixأك الرخ  ، Rocأك ا ىلع ٍنػ ىقاء أك ى
الع ٍنػ ىقاء ي
كالحقيقة ،كرد ذكرىا في قصص مغامرات "السندباد" كقصص ألف ليلة كليلة ،ككذلك في األساطير العربية القديمة ،يمتاز ىذا الطائر
بالجماؿ كالقوة ،كفي معظم القصص إنو عندما يموت يحترؽ كيصبح رمادا كيخرج من الرماد طائر عنقاء جديد ،ذكر األسطورة المؤرخ
اليوناني الشهير "ىيركدكتس" .كنجد ذكرىا في كتب التراث ،ففي معجم البلداف "لياقوت الحموم" :قيل إف العنقاء اسم لملك ،كقيل
العنقاء اسم داىية كقيل أف العنقاء طائر لم يب ق في أيدم الناس إال اسمها ..أما ابن خلكاف فيتهرب من الموضوع برمتو في (كفيات
األعياف) كينسبو إلى "الزمخشرم" ،حين يؤكد "الشاعر" أنها من المستحيالت الثالثة في قولو:
خػ ػ ػ ػػل؟ كف ػ ػ ػ ػ ٌّػي؟ للشػ ػ ػ ػػدائ ػ ػ ػ ػػد أص ػط ػفػ ػ ػ ػ ػػى
لم ػ ػػا رأي ػػت بن ػ ػػي الزم ػ ػػاف كم ػػا بهػ ػ ػػم
الغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ كالعنػ ػ ػق ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء كالخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الوفػ ػ ػ ػ ػػي
علم ػ ػػت أف المستحي ػ ػ ػ ػػالت ث ػ ػ ػ ػػالث
.
.

215

القسم االثانـً  :الفصـل األول ـــــــــ اإلطـــــار الزمـــــانً والمكــــانً ــــــــــ
العرؼ الشعبي العربي ،خاصة ألف االسـ بمقطعيو يبيف السيادة كالقكة فػ( :سي) لقب يتشرؼ
بو الرجؿ في المجتمع كيعتمي بو السيادة .ك(عمي) ىك رمز لمقكة في الذاكرة الشعبية العربية
اإلسبلمية التي تعطي ليذا االسـ الصدارة في القكة ،لما عرؼ عف سيدنا (عمي بف أبي

طالب ػكرـ اهلل كجيو ػ) .كبيذا نرل أف القاص الشعبي قد اختار صكرة رمزية في أنو لـ
يعطي اسمان أنثكيان لياتو البنت ،بؿ بقيت منذ العنكاف كالى نياية الحكاية (سي عمي) كفي
الحكاية « كالسابعػة فييػـ قاتمػػكا جيبمػي راس الداب » أم أصغر البنات .كفي ىذا إحالة
إلى أف أصغر بنت يمكنيا أف تعتمي ىذه المرتبة الريادية في الذاكرة الشعبوة وهي اليت عبّرت

عنها احلكاية بـ (:سي عمي) ك( لباس الرجؿ) ك( رككب العكد) .كما أنو أثبت ليا الرجكلة في
المكقؼ الميي ب أماـ السمطاف ( قالكا السمطاف راىا حية جيبيا لي ذرؾ قاؿ لبي لمرتك :ياؾ
ذبحتييا كابعتيمي دميا .قاتمكا إيو .قالكا السمطاف قتمؾ راىا حية ،خرجيالي ذرؾ كال نقتمؾ
لمسمطاف ،كقاتمك :أنا ىي ،كاش حبيت دير
أنتا في بالصتيا .سمعت البنت اليدرة خرجت ٌ
في الميـ خمي بي راه ما عندك ما دخمك ) دكف أف يجرد القاص الشعبي ىاتو البنت الرمز
َّ

ب لمزكاج مف طرؼ (السمطاف) .كتحقؽ بذلؾ السمطة كالقكة
مف أنكثتيا فيجعميا تيطمى ي
كالسعادة.

فمثؿ ىذه الحكايات تقدـ صكرة لمبنية الفكرية لممجتمع الذم يحط مف شأف المرأة
كيقصييا مف المشاركة االجتماعية في الحياة اليكمية .كتحاكؿ الحكاية بشكؿ رمزم أف تعيد
التكازف االجتماعي المنشكد مف طرؼ المرأة بإعادة االعتبار لدكرىا كعنصر اجتماعي فعاؿ
يمكنو أف يغير مجريات الحياة اليكمية بأفكاره كشجاعتو  ...إلخ .فمثؿ ىذه الحكاية ذات

الطابع االجتماعي األخبلقي« تعيف عؿ تصكر أبعاد المشكمة االجتماعية كمدل تأثيرىا عمى

السمكؾ الفردم »( )1في المجتمع ،ألنيا تكجو انتقادا الذعان لمختمؼ أشكاؿ انحراؼ السمكؾ
االجتماعي كيمكف القكؿ مف خبلؿ ما تقدـ إف المرأة تقدـ رسالة لممجتمع عمكمان ،كلمجتمع

الرجاؿ خصكصان بضركرة إرساء دعائـ العدالة االجتماعية كالحياة الكريمة المستقرة ،كتحقؽ
التكازف النفسي كاالجتماعي مف خبلؿ ىذا النكع مف الحكايػات.

 -1نبيلة إبراىيم ،األدب الشعبي بين النظرية كالتطبيق ،ص.330
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)1

حكــايـــات غـــيالن (األغـــوال):

ال يزاؿ الخكؼ مف المجيكؿ يشكؿ ىاجسان يقض مضجع اإلنساف الشعبي ،بؿ إنو

يعتبر مف أعظـ األسباب التي تحرمو لذة العيش ،فتراه دائـ التفكير فيو ،مشغكالن بو عف

كاقعو ،جادان في البحث عف حقيقتو .كألف اإلنساف غالبا ما يككف ذا نظرة سكداكية إلى

المستقبؿ فيتكقع دائمان حدكث األسكء ،فيخمف أف المجيكؿ سيككف كثير التناقض فيحممو
الفزع إلى خيالو الجامح ليرسـ لو صكرة تجسد مخاكفو كفزعو مف ىذا المجيكؿ .الطامة أـ

كد اإلنساف الشعبي كىك يرسـ ىذه
سبعة رؤكس ،كالسعبلة كالغكؿ ...كغيرىا .كقد تى ٌع ى
المخمكقات أف يجمع ليا كؿ صفات العنؼ كالقسكة مف ناحية ،كيضفي كؿ الخطر كاليكؿ
لمف يمقاىا مف ناحية أخرل ،خاصة إذا كاف منفردان .كلعؿ شخصية الغكؿ تبقى مف أىـ

الشخصيات التي تزخر بيا الحكايات الشعبية الخرافيػة ،كىي« حكايػػات تمتمئ بالخ ػكارؽ

عادة يطمػػؽ عمييا عمماء الفمكمػػكر مصطمػػح  les contes merveilleuseكيذكر "فرديريؾ فكف

()1
دير اليف" أف حكاية الغيبلف ليا صمة بتصكرات قديمة»  .كما أف الحكايات الخرافية أيضان

« تتفؽ جميعيا في ككنيا بقايا معتقدات تصؿ في تاريخيا إلى أقدـ العصكر »(.)2

كىذا النكع مف الحكايات ينطكم عمى معتقدات مكغمة في القدـ تبلشي الكثير منيا.
كل كف ترسب جزء منيا في ذاكرة الشعب كتسرب إلى حكايتيا الشعبية .كيشيد التراث عمى أف
لمعرب أقاكيؿ كثيرة في الغيبلف كالتغكؿ .كقد كانت ليـ قبؿ ظيكر اإلسبلـ مذاىب كآراء في
النفكس كاليكاتؼ كالجاف .كمرد ذلؾ أف العرب قديمان في حميـ كترحاليـ في الفياقي كالقفار،

كفي رحبل ت القنص ،كانكا يسافركف في الكثير مف األحياف فرادل كألياـ طكاؿ ،كألف المنفرد
في الصحارم الشاسعة كالمتكحد في القفار المكحشة تساكره الكساكس كتقمبو الظنكف ،كتسكف
عقمو األكىاـ ،فيشعر بالخكؼ كالكجؿ ،كيتكقع اليبلؾ كيستبعد النجاة ،فيصكر لو خيالو
المحمكـ أشياء ال كجكد ليا كسماع أصكات تناديو ،كظيكر كائنات مرعبة تسكف المغارات
كالكيكؼ كالمقابر ،تعترض سبيمو كتريد أف تفترسو ،لذلؾ أطمؽ العرب قديمان عمى الصحراء

اسـ المفازة تيمنان بالفكز كالنجاة مف كحكشيا كأىكاليا .فالحالة النفسية لمشخص ىي التي

تجعؿ مف الخياؿ أم انر كاقعان ،كتخؼ كطأتيا مع تقدـ العمراف كنمك الثقافة كانتشار التعميـ.
 -1فاركؽ خورشيد ،عالم األدب الشعبي العجيب ،دار الشركؽ بيركت ،د ط ،3883 ،ص.338
 -2عبد الحميد بورايو بن الطاىر ،الحكاية الخرافية للمغرب العربي ،دار الطليعة للطباعة كالنشر ،بيركت ،دط ،3883 ،ص.05
217

القسم االثانـً  :الفصـل األول ـــــــــ اإلطـــــار الزمـــــانً والمكــــانً ــــــــــ
كلكف الحكايات الشعبية ظمت تخمد ىذا الكائف الغيبي الخرافي كيكاد القصص الخرافي .الذم

يشيع في ببلدنا ،أال يخمك مف ذكره كبطؿ و
ثاف يصنع أحداثيا إلى جانب اإلنساف ،كقد كجدنا
في منطقة البحث كرقمة أف العامة تؤمف بكجكده إيمانان قكيان كراسخان ،كتعتبره مادة دسمة
لحكاياتيا ،كتنسبو إلى الجف .كيصكر المخياؿ الشعبي (الغػكؿ) في أبشع الصكر المرعبة

كالمخيفة ،كالتي ينفر منيا الذكؽ كالنفس .كالغيبلف في صكرتيا البشعة تشمئز منيا النفس«

فيي عمبلقة في قامتيا تتغذل بمحـ البشر ،كتيكل سفؾ الدماء كتتمذذ باالعتداء عمى

()1
(ب ٌر بعيد) ال يمكف الكصكؿ إليو بسيكلة ،ففي حكاية
األركاح»  ،كاف لؤلغكاؿ مكانان بعيدان ى
(النجة بنت السمطاف) نعرؼ ىذا البر البعيد مف خبلؿ ىذا المقطع « ككي عادت اتمدلك

النجة في القبيص عادت خايفة منكا عاد يقكليا الغكؿ :ايدتؾ طكيمة كايديتي قصيرة،
ككي قربت منك ساط عمييا كقاليا :أكؼ ركحي لبالد لغكاؿ كاليكاؿ ،كراحت لبالد لغكاؿ

كليكاؿ,,,النجة بنت السمطاف اداىا الغكؿ» كمف القدرات الخارقة التي يمنحيا المخياؿ
الشعبي لمغكؿ كي تكتمؿ لدييا الصكرة التي رسميا اإلنساف ليا مف قسكة كفظاعة ،أنيا تبتمع

اإلنساف كالحيكاف بأكممو دفعة كاحدة ،كما تعبر عف ذلؾ حكاية (اسميميع الندل أك ابف
الزركيؿ) أيف تىىبي ىف إلتياـ الغكلة لمرزامة التي تظف أنيا طفؿ صغير ،حيف تقـ الفتاة
بمخادعتيا « كجابت رزامة العكد كقمطتيا كقاتميا لمغكلة :ىاكي ياخالتي شديمي كلدم

انركح نحطب كانجي ،كىزت كلدىا كىربت ،ككي كممت الغكلة مف ماكمة الراجؿ ىزت ىذيؾ
الرزامة المقمطة باش تاكميا كعادت اتقكؿ :أبيؾ اغدايا كامؾ أعشايا كانت نصمر بيؾ

كاليا » كفي حكاية (جميجؿ ذىبك) كذلؾ نرل الغكلة تمتيـ الجمؿ بحجمو الكبير دفعة
كاحدة .كبسرعة فائقة « ىي شافت الغكلة جمؿ حبس كىي تجي كي الغبارة كالت الجمؿ
كقعدت تحفر في األرض تحفر ،تحفر ،تحفر » ...كتمتيـ ككؿ ما يصادفيا كالعجيب في
األمر أف الحيكانات كالبشر تظؿ حية في بطف الغكؿ ،كاذا استطاع البطؿ أف يبتر بطنو،
فإنو سيحرر ىذه الكائنات الحية مف األسر كتعكد حية مف جديد .كىي صكرة األمؿ المتجدد
التي تبثيا الحكايات الشعبية في نفس الطفؿ بعد أف ترىقو خكفان كرعبان .كمعظـ الحكايات

التي جمعناىا مف منطقة الدراسة حكؿ الغكؿ تتفؽ في إعطائو صكرة قبيحة ،تشمئز منيا

 -1فريد يريش فوف ديرالين ،الحكاية الخرافية ،ص.315
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النفكس كاألبداف .كالغكلة أكثر حضك انر في الحكايات الشعبية مف الغكؿ الذم عادة ما يككف
خارج الدار ،كىذا مؤشر ىاـ إلى أف معظـ الحكايات الشعبية قد نشأت في الفترة األمكسية،

حيث تصفيا جميع الحكايات بأنيا امرأة عظيمة الخمقة ،رأسيا مجعد كطكيؿ يغطي كامؿ
جسميا .كلكف شرىا يزكؿ عمى الفرد البطؿ الذم يستطيع أف يرضع مف ثدييا فإنيا تصبح
بمثابة أمو كىذه أيضان إشارة إلى عاطفة األمكمة القكية التي ميما بمغ طغياف األـ كجبركتيا
كقسكتيا كعنفكانيا ،فإنيا رحيمة بأبنائيا ،ككذلؾ صكرة كؿ الكحكش في رحمتيا بصغارىا.

كتناـ كثي انر باألعكاـ ،حتى أف العامة مف الناس تضرب المثؿ لمذم يناـ كثي انر بأنو (يناـ

نكـ األغكاؿ) كما تخبرنا الحكاية الشعبية عمى لساف الغكؿ نفسو حيف يقكؿ « :قاليـ الغكؿ:
كاف لقيتك الدار شيبة رانا انسفكا في الدقيؽ ككاف لقيتك الدار حمراء رانا نصقعك في القمؿ

ككاف لقيتك الدار كحال رانا ارقكد كنكمنا بالعػاـ ».
كقد أحصيت في الحكايات الشعبية التي جمعتيا أربع صكر لمتحكؿ ،تتحكؿ فييا أشياء
كشخصيات إلى أغكاؿ .كمف صكر التحكؿ أف الغكؿ يظير لمبشر مف تحكؿ أشياء.
 )3تحػكؿ أشيػاء جامدة إلى أغػكاؿ:

تحكؿ القضيب الحديدم
كنصادؼ ىذه الحاؿ في حكاية (النجة بنت السمطاف) ،حيث ٌ
(الممزـ) إلى غكؿ « ككي جاك يحطبك لقات النجة ممزـ كداتكا مع حزمتيا ،كعادت منيف
تجي باش تيزىا اطيحميا كقالت لبناكيت استنكني ،استنكني ،كقعدكا كيما ىاؾ حتاف طاح
الميؿ ،قالكليا :احنا انركحكا كىي ماحبتش تنح الممزـ ،راحك كخالكىا ىي كالخادـ انتاعيا،
كتحكؿ ىذاؾ الممزـ لغكؿ » كالممزـ ىك ذلؾ القضيب المبلزـ لمخيمة كالذم تربط فيو
خيكطيا فيك أحد أىـ الدعائـ لبقاء البيت قائمان كبالتالي فتحكلو إلى غكؿ يؤكد مبلزمة
الخكؼ مف الغكؿ ،ألنو دائمان في الجكار كالقرب .كىذا ما يزيد الخكؼ مف كؿ األشياء

المحيطة باإلنساف حتى كاف لـ تكف ليا صكرة الغكؿ المرعبة ،فإف إمكانية تحكليا قائمة
كبالتالي تصبح صكرة الغكؿ تعـ كؿ األشياء المحيطة باإلنساف .كىذا ما يعمؽ صكرة
الخكؼ الدائـ مف الغكؿ.
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كنجد صكرة أخرل لتحكؿ األشياء الثمينة التي يحرص اإلنساف عمى اقتنائيا كالمحافظة
عمييا فتبز في صكرة غكؿ كما ىك الحاؿ في حكاية (فميفمة أخت ربعيف غػكؿ)؛ فعندما يجد
الرجؿ حزمة الذىب كيجمبيا إلى بيتو ،فيك بذلؾ يجمب الغكؿ .ففي الحكاية « قالؾ كاف
كاحد الراجؿ كعندك سبع نساء ،كاحد الخطرة راح يصيد في الصحراء لقى كاحدة المحزمة
نتاع ذىب زينة أماال داىا كخاؼ يمدىا لكحده مف نساه يتنكاك األخريف أماال دسيا في
صندكؽ كخالىا .كفي الميؿ تخرج مف الصندكؽ غكلة تركح تحكـ شاة تاكميا كترجع »

فيذا الماؿ الذم ظف أنو قد ربحو في الحقيقة ىك الخراب الذم جمبو إلى بيتو كمالو؛ فقد
أكمت الغكلة أغنامو في غفمة منو كحيف اكتشؼ أمرىا« قاتمك :أنا فيمفمة خت اربعيف غكؿ.
قاتمك تزكجني كطمؽ نساكينؾ كال ىب ٌرؾ ىاذا نخميو» .كتبيف الحكاية أف اإلنساف ال حكؿ كال
ال لقكتيا كضخامتيا
قكة لو أماـ األغكاؿ ،فميس لو القدرة عمى مقاكمتيا جسديان لسببيف أك ن
كشراستيا ،ككذلؾ ألنيا ذات ركح تأبى القتؿ (كياخي ىك عارؼ حتى ككاف يقتميا تعاكد

ترجع مف جديد) كبيذه الصكرة يككف خطر األغكاؿ مضاعفان كمستم انر إذا اليمكف قتميا

كالتخمص مف شرىا نيائيان كلكف الحؿ لقتميا نيائيان مكجكد ،كلكنو صعب المناؿ ،ألف أركاحيا
كامنة في حمام و
ات مخبأة في يقمى ىؿ .كيتضح ىذا في المقطع التالي « :كامبعدىا ناضت فميفمة
ىى ى
مف ا لرقاد كعادت ترعد كقاتمك يا راجؿ راىي حكمتني رفة عمى قمبي ،كفي ذاؾ الكقت
الحمامة كانت ترفرؼ.

الب ىر تقكؿ :ركحي في يد مسمـ ركحي في يد مسمـ كلقات كلد راجميا
كخرجت فميفمة ى
كيطيح ذيؾ القمة المي فييا الحمامة كماتت الحمامة كماتت فميفمة.
كعاشك كامؿ في العافية كاألماف».

 )3تحكؿ حيكانات أليفة إلى أغكاؿ:
إف تحكؿ حيكانات أليفة إلى أغكاؿ مف أىـ المؤشرات التي تبيف عمؽ الخكؼ الذم
يعاني منو اإلنساف عبر األزماف (بنت الميرية) كذلؾ في مستيؿ الحكاية عف األبناء السبعة
الذيف أكصاىـ أبكىـ بقتؿ ابف الناقة إذا كلدت ،كلكنيـ لـ يفعمكا كتحكلت بنت الناقة إلى

غكلة أصبحت تعرؼ بػ :بنت الميرية ككاضح في ىذه الحكاية الدعكة إلى االمتثاؿ لنصائح
الكالديف ميما كاف األمر .كاف عدـ االمتثاؿ إلى نصائحيما سيكقع األبناء في خطر كبير
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عبرت عنو الحكايات الشعبية بظيكر األغكاؿ كافسادىا حياة البشر .كالممفت لبلنتباه في ىذه
الحكاية ىك أف األغ ػكاؿ ىنا تظيػػر في ص ػػكرة المنتق ػػـ حتى بعػػد مكتػػو ،كذلؾ بعدمػػا تكعػػدت
بإيػػذاء مف يقتميػػا « كتحمفت فيو كقاتمك :ككف يبقى عظـ مني يعكرؾ ،كراح الذيب ،كادل

ىك بنتك كألحؽ بيمك ،كفي الطريؽ قاتمك بنتك :آه ياأبي مزينؾ بكذنيف المف قرمشيـ،
ككي سمعيا قالت كيما ىاؾ ىزىا كفمقيا كقتميا ،كراح ليمك كقاليـ راني قتمت بنت الميرية
كبنتيا ،مادركش فيو لماف ،قاليـ يالو نكريمكـ كيف أدفنتيـ ،كي أيجا يحفر في قبر بنت

الميرية طار فيو عظـ منيا كعكرك» .كاألمر نفسو نجده في حكاية "النجة بنت السمطاف"
حيف ىربت ىي كابف عميا (عريك) كالخادـ ،كلكف« فاقت بييـ بنت الغكؿ عادت تنكض في
ابييا كتقكلك :يا ابي راىا النجة ىربت ،راىا النجة ىربت حتاف فاؽ ابييا كاجرل في عقاب
النجة كعريكة كالخادـ ،ككؿ ما يقرب منيـ يمكحمك عريكة شكية الزغيغ يميي فيو ،كيعكد يقكؿ

الغكؿ :تراب بالدم ما نجميو حتاف بعدك عميو ،ككي عرؼ ركحكا بمي ما عادش يمحقيـ
دعا عمى عريكة كقاؿ :ركح يا عريكة يقصفمؾ الجنحيف كيقصفمؾ الذرعيف كتعقب بيف
حبميف ،كتفكت عمى طيريف يسرطؾ كاحد منيـ ،ككي اجا عريكة يمشي طارك جنحيف

برنكسكا كتقصفػ ػكا ذارعيو كعقب عمى حبميف كجاكه طيريف سرطػ ػػك كاحد منيـ ،كابقات النجة

ىي كالخادـ كراح زماف في زماف غػػدات الخػ ػػادـ كالنجػػػة عادت سمكقية عايشة مع الكبلب،
كعاد يجييا ىاذاؾ الطير المي اسرط عريكة كيقكليا :النجة بنت السمطاف كاش اعشاؾ

البارح؟ تقكلك ىي :عشايا النخالة ،كارقاد الخكالؼ ،كتسكلك النجة :عريكة عريكة كاش

عشاؾ البارح؟ يقكليا ىك :عشايا زؽ الطيكر بايت يدكر بايت نكمي سارح ،ككؿ ليمة كيما
ىاؾ».
كىذه صكرة مف الصكر التي تدعـ الخكؼ الدائـ كالمستمر مف األغكاؿ ،حتى بعد
انفراج األمر بقتميا .كىي صكرة جد عميقة لمخكؼ الدفيف في النفس البشرية مف األغكاؿ.
 )1تحكؿ شخصيات إلى أغكاؿ:

مف خبلؿ ىذا التحكؿ تتضح صكرة خكؼ اإلنساف مف أخيو اإلنساف عمكمان ،كىنا

صكرة الشعكرية لمخكؼ مف األقارب بالخصكص .كيدعـ ذلؾ المثؿ الشائع ( األقارب

عقارب) .كنجد ىذا النكع مف التحكؿ في حكاية (جميجؿ ذىبك) كأختيا "الحمراء" التي كانت
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تعيش مع أختيا في غاية مف األماف كالسعادة كالتي تعبر عنيا الحكاية في المقطع المكالي
« ككانك شعكرىـ طكاؿ يتكسدك شعر كحدة كيتغطك بشعر االخرل كيرقدك كىما متحظنيف
بعضاىـ» .فيذا الغطاء كالفراش ىما قمة األمف كاألماف الذم كانا يعيشاف فيو كفجأة كدكف
مقدمات أك أسباب تخبرنا الحكاية بأنو « ككي ناضك الصباح لقات الحمراء عظـ فكؽ
البيت حكمت تكدد فيو أمال تحكلت غكلة» ككما أخبر النبي (ص) إف الجف كانت تقتات

مت مف أكؿ الجف تحكلت إلى غكلة مريعة.
مف العظاـ المرمية في الصحراء ،فبمجرد أف أى ىك ى
كفي حكاية (عيشة بنت أبي طاح طاح) التي تبدأ بإخبارنا عف األب الغكؿ « قالؾ
كايف كحد الطفمة أبييا غكؿ » .كلكف ىذه المرة تعطي الحكاية صكرة األب الغكؿ الذم
يحافظ عمى ابنتو كيحمييا كيزكجيا أحسف زكاج مف ابف السمطاف .كيكصييا بكيفية التعامؿ
معو « كصاىا أبييا الغكؿ كقاليا :ما تتكمميش معاه حتاف يقكلؾ كراس أبيؾ طاح طاح
كأعطاليا كردة كقاليا كي تذباؿ ىذا الكرد راني مريض» .عمى الرغـ مف أف صكرة الغكؿ
المخيفة ىنا بقيت كما ىي ،كلكف ضد اآلخريف ال ضد البطمة.

ش) فنصادؼ صكرة الحيكاف الغكؿ كىك( الحنش)،
الح ىن ٍ
(ع ٍي ى
ش هة ًب ىن ٍت ى
أما في حكاية ى
الذم عادة ما يككف شبو أليؼ ،أم أنو يككف في حماية البطؿ .كلكف مع كامؿ قدراتو
الساحقة كالخميعة المريعة ،بؿ إنو المبلذ اآلمف مف األغكاؿ ،ألف لو نفس قدراتيـ .فبعد أف

تأكؿ الغكلة البنات الستة تيرب "عيشة" إلى غار .كتبدأ معاناة األسر التي ىي بديؿ عف
األكؿ .فتصؼ الحكاية أكؿ الغكلة لمبنات بػ « :كتعاكد الغكلة في البنات كتقكليـ(:ربي
يبارؾ عندم سبع بنات حاذقيف) ،تركح لكبيرة باش تفتح الباب .ماال تبدأ الكمبة تنبح

(ىك-ىك-ىك) كتقكليا أختيا الصغيرة "عيشة" :كالكا ما تفتحيش ،ىذم ماىيش أمنا ىذم
راىا الغكلة! يقكلكا لبنات لخكتيـ الصغيرة :ىذم أمنا .ماىيش الغكلة ،تقكليـ عيشة :راني
شكفت عينييا حمك ار راىا غكلة»! كبعد أف تيرب عيشة تعيش أسيرة عند الحنش « ىربت
عيشة كصمت لمصحراء ،لقات فييا غار نتاع حنش دخمت فيو ،جاىا لحنش كقاليا :كاش
تحكسي نديرؾ بنتي كال مرتي .تقكلكا :ديرني بنتؾ».
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(م ٍد ًر ًجميػػػػك) نجد نكعان آخر مف األسر ،لكف ىذه المرة مع الغكلة نفسيا بعد
كفي حكاية ى
أف تجبرىا عمى مساعدتيا .كيكشؼ ىذا المقطع صكرة أخرل لمعفف كالقذارة التي يعيش فييا
األغكاؿ .فتذكر لنا الحكاية أنو « :كي قربت لمبير لقات غكلة تتكجع باش تكلد .قالتيا
لغكلة ماتعمريش قربتؾ حتاف تكلديني كتقطعيمي سرة المزيكد .خافت لم ار كحطت لقربة
كبدات تكلد فييا .طاح لغػكؿ قاتميا لمرا :باش نقطعمك السرة .قاتميا مابيف حجرة كحجرة.

قاتميا لمرا :باش نقمط لمزيكد ،قاتميا :قمطيو بميؼ ،قاتميا :باش نقركا قاتميا لغكال قريو

بالماء كالحماء أك مبعد رقدتكا حذا أكمك لغكلة كعمرت القربة كراحت لدارىا » .كلكف دائمان

البد مف مخرج مف ىذا األسر كذلؾ بالقضاء عمى الغكلة « مبعد عيطت الغكلة كقالت لمم ار
مد رجمك .قالتميا لمرا :أنعـ اللة .قالتميا الغكلة كاش لقيتي في راس البير؟ قالتميا لمرا:

لقيت لكنجة بنت السمطاف .قالتميا الغكلة :كاش دير؟ قالتميا :تتكجع .قالت الغكلة :كاش
جابت؟ قالت لمرا :جابت سمطاف بف سمطاف .قالت الغكلة :باش قطعتي ليو السرة؟ قالت

لمرا :بمكس ذىبت .قالت الغكلة :باش قمطتيو؟ قالت لمرا :بالحرير .قالت الغكلة :باش
قريتيو؟ قالت لمرا :بالدىاف كالعسؿ كعادت تجييا كتقكليا نفس الكالـ ،لمدة شيكر كذلؾ
في الميؿ » كيككف االنتقاـ كالخبلص مف الغكلة بالتغمب عمييا بالحيمة كما يبيف المقطع
المكالي « :جرات الغكلة باش تاكؿ لم ار كبنيا ،كىي كانت ىازة بنيا الغكؿ ،لصقت بالباب
كطاحت في النار كماتت».

كيتجمى الخبلص مف األغكاؿ في حكاية (الشيخ عكرؾ كال النزلة كقعد متكرؾ) ،كذلؾ
عف طريؽ الحيمة ال القكة ،ألف األغكاؿ أغبياء إلى درجة كبيرة جدان كما تصكرىـ جممة

الحكايات الشعبية ح تى أف ىناؾ مف الدارسيف مف جعؿ في تصنفو لمحكايات الشعبية

(حكايات األغكاؿ الغبية) .كىذا الغباء ىك باب الخركج مف قبضتيا كسطكتيا التي تفرضيا

بمنطؽ القكة كالدمكية ففي ىذه الحكاية تتجمى قكة الشيخ ،الضعيؼ جسديان ،في الحيؿ

المتتابعة التي يقير بيا الغكؿ ،كيخيفو عف طريؽ اإليياـ الذم يفرضو عميو عف طريؽ

الحيمة ،فعند ىركب كامؿ سكاف القرية ،يبقى الشيخ كحيدان في مكاجية الغكؿ حيف يأتيو:

كؿ ،لقى الشيخ كحدك ،سقساه؟ قاؿ الشيخ :راني البارح كأنا راقد حسيت تقكؿ
«ككي جا القي ٍ
كح) :ىاذاؾ الضرب أكؿ
جدياف جاك ينقزكا كيمعبكا عمى ظيرم؟ قاؿ القكؿ (يحدث في ر ي
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كقاؿ عميو تنقيز جدياف! كالك .ىذا الشيخ ما معاىش الماف الزمني نيرب».

كىكذا نجد مجمؿ الحكايات الشعبية تسير عمى ىذا المنكاؿ ،فبل سبيؿ لمخبلص مف

األغكاؿ إال عف طريؽ الحيمة كالدىاء كالذكاء .كبيذا يصكر لنا المخياؿ الشعبي الشر في
منتيى القكة الجسدية كالكحشية كالصكرة المرعبة كالمريعة كالمظير المخيؼ ،كلكف بالمقابؿ
يؤكد عمى أف ىذا البناء الشامخ لمقكل الشريرة ينيار بسيكلة أماـ الدىاء كالذكاء كالحيمة.
كىذا مثاؿ آخر في حكاية (قطيش) الذم يستطيع بذكائو القضاء عمى الغكلة كقيرىا بعد أف
تككف الغكلة قد أ كمت جميع إخكتو ألنيـ تساككا معيا في الغباء ،فقيرتيـ كالتيمتيـ بالقكة.
فتركم لنا الحكاية أف األب خبلؿ الحؿ كالترحاؿ ،كاف يبني دا انر(ىشة) مف الكرؽ أك التراب

لمذم يتعب مف أبنائو ،فتأتي الغكلة ك تأكمو « كنفس الشي مع كالدتك االخريف المي يعيا

يخدممك دار بالتراب تجي الغكلة ك تاكمك» .كلكف "قطيش" الذكي « قالك أنا ابنيمي دار
تعداىا إلى
بالحديد كخميني بنالك دار بالحديد كخاله» .كلـ يكتؼ بحيمة االحتماء منيا بؿ ٌ
حيمة مخادعة لتأكؿ ابنتيا بدالن مف أكمو ىك .كىكذا جعميا تتحسر عمى نفسيا بالقضاء عمييا

نفسيان أكالن « كىك قاليـ :يالطيؼ يالطيؼ عيف العكرة في التميس مكميف بنيتيـ أماال بكات
الغكلة كقاتميـ :يالمي كميتك معايا نتيرة ابكك معايا مريرة» ،ثـ القضاء عمييا ثانيان مع بقية

األغكاؿ جسديان كنيائيان « كالمضرب المي يحمى عميو يشحطك بميية يبرد المي يحمى عميو
يبردك بميية كمبعد شدك بعضاىـ كضربك الدار بركسيـ أماال لصقك في ذاؾ الحديد

كماتك ،كتينى منيـ الكؿ».
كفي حكاية (عػػػػرؽ الجكىػػػػػر) نصادؼ أم انر آخر كىك قمة التحدم في جعؿ الشفاء في

أكؿ كبد أبناء األغكاؿ .كالغريب ىك أف الحكاية جعمت األغكاؿ تعمـ ذلؾ كبالتالي نككف أماـ
الصكرة المقمكب ة لمخكؼ؛ إذ أصبحت الغيبلف ىي التي تخاؼ عمى أبنائيا مف البشر .لكف
ىذه الصكرة المقمكبة لمخكؼ ليست ىي المقصكدة بذاتيا؛ انما صكرة التحدم التي يركبيا
البشر مف خبلؿ رككب الخطر المعمف ،كىك قتؿ أبناء األغكاؿ لضماف الشفاء .فتركم
الحكاية« سمعت الغػػػكؿ كالغػػػكلػػػة يتكممػػػكا قػػػاؿ الغػػػكؿ لمغكلة راني نشـ ريحة أنس قالت
ليو الغكلة ما سمعتش راىـ الناس في كؿ بالد جايا تشكؼ كاش صار تعرؼ "عرؽ
الجكىػر" المسكيف قاعديف يندبكا كيبككا عميو .قاؿ لييا :راكي عرفتي دكاه في كبدة كالدنا
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السبعة» كىذه صكرة أخرل لتحدم اإلنساف لممخاطر مف أجؿ كالبحث عف الشفاء ميما
كانت المصاعب.

كما نجد في نفس الحكاية أف البطمة "عرؽ الجكىر" قامت بعبلج الحاكـ حيف جاءت
بأكباد أكالد الغيبلف ،ألنيا عممت بأف شفاءه في أكؿ أكباد الغيبلف الصغار ،فجمبتيـ «
كدخمت بالد الحاكـ لقات الناس حازنيف .قالت لييـ :خمكني ندخؿ لعمو يب ار عمى إيدم.
قالكالييا عجز الطالب كالطبيب كأنتي كاش تقدرم تعممي؟ قالت لييـ :كاحد الم ار مكمنة:
خمكىا لعؿ ربي يبريو عمى أيدييا ...قاؿ لييا :أقعدم نكافيؾ حؽ ماداكيتني .قالت ليو:

أكالدم صغار خميتيـ كحدىـ في الصحراء ...الحاكـ كي ب ار ككقؼ عمى رجميو .قاؿ
لمحراس يييكلكا لكازـ السفر ،باش يركح يرجع الضر عمى ىاذيؾ العايمة المي جابت ليو

البال .كىك كصؿ خرجت ليو .ىػز السيؼ عمييا قالت ليو (بجاه اهلل كالمي شفاؾ) طاح
السيؼ مف ايدك».
كما نجد أيضان أف الحكايات تجمع بيف الغيبلف كحيكانات أخرل؛ فحكاية (ابف زركيؿ)

مثبلن تحكي حكاية الغكلة التي تتحكـ في األرض لدرجة أف الزرع ينبت في األرض الجافة
بفضؿ قدرتيا .كتعكس أيضان صكرة الحيكانات الكفية التي تساعد صاحبيا مف الكقكع في

شرؾ ذلؾ الحيكاف .فمف الحيكانات :األنثى عمى الخصكص(الكمبة-الشاة-البقرة) ،فيي تعرقؿ

تقدـ الغيبلف التي تسع ى إلى أكؿ أصاحبيا ،كما نجد ذلؾ في الحكاية .قصة أخكيف أحدىما
اسمو (أحمد الجايح) كاآلخر إنساف مركب مف زكاج إمرأة بثعباف كاسمو (سميميع الندا)،
ككيؼ يساعد ىذا األخير أخاه في كؿ مأزؽ يقع فيو .فكاف التعاكف بيف األخكة عمى الرغـ
مف الفرؽ بينيما.
كتبقى كؿ ىذه الصكر« التجسيدية لكحشية الغكؿ ،كأكمو لمحـ الناس كنيشو لعظاميـ
الشؾ كثيرة الرعب ،كلكنيا أيضان ترسـ صكرة رمزية لكحشية الطاغية أينما كاف ،ككيفما

كاف»( .)1فيي بشكؿ أك بآخر تصكر كفؽ المخياؿ الشعبي أشكاؿ الظمـ كالطغياف في الحياة
اليكمية لمبشر.

 -1فاركؽ خورشيد ،عالم األدب الشعبي العجيب ،دار الشركؽ بيركت ،د ط ،3883 ،ص.311
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فمقد عمد المخياؿ الشعبي إلى إقامة عبلقة بيف الرعب كالفزع كالخكؼ المستمر مف
المجيكؿ الذم يفترس أحبلـ اإلنساف ،كيقضي عمى أمانيو كتطمعاتو المستقبمية إلى حياة
أفضؿ كأىنأ .كبيف افتراس الغكؿ لمناس افتراسان ماديان مجسدان في أكؿ لحكميـ ،كنيش

عظاميـ ،كمص دمائيـ ،أم إف فعؿ الشر تحكؿ إلى شخصية مميزة في الخياؿ الشعبي،
كىي الصكرة التي ترمز إلى مخاكؼ اإلنساف مف قكل الشر كالطغياف؛ فصكرة الغكؿ إذف

ترمز إلى ذلؾ الكحش الرابض في أعماؽ اإلنساف الشرير الظالـ ،المستبد ،الذم يحاكؿ دائمان

سحؽ الخير في الحياة .كالشؾ أيضان أف ىذا الغكؿ ىك الدكؿ العظمى التي تستغؿ خيرات
الدكؿ الضعيفة .كالصراع القائـ في الحكايات الشعبية بيف البطؿ كالغكؿ ،ىك الصراع األزلي

بيف قكل الشر كقكل الخير .كدائمان نجد الحكايات الشعبية تميؿ إلى انتصار البطؿ عمى

خصمو الغكؿ ،رغبة منيا في تأكيد انتصار قيمة الخير عمى الشر؛ فالغكؿ شرير منيزـ في
كؿ األدكار .بينما اإلنساف الذم يقاسمو البطكلة ،منتصر عمى الدكاـ ،كما تعطينا ىذه
الحكايات صكرة أخرل حكؿ نظاـ الحياة عند الغيبلف؛ فميـ نظاـ يشبو نظاـ اإلنساف ،كليـ

ممالؾ كىذا النظاـ خيالي ،ال يتأطر باإلطار الزماني كالمكاني ،بؿ يسبح في الخياؿ الخرافي
لئلنساف الشعبي .كقد يحدث كأف يقيـ الغكؿ عبلقات مصاىرة كزكاج بينو كبيف السمطاف كىك
رمز لتحالؼ السمطة مع القكة كالشر.
إف الحكايات الشعبية تخضع لمخياؿ الذم ال ضابط لو ،أك بمعنى أدؽ لخياؿ ال نعمـ
ضكابطو ،حتى تخمؽ جكان مثي انر كمشكقان كأحداثان متنكعةن تخرؽ أفؽ انتظار المستمع ،حتى

يزداد اىتمامان باالستماع لمحكاية كاماطة المثاـ عف األحداث غير المتكقعة ،كالتي تدفعو إلى
متابعة الحكاية حتى النياية.

كحكاية الغيبلف تنتيي دائما نياية سعيدة لصالح البطؿ اإلنساف عمى حساب الغكؿ ػ كما رأينا

ػ كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أف اإلنساف إذا كاف يحمؿ بداخمو بذكر الخير كالسبلمة إلى
جانب فطنتو ،كذكائو ،فإنو يتغمب عمى أعتى العراقيؿ كالصعاب فسييزميا كينتػصر عميػػيا.

226

القسم االثانـً  :الفصـل األول ـــــــــ اإلطـــــار الزمـــــانً والمكــــانً ــــــــــ
)5

حكــايـــات واقـــع سيــاسي:

تعتمد ىذه الحكايات الشعبية عمى طرح مشكؿ العبلقات القائمة بيف الحاكـ ك المحككـ،
بيف السيد كالعبد كالرعية كالسمطاف .كقد تككف ىذه العبلقات في شكميا العادؿ أك في شكميا
التعسفي ،كما يمجأ إليو كؿ طرؼ مف كسائؿ إلرضاخ الطرؼ اآلخر كتطكيعو .
كىذا النمط مف الحكايات الشعبية يرتكز ،ىك أيضان ،عمى المفارقات االجتماعية

كمشاكؿ الكاقع اإلنساني المعاش .إال أف الصراع في ىذا النمط مف الحكايات ،يككف صراعان
بيف السمطة كالرعية ،فالرعية تمثؿ طبقة ذات بعد اجتماعي معيف ،كما أف السمطاف تمثؿ

طبقة أك فئة اجتماعية معينة.
كنممس ىذا النكع مف الصراع مف خبلؿ حكاية (العجكز كالحاكـ الظالـ) ،التي تحكي
قصة العجكز التي ظممت مف طرؼ السمطاف باالستيبلء عمى بيتيا كتحطيمو كضمو لممكو،
فالحكاية تصكر لنا صكرة الحاكـ الجائر الذم يمثمو السمطاف ،كصكرة الرعية الضعيفة التي
ال تممؾ أم حيمة أماـ جبركت السمطاف كتمثميا العجكز؛ حيث يستغؿ الحاكـ سمطتو في قمع
حياة العجكز لمتخمص مف ككخيا الذم كاف يمثؿ لو عائقان كنقطة سكداء أماـ بياء قصره

الفخـ .فيقرر حرؽ ذلؾ الككخ .غير أف نياية الحكاية تبيف لنا أف الظالـ المستبد ال يفر
بأفعالو الشنيعة ،كتتدخؿ العناية الربانية لمعاقبة الظالـ عمى ما فعؿ ،كذلؾ بنفس العقاب

الذم سببو لمعجكز كىك إحتراؽ القصر .فيأتي السمطاف مستصرخان العجكز بأف تسامحو،
كيعكضيا عف كخكىا .كىكذا يككف االنفراج بعد تدخؿ القكة اإلليية لقير السمطاف الظالـ.

كيكضح لنا ىذا النمط مف الحكايات الصراع كالصداـ المريريف الحاديف بيف طبقتيف
غير متكافئتيف في القكل ،فإحداىما قاىرة ،كاألخرل مقيكرة؛ إذ تنطمؽ ىذه الحكايات مف
مفارقات اجتماعية مختمفة كتتصاعد األحداث تدريجيان إلى أف تتبلشى تمؾ المفارقة.

كحكايات الكاقع السياسي ال تختمؼ كثي ار عف حكايات الكاقع االجتماعي ،فيي أيضان تعبر

عف الصراع األفقي ،أم بيف الرعية نفسيا ،حيث تحكؿ إلى مستكل المحكر العمكدم ،أم

بيف رأس اليرـ االجتماعي المتمثؿ في الحاكـ أك السمطاف كقاعدتو المتمثمة في المحككـ؛ أم
طبقة الشعب المغمكبة عمى أمرىا ،التي تتكؽ إلى حياة الحرية كالعزة كالكرامة .فكؿ الشعكب
عبر تاريخ البشرية ،البد كأنيا قد عانت مف كيبلت الظمـ كالقير كاإلكراه بصكرة مف الصكر
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عبر تاريخيا الطكيؿ .كمع ىذا تبقى الحرية كالكرامة ىدفان إنسانيان تناضؿ الشعكب مف أجؿ

تحقيقو كلك في صكرة أحبلـ مثالية كىذا ما تحققو الحكايات الشعبية لمشعكب  ،إذ أنيا
تحقؽ ليـ حمـ االنتصار كالحياة الكريمة كلك بشكؿ حمـ يرجى تحققو بأدكات سحرية خارقة.
فالشعكب دائمان تطمح إلى أف يحكميا حاكـ عادؿ نزيو ككؼء ،يسير عمى راحتيا

كي ىؤم يف ليـ حياة رغدة يسكدىا األمف كاالطمئناف؛ فشخصية السمطاف حاضرة في جؿ
ي
الحكايات الشعبية ،لكف الحكايات ال تصكر السمطاف ظالمان بؿ تجعمو غافبلن يحتاج إلى بطؿ

شعبي يغامر ليكشؼ لو الحقيقة التي تغيب عنو ،كبعدىا يستحؽ البطؿ الزكاج مف ابنة
السمطاف .كىذا الزكاج ىك الكظيفة األخيرة (اإلحدل كالثالثكف) في منيج بركب؛ فيك ليس

حدث كظيفي ،ألف بو يتحقؽ طمكح الطبقات الشعبية في
حدثان اجتماعيان في حقيقتو ،بؿ إنو
ه
الكصكؿ إلى السمطة كاالقتراب مف سدة الحكـ كبالتالي يتحقؽ الحكـ الشعبي ،ألف الحاكـ
سيصبح مف بيف أفراد الشعب ،كألنو يدرؾ معاناتيـ كمشاكميـ ينتظر منو أف يعمؿ عمى
تحسيف أكضاعيـ االجتماعية ،كظركؼ الحياة باعتباره كاحد منيـ .كبيذا الزكاج الكظيفي
تنتيي الحكايات الشعبية .كال تبيف كيؼ يغير ىذا البطؿ حياة الناس بعد زكاجو مف ابنة
السمطاف ،ذلؾ ألنيـ ال يريدكف أف يفقدكا األمؿ الكبير المعمؽ بالبطؿ بعد أف يتحقؽ.
فحياة الشعكب مدارىا بيف سبلطيف كممكؾ يحكمكنيا ،فإذا كاف الحاكـ ممكان « ،فأىؿ

مممكتو يعتبركف أسرتو الكبيرة كىك رب األسرة كراعييا .كعميو أف يعامؿ شعبو معاممة األب
ً
كي ىربًي كيردع ،كيميف كأف ال يككف
ألبنائو ،فيقسك عمييـ ليرحـ ،ال ليظمـ ،كيتشدد ل يي ىعم ىـ ي
دكتاتك انر مستبدان برأيو ،فأحكامو ليست منزىة ال يأتييا الباطؿ بيف يدييا كال مف خمفػيا كأف
أحكامو ال مجاؿ الستئنافيا أك تبديميا»( .)1كأكامره سيؼ مسمط عمى رقا ب الرعية ،كفي
مخالفتيا أك التمرد عمييا كرفضيا قطع لمرقاب كاألرزاؽ .كىذا ما يؤدم إلى كقكع الصدامات
كالصراعات كيدفع بالرعية إلى شؽ عصا الطاعة في يد الحاكـ .فبعد أف كاف محؿ ثقتيا
كمحكر آماليا يصبح سبب شقائيا كآالميا ،خاصة بعدما يتمادل في أساليبو االستغبللية
التعسفية مسخ انر لذلؾ النفكذ كالقكة كالسمطة في مقابؿ عجز الرعية كقمة حيمتيا .كلكف رغـ

الضعؼ كالعجز ،فإرادة الشعكب ال تقير ،كالحؽ دائمان ييعمى كال ييعمى عميو .فيتحكؿ الذؿ
 -1علي الزين ،العادات كالتقاليد في العهود اإلقطاعية ،دار الفكر الحديث للطباعة كالنشر ،بيركت لبناف ،ط ،3001 ،01ص.13
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كالخنكع إلى سبلح و
حاد يقؼ بو المظمكـ في كجو الظالـ حتى يسترجع حقو ككرامتو .كيرل
فيو الم خمص المنقذ الذم يمثؿ أحبلـ المجتمع كآماؿ الشعكب .كىذا ما نراه يتحقؽ اليكـ في
الثكرات العربية كغيرىا مف دكؿ العالـ ،فأمنية اإلنساف الشعبي أف يعثر عمى حاكـ عادؿ«،
كىذا الفرد الشديد الحزـ مف جانب ،ثـ المثاؿ لمعدؿ مف جانب آخر ىك أقصى ما تخيمو

الفكر السياسي العربػػي» ( ،) 1كحتى كاف لـ يتحقؽ ىذا األمؿ فعمى األقؿ يبقى الطمكح
المشركع لمشعكب تستأنس بو في حياتيا المميئة بالظمـ كالقير.

و
شيء.
كحكاية (حد الزيف) تعطينا مثاالن عف الحاكـ (السمطاف) الذم يممؾ كؿ

كيتضح ىذا مف بدية الحكاية « كايف كاحد السمطاف زيف ياسر يسمكه تسعة كتسعيف زيف»

كالزيف ىك رمز المتبلؾ ممذات الحياة كلكف ال يمكف أف تتـ مبلذ الحياة لئلنساف حتى كلك
كاف سمطانان .كلكف الطبيعة البشرية كالرغبة السمطكية تجعؿ السمطاف يبحث عف تماـ رغباتو
في الحياة .كيتضح ىذا مف المقطع التالي« قالتمك الستكت :نحيـ كحدؾ كاال انت حد الزيف

اشككف ىاذم حد الزيف! كقالتمك الستكت عمى حد الزيف بمي راىا طفمة زينة كقالتمك
عمى بالدىا »

فبحث السمطاف عمى "حد الزيف" ىك بحث عف تماـ مبلذه في الحياة .كىذا يبيف أيضان

استغبلؿ السبلطيف لمشعكب ،كنيب كؿ ما بيدىا ميما كاف ضئيبلن .فيك تماـ ممؾ الممكؾ

كسمطة السبلطيف كسيجيدكف أنفسيـ لمضفر بو كنيمو ميما كمفيـ ذلؾ « كقاتمك :كاش
اتحكس؟ رد عمييا تسعة كتسعيف زيف :انحكس نزكج بيؾ ،قاتمك حد الزيف :راؾ ماتقدرش

عمى شركط أبي .قاليا تسعة كتسعيف زيف :خميني انجرب» .كلكف الحكاية ىنا ،كقفت إلى
جانب السمطاف ألف أب "حد الزيف" كىك يمثؿ سمطة الشعكب ،كاف يقطع رؤكس ىؤالء
الخطاب كىـ الطامعكف في ممتمكات الشعكب إال أف الحكاية حاكلت أف تبيف أف مصير
المغتصبيف ألمكاؿ الشعكب كحرياتيـ ىك « أداتك لكاحد المخزف فيو ركس الخطابة المي
خطبكىا كما قدركش لشرط بييا طيرليـ ركسيـ كالحيـ في ىذاؾ المخزف» أما ىذا
السمطاف فقد جعمتو المتعاكف مع الشعكب كالمرغكب فيو ألنو يحمؿ التسع ك التسعيف
كتماميا عند الشعكب في إشارة إلى العبلقة التكاممية بيف الشعكب كحكاميـ ،ألف البطؿ ىنا،
 -1علي زيغور ،التحليل النفسي للذات العربية ،دار الطليعة للطباعة كالنشر ،بيركت،ط ،3819 ،3ص.01
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كعمى غير العادة ،ىك السمطاف نفسو الذم يخاطر بنفسو مف أجؿ عركسو بعد أف يختطفيا
منو الكصيؼ ثـ خطاؼ العرايس كىما صكر رمزية لمدخبلء الذيف يفسدكف االنسجاـ بيف
السمطاف كالرعية « :قالك تسعة كتسعيف زيف :رجعمي مرتي ،قالك خطاؼ لعرايس:
مانرجعش .قالك تسعة كتسعيف زيف :راني نقتمؾ .يقكلك خطاؼ لعرايس :ماتقدرش لخاطر

ركحي في شعرة كالشعرة في بيضة كالبيضة في حمامة كالحمامة في ناقة كالناقة كراء
سبع بحكر.

اقطع بيو سبع بحكر كالقا الناقة المي فييا الحمامة ،كاذبح الناقة كنح منيا لحمامة،

كاذبحيا كنح منيا البيضة ،كنح مف البيضة الشعرة ،كفي ىاذ الكقت حس خطاؼ العرايس
بممي ركحك راىا في يد "تسعة كتسعيف زيف" .كجاه كقالك :خميمي ركحي كنعطيؾ مرتؾ،
كخاله حتاف قرب منك كقطع ىذيؾ الشعرة كخرجكا لعرايس المي اخطفيـ .كعادك يقكلكلك

أىؿ لعرايس ادييـ الكؿ قاليـ "تسعة كتسعيف زيف" :كالك ،ما ندم إال مرتي حد الزيف،
كع يكد».
كعكد كلييـ بعرة ي
كلينا بكرة ى
كما تشير ىذه الحكاية إلى قضية اجتماعية ىامة جدان كىي قضية الزكاج غير المتكافئ
مف الناحية االجتماعية طبعان ،ألف مكضكع زكاج السمطاف مف فتاة ىي مف عامة الشعب،
فتاة مغمكرة ال تممؾ مف المؤىبلت سكل جماليا .كذكاؤىا يعد تغي انر كبي انر في مقاييس
العبلقات االجتماعية .كتصكر الحكاية « أحداث مجتمع متفتح يتبادؿ فيو األفراد كاألسر

االرتقاء كالنزكؿ في سمـ النسؽ االجتماعي» ( ،) 1كما تؤكد ىذه النظرة رغبة السمطاف في
التبادؿ كالتبلقي بيف الطبقة العميا كالدنيػا.
كقد تأخذنا أحداث ىذه الحكاية بعيدان ،مما يعطينا انطباعان عف امتصاص الفكارؽ

الطبقية في المجتمع ا لمنشكد .كلكف الممفت لمنظر ىك أف السمطاف إذا أراد أف يتزكج مف
المرأة التي أحبيا فإنو يتزكجيا مباشرة دكف عقبات كدكف أف يفكر في الفركؽ مثبلن حتى كاف
اختارتو بنفسيا عمى نحك ما نجد في حكاية "النجة بنت السمطاف" مع ابف عميا ،كاف كاف

مف عائمتيا ،فيك ليس مف العائمة الحاكمة « قالؾ كايف كاحد السمطاف عند بنتك اسميا
النجة ،ككايف كلد عميا اسمك :عريكة يحكس يتزكج بييا ».
 -1طالؿ حرب ،أكلية النص ،ص .90
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ففي ىذه الحاالت تعارض العائمة الحاكمة ىذا الزكاج ،كقد يؤدم بيـ األمر إلى نبذ
الفتاة كاحتقارىا .كيحدث الصراع الذم ينتيي بفكز البطؿ كاعتراؼ السمطة بو .كربما يتكج
حاكما يخمؼ السمطاف .كال بد أف تتكافر فيو شركط تخكؿ لو ذلؾ ،كيبرىف عمى أنو جدير
بالمنصب الذم حصؿ عميو.
كىذا النكع مف الحكايات يرفض رفضان قاطعان ظيكر البطؿ مف غير الفئات الشعبية

المسحكقة عمى الرغـ مف عناية الذيف يدكركف حكؿ محكر البطؿ إلبراز دكره في الحكاية إذ
بل في الحكايات الشعبية إال ناد انر ،ألف البطؿ
رغـ مكانة السمطاف كنفكذه ،إال أننا ال نجده بط ن
المنشكد عادة ما يككف مف الطبقات الشعبية المغمكرة ،كىذا األخير يظير دائمان في حالة
صراع مف أجؿ الكصكؿ إلى القيـ المثمى كاألخبلؽ الفاضمة.

كحينما تكشؼ الحكاية عف حقيقة العبلقة القائمة بيف الحاكـ كالمحككـ ،خاصة تمؾ
المبنية عمى التعسؼ كسمب الحقكؽ كتندد بشدة بسمككياتيـ الممقكتة ،فيي تحمؿ بيف طياتيا
نداء خفيان كدعكة ضمنية إلى تجنب مثؿ ىذا السمكؾ في معاممة الرعية كالتي ىي أحسف،

حتى ال تثكر في كجو راعييا ،ألنيا ليست قاصرة عمى فيـ األكضاع التي تعيشيا كالظركؼ
التي تحيط بيا كتحرص عمى معرفة مصيرىا ،لذلؾ نجد الحكاية تكضح النياية الحتمية التي
يؤكؿ إلييا كؿ سمطاف أك حاكـ مستبد .كىذا ال يعني عدـ كجكد حكاـ أكفاء يمتزمكف بالعيكد

كالمكاثيؽ كالقكانيف كيحافظكف عمى النظاـ كينصفكف المظمكـ كيردعكف الظالـ ،فيمتؼ حكليـ
الشعب كيبيف ليـ الطاعة كالكالء كيطمئف عمى مصيره كال يخشى ضياع حقو ما داـ بيف
أيادم أمينة ،عمى نحك ما ترل في حكاية (لكنجػػة) التي يساعدىا السمطاف لتستعيػػد عافيتيا
كمكانتيػػا « .سمعاتك لكنجة كبدات تبكي طاحكا دمعاتيا عمى األمير .طمٌع األمير راسك

كسمع صكت فكؽ الشجرة كقاؿ  :أشككف المٌي ىنا؟ ،أنت مف أىؿ الدنيا كالٌ مف أىؿ

الخرة؟ .قاتمكا :أنا مف أىؿ الدنيا .قاليا :كاش بيؾ كاش قصتؾ؟ ،عاله قاعدا في ىاذ

الشجرة ،كينيـ أىمؾ؟ أىبطي كحكيمي.قاتمك:ما نقدرش نيبط حتى تعطيني الماف.
قاليا:عم يؾ الماف كمف سيدنا رسكؿ اهلل ما ناذيؾ .ىبطت لكنجة ،كقعد األمير يشكؼ في
لكنجة كيتأمؿ في زينيا كشعرىا الطكيؿ .كحكاتمك قصتيا كمف باعد قاليا :ياال تركحي

معايا لمقصر ».
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كخبلصة القكؿ إف حكايات كاقع سياسي تنتقد الحاكـ كالسمطاف بشدة ،كما أنيا تسعى
إلى إرشادىـ كالى رسـ عبلقة طيبة كمتينة بيف الحاكـ كالمحككـ ،حتى تتحقؽ الكحدة
االجتماعية
كيستتب النظاـ ،كيتمكف اإلنساف الشعبي البسيط مف أف يحيا حياة كريمة ىنيئة كتحت
مظمة العدالػػة.
)2

حكـــايــات اجلــان :

إف كجكد الجػف حقيقة أقرىا القرآف الكريـ في سكرة كاممة باسـ (سكرة الجف) في قكلو
ََ ُ
ْ
ُ
َ ُّ ْ
ََ
تعالىُ ﴿:ق ْل ُؤوح َي ب َل َّي َؤ َّه ُه ْ
السػ ِد
اط َخ َم َع هف ٌس ِم ًَ ال ِج ِ ًّ فقالىا ِب َّها َط ِم ْع َىا ق ْس ًآها َع َج ًبا (َ )13ي ْه ِدي ِبلى
ِ ِ
َ
َ
َ ُ ْ
ف َأم َّىا ِب ِه َول ًْ وؼ ِس َك ِب َسِّب َىا ؤ َح ًدا( )1(﴾ )10االعتقاد بكجكد الجػف اعتقاد قديـ جدان كىك يكاد يككف
في منطقة البحث مشيع بالتصكرات اإلسبلمية التي كقرت في نفكس الناس كعقكليـ ،كقد
جاء القرآف الكريـ ليبث ىذا االعتقاد كيؤكد عمى كجكد عالـ غير منظكر مكازم لعالـ البشر
الجف .كقد كردت قصة الجف الذم سخر لخدمة سيدنا "سميماف" عميو السبلـ
أال كىك عالـ
ٌ
في القرآف الكريـ كىك الذم تطكع ألف يحضر لو عرش الممكة "بمقيػس" قبؿ أف يقكـ مف
مقامػػو.

اى ًَا َؤ ُّي َها ْاْل َ َُل َؤ ًُّ ُن ْم ًَ ْإ ِجيني ب َع ْس ِػ َها َق ْب َل َؤ ْن ًَ ْإ ُجى ِوي ُم ْظ ِلم َين(َ )16ق َ
كما نجد في قكلو تعالىَ ﴿:ق َ
اى
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ
ْ ٌ َ ْ ّ ََ
َ
َ
َ
يو به َق ْب َل َؤ ْن َج ُق َ
ىم ِم ًْ َمق ِام َو َوِب ِوي َعل ْي ِه لق ِى ٌّي ؤ ِم ٌين( )2(﴾ )17تقكؿ" :كراب
ِعفسٍذ ِمً ال ِج ًِ ؤها آ ِج ِ ِ
ىجرتي"« إف حكايات الجاف عبارة عف أحدكثة ،متكاترة بالركاية الشعبية ،منثكرة كليا قدر مف
القكاـ ،كأنيا جادة في الغالب األعػمى» ( .)3كالجف مف الكائنات التي يعجز اإلنساف عمى

مجاراتيا لذا ينشئي الحكايات حكليا كيحاكؿ التغمب عمى مخاكفو منيا.
كعمى الرغـ مف أننا لـ نقؼ في مدكنتنا عمى حكايات الجف ،إال أنيا مكجكدة ،كفييا
يصكر اإلنساف الشعبي عالـ الجف الذم يسكده نظاـ اجتماعي يشبو النظاـ القائـ في عالـ اإلنس؛ فيـ

يتزكجكف كيتناسمكف مككنيف بذلؾ أس انر كعشائر ،إضافة إلى أنيـ يجعمكف مف زكاجيـ مف اإلنس مدخبلن

لمغرابة كالتشكيؽ ،بؿ كالدىشة أيضان فالتزاكج بيف الجف كاإلنس أمر متداكؿ في الحكايات الشعبية.
-1سورة الجن ،اآليتين  03ك.03
 -2سورة النمل ،األيتين 19ك.18
 -3شوقي عبد الحكيم ،موسوعة الفولكلور كاألساطير العربية ،لقاىرة ،مكتبة مدبولي،ط ،3885 ،03ص.90
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كتبيف الحكايات الشعبية القدرة الخارقة لمجف عمى أف يسكف اإلنساف ،فإف كاف اإلنساف
مجرد جثة ىامدة ،ساكنة ال ركح
ٌ
حيان فيذا أمر معقكؿ كقابؿ لمتصديؽ ،أما إذا كاف اإلنساف ٌ
فييا فيذا ىك الذم تبني الحكايات الشعبية عميو عناصر التشكيؽ كالتيكيؿ كالخياؿ .فيجعميا
تتحرؾ كتعيش حياة جديدة .كىذا أمر عجيب ال يككف إالٌ مف عمؿ الشياطيف أك الجف
الكافر .كما أف الحكايات الشعبية تبيف لنا درجػػة إيػػذاء الجػػف لئلنسػػاف ،كمػػا في سػػكرة الجػػف
َ َ َّ ُ َ َ َ ٌ َ ْ ْ َ ُ ُ
ىذو َن بس َجاى م ًَ ْالج ًّ َف َص ُاد ُ
وه ْم َز َه ًقا (.)1(﴾ )14
ع ٌع
ِِ ٍ ِ
ِِ
في قكلػػو تعالػػى ﴿ :وؤهه مان ِزجاى ِمً ِْلاو ِ
فالجف قادر عمى تحطيـ اإلنساف جسديان كركحيان .كقد يظير الجني في شخصية خاطؼ
العركس في ليمة زفافيا ،كيأخذىا لنفسو كيتكارل عف األنظار .كلكف البد مف أف يتمكف

البطؿ مف القضاء عميو كانقاذ زكجتو ،كما يمكف أف نجد نكعان آخر مف الجف كىك الجني

الطيب المساعد لمبطؿ؛ إذ« يظير الجني في الحكايات الشعبية عمى أساس أنو مساعد

لبطؿ الحكاية »( ،)2كبالتالي يؤدم دكر المساعد لمبطؿ في صكرة لمتعاكف بيف الجف كاإلنس.

كنجد أف الناس ينسبكف العمكـ إلى الجف ،فيـ يعتقدكف أف عالـ الجف أرقى مف عالـ
اإلنس ،كما نجد ذلؾ في حكاية (عمـ الجنكف) .كىناؾ مف الحكايات الشعبية التي تدكر
حكؿ تشكؿ الجاف في صكرة حيكاف أك في صكرة إنساف .كأكثر األشكاؿ كركدان في ىذا

الجني صكرة ثعباف طيب يساعد الناس أك
حية أك الحنش .فيتقمص ٌ
المجاؿ ىي صكرة ٌ
يساعد البطؿ .كالناس في منطقة كرقمة يعتبركف الثعباف جني مؤمف فيسمكنو بػ( :مؤمف)

ش) ،فيجعمكف ىذا
الح ىن ٍ
كيد يعكف بأنو ال يؤذم الناس كما يتضح مف حكاية ( ىع ٍي ى
ش هة ًب ىن ٍت ى
الثعباف الذم ىك في اعتقادىـ جني طيب يساعد البطمة عمى الزكاج مف ابف السمطاف.
ككذلؾ الشأف في حكاية (اسميميع الندل "ابف الزركيؿ") أك ابف الثعباف الذم يساعد أخاه
ضد كالديو المذيف يمثبلف بني البشر الذيف يمكركف مف أقرب الناس إلييـ.

تصكر لنا عالمان مميئان بالمغامرات كالمفارقات العجيبة كالخكارؽ
فنقكؿ إذف إف حكايات الجاف
ٌ
كاألمكر الغيبية التي يقصر العقؿ البشرم عمى تصكرىا .كىي إلى جانب ما يمؤلىا مف متعة

كتسميو كاثارة ،تنزع في كثير مف األحياف إلى غايات تعميمية أك تعكيضية ،كما تسعى الحكاية

الشعبية جاىدة لتكضيح العبلقات اإلنسانية المختمفة داخؿ المجتمع.
 -1سورة الجن ،اآلية .02
 -2فاركؽ خورشيد  ،عالم األدب الشعبي العجيب ،ص .312
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)1

حـكـايـات معتقـدات شعبيـــة:

ال شؾ أف اإلسبلـ كتعاليمو السمحة لوي تأثيػر قكم في معتقدات المجتمعات اإلسبلمية.
كقد تغمغمت بشكؿ كاضح في جميع مناحي الحياة كأصبحت عبارة عف جزء ال يتج أز مف
كمقكم اتيـ الشخصية؛ حيث سرعاف ما ترجمت في شكؿ صكر حقيقية عمى أرض
كيانيـ ٌ
خاصة إذا
الكاقع .فالعقمية الشعبية ،ال ترضى باألفكار المجردة ألم شيء ميما كاف نكعو،
ٌ
كاف إيمانيا عميقان بذلؾ الفكر ،فبل يكتمؿ اإليماف لدييا إالٌ بالتجسيد الفعمػي المممكس.

كتعتمد ىذه الحكايات عمى االعتقاد الفكرم الذم لو مظير سمككي ،فيك الذم يمثؿ

جزءان ىامان مف حياة المجتمع ،كتستمد مادتيا مف الكاقع النفسي كاالجتماعي في ارتباطيما

بالمعتقدات الدينية ،التي ليا تأثير قكم جدان في مجرل حياة الناس.

فحكاية (سيدم سماؾ بف سماؾ) تجسد لنا معتقدات كثيرة ،منيا تحكؿ الفتاة في المرة

األكلى إلى حمامة بعد أف سقطت منيا قطرات الدـ ،كتحكليا أيضان إلى شجرة رماف في المرة

الثانية .كىذا تمثيؿ لمجانب الخرافي الذم يربط االعتقاد بتحكؿ الدـ إلى كائف حي آخر .فيذه

الظاىرة المتعمقة بالدـ ال تزاؿ قائمة إلى حد اليكـ غير أف المعتقد اختمؼ مف التحكؿ إلى
كائف حي إلى التبرؾ بالدـ ،ألنو رمز لمحياة الجديدة ،كىذا ما يسمى في المجتمع الكرقمي(
ًبالتى ٍح ًم ٌي ٍر) ،أم إراقة الدـ بذبح حيكاف (ماعز ،خركؼ ،دجاج ،حماـ) تبركان بمكاف جديد أك
بشي جديد .كنجد ىذه الظاىرة أيضان عند الذىاب لمكلي الصالح بغرض التقرب منو .كفي
القكؿ « رخفت حزاميا » ،أم فتحت عقده ،كذلؾ مف اجؿ إنبات الزرع في األرض .كىذا
دليؿ عمى التحرر كالتكسع كارخاء الحياة كمعيشة الناس.
كنجد أيضان في الحكايات الشعبية جانبان مف االقتباس مف التراث العربي اإلسبلمي كمف

القرآف الكريـ ،كذلؾ ما تعكسو صكرة الرجؿ الذم يدرؾ لغة الطير ،كىك سيدنا جعفر بف أبي
طالب في (حكاية جعػػفػػػػػر )03التي تبدأ بقكليـ « :قالؾ كايف كاحد الرجؿ أسمكه جعفر
ككاف جعفر يفيـ كبلـ الطيػر» كىذا تأث ػػر بما حدث مع سيدنػػا سميماف عميو السػبلـ في قكلػػو
َ َ َ َّ َ َّ
َْ
اى َما ل َي ََّل َؤ َزي ْال ُه ْد ُه َد َؤ ْم َم َ
الع ْي َر َف َق َ
ان ِم ًَ الغ ِائ ِب َين( .)1(﴾ )01كىذا الجانب
تعالى ﴿ :وجفقد
ِ
نمحظو أيضان في الحكاية نفسيا حيث يمتاز "جعػفػػر" بفيـ كبلـ الطير التي تخبره بما لدل
 -1سورة النمل ،اآلية.30
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العدك مف أسمحة ككسائؿ ،كما يحممو مف تمائـ (حركز) ،تساعده عمى الفكز ،كالدكر الذم
لعبتو الطيكر في نقؿ الحركز إلى السيد عمي لتدعمو مف أجؿ االنتصار ،كالضفاء نكع مف
المنطقية الشعبية عمى القكة الخارقة لسيدنا عمي –كرـ ا﵀ كجيو.-
كتعكػػس الحكايػػة أيض ػان مػػا يعقتػػده التفكيػػر الشػػعبي مػػف ناحيػػة التمػػائـ (حػػركز) كبالعاميػػة
ص يرٍر) التي سػاعدت "جعػفػػر" "كالسيد عمي" عمػى االنتصػار ،ككأنيػا
الكرقمية (الصرة كجمعيا ي
المحػػرؾ أك الدافع األساسػي فػي االنتصػار ،ففػي حكايػة ( كديعػػػػة غدايػػػت خكتيػػػا السبيعػػة)

نجػػد « كدارتميػػا صػػرة فػػي رقبتيػػا بػػاش تحفظيػػا ،كركبتيػػا فػػكؽ الباصػػكر ككصػػاتيا كقاتميػػا :راه
خكؾ الصغير فيػو مػارة فػي رقبتػك ،ك ارحػت كديعػة تخمػي بػبلد كتعمػر بػبلد أخػرل كىػي تحػكس
عمى خكتيا .ردت عميػو ىاذيػؾ الصػرة انتاع كديعة :كاش راؾ تقكؿ يا حمػكؼ بف حمػكؼ؟».
كنجد ىذه الصرة أيضان في حكاية (سيدم سماؾ بف سماؾ) بػنفس الػنمط السػابؽ ،كلكػف
ى ػػذه المػ ػرة منس ػػكبة لمس ػػمطاف « كدار الس ػػمطاف لبنت ػػك صػ ػرة ،كاعطاى ػػا كص ػػيؼ كخ ػػادـ اس ػػميا
"سكدة" ،كركبيا فكؽ عػكدة كقػاؿ لمكصػيؼ :كصػميا لسػيدم "سػماؾ بػف سػماؾ" كفػي الطريػؽ
كبعػػد المٌػػي بع ػػدكا عمػػى دار أبي ػػيا قػػاؿ لكصػػيؼ لبن ػػت السػػمطاف :اىبطػػي خمػػي "سػ ػػكدة" ترك ػػب ،ردت عمي ػػو
ىاذيػػؾ الص ػرة :كاش راؾ اتقػػكؿ يا حمػ ػػكؼ بػف الحم ػػكؼ » كىػذا مػا يبػيف أف االعتقػاد فػي التميمػة ( الحػرز
أك الصرة) منتشر بشكؿ كاسع في المجتمع قديمان كاليكـ أخذ في التناقص بسبب تطكر العمػـ ،كلػـ يبقػى إال
في البكادم كالمناطؽ غير الحضارية.
كىناؾ أيضان في حكاية (بنت الميرية) نممس أيضان في قكؿ الزكجة لزكجيا أف الكسكسى لـ ينضج،
فأخبرىا بأف الضيكؼ يحممكف أكيد خبػ انر سػيئان ،فاالعتقػاد الشػعبي يػربط نضػج الطعػاـ بػالخبر فعػدـ اكتمػاؿ
نضج الطعاـ دليؿ عمى أف الشخص يحمؿ نبػأ سيئان.
في ػػذه الحكاي ػػات تعك ػػس طبيع ػػة التفكي ػػر الش ػػعبي ال ػػكرقمي ال ػػذم م ػػازاؿ يحم ػػؿ طابعػ ػان اعتقاديػ ػان ي ػػؤمف
بالمعتقػػدات إلػػى درجػػة كبي ػرة فإدراجيػػا ضػػمف حكاياتػػو الشػػعبية دعػػكة إلػػى بثيػػا فػػي األجيػػاؿ القادمػػة م ػػف
األطفاؿ دكف تقديـ تفسير عممي لظكاىرىا .كأحيانػا يمجػأ إلييػا ككسػائط تسػيؿ عميػو الكصػكؿ إلػى مبتغياتػو
كمآربو.
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حكــايـــات وعـظـيـــة:

كىػػي الحكايػػات الشػػعبية التػػي تسػػتمد مكاضػػيعيا مػػف حيػػاة النػػاس ،كمشػػاكميـ  ،نجػػد أف
الحكايات الكعظية تمثؿ الطريؽ إلى تحسيف كتقكيـ الجانب االجتماعي المعاش مف جيػة  ،ك
تنتيػػي إلػػى غػػرس المبػػادئ السػػامية فػػييـ مػػف جيػػة أخػػرل .كال تخػػتص بفئػػة معينػػة ،بػػؿ تكػػكف
مكجية لمجميع ،قصػد الكصػكؿ إلػى تحقيػؽ الكئػاـ لػدل الجماعػات ،كذلػؾ مػف خػبلؿ مجمكعػة
النصائح التي تقدميا ضمنيان ال تصريحيان.
فمػػف خػػبلؿ حكايػػة (عمػػؿ الخيػػر ينفػػع صػػاحبو) نػػرل أف المغػػزل منيػػا ىػػك الػػكعظ .كىػػذا
يظيػر جميػان مػػف خػبلؿ العنػكاف الػذم يمخػػص الحكايػة كميػػا(عمػػؿ الخيػر ينفػػع صػػاحبكا) ،كىػػي
مقكلة البطؿ في نياية الحكاية ،فعمؿ الخير ال ينقضي كال تنتيي فائدتو عمى مر الحيػاة عمػى

ىحد قكؿ الشاعر:

ازرع جميالن كلك في غير مكضعو فػػمػػػف يضع جمي هؿ أينػػػمػػا زرعػػا

إف الجميؿ كاف طػػاؿ الزمػػاف بػو

فميػػس يحصػػده إالٌ الػػذم زرعػػا

كتحمػػؿ الحكايػػة غايػػة أخبلقيػػة كعظيػػة تمثمػػت فػػي طاعػػة الكالػػديف كاالعتنػػاء بيمػػا ميمػػا
ْ
َ َّ َ
ْ َّ
تقػ ػػدما فػ ػػي السػ ػػف .كذلػ ػػؾ امتثػ ػػاال لقػ ػػكؿ ا﵀ تعػ ػػالىَ ﴿ :و َق َ
ض ــرب َزُّب ـ َـو ؤَّل ح ْع ُب ـ ُـدوا ِبَّل ِب ًَّ ـ ُـاه َو ِبال َى ِال ـ َـد ًْ ًِ
ن
َ
ْ َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ
ً
َُ
َ
َ
ُ
ِب ْح َظـ ًـاها ِب َّم ــا ًَ ـ ْـبلغ ًَّ ِعىـ َـد َك ال ِن َد ـ َـر ؤ َح ـ ُـد ُه َما ؤ ْو ِلًل ُه َم ــا فــًل جق ــل ل ُه َم ــأ ؤ ٍل َوَّل ج ْ َه ْس ُه َم ــا َوقــل ل ُه َم ـا ق ـ ْـىَّل ل ِس ًٍم ــا
َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُّ
َ
الس ْح َمت َو ُقل َّز ّب ا ْز َح ْم ُه َما َل َما َزَّب َياوي َ
ص ِغ ًيرا (.)1(﴾ )02
( .)01واخ ِف
ِ
ض ل ُهما جىاح الر ِ ّى ِمً َّ ِ
ِ
كنممس في الحكاية تشابيا في تصػكير حيػاة البطػؿ كاخكتػو مػع قصػة سػيدنا يكسػؼ عميػو
السبلـ ك خصكصان في تعرفو عمى إخكتو كىـ لـ يتعرفكا عميو ،كذلؾ في قكلو تعػالىَ ﴿ 8و َجـاء
َ َّ ُ
َُْ ُ ُ َ
َ َ َّ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ف َف َد َخ ُل ْىا َع َل ْيه َف َع َس َف ُه ْم َو ُه ْم َل ُه ُمىن ُس َ
ـاى ائ ُخـى ِوي ِبـإ ٍُك لنـم ِّم ْـً
ون ( )36وْلا جهصهم ِبَها ِش ِهم ق
ِبخىة ًىط
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ُ َ َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ؤ ِبــين ْم ؤَّل جـ َـس ْون ؤ ِوــي ؤ ِوْــي الن ْيـ َـل َوؤهــا خ ْيـ ُـر اْلنـ ِ ِـزلين ( )37فـ ِـةن لـ ْـم جــإجى ِوي ِبـ ِـه فــًل ل ْيـ َـل لنـ ْـم ِعىـ ِـدي َوَّل جق َسُبــى ِن
َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ
ـاعلىن ( )2(﴾ )43كىػػذا التشػػابو يػػدؿ عمػػى مػػدل تػػأثر المجتمػػع
( )41قــالىا طــنر ِاود عىــه ؤبــاه وِبهــا لفـ ِ
الكرقمي بػالقرآف الكػريـ كالػدعكة إلػى التشػبث بػالقيـ النبيمػة كالمػكاعظ األخبلقيػة التػي دعػا إلييػا،
لتفادم الخبلفات كالصراعات التي مف شأنيا أف تيدـ األسر كالعائبلت كبالتالي المجتمعات.
 -1سورة اإلسراء ،اآليتين  31ك.31
 -2سورة يوسف ،اآليات .23-59
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حـكـــايــات شعريـــة:

كىي حكايات شعبية تعػالج المكاضػيع المختمفػة معتمػدة فػي ذلػؾ عمػى تضػميف الحكايػات
الشعبية أبيػات شػعرية ،أك أف تكػكف الحكايػة ككػؿ شػع انر .كيقػكؿ عنيػا "محمػد سػعيدم" «:أنيػا
تمت ػػاز بميػ ػزتيف اثنت ػػيف :إم ػػا أف يك ػػكف ك ػػؿ ن ػػص الحكاي ػػة ش ػػع انر ،أك أف تتخم ػػؿ الػ ػنص بع ػػض
المقػػاطع الشػػعرية تػػؤدم نفػػس المعنػػى لػػنص الحكايػػة ،كىػػذا يثػػرم الػػنص كيضػػفي عميػػو طابعػان
(،)1

مكسػػيقيان إيقاعي ػان خاص ػان»

كذلػػؾ ألف األبيػػات الشػػعرية تزيػػد الػػنص ث ػراء كاألسػػمكب عذكبػػة

كجماالن ،بسبب إيقاعيا المكسيقي الذم تطرب لو اآلذاف ،فتستبقي السامع مشدكدان لمحكاية.
كىػػذا النػػكع مػػف الحكايػػات يكثػػر اسػػتعمالو فػػي المكاضػػيع الدينيػػة كالكعظيػػة كذلػػؾ لسػػيؿ
حفظيا .فنجد في حكاية (عبد اهلل) أف الحكاية ككؿ عبارة عف أبيات مف الشعر؛ فيػي تحكػي
قصػػة الشػػاب "عبػػد اهلل" الػػذم تقػػع قبيمتػػو فػػي مػػأزؽ ،بعػػد حضػػكر(عقب) الممػػؾ إلييػػا ،فيجتمػػع
األصػحاب كيكتبػكف رسػالة ،كيبحثػػكف عػف مػف يحمميػػا كيكصػميا إليػو  ،كفػػي مقابػؿ ذلػؾ يكػػكف
ج ػزاؤه الجنػػة يت ارجػػع الجميػػع ،فػػي حػػيف تقػػدـ "عبػػد اهلل" كعػػرض إيصػػاليا ،فيبػػارككه لشػػجاعتو
التػػي تشػػبو شػػجاعة عمػػو "حيػػدر" كأبػػكه "الياشػػمي" كىكػػذا إلػػى أف تنتيػػي الحكايػػة ببيػػت شػػعرم
يثني عمى النبػي محمػد (ص) ،ألنػو شػفيعنا فػي اآلخػرة .كيحػث عمػى الصػبلة عميػو .كيعػد ىػذا
البيت مدخبلن كمخرجان لمحكاية:
يكـ القيامة الياشمي يشفع فينا

صمكا صمكا عال النبي بف يامنة

كالحكاية تصكر كصؼ معركػة تاريخيػة إسػبلمية ،كذلػؾ بتكظيػؼ اسػـ"عػقػػب" كىػك"عقبػة
ابػػػف نػػػافع" كك ػػذا تكظي ػػؼ اس ػػـ "حيػػػدر" كى ػػك س ػػيدنا "عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب" ك ػػرـ ا﵀ كجي ػػو
ك"الياشػػػمي" كىػػك النبػػي "محمػػد" (ص) ،كػػؿ ىػػذه الشخصػػيات اإلسػػػالمية التاريخيػػػة تعكػػس
الصػ ػراع ال ػػدائـ ب ػػيف المس ػػمميف كالكف ػػار ،حت ػػى عم ػػى مس ػػتكل الجبي ػػة الش ػػعبية .إال أنن ػػا نج ػػد
 -1محمد سعيدم ،األدب الشعبي بين النظرية كالتطبيق ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية ،بن عكنوف ،الجزائر( ،د.ت.ط)،
ص.22
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الحكاي ػػة ،عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف أني ػػا تحك ػػي حكاي ػػة تاريخيػػػػة إسػػػػالمية ال تخم ػػك م ػػف ىػ ػامش م ػػف
المعتقدات الخرافية ،كىذا ما يزيػد التأكيػد بػأف المجتمػع الػكرقمي متػأثر بدرجػة كبيػرة بيػذا الفكػر
االعتقػػادم ،كذلػػؾ فػػي قػػكليـ تقػػدـ الجبػػؿ لممسػػاعدة فػػي البنػػاء عػػف طريػػؽ تػػكفر المػػاء ليػػـ،
ككذلؾ زحؼ الحجارة إلييـ أيضان لتقديـ المساعدة.
كمػػا أننػػا قػػد نجػػد ىػػذا الػػنمط م ػف الحكايػػات يسػػتخدـ الغػػزؿ ككصػػؼ الحبيبػػة ،كىػػذا مػػا
ػات شػػعرية .تصػػؼ (اليامنػػػة) التػػي
تعكسػػو (حكايػػػة اليامنػػػة) ،كىػػي حكايػػة شػػعرية ،كميػػا أبيػ ه
أغرمػػت بػػػػػ(:عبد اهلل) الشػػاب الػػذم كػػاف مػػا انر بجانػػب قصػػرىا ،فممحتػػو كطمبػػت منػػو أف يتميػػؿ
في سيره ،فنظر إلييا كأعجػب بيػا ىػك أيضػان ،فػأراد أف يمتقػي بيػا خفيػة فارتػدل مبلبػس نسػاء،
كدخؿ مع كفدىف إلى القصر ،فرآه رجؿ لو دىاء الشيطاف كمكره .فقاؿ :إف ىػذا رجػؿ عربػي،
فطريقة مشيو تخالؼ مشية النساء كأخذ يفتؾ بعرض سيده .كعند كصػكؿ الخبػر إلػى(اليامنػة)
أرادت أف تنتقـ منو لشرفيا ،فطمبت مف(عبد اهلل) أف ينتقـ ليا ،ففعؿ ذلؾ.
فالحكايػػة تصػػؼ قصػػة العشػػؽ بػػيف "اليامنػػة كعبػػد اهلل" كىػػي مػػف الطابكىػػات المحضػػكرة
فػػي المجتمػػع الػػكرقمي المحػػافظ كتبػػيف الحكايػػة أف ىػػذا العشػػؽ بػػدأ بالصػػدفة ككيػػؼ تتح ػػالؼ
العاشػػقة مػػع معشػػكقيا لينتقمػػا مػػف العػػائؽ الػػذم كقػػؼ فػػي كجييمػػا كىػػك الشػػيطاف الػػذم ييتػػؾ
بعػػرض(اليامنػػػة) كتنتيػػي القصػػة بالقضػػاء عميػػو .كفػػي ذلػػؾ رمزيػػة إلػػى تحطػػيـ كػػؿ العراقيػػؿ
كالعقبات أماـ العاشؽ كالمعشكؽ.
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 )30حكـايــات عن أوليــاء صاحلـيـن:
أما عف قصص كرامات أكلياء صالحيف ،فيي كثيرة جدان في منطقة كرقمة فقد حاكلت
حصر مجمكعة معتبرة مف الحكايات الشعبية في ىذه المدكنة ،كلكف المبلحظ أف ىذه
الحكايات قصيرة جدان ،بؿ قد ال تعدك أف تككف مجرد و
قكؿ أك فكرة عرفت عف كلي مف
كرـ كىي اسـ
األكلياء الذيف عرفكا بالمنطقة .كالكرامة في داللتيا المغكية ىي :اسـ مف فعؿ ٌ

يكضع لئلكراـ ،كما كضعت الطاعة مكضكع اإلطاعة( .)1كاإلكراـ كالتكريـ :أف يكصؿ إلى

اإلنساف إكرامان ،أم نفعه ال يمحقو فيو غضاضة أك أف يجعؿ ما يكصؿ إليو شيئان كريمان أم

الرب؛ تبارؾ كتعالى بو عباده مف أنكاع اإلفضاالت
شريفان ( .) 2ككردت بمعنى :ما يكرـ
ٌ

كالجمع كرامات( )3فيي عامة كخاصة.

فالعامة :ىي ما كرـ ا﵀ بو بني آدـ عندما فضميـ عمى غيرىـ مف المخمكقات األرضية،
وظ َ
كمف ذلؾ االعتداؿ في القامة كالخمؽ في أحسف تقكيـ ،لقكلو تعالىَ ﴿8ل َق ْد َخ َل ْق َىا ْْلا َ
ان ِْي
ِ
َ
َ
ؤ ْح َظ ًِ ج ْق ِى ٍٍم ( )4(﴾)2كالعقؿ كالمنطؽ المذاف كرـ ليما عباده ،كسخر ليـ الككف لبلنتفاع بو،
ْ
ْ
ْ
ََ َ
إلى غير ذلؾ مف األفضاؿ كالن ىع ٍػـ قاؿ تعالىَ ﴿:ولق ْد ل َّس ْم َىا َب ِني َآد َم َو َح َمل َى ُاه ْم ِْي ال َد ّ ِر َوال َب ْح ِس
ً
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ّ َ َ َ َّ ْ
َ َ
ََ َ
ضل َى ُاه ْم َعل ٰى ل ِث ٍير ِم َّم ًْ خل ْق َىا ج ْف ِضيًل ( .)5(﴾)51
اث وف
وزشقىاهم ِمً الع ِيب ِ
كالخاصة كىي األفضؿ :فيي ما يكرـ ا﵀ تعالى بو بعض عباده ممف ىداىـ إلى
اإليماف إلطاعتو تعالى كاالمتثاؿ لممأمكرات ،كترؾ المنييات .فيذه االستقامة عمى اإليماف
كالطاعة مف أعظـ الكرامات .كأىميا ىـ أصحاب اليميف المذككريف في قكلو تعالى﴿:
َ َ ْ َ ُ ْ
ََ ْ َ ُ ْ
اب ال َي ِم ِين (.)6(﴾)05
اب ال َي ِم ِين ما ؤصح
وؤصح
 -1ابن منظور ،لساف العرب ،دار الحديث القاىرة ،مصر 3131ىػ ػ ،3001مج،1:باب الكاؼ مادة (ؾ ر ـ) 319/5
 -3سميح عاطف الزين ،تفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريم ،دار الكتاب اللبناني ،بيركت ،ط ،3891 ،01ص.111
 -1أبو بكر جابر الجزائرم ،عقيدة المؤمن ،دار الكتب السلفية ،القاىرة،ط،3دت،ص319:
 -1سورة التين ،اآلية -5 .4سورة اإلسراء ،اآلية -2 .07سورة الواقعة ،اآلية -1 .20سورة الواقعة ،اآلية -9 .07سورة فاطر،
اآلية.32
 -8سورة األحقاؼ ،اآليتاف .14-13
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ْ
ُ
َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ْ َ
اب ال َي ِم ِين( ،)7(﴾)71كىـ المقتصدكف في قكلو تعالى ﴿:ث َّم
كفي قكلو﴿:وؤما ِبن مان ِمً ؤصح ِ
َؤ ْو َز ْث َىا ْالن َ
اب َّالر َ
اص َع َف ْي َىا م ًْ ع َباد َها َفم ْ ُه ْم َظال ٌم ل َى ْفظه َوم ْ ُه ْم ُم ْق َخص ٌد َوم ْ ُه ْم َطاب ٌق ب ْال َخ ْ
ْ
َ
َ
اث
ر
ي
ًً
خ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
ْ
الله َذل َو ُه َى ْال َف ْ
ض ُل ْال َنب ُير( .)8(﴾)10كىـ المبشػركف بالجنػػة في قكلػػو تعالػػى ﴿ :ب َّن َّالر َ
ًً
ن
ذ
ِب ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ُّ َ َّ
اب ْال َج َّىت َخالد َ
الل ُه ُث َّم ْ
اط َخ َق ُامىا َف ًَل َخ ْى ٌل َع َل ْيه ْم َوََّل ُه ْم ًَ ْح َصُهى َن (ُ )31ؤ َٰولئ َو َؤ ْ
ص َح ُ
ًً ِف َيها
قالىا زبىا
ِ ِِ
ِ
ِ
ُ َ
َ ُ
َج َص ًاء ِب َما ماهىا ٌَ ْع َملىن (.)9(﴾ )32
كبالخصكص مف ىذه الكرامة كرامة ،اإليماف كاالستقامة ،مما فضؿ ا﵀ تعالى بو بعض
عباده .كزيادة عمى اإليماف كالتقكل كالكرع كاإلكثار مف النكافؿ كالعبادات مف صبلة،
كصدقات ،كرباط كجياد ،كصياـ ،كحج .كىؤالء ىـ المكصكفكف بالمقربيف كالسابقيف في قكلو
ُ َّ ٌ
َُْ ُ َ
َّ ُ َ
ُ َٰ َ
َّ
َ َّ
تعالىَ ﴿:و َّ
الظ ِاب ُقى َن
الى ِع ِيم ﴿﴾71ثلت ِم ًَ
اث
الظ ِابقىن ﴿﴾78ؤول ِئو اْلق َّسبىن ﴿ِْ ﴾77ي جى ِ
َْ
ُ ُ َ
َ
َ َ ٰ ُ ُز َ ْ ُ َ
َ
يل م ًَ ْْلاخس َ
ْلا َّوِل َين﴿َ ﴾79و َق ِل ٌ
ضىه ٍت﴿ُ ﴾71م َّخ ِن ِئ َين َعل ْي َها ُم َخق ِاب ِل َين﴿ًَ ﴾71عىل َعل ْي ِه ْم
ًٍ ﴿﴾71على طس ٍ مى
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ َ َ َ
و ْل َد ٌان َُخ َّل ُدو َن﴿﴾71ب َإ ْم َ
ٍق َولإ ٍض ِم ًْ َم ِع ٍين ﴿ ،)1(﴾﴾70فيـ صفكتو سبحانو كتعالى .كفي
ى
اب وؤبا ِز
ٍ
ِ
ِ
حديث اإلماـ البخارم« مف آذل لي كليان فقد آذنتو بالحرب كما تقرب إلي عبدم بمثؿ أداء
ما افترضت عميو ،كال يزاؿ عبدم يتقرب إلي بالنكافؿ حتى أحبو ،فإذا أحببتو كنت سمعو
الذم يسمع بو كبصره الذم يبصر بو كيده التي يبطش بيا ،كرجمو التي يمشي بيا ،كلئف
ترددم عف نفس
سألني ألعطيتو كلئف استعاذني ألعذتو ،كما ترددت عف شيء أنا فاعمو ي

عبدم المؤمف تكره المكت كأنا أكره إساءتو كال بد لو منو»( .)2

فاألمكر الخارقة لمعادة كما يخص الكرامة ىي التي قد يظيرىا ا﵀ تعالى عمى أيدم
البعض مف أكليائو فيـ ال يصنعكف ذلؾ ،كلكف ا﵀ تعالى يجريو عمى أيدييـ كاف لـ يعممكا
بو ،كما جرل ألصحاب الكيؼ( .)3كاذا ما عدنا إلى كتاب كرامات الصحابة كآؿ البيت،
 -3سورة الواقعة ،اآليات .39-30
 -3البخارم ،موسوعة الحديث النبوم الشريف ،الصحاح السنة المسانيد ،موقع ركح اإلسالـ ،اإلصدار الثاني ،في كتاب الرقائق باب
التواضع313/9:
 -1أبي بكر الجزائرم ،عقيدة المؤمن ،دار العقيدة للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،3001 ،ص.313
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فإننا نجده يعرؼ الكرامة بأنيا أمر خارؽ لمعادة غير مقركف بدعكة النبكة كال ىك مقدمة.
يظير عمى يد عبد ظاىره الصبلح ممتزـ المتابعة لنبي يكمٌؼ بشريعتو مصحكبان بصحة
االعتقاد كالعمؿ الصالح عمـ بيا أكلـ يعمـ ،كال تدؿ عمى صدؽ مف ظيرت عمى يديو ،كاليتو
كال فضمو عمى غيره لجكاز سمبيا ،كأف تككف استدراجان كمك انر ،كيمكننا االستشياد بيذه
األبيات الشعرية:
كك ػػؿ م ػػا ف ػػي الخ ػ ػ ػكارؽ كت ػػارؾ

مف يد ظاىر الصبلح يا فتى

الش ػػرؾ بذم اآلالء فــذي

متػ ػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع السن ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء

كـــرامــــةنــقـــولدل

()1

علـٌهاالعــقلوالمنقــــــول

أما في الحديث النبكم الصحيح ،فقد نصت عمى كرامات عديدة كقعت ألناس صالحيف
قبؿ بعث رسكلنا الشريؼ محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ،كبعد رسالتو .كمف ذلؾ :كرامة جريج
الراىب :ىذا الرجؿ الصالح الذم يتكمـ الصبي بشاىدتو كرامة لو « ،حدثنا مسمـ عف
إبراىيـ :حدثنا جرير بف حازـ ،عف محمد بف سيريف ،عف أبي ىريرة ،عف النبي صمى ا﵀
عميو كسمـ قاؿ :لـ يتكمـ في الميد إالٌ ثبلثة :عيسي ،ككاف في بني إسرائيؿ كعابد يقاؿ لو
جريج ،كاف يصمي ،جاءتو أمو فدعتو ،فقاؿ :أجيبيا أك أصمي ،فقالت :الميـ ال تمتو حتى
تريو كجكه المكمسات ،ككاف جريج في صكمعتو ،فتعرضت لو امرأة ككممتو فأبى ،فأتت راعيا
فأمكنتو مف نفسيا ،فكلدت غبلما ،فقالت :مف جريج ،فأتكه فكسركا صكمعتو كأنزلكه كسبكه،
فتكضأ كصمى ثـ أتى الغبلـ ،فقاؿ :مف أبكؾ يا غبلـ؟ قاؿ الراعي ،قالكا :نبنى صكمعتؾ
مف ذىب؟ قاؿ :ال ،مف طيف»( ،)2كلمكرامة أنكاع كثيرة كيعد كتاب الطبقات الكبرل لمتاج
لمسبكي الخمفية المعرفية ليذه األنكاع كمنيا:

 -1إبراىيم بن محمود عبد الراضي ،كرامات الصحابة كالصالحين كآؿ البيت ،دار الدعوة ،ط ،3008 ،03ص.01
 -3البخارم ،موسوعة الحديث النبوم الشريف ،الصحاح السنة المسانيد ،موقع ركح اإلسالـ ،اإلصدار الثاني،كتاب:األنبياء ،باب{:كاذكر
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أىلها}،حديث .1351
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إحياء المكتى ،كاستشيد بقصص كرامات كثيرة ألكلياء دعكا ا﵀ فأحي ليـ ما شاءكا كلكنو

يقكؿ «:لـ يثبت عندم أف كليان حي لو ميت مات مف أزماف كثيرة بعد ما صار عظما رميما ثـ
عاش بعد ما حي لو زمانا كثي انر ،ىذا القدر لـ يبمغنا ،كال اعتقده كقع ألحد مف األكلياء كال شؾ في

كقكع مثمو لؤلنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ قبؿ ،كىذا يككف معجزة كال تنتيي إليو الكرامة»( .)1وىنا
كفي باقي األنكاع األخرل نعكد إلى الحدكد الفاصمة بيف المعجزة كالكرامة.
كالناس فيما ذىبكا إليو مف كرامات األكلياء ثبلثة أصناؼ:
الصنؼ األكؿ :مف ينفييا مف المبتدعة كالمعتزلة كالجيمية كبعض األشاعرة.
كشبيتيـ :أف الخكارؽ لكجاز ظيكرىا عمى أيدم األكلياء اللتبس النبي بغيره ،إذ الفرؽ بيف النبي

كغيره ىك المعجزة التي ىي خرؽ العادة(.)2

الصنؼ الثاني :مف يغمك في إثبات الكرامة مف أصحاب الطرؽ الصكفية ،كالقبكرييف الذيف
يدجمكف عمى الناس ،كيأتكف بخكارؽ شيطانية،كدخكؿ النار،كضرب أنفسيـ بالسبلح ،كامساؾ
الثعابيف ،كغير ذلؾ مما يدعكنو ألصحاب القبكر مف التصرفات التي يسمكنيا كرامات( .)3

الصنؼ الثالث :كىـ أىؿ السنة كالجماعة،فيؤمنكف بكرامات األكلياء،كيثبتكنيا عمى مقتضى ما
جاء في الكتاب كالسنة ،كيمكننا االختتاـ بقصيدة قد تجمع أغمب أنكاع الكرامات ،كىي مف البحر

البسيط:

 -3يوسف بن إسماعيل النبهاني ،جامع كرامات األكلياء ،دار الفجر لبناف ،بيركت،3898 ،ج،3ص 19ػ .18كباقي األنواع األخرل ىي:

النوع الثاني :كالـ الموتى ،كىو أكثر من النوع الذم قبلو.النوع الثالث :انقالب البحر كجفافو كالمشي على الماء،ذالك كثير.النوع الرابع :انقالب
األعياف ،كأف ينقلب الخمر سمنا اك غير ذالك.النوع الخامس :انزكاء األرض لهم،في ىذا النوع بالغ مبلغ التواتر.النوع السادس :كالـ الجمادات
كالحيوانات.النوع السابع :إبراء العلل،بإذف اهلل بمختلف أنواعها.النوع الثامن :طاعة الحيوانات لهم.النوع التاسع :طي الزماف.النوع العاشر :نشر
الزماف.النوع الحادم عشر :استجابة الدعاء،كىو كثير جدان.النوع الثاني عشر :إمساؾ اللساف عن الكالـ كانطالقو.النوع الثالث عشر :جذب بعض
القلوب في مجلس كاف فيو في غاية النفرة.النوع الرابع عشر :اإلخبار ببعض المغيبات كالكشف،كىو درجات تخرج عن الحصر.النوع الخامس عشر:
الصبر على عدـ الطعاـ كالشراب لمدة طويلة.النوع السادس عشر :مقاـ التصريف،ام اف تكوف ظاىرة من ظواىر الكوف ىذه مسخرة تحت تصرفو
كخاصة إنزاؿ المطر فالحكايات في ذالك كثيرة.النوع السابع عشر :القدرة على تناكؿ الكثير من الغذاء.النوع الثامن عشر :الحفظ عن أكل
الح راـ.النوع التاسع عشر :رؤية المكاف البعيد من كراء الحجب.النوع العشركف :الهيبة التي لبعضهم بحيث مات من شاىده بمجرد رؤيتو.النوع
شر من يريد بهم سواء كانقالبو خيران.النوع الثاني كالعشركف :التطور بأطوار مختلفةكىذا الذم تسميو الصوفية
الحادم كالعشركف :كفاية اهلل تعالى إياىم ٌ
بعالم المثاؿ ،كيثبتوف عالمان متوسطان بين عالمي األجساـ كاألركاح كبنوا عليو تجسد األركاح كظهورىا في صور مختلفة من عالم المثاؿ.النوع الثالث
كالعشركف :إطالع اهلل إياىم على ذخائر األرض.النوع الرابع كالعشركف :تسهيل التصنيف لكثير من العلماء في ظرؼ زماني يسير.النوع الخامس
كالعشرين :عدـ تأثير المسموعات كأنواع المتلفات فيهم،كقد كثرت كرامات ىذا النوع كشاعت فيو األقاصيص كاألخبار.

 -3ينظر :إبراىيم بن محمود بن عبد الرضي ،كرامات الصحابة ،ص.08
 -3المرجع نفسو ،ص.08
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القسم االثانـً  :الفصـل األول ـــــــــ اإلطـــــار الزمـــــانً والمكــــانً ــــــــــ
يخص بيا
ال تسترب في كرامات
ٌ

سر كاعبلف
مف اتقى ا﵀ في ٌ

كأمر مريـ يكفى المستد ٌؿ بػو

في شأف محرابيا في آؿ عمراف

ائم ػ ػت ػ ػػا
كأصػػغ سمعػػا لمػػا ي ػػركم ٌ
تكتى

الفكاكو

أنكاعا

منكعػػة
ٌ

عمف مضى مف ذكم المقدار كالشأف

ب ػ ػػبل مح ػ ػػاكلػ ػ ػ ػػة في غي ػ ػػر ٌإب ػ ػػاف

كفتية الكيؼ في إيقاظيػ ػ ػ ػػـ عجب

بعػ ػ ػ ػػد المئػ ػ ػ ػػيف كما بتمػ ػ ػ ػػك حسب ػ ػ ػ ػػاف

كعرش بمقيػ ػ ػ ػػس في إيصالو عبػ ػ ػ ػػر

ػي كانسػ ػ ػ ػػاف
ما بيػ ػ ػ ػػف سرعػ ػ ػ ػػة ٌ
جنػ ػ ػ ػ ٌ
حتى استقػ ػ ػ ػػر بم ػ ػ ػ ػ أر مف سميم ػ ػ ػ ػػاف

عمـ الكتػ ػ ػ ػػاب كأعمػ ػ ػ ػػاؿ بمكجبػ ػ ػ ػػة

أعػ ػ ػ ػػاد آصػ ػ ػ ػػؼ ذا قػ ػ ػ ػػكؿ كايػ ػ ػ ػقػ ػ ػ ػ ػػاف

ػي سابقػ ػ ػ ػػو
كانػ ػ ػ ػػت مسارعػ ػ ػ ػػة ٌ
الجنػ ػ ػ ػ ٌ
ككـ دليػ ػ ػ ػػؿ بأق ػ ػ ػ ػكاؿ الرسػ ػ ػ ػػكؿ لنػ ػ ػ ػػا

فأحػ ػ ػ ػػرز السبػ ػ ػ ػػؽ ىذا العالػ ػ ػ ػػـ الثاني
حجػ ػ ػ ػػة فيػ ػ ػ ػػيا كبرى ػ ػ ػ ػػاف
فيػ ػ ػ ػػيا ككـ ٌ

الجك قد نقبلككـ
مشي عمى الماء أكفي ٌ

أكم ضم ػ ػ ػ ػػاف
كشبػ ػ ػ ػػع ذم سغػ ػ ػ ػػب ٌ

جاءت بو قػ ػ ػ ػػدرة الرحماف في زمف

ثـ الك ػ ػ ػ ػرامات أن ػ ػ ػ ػكاع إذا ينظػ ػ ػ ػػرت
ٌ

كالزى ػ ػػر في حس ػ ػػف أنفاس ػ ػػيا كألػ ػ ػ ػكاف

أجيػ ػ ػ ػػب كلػ ػ ػ ػػي حيػ ػ ػ ػػف دعػ ػ ػ ػػكتػ ػ ػ ػػو

ػي عنػ ػ ػ ػػد إذع ػ ػ ػ ػػاف
ككـ أغيػ ػ ػ ػػث كلػ ػ ػ ػ ٌ
يغيػ ػ ػ ػػب عف درؾ أسمػ ػ ػ ػػاع كأجفػ ػ ػ ػػاف

كمنيػ ػ ػ ػػـ مف المختػ ػ ػ ػػار مف ممػ ػ ػ ػػؾ

كمف يجالسيػ ػ ػ ػػـ في حػ ػ ػ ػػاؿ إخ ػ ػ ػ ػكاف

كك ػ ػ ػػـ ليػ ػ ػ ػػـ مف مقام ػ ػ ػػات مكرم ػ ػ ػػة

ىػ ػ ػ ػػذا الذم قمتػ ػ ػ ػػو منػ ػ ػ ػػيا كعػن ػ ػ ػ ػكاف

فصكفكا كنالكا ضعؼ سعييـ
صفكا ي

المػ ػ ػ ػػرء يكس ػ ػ ػػب إحسان ػ ػ ػػا باحس ػ ػ ػػاف

جيبػ ػ ػ ػػو الجم ػ ػ ػػاد كمػ ػ ػػف
كفيي ػ ػ ػػـ مف يي ي

في عيش أركاحيـ ماتػ ػ ػػت نفكسي ػ ػ ػػـ

كقػ ػ ػػد تم ػ ػ ػػكت نفػ ػ ػػكس دكف أبػ ػ ػ ػػداف

فافعػ ػ ػ ػػؿ كفعميػ ػ ػ ػػـ تقػ ػ ػ ػػرب كقربيػ ػ ػ ػػـ

عمػ ػػـ في القاصػػي كفػي الٌدانػػي
فالفضػػؿ ٌ
()1
فاصمتفلٌسمجدالقـومكالوانً

فإنعجــزتعنالجــ ّدالـذيلهــم

 _ 3نقال :عن ابن الزيات ،التشوؼ إلى رجاؿ التصوؼ ،ص ، 15فائزة زيتوني ،نصوص الكرامات في كتاب البستاني ،رسالة ماجستير جامعة
كرقلة  ،2012ص.55
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الفصل الثاني
تٌمــات الحكــاٌـة الشعبٌـة فً منطقــة ورقلــة
المبحــث األول :التٌمــــات الكـبــــرى
المبحــث الثـانً :أبعــاد األعــداد والتٌمــات الصغـــرى

القسم الثانـً  :الفصـل الثانـً– المبحـــث األول – :ــــــ التٌمــــات الكـبــــرى ــــــــــــ
ػير مف الدارس ػػيف األنثركبكلكجيػ ػػيف كالفمكمكريػ ػ ػػيف عمى أف الحكػػايػ ػػات الشعبي ػػة
تمييد :يؤك ػػد كث ػ ه

في العال ػػـ تت ػػبلقى في ػػما بين ػػيا في الخط ػػكط الكب ػػرل .كالمكض ػػكع ػػات اإلنس ػػاني ػػة المشترك ػػة أك م ػػا
يصطمػ ػ ػػح عميو بالتيم ػػات األساسي ػػة أك التيم ػػات الكػ ػب ػػرل كق ػػد أش ػ ػػار الباحث "كمكد ليفي ستركس"(
 « )Cloud Levy Straussإلى اشتراؾ
الحكائي»

() 1

الحكايات العالمية في التيمػػات األساسية في السرد

كييص ػ يػر محمد أدي ػػكف أنو لدراسة الحكاية الشعبية دراسة دقيقة البد مف اإلجابة عف

مجمكعة مف األسئمة الكبرل التي تخص (اليكية) ك(ككنية الحكاية):

أ) اليػكي ػػة  :لع ػػؿ السؤاؿ األساسي الذم يعترض سبيؿ الباحث في مجاؿ الحكاية ،ىك كيؼ
يتـ تحديد ىذا النكع األدبي؟ باعتب ػػاره مستقبلن عف غيره مف األنكاع السردية األخرل ،ككيؼ نق أر
الحكاية؟ ىؿ نعتبرىا ظاىرة سيميائية أـ اجتماعية أـ أيدكلكجية أـ أم شيء آخر؟ كبيذه التساؤالت
يبيف "أديكف" المأزؽ الذم يتخبط فيو دارسكا األدب الشعبي عمكمان ،كدارسكا الحكاية الشعبية عمى
الخصكص ،كذلؾ لتعدد الجكانب التي تبلمسيا الحكايات الشعبية في حياة المجتمعات البشرية القديمة
كالحديثة .كبالتالي ،فإف مقاربتيا بمنيج مف المناىج يعد مخاطرة كبرل كمزلقػان كبي انر لمدارسيف ،إذ إنيا
لتفضي بمكنكناتيا في ظؿ الحصار الذم يفرضو الباحث تحت تأثير منيجو المختار ،كبالتالي يككف
تضافر جممة مف اإلجراءات المنيجية الني يعتمدىا الباحث الدارس لمحكاية ،ىك السبيؿ األنجع
لدراستيا كسبر أغكارىا.
فالحكاية تحمؿ دالالت متراكمة ،كال كيمكف مقاربتيا مف جميع النكاحي في ذات الدراسة ،كمف
ثـ يمكف القكؿ بأنيا فضاء سردم يمكف أف يحمؿ مف الدالالت ما يستطيع الباحث المحمؿ أف يجد
فيو؛ فالخصكبة في فضاء الحكاية ال تظير إال عمى مستكل القراءة كالتأكيؿ( .)2كال يمكف بأم حاؿ
 -1ينظر :كلود ليفي ستركس ،نقالن عن :محمد أديوف ،الثقافة الشعبية المغربية ،ص.11
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص.11
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مف األحكاؿ أف يعمـ الدارس نتائج بحثو حكؿ الحكايات الشعبية إال بعد أف تظير ىذه النتائج في
بيئات متعددة أخرل كفي مناطؽ متباعدة بعدنا ثقافينا « كىكذا فكؿ التعميمات التي تصدر عف دارسي
الحكاية في بيئة مف البيئات ،إنما ىي صالحة لكصؼ المعطى الحكائي الذم اجتمع لدييـ ،فاآلراء
تظؿ في ىذه الحالة محفكفة بكثير مف مظاىر اإلقميمية ،كترتبط التصكرات بنكعية الفضاء البيئي
الذم تنشأ فيو»(.)1
ب) ككنية الحكاية « :يقصد بيا أف الحكاية تتشابو عمى الرغـ مف تباعد الشعكب في
المجاالت الجغرافية ك تبايف عقمياتيا كأنماط تفكيرىا»( .)2كىذا ما يسعى إليو البحث في التيمات
األساسية التي تربط المناطؽ الشاسعة (البعد الجغرافي) ،محاكلة إيجاد الرابط الثقافي الذم يجمع
الشعكب كيحد الفكر اإلنساني ،بؿ كيتعداه إلى مفيكـ الككنية ،كذلؾ ما نممسو في فضاء
الحكايات الشعبية مف استنطاؽ لمظاىر الطبيعية الككنية كالرياح كاألمطار كالرعكد كالبرؽ
كالجباؿ كالسمكات كاألراضيف كغيرىا مف فضاءات الككف الفسيح .كىذا ما يفتح الباب عمى
مصرعيو أماـ تحديد اليكيات داخؿ الحكايات الشعبية ،كذلؾ بالتركيز عمى مفيكـ التنػػاص في
الحكػػايػػة أك بني ػػة المحكػػي بيػػف الكحػػدة كالتعػ ػػدد « :فمشكمة* التناص مف أكبر المشاكؿ التي تثيرىا
الدراسات األدبية في النقد المعاصر ،كذلؾ يرجع إلى ىاجس البحث عف أصكؿ األعماؿ األدبية،
كفرز مككناتيا كالكشؼ عف مصادرىا»( )3كتحديد ىكياتيا كمرجعياتيا الفكرية ك البيئية ك الثقافية.

 -1المرجع نفسو ،ص.11
 -2المرجع السابق ،ص.11

* -لقد لقيت ىذه المشكم ػػة اىتمام ػان كبي انر مف الباحثيف الغربييف كعمى رأسيـ جي ػرار جني ػت في كتاب ػػو (-
.)la littérature au second degré -3المرجع نفسو ،ص.15
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القسم الثانـً  :الفصـل الثانـً– المبحـــث األول – :ــــــ التٌمــــات الكـبــــرى ــــــــــــ
كبالنظر إلى الحكايات الشعبية المجمكعة في منطقة كرقمة نجدىا قصيرة  ،كتعتمد غالبان عمى
المضمكف التربكم أكثر مما تعتمد عمى تقنيات الحكي الطكيؿ كاالستطراد .كىذا ال يمنع مف كجكد
بعض ىذه التقنيات السردية العامة التي سنتعرؼ عنيا في الفصؿ الثالث مف ىذ البحث كالذم يخص
تقنيات السرد .كيذكر "أديكف" أف الطكؿ المزعكـ في بعض الحكايات الشعبية يرجع في األساس إلى
تداخؿ بيف حكايات صغيرة في الذاكرة الشعبية ،تتراكـ فتتشابو أكجو المحكي كمكضكعاتو ،فتبني منو
الذاكرة فيما بعد حكاية طكيمة ىي مجمكعة مف الحكايات القصيرة في األصؿ

(.)1

كقد نظرت في جممة الحكايات الشعبية المجمكعة كحاكلت أف أتبيف التيمات األساسية
الكبرل التي تدكر في فمكيا األحداث كالمحبككة التي يتحرؾ عمى أساسيا شخكص الحكايات
الشعبية .فاىتديت إلى ثبلث تيمات كبرل كىي:
(السمطاف كعدـ اإلحساس باألماف ،الغػػكؿ كالخػكؼ مف المجيػكؿ ،الزكاج كالحياة االجتماعية)

.I

السلطان وعــدم اإلحساس باألمان:

سأحاكؿ في ىذا المبحث أف أبيف أف عبلقة السمطاف في المتف الحكائي  -لمحكايات مادة
الدراسة  -ليس بكصفو شخصية مشاركة في األحداث السردية كباقي الشخكص في الحكايات
ألنني الحظت في مجمؿ ىذه الحكايات أف السمطاف يعد مكضكعان أساسيان كتيمة مف تيمات
األعماؿ السردية الحكائية الشعبية كذلؾ أف تكاجده في حقيقة األمر ضركرم خاصة في
الحكيات ذات البعد االجتماعي كالسياسي فالسمطاف ال يمثؿ شخصية ،بؿ يمثؿ مكضكعان متعمقان
باألمف كاألماف لدل البسطاء مف الناس في مجتمع الحكاية ،فعمى الرغـ مف أف لكؿ حكاية
اء
شخصياتيا التي يسير البرنامج السردم كفقان ليا ،كتسيـ في اإليقاع العاـ لؤلحداث سك ن

بظيكرىا أك غيابيا ،غير أف شخصية السمطاف أك الحاكـ ليا دكر ىاـ في تكجيو كتسيير

 -1ينظر :المرجع نفسو ،ص.12
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األحداث ،خاصة في ما يتعمؽ باألذل الذم يمحؽ البسطاء كخكفيـ الدائـ مف ذكم النفكذ
كالسمطاف .كالمبل حظ كذلؾ في الحكايات الشعبية أف شخصية السمطاف ليست شخصية ذات
حضكر دائـ كمستمر في حركية السير السردم ،لكنيا فاعمة لما تكتسيو مف ىيمنة كسمطة كقدرة
عمى إصدار الق اررات كاألكامر التي تطبع الجك العاـ لمحياة االجتماعية .لذا فيي تمثؿ لدل الفرد
البسيط صكرة مييمنة لمخكؼ كعدـ اإلحساس باألماف عند مكاجية المجيكؿ المرتقب كغير
المرتقب.
فالسمطاف كبدرجة أقؿ أبناء السمطاف ،ال يختبركف الحياة العامة لمناس ألنيـ حبيسي
القصكر .كخركجيـ لمناس ،يككف دائمان حدثان انتقاليان في سير األحداث ،إذ عادة ما يكتشفكف
زيؼ التصكر الذم لدييـ عف ح ياة الناس ،كيككف التتكيج لمعامة بزكاج البطؿ مف ابنة السمطاف
لذا عد "فالدميير بركب " ىذا الزكاج كظيفة ختامية لمحكايات الشعبية ،ألف بو يتغير سير الحياة
العاـ بعد كشؼ الكجو الحقيقي لمحياة البائسة لمناس كالعمؿ عمى إصبلحيا مف طرؼ البطؿ.
كقد الحظت أف لمسمطاف في الحكايات الشعبية أدكا انر متعددة ،كلكنيا تصب جميعان في
مقامات التكقير كاالحتراـ عمى الرغـ مف أف بعض الحكايات تصكر لنا السمطاف في غفمة عف
ممكو كسمطانو ،كأنو يعيد األمف كاالستقرار بعدما يظير البطؿ الحقيقة لمناس كلمسمطاف.
كقد يككف ىذا تممقان كاضحان في الذىنية الشعبية لمسمطاف كلسنا ندرم كما يذكر األستاذ
()1

"عػػادؿ محمػػك"

أيرجع ىذا إلى:

 .0الخكؼ مف بطش السبلطيف فتـ تمميع صكرتيـ في الحكايات الشعبية كيبل يزيد
بطشيـ بمعارضتيـ.
 -1ينظر :عادؿ محلو ،السلطاف كالمجتمع في الحكاية الشعبية دراسة سيميائية نفسية ،الموركث الشعبي كقضايا الوطن ،محاضرات الندكة
الفكرية السادسة ،مزكار للنشر كالتوزيع ،الوادم ،3002 ،ص.12
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 .0أك ربما كاف ذلؾ محاكاة ألمنية الناس في أف يجدكا حاكمان عادالن ،ففركا إلى الخياؿ
إلشباع رغبتيـ ىذه طبق نا لمبدأ التعكيض.

 .3أك يرجع ذلؾ إلى المعتقدات التي ترل السمطاف خميفة ا﵀ في األرض ،كبالتالي فيك
ال يظمـ ألف ا﵀ ال يظمـ .فكما أف الظمـ كاقع بيف الناس ىك بما كسبت أيدييـ فإف
الظمـ في المجتمع ليس السمطاف طرفان فيو.

كيتساءؿ األستاذ "عػػادؿ محمػػك" عف جدكل ىذه القراءة التآمرية عمى أسبلفنا .فيقكؿ كىؿ
أنيـ كانكا خاضعيف كضعفاء إلى ىذا الحد؟ أـ أنيـ استعاضكا بذكاء عف المكاجية مع السمطاف
فمرركا خطابيـ بشكؿ مراكغ داخؿ ىذه الحكايات الشعبية ؟ إذ:


أشاركا بعدؿ السمطاف في ذاتو كظمـ أتباعو لمناس ،فأشاركا بذلؾ إلى ضعؼ حكاـ
زمانيـ كعدـ درايتيـ بما يحدث عمى أرض الكاقع؟ ك إما  :ضعؼ شخصية أك عدـ
مسؤكلية بسبب اإلغراؽ في المبلىي كمباىج الحياة في القصر.



مياؿ إلى الظمـ كالبطش ،ألف أكثر
أك إنيـ يريدكف أف يممحكا إلى أف السمطاف ٌ
حاشيتو اكتسبت ىذا السمكؾ العدكاني اتجاه الرعية مف نظرة السمطاف نفسو ،ليذه
ظالـ؟.
الرعية كطريقتو في سياسة األمكر؟ كأنو ال يمد ظالمان إال ه

لكنيـ تجنبكا المكاجية خكؼ انييار ىذا الحد األدنى مف النظاـ كانبعاث الفتنة التي ال
تيبقي كال تذر.
 أك أنيـ كانكا يعتبركف ىذه الحكايات مؤسسة تكعكية ككسيمة تكاصؿ ،ألف يمنشئييا،
ىمان جماعيان ىك معاناة الظمـ كمكاجية االستبداد .كقد
ميما كانكا ،ىـ مثقفكف يحممكف ٌ
كجدكا كسيمة مناسبة لمتعبير عنو عبر الحكايات التي يتفنف اآلخركف في إعادة
إنتاجيا مف جديد كمٌما أعادكا حكايتيا  .كىكذا تككف الحكاية ميدانان ييمرير مثقؼ ذلؾ
العصر مف خبللو خطابو في صراع السمطة الدائـ كالمستمر.
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فنرل السمطاف في حكاية (حد الزيف) يمثؿ صكرة مف صكر التكامؿ بيف الحاكـ كالمحككـ
لكننا نراىا في ىذه الحكاية ،كما يبيف ىذا المقطع ػ « كايف كاحد السمطاف زيف ياسر يسمكه
تسعة كتسعيف زيف  ،كعندك عكدة مدلمة داير ليا نيار لييا يسقييا فيو ،ككاحد النيار قاتميـ
الستكت لمناس :أنا ذرؾ نكريمك كيفاش ،كجابت فيراف كسمختيـ كدارت جمكدىـ أقرب كحطتيـ
في الساقية المي تشرب منيا عكدة تسعة كتسعيف زيف ككي جا تسعة كتسعيف زيف باش يسقي
عكدتك قاليا :نجيب لقرب باش نسقي عكدتي ،قالتمك الستكت :نحيـ كحدؾ كاال انت حد الزيف؟
.» ...
كلكف ىذه الصكرة كانت مستترة كراء رمز الجماؿ المعبر عنو بالمغة الشعبية (حد الزيف)
كىك العنكاف الذم اختارتو الذىنية الشعبية لمتعبير عف انتقادىا لحكـ السمطاف ،كأنو يعتريو
النقص .كقد أبدع الصائغ الشعبي في اختيار الرمزيف المذيف أراد أف يجعميما ركيزة ىذا النقد.
كىما (التعداد مائة كالزيف) فكما أف رمز الجماؿ أك (الزيف) بتعبير الحكاية ىك صفة مف
صفات السمطاف ،كأنو تدؿ عمى العدؿ فإف الرمزية العددية التي اختارىا السارد الشعبي لمسمطاف
ىي (تسعة كتسعيف ) التي تدؿ عمى صفة النقص في ىذا العدؿ المنشكد .كأف تماـ ىذا العدؿ
يكمف خارج قصر السمطاف لدل الفتاة الجميمة التي تمثؿ في رمزيتيا الشعب المقيكر الذم
يحتاج إلى العطاء السمطاني الكافر المعبر عنو أيضان بػ( :تسعة كتسعيف) .كالجميؿ في ىذه
الرمزية المكثفة ىك أف تفسير سعي السمطاف المتبلؾ (حد الزيف) مف أجؿ اكتماؿ صكرتو
الجمالية ىك أيضان سعي الكتماؿ صكرة عدلو مف جية كسعي لعطائو لمشعب مف جية أخرل.

كنجد في ىذا المقطع ،كىك تتمة الحكاية ػ « ...ذيؾ الساعة نحميا يدىا ،كراح تسعة كتسعيف
زيف يحكس عمى حد الزيف ككي كصؿ لببلدىا كدخؿ درقة لدار أبييا كراح لممخزف المي
ترقد فيو حد الزيف ،كليى العساس انتاعيا بالفكؿ المي حط فيو حاجة ترقد ...
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كفي الميمة التالية حطت مكحمة تحت راسيا ككي جا تسعة كتسعيف زيف في الميؿ باش
يبدليـ خرجتمك المكحمة كقاتمك :كاش اتحكس؟ رد عمييا تسعة كتسعيف زيف :انحكس نزكج
بيؾ ،قاتمك حد الزيف :راؾ ماتقدرش عمى شركط أبي ،قاليا تسعة كتسعيف زيف :خميني
انجرب.
كخبله حتاف قرب منك كقطع ىذيؾ الشعرة كخرجك لعرايس المي اخطفيـ ،كعادك يقكلكلك أىؿ
لعرايس ادييـ الكؿ قاليـ تسعة كتسعيف زيف :كالك ما ندم إال مرتي حد الزيف ».
كنتبيف مف ىذا المقطع أيضان األىكاؿ التي يتكبدىا السمطاف في سعيو لجمب (حد الزيف)،
كنجاحو في الكصكؿ إلييا بعد نجاحو في االمتحاف العسير .كىنا نقؼ كقفة مع التحميؿ الرمزم
الذم يحاكؿ أف يبيف أف السمطاف ال يتـ عدلو إال إذا تعاكف مع الرعية كاستجاب لندائيـ
(شركطيـ المتمثمة في تماـ العدؿ) كباجتيازه لبلختبار كنجاحو في الحصكؿ عمى (حد الزيف)
يككف قد نجح في الحفاظ عمى ممكو كسمطانو مف ثكرة الشعب التي تمثميا في الحكاية رمزية
حمؿ الفتاة (حد الزيف) المكحمة في كجو السمطاف (تسعة كتسعيف زيف) ،كىي مؤشر لحمؿ
الشعب السبلح في كجو أم سمطاف إذا لـ يمتثؿ لرغبات الشعب المتمثؿ في تماـ العدؿ.
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الغـول والخـوف من المجهـول:

.II

إف ذيكع فكرة الغػكؿ عند العرب يكشؼ لنا التصكر الفمسفي العميؽ لمحياة الفكرية ،كثراء
الخياؿ ك التخيؿ لدييـ .فالغكؿ يمكت كيحيا ،مما يستدعي التشكؿ الدائـ في خمقتو المركبة
الشاذة المضطربة ،كما أف عناصر الطبيعة كغيرىا مف صكر اليبلؾ ،ال تعدك أف تككف إال
تمظيرات لصكر الغكؿ بإىبلؾ الناس .كىي ذات أبعاد كثيرة كخطيرة في التفكير العربي القديـ،
كليا تجميات متعددة كمتنكعة .كلكف السياؽ يعيدىا إلى ترابطيا المتفاعؿ ضمف نظاـ العبلقات
التصكرية التي تتمحكر أساسا حكؿ مفيكـ الخكؼ ،بؿ إف ىذه الصكر تتضافر لخدمة الصكرة
المركزية لمغػػكؿ.
كتؤكد الكثير مف المصادر أف العرب قد عرفػكا األغػكاؿ منذ القدـ بشتى ألكانيـ
كتسمياتيـ األسطكرية كالخرافية كالحقيقية أيضان ،كتضاربت آراء الدارسيف حكؿ حقيقة الغكؿ
ككائف مخيؼ يدب الرعب في النفكس عند ذكره .كقد كردت أحاديث نبكية شريفة كثيرة تبيف
حقيقة ىذا الكائف الغريب الدائـ الحضكر في المخياؿ الشعبي العربي .كال أدؿ عمى سيطرتو
عمى العقمية العربية قديمان كحديثان إالٌ تكاجده ككرده في الشعر العربي القديـ بصكر متفاكتة
كمتعددة.
كسأحاكؿ أن أبٌن أن لصورة الؽول فً الذهنٌة العربٌة ترابطان كبٌران بٌنها وبٌن
المعتقداتوالتصوراتالخرافٌةواألسطورٌةلمغكؿ عندالعرب،ومدىتأثٌرالبٌئةفًتخٌٌل
هذهالصورةعندالعربعامةكالمنطقةموضوعالدراسة.خاصةمنخاللالنظرفًحكاٌاتها
الشعبٌة .
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 .0تحديد مفيكـ الغػكؿ في المغػػة:
يمكننا أف نستيؿ الحديث عف مفيكـ الغكؿ كصكرتو عند العرب ،كابراز أىـ خصائصو
عمى مستكل المغة مف حيث ىي كعاء لمفكر ،كمسكف لمكجكد كمو؛ فالكجكد الفكرم ممتحؼ
بالمغة ،كلذا فإف تحديد المصطمح يتطمب البحث في المعاجـ القديمة كالحديثة لتحديد مفيكمو
بدقة ،ففي معجـ (لساف العرب) نجد كممة (الغػػكؿ) مشتقة مف الفعؿ (غػػكؿ) ،كليا عدة دالالت
في المغة منيا :غالو الشيء غكالن ،كاغتالو:أىمكو كأخذه مف حيث لـ يدر .كالغكؿ المنية ،كاغتالو
قتمة غيمة .كيشيد عمى ذلؾ قكؿ الشاعر:
يا قيس إنكـ كجدتـ حكضكـ

غػػػػػػاؿ القػػػرل بمثمػـ مفجػػكر

ذىبػػت غكائمو بما أفرغتػػػػـ

برشػػػاء ضيقة الفركع قصير(.)1

كيضيؼ"ابف منظكر" « :كغكؿ األرض أف يسير فييا فبل تنطع ،كأرض غيمة بعيدة
الغكؿ عنو أيضان ،كفبلة تغكؿ أم ليست بينة الطرؽ فيي تضمؿ أىميا .كتغكليا اشتباىيا
عد األرض ،كأغكاليا أطرافيا ،كاما سمي غػكالن ألنيا تغػكؿ السابمة ،أم تقذؼ
كتمكنيا ،كالغكؿ يب ي
بيـ كتسقطيـ كتبعدىـ قاؿ "ذك الرمة":

تغػػكؿ منحب القػػرب اغتيػػاالن»( .)2

كرب مفػػازة قػػػذؼ جػمػػكح

 كالتغكؿ :التمكف ،يقاؿ تقكلت المرأة الذا تمكنت ،كتغكلت الغكؿ تخيمت كتمكنت فكانتالعرب تزعـ أف الغكؿ في الفبلة تتراءل لمناس فتغكؿ تغكالن ،أم تتمكف تمكنان في صكر شتى،
كتغكليـ أم تضمميـ عف الطريؽ كتيمكيـ(.)1
 -1ابن منظور ،لساف العرب ،مادة"غوؿ" ،مج ،33ص.501
 -2المصدر نفسو.509 ،
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 كالغػكؿ  :ساحرة الجف ،كالجمع غيبلف ،قاؿ أبك الكفاء األعرابي:الغكؿ الذكر مف()2

الجف ،فسئؿ عف األنثى ،فقاؿ :ىي السعبلة".

الغيمة (بالكسر) الخديعة كاالغتياؿ ،ك ً
 كالغائمة :الحقد الباطف ،جمع غكائؿ ،ك ًالغيمة في
كبلـ العرب إيصاؿ الشر كالقتؿ إليو مف حيث ال يعمـ كال يشعر .قاؿ أبك العباس :قتمو غيمة
كىك غار غير مستعد .كأنشد شطر البيت:
كغاؿ ام أر ما كاف يخشى غكائمو

()3

 "كأغاؿ الشيء غيبل ،كأغالت المرأة كلدىا ،فيي مغيؿ كالكلد مغاؿ ،كقيؿ الغيؿ أفترضع المرأة كلدىا كىي عمى حبؿ ،كاسـ ذلؾ المبف الغيؿ أيضان ،كاذا شربو الكلد ضكم كأغيؿ
عنو .كالغيؿ :الشجر المتمؼ يستتر فيو كاألجمة .قاؿ كعب بف زىير:
مف بطف عثر ،غيؿ دكنو غيؿ(.)4

مف خادر مف ليكث األرض مسكنو
()5

كقد قاؿ" :ابف دريد"

في (جميرة المغة) إف الغيبلف عند العرب ىي سحرة الشياطيف،

كىذا قكؿ األصمعي ،كالكاحد منيا غكؿ ،مف الجف.
كقاؿ أىبك الكفاء األىعرابي ،الغكؿ :ال ٌذكر مف ال ًج ٌف ،فسئؿ عف األينثى ،فقاؿ :ىي

السعبلة.

 -1المصدر السابق.509 ،
 -2المصدر نفسو.530 ،
 -3المصدر نفسو.533 ،
 -4المصدر نفسو ،ص .531:الخادر :األسد في عرينو.عثر :مكاف في بالد اليمن ،الغيل:أجمة فيها منعة ككحشة.
 -5ابن دريد ،جمرة اللغة ،دار المكتبة العلمية  ،بيركت ،دت.دط ،مجلد  ،01ص.350
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الناس.
كجاء في تيذيب المغة « :قاؿ شمر قاؿ ابف شميؿ :الغكؿ شيطاف ،يأكؿ ٌ
و
سب وع فيك يغػك هؿ»(.)1
ؾ مف جن ًّي أك
أغتالى ى
كقاؿ غيره :ك ٌؿ ما ٍ
شيطاف أىك ي
كجاء في معجـ مقاييس المغة « :الغيف كالكاك كالبلـ :أصؿ صحيحُّ ،
ىخ وذ
يدؿ عمى ىخ ٍت وؿ كأ ٍ

مف حيث ال يدرم.

ىخ ىذهي مف حيث لـ ً
يدر.
ييقا يؿ :غالىوي ىي يغكلىو :أ ى
الغك يؿ :يب ٍع يد المفى ىازًة ،ألىنو يغتاؿ مف ىمر بو.
قالكا :ك ي
سميت ألىنيا تغتاؿ»(.)2
ك ي
الغك يؿ :مف ٌ
السعالىٌ :
المنية كالتٌيمكة.
الحية ك ٌ
كمف معاني الغكؿ عند العرب :الداىية ك ٌ
كمف معاني ىذه الكممة المبادرة في الشيء ،كأصميا:غاكؿ ،يغاكؿ ،مغاكلة .كفيالعامية الجزائرية تستعمؿ ىذه المفظة بمعنى السرعة كالمبادأة.
كالمتأمؿ في ىذه المعاني كميا ،يجد أنيا تدؿ عمى الخداع كقكة البطش كاليمكة كغيرىا
مف المعاني التي تصب في اتجاه كاحد ،كال غرابة إف كانت معظـ الكممات المبدكءة بحرؼ
الغيف تدؿ عمى معنى االختفاء كالتكارم ،مما يعكس مفيكـ الغمكض في كينكنة الغكؿ ،كليس
ىذا بسر خفي « .ألف األلفاظ العربية ترجع في منشئيا القديـ إلى أصكؿ ثنائية ،زيدت حرفان
ثالثان في مراحؿ تطكرىا التاريخي ،كقد جاء الحرؼ الثالث منكعان لممعنى العاـ الذم تدؿ

 -1أبي علي اسماعيل القالي البغدادم ،البارع في اللغة ،تح :ىاشم الطعاف ،مكتبو النهضة ببغداد ،كدارالحضارة العربيو ببيركت  ،3815المجلد
 ،09ص .381
 -2ابن فارس ،أبو الحسن أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق كضبط :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الجيل ،ط ،03المجلد  ،01ص.103
255

القسم الثانـً  :الفصـل الثانـً– المبحـــث األول – :ــــــ التٌمــــات الكـبــــرى ــــــــــــ
عميو»( .)1نذكر عمى سبيؿ المثاؿ:غاؿ ،غار ،غاب ،غاص ،غرس ،غرب ،غفر التي تدؿ عمى
معنى مشترؾ ىك االستتار كاالختفاء.
كيرل الجاحظ أف الدالالت المغكية لمشتقات كممة (غػكؿ) ،كالتي تعكس بجبلء ما نقؿ
مف أخبار ،كما ركم مف أشعار حكؿ الغكؿ ،فيك يرل أف "الغكؿ" « اسـ لكؿ شيء مف الجف
يعرض لمسفار كيتمكف في ضركب الصكر كالثياب ،ذك ار كاف أك أنثى،إال أف أكثر كبلميـ عمى
أنو أنثى »( .)2كىذا ما يتكافؽ مع ذكر الغكلة في الحكايات الشعبية أكثر مف الغكؿ .كيتضمف
ىذا الخبر جممة مف االعتقادات الشعبية كىي:
 أف الغكؿ جني يعرض لممسافر خاصة إذا كاف منفردان.
 يتمكف في ضركب شتى مف الصكر كالثياب كاألشكاؿ.
 أنو في الغالب أنثى (غكلة).
كذىب الجاحظ إلى االعتقاد نفسو في خبر آخر ،بقكلو « :كتزعـ العامة أف ا﵀ قد ممؾ الجف
كالشياطيف كالغيبلف ،أف يتحكلكا في أم صكرة شاءكا إال الغكؿ فإنيا في جميع صػكرة الم ػرأة كلباسػػيا،
إال رجمي ػػيا فبل بد أف تكػػكف رجػمػػي حمػػار»

(.) 3

كقػد سػاد ىػذا االعتقػ ػػاد – القدرة عمى التحكؿ

كالتشكؿ -كرسخ في أذىاف العامة كالخاصة بعد مجيء اإلسبلـ ،الذم كرس مفيكـ الغيبيات
بصكرة جمية ،كأبقى عمى جانب كبير مف الشعائر في أثكاب جديدة كما يذكر ذلؾ "ابف كثير"
في حديثو عف حنيف الجذع شكقان إلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ كشغفان مف فراقو (.)4

 -1محمد المبارؾ ،فقو اللغة كخصائص العربية ،دار الفكر،بيركت،ط،3813 ،5ص.81-83
 -2أبوعثماﻥ عمرﻭ بن ﲝر الجاحظ ،الحيواف ،تحق :عبد السالـ ىاركف ،دار النشر  :مصطفى البابي الحلبي ،ج ،3009 ،2ص.359
 -3المرجع نفسو ،ص.330
 -4ابن كثير ،البداية كالنهاية ،دار المكتبة العلمية ،بيركت ،د.ط،3003،.3مج،1ص.319-311:
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التمكف كالتش ٌكؿ بأم شكؿ
كلعؿ الربط بيف الغكؿ كالجف ،يستند إلى قدرة الغكؿ عمى ٌ

يركقو .كىذه الصفة الجامعة بيف الغكؿ كالجف،ىي التي جعمت الكثير مف الدارسيف يعتبركف أف
الغكؿ كالسعبلت جنس مف الجف ،أما السعبلت فيي نكع مف المتشيطنة ،قاؿ السييمي « ىك
كيتغكؿ بالميؿ كأكثر ما يكجد بالغياض ،كاذا انفردت السعبلة
حيكاف يتراءل لمناس بالنيار،
ٌ
بإنساف كأمسكتو ،صارت ترقصو كتمعب بو كما يمعب القط بالفأر ،قاؿ كربما صادىا الذئب

كأ كميا ،كىي حينئذ ترفع صكتيا كتقكؿ:أدرككني فقد أخدني الذئب ،كربما قالت :مف ينقذني منو
كلو ألؼ دينار ،كأىؿ تمؾ الناحية يعرفكف ذلؾ فبل يمتفتكف إلى كبلميا» ( .)1كالسعبلة أخبث
الغيبلف ،كقيؿ :استسعمت المرأة أم صارت سعبلة ،قاؿ غيبلف بف حريث:
عجائػػ ازن نثػػؿ السعػالػػػي خمسػػان

لقػػد رأيػػت عجبػػػان مػػػد أمسػػػػان

()2

ال تػػػػػػرؾ اهلل ليػػػػػف ضػػرسػػػػػا

يأكمف ما أصنع ىمسان ىمسػػان

كتعد الطامة المذككرة في القرآف غػكلة في العرؼ الشعبي لممنطقة ،بؿ كيزاد في تصكر
شكميا بأف يجعؿ ليا سبعة رؤكس ،كذلؾ لتضخيـ صكرتيا المخيفة مف جية كلتأكيد عدـ مكتيا
بسيكلة مف جية أخرل ،فكؿ رأس يعبر عف ركح لحياة الطامة الغكلة .كما نجد ىذا المفيكـ في
المثؿ الشعبي القائؿ (كي القط " أك الكمب" بسبع أركاح) مبالغة في تصكير عدـ مكتيا بسيكلة.
كنجد ىذه الطامة الغػكلة في حكاية (بقرة ليتامى) « قاليا السمطاف :ما عميو ،كازكجيا كاعطاىا
مفاتيح كؿ دارك ،ماعدا مفاتيح بيت كحدة ماعطاىالياش ،لخاطر فيو الطامة أـ سبع ركس،
كىذاؾ لغزاؿ يغني كيقكؿ:

ىاللة ىاللة بنت اما

لسطاؿ اتحمات كالماس اتمضات

كلغزيؿ كلد اميمتؾ قالك مات
 -1شهاب الدين األبهيشي ،المستطرؼ من كل فن مستطرؼ -شرح مفيد محمد قميحة ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،ط ،3003 ،3ص.191
 -2كماؿ الدين الديميرم ،حياة الحيواف الكبرل ،تحق :عبد القادر الفاضلي ،المكتبة العصرية ،بيركت-لبناف ،دط ،3001 ،ج ،1ص.38
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ترد عميو ىبللة بعد المي كلدت كجابت اطفؿ كىي في بيت الطامة كتقكلك:
كابف السمطاف عمى ركبة

الطامة عمى ركبة

ككاش اندير لغػزيؿ كلد اما»
كما أف الغػكؿ ييشارؾ الجف في الغمكض كاالختفاء ،فاسـ الجف في العربية ،يشير إلى

فجف الشيء بمعنى غطاه كأخفاه ،كما تشارؾ الغكؿ الجف أيضان في التعرض كبالظيكر
ذلؾٌ ،

لمناس في الفيافي عمى ما يزعمكف -األعراب قديمان كعامة الناس حديثان -فيكممكنيـ كيناكحكنيـ.
كلعؿ مرد ىذا إلى عممية التبادؿ كالتأثير بيف اإلنساف كالبيئة الصحراكية الشاسعة المحيطة بو.
كىذا ما يؤجج مخاكفو كىكاجسو ،فما يصمو مف أخبار مرعبة عف كائنات عجيبة كمخيفة،
أكجدت في نفسو قابمية كاستجابة ،لكي يتكىـ كيسرح بخيالو إلى أبعد الحدكد ،كيتخيؿ أشياء

غريبة ،بفعؿ ىدا العامؿ النفسي ،كما يسيـ السير منفردان في ىدأة الميؿ كظبلمو في زيادة ىذه
التصكرات.
فنجد في حكاية (اسميميع الندل أك ابف الزركيؿ) ذكر لمغكلة التي تتحكـ في مكارد
المياه كالعشب كالحياة الينيئة فتنغص عمى الناس حياتيـ كال تتركيـ يعيشكف بسبلـ ،فتأكؿ
الصغير كالكبير كتخيفيـ تقكؿ الحكاية « :كخرج يمشي يمشي حتاف كصؿ لببلد فييا غكلة كي
تشكؼ لعباد تخضر الضاية ،رجع ىذاؾ الراجؿ ليمك كقاليـ :راني القيت ببلصة مميحة فييا
العشب كالماء يالو نرحمك لييا ،كقاؿ لمرتك عمى ىذيؾ الغكلة قاتمك مرتك :كي عادت فييا الغكلة
مانركحكلياش ...
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كىزت كلدىا كىربت ،ككي كممت الغكلة مف ماكمة الراجؿ ىزت ىذيؾ الرزامة المقمطة
باش تاكميا كعادت اتقكؿ :أبيؾ اغدايا كامؾ أعشايا كانت نصمر بيؾ كاليا»

 .3البيئة كأثرىا في تصكر الغػػكؿ:
ما مف شؾ أف تأثير البيئة الصحراكية بفضائيا الشاسع يؤثر في الحالة النفسية لئلنساف
العربي .كلعؿ تسمؿ الكىـ كالخكؼ إلى نفسو يككف أكبر كأسرع ،كلذلؾ يككف األثر كبي انر في
ظيكر ىذه اليكاجس لديو .كاال فبماذا نفسر دعاكل كثرة اعتراض ىذه الكائنات لمناس التي ال
تككف إالٌ في البكادم الجرداء كبطكف األكدية؟ كلماذا ال تعبث كال تحكـ إال في الخراب كالمساكف
الميجكرة؟ ،فتحاؾ مف حكليا الخرافات المخيفة كاألساطير العجيبة ،التي تحذر مف االقتراب مف
ىذه المكاضع الخالية كالمقفرة .يقكؿ "النابغة الذبياني" :متحدثان عف الديار ككيؼ أتى عمييا
الزمف فأفسدىا ،فصارت مكحشة تبعث الرعب كالخكؼ:

()1

ً
ىخنى* ىعمى لي ىب ًد
الء ىك ى
أ ى
ىخنى ىع ى
ىضحت ىخ ن
مييا الذم أ ى
أضحى أىىمييا احتى ىمميكا أ ى
فنجد الشاعر ىنا يجعؿ مف ىذه الحيكانات أصدقاء يتآزركف معو ،فيخففكف مف معاناتو
بالظمـ كالكحدة النفسية.
كقد القت الغيالف مني الدكاىي

كفي ىذا البيت :كلقد لقيت مني السباع بمية

 -1محمد زكي العشماكم ،النابغة الدبياني،مع دراسة للقصيدة العربية في الجاىلية ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ،بيركت،ط،3899 ،03
ص.11
* -أخنى:أصابهم بشدائده ،لبد :آخر نسور لقماف بن عاد.
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يجعؿ الشاعر مف السباع رفاقان لمغيبلف لتكاجدىا مع بعضيا البعض كاعتراضيا لو كقتمو
ليا رغـ ما يتكافر ليا مف صفات القكة كاليبلؾ كالغدر في أبشع ما يمكف أف يككف كىك بذلؾ
يفخر بنفسو النتصاره عمييا كسحقيا بدىائو كقكتو.
كفي حكاية (اسميميع الندل أك ابف الزركيؿ) أيضان ،نجد ربط الغكلة بحيكاف مخيؼ
كىك الثعباف (الحنش) الذم حمي المرأة مف الغكلة كفي ىذا الربط تحقير لقكل الغكلة التي تنيزـ
أماـ الثعباف (الحنش) بعدما يتقكل بحركة شبيية بالسحرية كيتضح .ذلؾ في المقطع التالي «
ككي عادة اقريب تكصؿ لمم ار لقات لم ار حنش قاتمك :اربي منعني راىا الغكلة باش تاكمني ،قاليا
الحنش :كاف احمارت عيني ككقؼ سمسكلي ىذا سعدم كسعدؾ ،كاذا ما حمارتش عيني كما
كقفش سمسكلي ىذا كبي ككبؾ»
كقد ذىب بعض الشعراء إلى أبعد مف معاشرة الحيكانات المتكحشة ،كالذئاب كالضباع
كالسباع ،بؿ تعداىا إلى معاشرة الغكلة كاتخاذىا خميمة كالجف صديقان .فيذا "عبيد بف ربيعة"
يقكؿ:
عػػػذب بالمنػػػى
ػػػالـ تػػػىرل لىيػػػمىى تي ي
ىع ى

أنػػػس
أىخػػػاى قىفػػػروة قىد كػػػاف ًبال يغػػػكؿ ىي ي

ً
ػػػداكوة
صديؽ
الغػػػكؿ ى
أ ى
بعػد ىع ى
ىضحى ى

ً
صفيػػػا كربتػػػو ً
ً
ػػػػػػس
الق
األمال ي
ي
ػػػفػػػػػػار ى

*
ػػػميػػػصػػػو
ػػػدد
ػػػار قى
ي
ي
تىقَّ ى
عػنػػػو كاستىطى ى

ارس
ىكقػػػد يقطىػػػعي
ٌ
اليندم ىكالجفف ىد ي
امػػػس
ىكلك ٌنػػػىمػػػا ىينػػػبػػػػػػاعي كالمَّيػػػػػػ يؿ ىد ي

ىي ُّ
شػػػيء ىن ىيػػػػػػاره
يبػػػدك ل ى
ظػػػؿ ىك ىما ي

نسػػػي تىحتى ً
المجػػػالػػػس(.)1
يػػػو
ىك ىال إً َّ
ػػػك ي
ي

كػػػمػػػو
ميػػػس ًب
ؼ ى
يعػػػػػػر ي
َّ
ش ي
ىف ى
جػػػنػػػي فى ى
* -تقدد :شق  ،دارس:البالي من الثياب.
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ألنو ألؼ الغيبلف كالسعالى كالذئاب،
فكاضح أف الشاعر يتباىى مفاخ انر أماـ محبكبتوٌ ،

فغمبيا كقيرىا ،ثـ صادقيا حتى صارت أنيستو في غربتو ككحشتو ،كبأنو قد تأقمـ مع ظركؼ

البيئة القاسية .كمثؿ حالو بحاؿ السيؼ ذم الغمد البالي ،فبل يعيبو ذلؾ كال يثنيو عف عزمو
كاص ارره في مكابدة الحياة ،كقكتو في قير األعادم ،كال غرابة إف لـ يسفر عف ىكيتو ،أمف الجف
ىك أـ ينتسب إلى اإلنس؟ فتمؾ حالة الصعمكؾ الذم اتخذ مف كحدتو أنيسان ،كمف رككب األىكاؿ
عادة كألفة ،كمف الكحشية سرباالن كقمصانان كمف الكحشة راحة كاطمئنانان.
أما امرؤ القيس فقد قرف الدىر بالغكؿ ،ألف حكادث الدىر عادة ما تضر باإلنساف فاتخذ
صكرة الغكؿ في تقمباتو كمراكغاتو ،فشقاكة اإلنساف كسعادتو تتكقفاف عمى الدىر ،كليذا قالت
عرب الجاىمية ما ىي إال حياتنا الدنيا نمكت كنحيا كما ييمكنا إال الدىر.
كىذا ما يتجمى كاضحان في قكؿ امرئ القيس:
ً
الدىػػػػر يغػػك هؿ
ىف
يحزنػػؾ أ َّ
أىلػػـ
ى

ً
العيػػد
تػػكر
الر ىجػػاالى
يمتيػػـ َّ
ىخ ي
ي

المصانػػع ىذا نػػػػك و
اس
أى از ىؿ ًمف
ً

الرىمػػاالى
الحزكىنػػ ىة ىك َّ
ىكقى ٍػػد ىممػػؾ ي

الب ىذا ىخ و
أنشب في الم ىخ ً
ميؿ
ىك ى

لمػػػػزَّر ًاد قىػػد ىنصػػػػب ً
ىك َّ
الح ىبػػػػاالى
ى

ً
ػػػػػػر
األخيػػار طي ِّا
نػػدةى
ىكفىجَّػػػػع ًك ى

ًب ٍ و
فى يح ٍج ارن
عمػػرك ىكاصطى ى

()2

*

فى ىا
ػػزالى

كفي مثاؿ آخر يقكؿ :أمية بف أبي الصمت في أبيات تربط بيف المكت كالدىر

 -1الراغب األصفهاني ،محاضرات األدباء كمحاكرات الشعر كالشعراء ،مج،3ج، 1ص.531
 -2امرؤ القيس بن حجر الكندم  ،ديواف امرئ القيس ،تحق :مصطفى عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،ط ،2004 ،05ص.130 -108
* الحزكنة :المواضع الغليضة .الزراد :الصناع كأصحاب الحرؼ .طرا :جميعا .عمرك :جد امرؤ القيس .حجر :أبو امرؤ القيس.
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ػػػؿ ىع و
يك ُّ
َّىػػػر
يػػػش ىكا ٍف تىطػػػػػػاك ىؿ الد ي

ص
ػػػػػػزكالى
ػػػائػػػػػػر ىم َّ
ىف ىي ي
ػػػػػػػػػرة إًلىى أ ٍ
ى
ه

بػػػدا لي
نت قىبػػػؿ ىمػػػا ٍ
قػػػد ى
لىيتني يك ي

في ًقػػػالؿ ال ًج ً
الك يعػػػكالى
باؿ أىر ىعػػػى ي

ً
َّىػػػر إً َّف لمػػػد ً
نصب ىعيني ىؾ ىكاح ىذر ىغػػػكلػػػ ىة الد ً
المكت
اجعػػػؿ
َّىػػر يغػػػكالى
ى
ى

()1

أما بعض الشعراء فقد اعتبركا أف النساء ىف الغكؿ ألنيف ال يثبتف عمى حاؿ ،كال يدمف
عمى العيد فقد تغيرت سعاد بيد أف الح لو الشيب ،كقد يككف التمكف لصيد الرجاؿ كاغراقيـ
فالمرأة تتزيف كتتمظير بأجمؿ الصكر ،لتأسر قمكب الرجاؿ ،فيي تغتاؿ قمكب الرجاؿ كما المنية
كالغكؿ ،ككانت الغكؿ كثي انر ما تظير لمرجاؿ في صكرة امرأة لتغرييـ كتضميـ عف الطريؽ
كتيمكيـ ،كىناؾ إشارات أخرل إلى ىذه العبلقة بيف المرأة كالغكؿ ،كما نرل في ىذا البيت(:)2
ُّ
بػػدا لؾ منػػيا
كػػؿ أينثىى ى

ػػػػكر
آيػػ ية الحػػب يحبػػيا ىخيتى يع ي

ػػكر" ،كىك كؿ شيء ال يدكـ عمى حالة كاحدة ،كيضمحؿ
كلذلؾ سمكا الغػكؿ بػالػ ":ىخيتى يع ي

كالسراب ،كىي كممة منحكتة مف كممتيف "خيػط" ك"عػػكر" كالعكر صفة مف صفات الغكؿ الذم
عادة ما يككف بعيف كاحدة.
كما أنو ال يستبعد تأثر العرب بمف جاكرىـ مف الشعكب ،في مجالي االعتقاد كالثقافة،
ألف اإلنساف أينما كاف ،يجسد مخاكفو مف المجيكؿ في شكؿ مخمكقات عجيبة ،مف طائر
السماء أك كحش األرض أك عركس البحر .كما تعكد عمى رسـ ىذه المخمكقات الغريبة ،بأف
يجمع ليا كؿ صفات العنؼ كالبطش كالشر مف ناحية ،ككؿ القكل الخارقة التي تفكؽ قكاه مف
ناحية أخرل .ككثي انر ما ارتبطت أخبار الغكؿ كاألحداث التي كقعت ،بشخصية البطؿ الذم يكاجو
 -1أمية بن أبي الصلت ،حياتو ك شعره ،دراسة ك تحقيق ،عبد الغفور الحديثي ،مطبعة العالي ،بغداد ،د.ط ،3815 ،.ص.312
 -3محمود شكرم االلوسي :بلوغ األرب في معرفة أحواؿ العرب ،دار نهضة مصر للطبع كالنشر ،القاىرة ،دط ،دت ،ص.111
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القكل الغيبية الخارقة ،كيصارع قساكة الحياة .كقد تجمى ذلؾ بكضكح في أشعار شجعاف العرب،
كفي مقدمتيـ الشعراء الصعاليؾ.
كبالعكدة إلى بعض المصادر كدكاكيف الشعراء في العصر اإلسبلمي ،نجد أخبا انر متناثرة
عف الغػػكؿ« ال تكشؼ عف رصيد أسطكرم بالقدر الكافي عف ىذا الكائف الخرافي ،الذم يشبو
"المينكطكر " في األساطير اليكنانية ،ذلؾ الحيكاف الذم كاف نصفو األسفؿ نصؼ عجؿ كنصفو
األعمى نصؼ رجؿ ،لو أنياب األسد كقد قتمو "ثيسيكس"»(.)1

 .1دافعية العامػػؿ النفسي في خمػؽ تصكر الغػػكؿ:
لقد عمٌؿ الجاحظ ظيكر ىذا النكع مف األساطير(أساطير الخكارؽ) متكئان عمى عامميف
أساسييف ىما :العامؿ الزمني كعامؿ المكاني ،استنادان إلى ركاية أبي إسحاؽ ،يقػكؿ « :يككف في
النيار ساعات ترل الشخص الصغير في تمؾ الميامة عظيمان ،كيكجد الصكت الخافض رفيعان
كتسمع الصكت الذم ليس بالرفيع رفيعان مف انبساط الشمس غدكة مف المكاف البعيد ،كيكجد
الدكم ،مف طبع ذلؾ الكقت كذلؾ
ألكساط الفيافي كالقفار كالرماؿ كالح اررة في أكساط النيار مثؿ
ٌ
المكاف عندما يعرض لو»(.)2

كيدعـ ىذيف العامميف عكامؿ أخرل أىميا:
ىاجس الخكؼ لممنفرد ليبلن .كيرجع "المسعػكدم" ىذا الخكؼ المنعكس عمى نفسية
اإلنساف إلى المحيط المكاني (الفيافي) قائبلن...« :إف اإلنساف إذا سار في ىذه األماكف ركع
ككجؿ كجبف ،كاذا ىك جبف داخمتو الظنكف الكاذبة ،كاألكىاـ المؤذية السكداكية الفاسدة ،فصكرت
لو األصكات ،كمثاؿ األشخاص ،كأكىمتو المحاؿ كما يعرض لذكم الكساكس كألف المنفرد في
 -1أحمد كماؿ زكي ،األساطير -دراسة حضارية مقارنة -دار العودة  ،بيركت ط، 3818 ،3ص.19
 -2ينظر  :أبوعثماﻥ عمرﻭ بن ﲝر الجاحظ ،الحيواف،ج،2ص.351
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القفار ...مستشعر لممخاكؼ ،متكىـ لممتالؼ متكقع الحتكؼ ،لقكة الظنكف الفاسدة عمى فكرتو
كانغراسيا في نفسو فيتكىـ ما يحكيو مف ىتؼ اليكاتؼ بو ،كاعتراض الجاف لو»

(.)1

كىذا ما

يبيف مدل تأثير البيئة الصحراكية الخالية بصفير رياحيا كح اررتيا كقسكة مناخيا عمى تفكير
اإلنساف كتخيبلتو.
ؼ العرب بالمبالغة في نقؿ األخبار الغريبة كتصديقيا كتركيجيا ،كساعد عمى
كقد يع ًر ى

ذلؾ كجكد قابمية في الذىنية العربية ليذا النكع مف األخبار كما يكشؼ لنا ذلؾ "الجاحظ" بقكلو:
« ربما كاف في أصؿ الخمؽ كالطبيعة كذابان ،كصاحب تشنيع كتيكيؿ ،فيقكؿ في ذلؾ مف الشعر
عمى حسب ىذه الصفة ،فعند ذلؾ يقكؿ:رأيت الغيبلف ككمٌمت السعبلة ،ثـ يتجاكز ذلؾ إلى أف
يقكؿ تزكجتيا»(.)2
كلـ يدر يككف الجاحظ يدرم أف األياـ تخفي في طياتيا لػ « :تكاذيب األعراب جنسان أدبيان
متمي انز كمختمفان عف سكاه ،كأنيا تعبر عف الذات األعرابية ،حينما تزيؼ ذاتيا كتمغي كاقعيا
ال عنو كاقعان كىميان ال كجكد لو إال بالمغة »(.)3
لتضع بد ن
فالغكؿ يعد مف أقدـ الخكارؽ رسكخان في الذىنية العربية القديمة كالحديثة ،كال يزاؿ ماثبلن
بقكة في أذىاننا ككجداننا إلى اليكـ ،كال أدؿ عمى ذلؾ مما ىك متناثر في الشعر العربي القديـ،
كما أسمفنا ،كالحديث كما في ىذا المقطع مف قصيدة (حكاية الغػكؿ) لمشاعر المعاصر "عبده
ال
ىباء ،كقطيعان ،كذىك ن
بدكم" يقكؿ :فزعكا ،فصاركا ن
حينما أبصركا في الرأس إلون
 -1ينظر  :المسعودم ،مركج الذىب كمعادف الجوىر،ج ،3ص.351
 -2ينظر  :أبوعثماﻥ عمرﻭ بن ﲝر الجاحظ ،الحيواف ،ج ،2ص.353
 -3عبد اهلل الغذامي ،القصيد كالنص المضاد  ،المركز الثقافي العربي،بيركت – الدار البيضاء ،ط ،3881 ،3ص.353
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بعد صمت قعقعت رعدان ميكالن
كالفؤاد-،ككاف قب انر-
صار صخ انر مستحيبلن
قاؿ :صمتان
فاستحالكا دكف أىؿ األرض قيبلن
قاؿ  :صمكا
بل
قيؿ  :صمينا طكي ن
صاح  :مكتكا
قيؿ  :متنا مذ أصبحت غػػػكالن

()1

كاذا كاف البعض مف الدارسيف يرجع ظيكر فكرة الغػكؿ إلى العامؿ النفسي كالبيئي إم
أنيا مجرد كىـ ،فإف ىناؾ مف يرل أف الغكؿ حقيقة كاقعية ال مراء فييا ،كيعمٌؿ كجكده فيقكؿ« :
ربما يرجع كجكد الغكؿ إلى عادة تقديـ القرابيف إلى بعض اآللية الكثنية ،التي تمطخ مدابحيا
الدماء البشرية »(.)2

 -1عبده بدكم ،حكاية الغوؿ ،مجلة العربي ،عدد ،111كزارة اإلعالـ ،الكويت ،أفريل  ،3885ص.31
 -2فاركؽ خورشيد ،أديب األسطورة عند العرب ،مجلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،3003،عدد،391
ص.390
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كيدعـ ىذا ،التفسير التاريخي لحقيقة الجف كالعفاريت كالمردة كالغكؿ ،أف ىذه الكائنات
الغيبية الخارقة لمعادة ،في نظر البعض ،ترمز في كاقع األمر إلى أقكاـ مف البشر عاشكا في
ماضي الزماف ،ككانكا يسمكف أثناء كجكدىـ فكؽ األرض بيذه األسماء ،فيقكؿ "صالح بف
حمادم" «:كىذا ما لـ يتفطف إليو الناس كج ٌؿ العمماء الذيف اىتمكا بدراسة مكضكع األساطير
كاألخبار المقدسة كالشبيو بيا ،فالناس الذيف يؤمنكف بحقيقة األساطير ال يتصكركف حقيقتيا
بالضبط بينما الناس اآلخركف جزافان ،يظنكف أف ىذه الكائنات أكىاـ ال أصؿ ليا .
أما العمماء فقد اىتمكا خاصة بمكضكع اآللية ،كقد قرأنا في بعض الكتب قد فسركا قبمنا
الجف بأنيـ قكـ مف البشر ،غزاىـ قكـ آخركف كأجمكىـ عف مكاطنيـ األصمية ،فاعتصمت القبائؿ
البشرية التي عرفت فيما بعد بالجف ،بقمـ الجباؿ كجزر البحار كالكيكؼ كالغيراف ،كاتخذت منيا
مساكف كصارت ال تخرج منيا إال في الميؿ كفي غفمة مف أعدائيا ،لقضاء مآربيا ،كشف الغارات
عمى أعدائيا ،فاشتيرت تمؾ القبائؿ البشرية تبعا لذلؾ اختفاء عف األبصار ،كظيكرىـ في الميؿ
دكف النيار ،كسمكا ليذا السبب جنان مف الجف بمعنى االستتار كاالختفاء »

(.)1

 .1ذكر األخبار الدالة عمى كجكد الغكؿ:
ىح ىم يد
أٍ

()2

اـ
أما عف األخبار الدالة عمى تكاجد الغػكؿ مف السنة النبكية الشريفة فقكؿ :ى
اإلم ي
مسىن ًده :حدثنا محمد بف عبد ا﵀ األسدم عف ابف أبي ليمى عف أخيو عيسى بف عبد
في ٍ

الغػك يؿ تى ًجئي،
ت ي
اف في ىس ٍيكوة لىوي ،فى ىك ىان ٍ
الرحمف عف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف أبي أيكب :أىنوي ىك ى
ا﵀ ،أى ًجيبًي رسك ىؿ ً
ٍخ ىذ ،فى ىش ىكاىا إًلىى النبي صمى ا﵀ عميـ كسمـ فىقىا ىؿ :إً ىذا أرىيتىيا ،فى يق ٍؿ :بًسًـ ً
ا﵀.
فىتىأ ي
ىٍ
ى
ٍ
ٍ ىي
كد.
ىع ي
ىخ ىذ ىىا ،فىقىالى ٍ
ت ،فىقىا ىؿ لىيىا :فىأ ى
اء ٍ
ت لى ٍو :إني ال أ ي
قىا ىؿ :فى ىج ى
 -1صالح بن حمادم ،دراسات في األساطير كالمعتقدات الغيبية ،ص. 83-83
 -2ينظر  :أحمد ابن حنبل ،المسند ،مجلد  ،5ص.131
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فىأىرسمىيا ،فىجاء ،فىقىا ىؿ لىو النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ :ما فىع ىؿ أ ً
ىس ٍي ير ىؾ؟
ى
ى ى
ٍى
ي ي
كد ،فى ٍأر ىس ٍمتييا.
ىع ي
ىخ ٍذتييىا ،فىقىالى ٍ
قىا ىؿ :أ ى
ت لي ،إًني ال أ ي
النبي صمى ا﵀
ىخ ٍذتييا ىمرتىٍيف أك ثىبلىثنا ،يك ُّؿ ىذلً ى
ىع ي
يء إلىى ٌ
فقاؿ :أىنيا ىعائً ىدةه .فىأ ى
ؾ تىقيك يؿ :ال أ ي
كد ىكىي ًج ي
عميو كسمـ فىيقيكؿ :ما فىع ىؿ أ ً
ؾ؟
ىس ٍي ير ى
ى
ى ى
كد .فىىيقيكؿ :إنيا ىعائًدةه.
ىع ي
فىىيقيكؿ :أ ى
ىخ ٍذتييا ،فىتىقيكؿ :ال أ ي
سي فأىتى النبي
ؾ ىش ٍينئا تىقيكؿ ،فبل ىي ٍق ىريب ى
تٍ :أرًس ٍمنًي ،كأيعم يم ى
ىخ ىذ ىىا ،فىقىالى ٍ
فىأ ى
ؾ ىش ه
يء :ىآي ىة ال يك ٍر ٌ
كب(.)1
صمى ا﵀ عميو كسمـ فىأ ٍ
ص ىدقى ٍت ،كىي ىك يذ ه
ىخىب ىرهي ،فىقىا ىؿ :ى
()2

ُوُه َرىَل ًا (﴾)60
ون ِب ِر َجالٍ ِم َن امْجِ ِّن فَ َزاد ُ ْ
كيقكؿ ا﵀ تعالىَ ﴿ :و َأه َّ ُو ََك َن ِر َجا ٌل ِم َن ْ ِالو ْ ِس ي َ ُؼو ُذ َ

ابف ناقيا البغدادم في كتابو الجماف في تشبييات القرآف«:أف الشياطيف ىي غيبلف
كقاؿ ي

الجف كالغػكؿ :اسـ لم ٌذكر كاألينثى»(.)3
ٌ

بالنيار مف
كقاؿ السييمي في الركض األنؼ « :الغكؿ التي تتراءل بالميؿ ،كالسعبلة ما تراءل ٌ

ال ًج ٌف»(.)4

تبدل في الميؿ»(.)5
كقاؿ ابف كثير« كالغكؿ :في لغة العرب:
الجاف إذا ٌ
ٌ
كقاؿ القزكيني« السعبلة ىي نكعه مف المتشيطنة ،مغايرة لمغكؿ»(.)1
 -1ينظر :عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة ،المصنف أحاديث األحكاـ ،دار الفكر3131 ،ىػ،3881/ج ،01ص .331كفي:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4299&idto=4299
&bk_no=10&ID=4038
 -2سورة الجن ،اآلية رقم.02
ابن ناقيا البغدادم ،الجماف في تشبيهات القرآف ،ص.12
 -3ينظر :ي
 -4ينظر :السهيلي ،الركض األنف ،المجلد  ،01ص.380
 -5ينظر :ابن كثير ،تفسير ابن كثير ،المجلد  ،03ص.131
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أما فرؽ الدميرم فقاؿ أف ىي « السعبلة :أىخبث الغيبلف»(.)2
تتمكف -لتفتف
تتغكؿ -أم ٌ
كقاؿ الجاحظ « السعبلة :اسـ لكاحدة مف نساء الجف ،إذا لـ ٌ
السُّفار»(.)3

كىناؾ مف يرل أف الغكؿ حقيقة كاقعية ال مراء فييا ،كيعمٌؿ كجكده استنادا إلى األسباب
اآلتية « :ربما يرجع كجكد الغكؿ إلى عادة تقديـ القرابيف إلى بعض اآللية الكثنية ،التي تمطخ
مدابحيا الدماء البشرية .
 كقكع بعض الرحالة العرب في يد القبائؿ المتكحشة ،كنجاة البعض الذيف عادكابحكايات أكمة لحكـ البشر.
أف بعض المجمكبيف مف سكؽ العبيد في إفريقيا ،لـ يقمعكا عف عادة لحكـ البشر ،كمما
ٌ -

تيسر ليـ ذلؾ»(.)4

أف قسما كبي انر مف الناس يعتبر الغكؿ حيكانان مشؤكم نا كحيدان ،لـ يستأ
كيضاؼ إلى ذلؾٌ ،

نسو البشر ،فترؾ األماكف اآلىمة ،كتكغؿ في الفمكات كتكحش .كيظف البعض اآلخر أف الغكؿ
عنزة أكرجمي حمار .فيك في
يتخذ شكؿ اإلنساف كالحيكاف معا ،إال أف أقدامو تظؿ بشكؿ أرجؿ ٍ

نظر "الجاحظ " حيكاف مشكه لـ تحكمو الطبيعة ،كنتيجة لذلؾ تكحش كطمب القفار .كىك كائف

 -1ينظر :القزكيني ،عجائب المخلوقات ،المجلد  ،03ص.311
 -2ينظر :فرؽ الدميرم ،حياة الحيواف الكبرل ،المجلد ،03ص.33
 -3ينظر :أبوعثماﻥ عمرﻭ بن ﲝر الجاحظ ،الحيواف ،ج ،03ص.308
 -4فاركؽ خورشيد ،أديب األسطورة عند العرب ،مجلة عالم المعرفة  ،المجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت،3003،
عدد،391ص.390
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مركب يجمع بيف اإلنساف كالبييمة ،كأنو يظير لمسائر كحده ليبلن في الفمكات ،عمى شكؿ إنساف
فيتكىمو الناس عمى أنو إنساف فيصدىـ عف الطريؽ.

 .5ذكر األخبار الدالٌة عمى نفي كجكد الغػكؿ:

نجد حديثان شيي انر بيف العامة في صحيح مسمـ يتكمـ عف عدـ كجكد الغكؿ ،فيقكؿ ً
اإلماـ
(:)1
الزبير عف جابر (ح) كحدثنا يحيى بف
مسمـ « حدثنا أىحمد بف يكنس حدثنا يزىى ٍير حدثنا أىبك ٌ

يحيى أىخبرنا أىبك خيثمة عف أىبي الزبير عف جابر قاؿ :قاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ :الى

ىع ٍػد ىكل كال ًط ىي ىػرةى كال يغػػك ىؿ ».

المكي الحافظ.
الزبير ،كىك محمد بف مسمـ بف تى ٍد ير ىس،
ركل ىذا الحديث عف جابر أىبك ٌ
ٌ
كىك يمدلٌس ،ال تقبؿ ركايتو إذا عنعف إال مف طريؽ الميث خاصة.
وإذاكانبعضالدارسٌنٌرجعونظهورفكرةالغول إلىالعاملالنفسًوالبٌئًعلى


أنهامجردوهمٌ،ؤكدونذلكبقولالشاعر:
ٌ
الثــة
الغــول َوالخــل َّ َوالعن َقــاء َث

تكــن
أسمـاء أشيــا َء لـم توجـدْ َولـم
ِ

()2

 -1أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرم النيسابورم ،صحيح مسلم ،المجلد ،01ص 3111ك ينظر ":ميزاف االعتداؿ" )11/1( :ك" تهذيب
التهذيب".)180/8( :
 -2كماؿ الدين الديميرم ،حياة الحيواف الكبرل ،تح:عبد القادر الفاضلي ،المكتبة العصرية ،بيركت-لبناف ،د.ط ،ج ،3001 ،1ص.311
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.III

الزواج والحٌـاة االجتماعٌـة:

 .0الـزواج واألبعــاد النفسٌـة:

نحاكؿ في ىذا المبحث أف نستعيف برأم الباحث األنثركبكلػكجي األمريكػي الشػيير "لػكيس

ىنػػرل مكرغػػاف  *"Lewis Henry Morganالػػذم يػػذىب إلػػى أنػػو تكجػػد عبلقػػة كطيػػدة بػػيف نظػػاـ
مصطمحات القرابة كطبيعة التنظيـ العائمي .كما بيف أنو باإلمكاف لؤلـ أف تككف جػدة فػي الكقػت
ذاتو ( ،كبالنسبة لؤلب فيـ أبناؤه كاخكتو ،أما بالنسبة لؤلطفاؿ فيك أبػكىـ كأخػكىـ فػي الكقػت ذاتػو
) .فقد تبيف لػ":مكرغاف" مف خبلؿ د ارسػتو المعمقػة لسػكاف الشػماؿ الشػرقي األمريكػي كالمجتمعػات
األكربية ،أف تسميتي "أب" ك"أـ" في المجتمعات الينديػة األمريكيػة التػي درسػيا تسػتخدماف لمداللػة
أيضان عمػى إخػكة األب كأخػكات األـ .كاسػتنتج أف نظػاـ المصػطمحات ىػذا ىػك ارسػب مػف ركاسػب
()1
مرحمة سابقة قكاميا االختبلط العائمي كالشيكعية الجنسية  ،كاف فييا جميع إخػكة الرجػؿ أزكاجػان

ممكنيف لممرأة الكاحدة ،كما كانػػت فيػيا جميع أخػػكات المػػرأة زكجػػػات ممكنػػػات لزكجػػػيا .كى ػػك
يػ ػػرل بػػأف األس ػ ػرة « ذات قرابػػػة العصػػػب

 "La fammille consanguineكىػػي أكؿ كأقػػدـ شػػكؿ

لممؤسسة األسرية ،كقد تكقفت عف الكجكد حتى بالنسبة لمقبائػؿ المتكحشػة األكثػر قػدمان .كال يمكننػا
تقػػديـ أدلػػة مباش ػرة عػػف كجكدىػػا ،لكػػف يجػػب التصػػرؼ بطريقػػة مخالفػػة .كينتمػػي ىػػذا النػػكع مػػف
األسرة إلى مرحمة مف مراحؿ المجتمع التي نشأ منيا الجزء األقػؿ تطػك ار مػف اإلنسػانية  ...كتكجػد
بػػ":بولينيزياا  "Polynésieكبجػزر "بػابكازم  "Papouaasie Îles laبػ"أستراليػػا" قبائػؿ متكحشػة ال تبػدك
* -يقوؿ مورغاف ( ) 3993-3939أف أنظمة القرابة في المجتمعات البدائية طباقية كليست كصفية كأف نقطة ارتكازىا تبادؿ النساء بين
الجماعات ،كاف الزكاج الخارجي (االغترابي/االكسوجامي) ال يتنافى كالزكاج اللحمي (الداخلي /االندكجامي) ألف الزكاج االغترابي بين العشائر
ىو تكملة الزكاج اللحمي بين القبائل .كلقد أكضح مورغاف َّ
أف العشيرة ىي الشكل السائد من أشكاؿ التنظيم االجتماعي لدل جميع الشعوب
التي تجاكزت مرحلة التوحش .كميز مورغاف شكلين من أشكاؿ العشيرة ،العشيرة التي تنتسب إلى األـ كالعشيرة التي تنتسب إلى األب ،كقاؿ
باألسبقية التاريخية كالمنطقية ألنظمة قرابة األـ على أنظمة قرابة األب.
كمن مؤلفاتو :أنظمة القرابة كالمصاىرة في العائلة البشرية" في عاـ  3913كألحقو في عاـ  3911بمؤلفو "المجتمع القديم".

1 -http://dc234.4shared-china.com/doc/EbDMYAoa/preview.html
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بعي ػػدة ج ػػدان ع ػػف مرحمػ ػػة البدائي ػػة ،لكني ػػا تج ػػاكزت األكضػ ػػاع الت ػػي تتض ػػمف األسػ ػرة ذات قرابػػػػة
العصب»(.)1
كقد اعتمد "مكرغػاف" عمػى مصػطمحات الق اربػة إلثبػات كجكدىػا ،فتعامػؿ مػع المصػطمحات
األس ػرية عمػػى أسػػاس أنيػػا ارسػػب مػػف الركاسػػب الدالػػة عمػػى كجكدىػػا ماضػػيا .كقػػد تبػػيف ذلػػؾ مػػف
خػػبلؿ أمثمػػة كثيػرة منيػػا قكلػػو «:ففػػي فػػرع الػػذككر ،إذا كنػػت أنػػا بػػذاتي رجػبلن ،فأبنػػاء أخػػي ىػػـ فػػي
كػ ػػبلـ أىػ ػػؿ ىػ ػػاكام أبنػ ػػائي كبنػ ػػاتي ،ككػ ػػؿ كاحػ ػػد مػ ػػنيـ ينػ ػػاديني أبػ ػػي ،كأبنػ ػػاء ى ػ ػؤالء ىػ ػػـ أحفػ ػػادم
كينػادكنني كميػـ جػدم .كفػي فػرع اإلنػاث ،يكػػكف أبنػاء أختػي أبنػائي كبنػاتي ،كينػادكنني كميػـ أبػػي،
كأبنػػائيـ أحفػػادم ،كالكػػؿ ينػػاديني جػػدم .كاذا كنػػت امػرأة ،فعبلقػػات األشػػخاص المسػػماة سػػابقا ىػػي
نفسيا في الفرعيف مع تغيير في الجنس الذم تناديو»

)(2

كتحدثنا الحكايات الشعبية عف بقايا ىذه المجتمعات ،كما نيا تبيف مف حبلليا المرحمة
الفاصمة في ىذه المجتمعات أم بعد أف أصبح المجتمع يرفض مثؿ ىذه العبلقات األسرية،
فالزكاج الداخمي (المحمي) في األزمنة الماضية كاف ممارسا إلى درجة ما يعرؼ حاليا بالزكاج
المحرـ ،كما تحريـ األدياف السماكية لو ( ككذا القكانيف الكضعية كالتقاليد االجتماعية) إال حجة
َ
قاطعة عف كجكده فيما مضى .كتشير اآليتاف القرآنيتاف المكاليتاف إلى النساء المحرمات َّ ﴿ :ل
َ ُ
َّ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ً
َ ُ ْ َ ََ َ َ ُُ ّ َ ّ
ً
ان ف ِاحؼت َو َم ْق ًخا َو َطاء َط ِبيًل (ُ )22ح ّ ِس َم ْذ َعل ْين ْم
الي َظاء ِبَّل ما قد طلف ِبهه م
ىنحىا ما هنح آبائلم ِمً ِ
ج ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َ ُ ْ
ْ َ ُ
ُُ
َ َ ُُ
ُُ
َ ُُ
َ ُُ
ُ ُُ
َ ُ ْ ْ
ض ْع َىن ْم
ؤ َّم َهاجن ْم َو َبىاجن ْم َوؤخ َىاجن ْم َو َع َّماجن ْم َوخاَّلجن ْم َو َبىاث ْلا ُِك َو َبىاث ْلاخ ِذ َوؤ َّم َهاجن ُم الًل ِحي ؤز
َْ
ُ َّ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َّ
َ
ُ ُ ُ
ىزل ْم ِم ًْ ِو َظا ِئن ُم الًل ِحي َدخل ُخ ْم ِب ِه ًَّ ف ِة ْن
وؤخىاجنم ِمً
السضاع ِت وؤمهاث ِوظا ِئنم وزبا ِئبنم الًل ِحي ِْي حج ِ

1 -LewisH Morgan : La société archaique, l’amércain par H Jaouiche ,p459.

 -2جرمين تيليوف ،الحريم كأبناء العم ،تاريخ النساء في مجتمعات المتوسط ،دار الساقي ،تر :عز الدين الخطابي كإدريس كثير ،ط،3000 ،03
ص.21
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َّ
ُْْ
َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ
صًل ِبن ْم َوؤ ْن ج َْ َم ُعىا َب ْي َن ْلاخ َخ ْي ِن ِبَّل َما
لم جهىهىا دخلخم ِب ِهً فًل جىاح علينم وحًل ِئل ؤبىا ِئنم ال ِرًً ِمً ؤ
َ ْ َ َ َۗ َّ َّ
()1
الل َه َم َ
ان َغ ُف ً
ىزا َز ِح ًيما(. ﴾)01
قد طلف ِبن
كيػ ػػرل األنتركبكلكجيػ ػػكف أف قكاعػ ػػد تح ػ ػريـ زكاج المحػ ػػارـ تعمػ ػػؿ « ككسػ ػػيمة لمحفػ ػػاظ عمػ ػػى
الجماعػػة األسػرية .كتختمػػؼ تمػػؾ القكاعػػد فػػي طبيعتيػػا كمػػداىا حسػػب اخػػتبلؼ بنػػاء األسػرة .كلكػػف
مف األىمية بمكاف أف نبلحظ أف قكاعد تحريـ الزنا بالمحارـ ليا كظيفة أخرل أبعػد أثػ ار مػف ذلػؾ،
أال كىي خمؽ ركابط بيف األسر المختمفة كمف ثػـ الػػتأليؼ بينيػا فػي كيػاف كمػي متعػاكف أكبػر»(.)2
كلما كانت جماعة اآللية تمثؿ السمطة المطمقة فكانت في غنى تاـ عف بقية الجماعػات األخػرل،
فقد فضمت زكاج المحارـ .الذم لـ يكف طبعان محرمان عندىا .بؿ كاف مفضػبلن .كتجعمنػا فكػرة كػكف
اآللية مثؿ البشر تأكؿ كتشرب كتكره كتحب كتتزكج فيما بينيػا كتتناسػؿ ،ىػي انعكػاس لمػا يحػدث
في كاقع بعض المجتمعات اإلنسانية .كما الصراع القائـ بػيف اآلليػة كالبشػر إال الصػراع المسػتمر
بيف المالكيف لمثركة كالحكـ ،كالفاقديف ليما .كنجد كثي انر مف الصػدؽ فػي رأم التػاريخييف-أصػحاب
المػ ػػنيج التػ ػػاريخي فػ ػػي تفسػ ػػير األسػ ػػاطير ،-الػ ػػذيف يػ ػػذىبكف إلػ ػػى أف شخصػ ػػية اإللػ ػػو "زيػػػػػكس"
ك"أكرانػػكس" كغيرىمػػا مػػف اآلليػػة التػػي اعتقػػد اليكنػػانيكف بأنيػػا حكمػػت العػػالـ « كانػػت فػػي األصػػؿ
ممكك ػان عظام ػان – فػػي عصػػكر مكغمػػة فػػي القػػدـ – ثػػـ ألييػػا النػػاس .كعمػػى ىػػذا النحػػك يفسػػر بقيػػة
اآللية»(.)3
ككاف زكاج المحارـ منتش ار بيف الممػكؾ فػي كاقػػع الخبػرة ال الخيػاؿ األسط ػػكرم فقػط « .إف
الحاالت المؤكدة لقيػاـ الػزكاج بػيف األخػكة كاألخػكات قػد سػجمت داخػؿ العػائبلت الممكيػة الحاكمػة
 ..إف الزكجػػة الفضػػمى لػرئيس مػػف الطبقػػة العميػػا ىػػي أختػػو المكلػػكدة مػػف أمػػو كأبيػػو ...فػػإف الطفػػؿ
 -1سورة النساء ،اآليتين .31-33
 -2محمد الجوىرم ،األنثركبولوجيا أسس نظرية كتطبيقات عملية ،ص.391
 -3إماـ عبد الفتاح إماـ ،معجم ديانات كأساطير العالم  ، A…Fمكتبة مدبولي ،القاىرة ،ص.33
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النػػاتج عنػػو يصػػبح ال ػرئيس األعمػػى ...كعنػػد قبائػػؿ "الباىيمػػا" فػػي "انككليػػو"  ،فػػإف نظػػاـ الػػزكاج
الخارجي الذم يحرـ عمى الرجؿ الزكاج مف داخؿ عشيرة كالده ال يطبؽ عمى أفراد األسرة المالكػة
 ،حيث يسكد نظػاـ الػزكاج المحمػي الػداخمي عمػى أسػاس أف األميػرات ال يسػتطعف الػزكاج إال مػف
إخكتيف أك مف أعضاء العائمة الممكية»( .)1لمحفاظ عمى الثركة كالممؾ طبعان.
فعمى الرغـ مف أننا نصادؼ في حكاية (داللة) رفضان قاطعان مف طرؼ الفتاة (داللة) مع
إصرار كبير مف طرؼ أخييا ،كاستكانة كخضكع مف طرؼ كالدييما كحتى المجتمع كما يبف
أما ندييا ،راح أدا الشعرة
المقطع المكالي « قاؿ :يا مكالت ىاذم الشعرة لككاف تعكد داللة بنت َّ
لمعجكز كقالميا :قيسييا عمى لبنات ،كي قاستيا عمييـ ألقاتيا عمى شعر "داللة" ،قاتمكا
العجكز :راىا الشعر ألختؾ داللة ،أماال راح قاؿ لمكا راني لقيت شعر طكيمة في المقدر كراني
حمفت المي جات عمى شعرىا ندييا كلك كانت "داللة" بنت أما كراني عطيت الشعرة لمعجكز كي
قاستيا ألقاتيا عمى شعرة "داللة" كاش رايؾ ،قاتمك أمك :كيفاش تدم أختؾ ،قاليا :أنا راني
حمفت ككف متعطكىاليش راني نيرب كما تعرفكش طريقي ،قاتمك :خالص أنسكؿ أبيؾ كنشكؼ
كاش رايك ،أماال قالت لىىب ييك كاش قاؿ أبنك قاليا :كاش أنديركلك نعطكىالكا كخالص » كأماـ ىذا
الكضع المتكاطئ لتزكيج األخت مف أخييا نجد أنفسنا مجبريف لمكقكؼ أماـ مف يرل أف ىذا

النكع مف الزكاج قد كاف ممارسان مف قبؿ كأنو قد بقي لدل سكاف ضفاؼ المتكسط كبالخصكص
عند النببلء ،كذلؾ إلى غاية السنكات القميمة الماضية ،فرغـ ككف القاعدة االجتماعية لتحريمو
مكغمة في القدـ إذ « يمكف أف نصادؼ لدييـ طرؽ زكاج بيف العـ كابنة أخيو ،كقد يحدث ذلؾ
بيف الييكد المتمسكيف بشعائرىـ الدينية ،كبيف مسيحي لبناف العرب -القدماء -كبيف بعض
المسمميف عمى حد سكاء ...قبؿ المسيحية كقبؿ اإلسبلـ ،لـ يكف ارتكاب المحارـ مباحان فقط،
 - 1إدكارد كيستر مارؾ ،موسوعة تاريخ الزكاج  3اإلباحية الجنسية البدائية قيمة العذرية ،تر :مصباح الصمد ،المؤسسة الجامعية للدراسات
كالنشر كالتوزيع ،ط ،3003 ،3ص.521،525
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بؿ مف الممكف القكؿ إف الدافع إلى ارتكابيا لدل المصرييف القدامى ،كاف ىك التقكل أك احتراـ
التقاليد »(.)1
كتذكر الباحثة "جرميف تيميكف" أمثمة متعمقة ببعض ممكؾ األسر الفرعكنية كمنيا:
الفرعكف (أمينكس) الثالث (تكفي  0372ؽ.ـ) الذم تزكج (ساتامكس) ،كىي ابنتو مف صمبو،
كتزكج ابنو البكر (مينكفيس) الرابع – الذم تكلى الحكـ مف بعده( -نفرتيتي) ،التي رزؽ منيا
بعدة بنات ،فزكج كبراىف (مريتاتكف) ألخيو (سمينخيرم) ،كتزكج ىك بنفسو أصغر بناتو
(أنخسناتكف) التي ال يتعدل عمرىا00سنة كرزؽ منيا بنتان – حفيدة -اسميا (تاشبيرم) .فإذا
كانت األمثمة السابقة مرتبطة بخط الذككر (الرجاؿ) كىذا يتكافؽ مع ما تطرحو لنا حكاية (داللة)
التي أصر الرجؿ أم (أخاىا) عمى تزكجيا ميما كانت الظركؼ ،كىناؾ أمثمة أخرل مرتبطة
بخط اإلناث ،لـ نجد ليا مثيبلن في الحكايات الشعبية فتذكر لنا الباحثة أيضان أف الممؾ (تكت
عنخ أمكف) قد تزكجتو ابنتو كزكجة أخيو (أنخسنباتكف) الصغرل ،كبعد كفاتو تكلت الحكـ
كتزكجت جدىا كخاليا األكبر .كاألمثمة كثيرة عف ممكؾ اإلغريؽ كالركماف كغيرىـ( .)2كنذكر
بأنو ما يسمح بو عبر سبللة الذككر في المجتمع األبكم يسمح بو أيضان عبر سبللة النساء في
المجتمع األمكمي.
كمف ىذا الزكاج القرابي يمكف أف نفيـ فكرة زكاج األـ مف االبف كما حدث مع
(جككاستا) كابنيا(أكديبيكس) .كىذا ما يمكف أف يفسر داللة مصطمح القرابة "أمي جدتي".
كيمكف العثكر عمى الفكرة نفسيا في أقدـ تماثيؿ الحضارات القديمة .فنجد مف بيف التماثيؿ التي
عثر عمييا بػ(:ىيجيالر) بجنكب األناضكؿ كالتي تنتمي لمثقافة السكرية النيكليتية الشمالية
 -1ينظر :جرمين تيليوف ،الحريم كأبناء العم ،تاريخ النساء في مجتمعات المتوسط ،ص.15
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص.91-12
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تمثاليف لؤلـ الكبرل اإل ليية كابنيا اإللو .تظير في أحدىما في كضعية الجمكس كقد احتضنت
إلى صدرىا ابنيا ،كتظير في اآلخر« في كضع المجامعة الجنسية الكاضحة .كفي كبل الدكريف
المذيف يمعبيما اإللو االبف ،في ىذيف العمميف التشكيمييف المعبريف ،يبدك اإللو الذكر طفبلن أبديان
لؤلـ الكبرل»( .)1كىذا ما يبيف ركاسب عيد سمطة األـ ،كانتساب أبنائيا ليا ألنيا ىي المخصبة
كالمنجبة ليـ.
كتزيدنا حكاية (داللة) تكضيحان ليذا الزكاج المحمي الداخمي المرفكض ألف المصطمحات
األسرية تزداد تداخبلن ،كما قاؿ "مكرغػػاف" « كي جاك رايحيف قالتميا أميا :داللة ،داللة كريني
سالؼ الدالؿ ،قالتميا :بكرم كنتي َّما كذرؾ كليتي عجكزتي ركحي ألحقي المرحكؿ ،قاليا أبييا:
داللة داللة كريني سالؼ الدالؿ ،قاتمكا :بكرم كنت أبي كذرؾ كليت شايبي ،قالتميا أختيا:
ياداللة أىبطي ،قالتميا :بكرم كنتي أختي كذرؾ كليتي طفمتي ،أماال راحك كخبلكىا فكؽ
البطمة».
كلعؿ ما جعمني أفرد ىذا الكبلـ عف الزكاج الداخمي المحمي ،ىك تكرار ىذا المقطع في
حكايات أخرل كبنفس الطريقة ،التي تككف فييا الشعرة الطكيمة ىي السبب الرئيسي لئلصرار
عمى ىذا النكع مف الزكاج .كنحف نعرؼ النمكذج العالمي كىك (الحذاء) في حكاية سندريبلن كلكف
الرابط بيف الحذاء كالزكاج في حكاية (سندريال) ىك أف األمير ليس أخان لساندريبل أكالن ،كما أنو
قد رأل جماليا الفتاف الذم جعمو يميث كراءىا .كىذا يجعؿ أمر الزكاج مف سندريال أم انر عاديان
كاعتياديان كطبيعيان .أما في حكايتي (داللة) ك(لكنجة) فبل نجد الرابط المنطقي كال التاريخي كال
االجتماعي كال حتى النفسي بيف الشعرة الطكيمة كالزكاج مف األخت ،خاصة كأف ىنا استباؽ في
السرد يكحي بفكرة الزكاج مف األخت (داللة) أك(لكنجة) ،كما يظير مف خبلؿ ىذا المقطع مف
 -1المرجع السابق ،ص.322
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حكاية "لكنجة" « كاستغرب مف طكليا كقاؿ :سبحاف ا﵀ ،كحمػػؼ يميػػف قػػاطػػع كقػػػػاؿ :كاهلل
كاهلل كاهلل يػا لككاف تعكد مكالتيا حتى لكنجة بنت أما نتزكجيا».
 الزواج بٌن البشر والكائنات األخرى (األغـوال ،الحٌوانات):
إف فكرة الزكاج بيف البشر كالكائف الغيبي كالغكؿ كما ىك حاؿ في حكاية (عيشة بنت
أبي طاح طاح) ( قالؾ كايف كحد الطفمة أبييا غػكؿ) أك جػف رائجة في األكساط الشعبية بشكؿ
كبير يقترب في كثير مف األحياف مف االعتقاد بحقيقتو ،فكرة الزكاج مف كائنات غيبية كانت
كالزالت تسيطر عمى الفكر الشعبي في كؿ زماف كمكاف .كما أف الزكاج بيف الفتاة البشرية
كالحيكانات كارد بكثرة في حكاياتنا الشعبية كالعجيبة .إذ نمتقي بالفتاة المتزكجة مف أسد أك مف
ثعباف كما ىك الحاؿ في حكاية (عيشة بنت الحنش).
كيذكرنا أمر الزكاج بالكائنات الميتافيزيقية عمكمان كاألغكاؿ بالخصكص ،بظيكر رب
اآللية كالبشر"جكبيتر" العظيـ عند الركماف ك"زيكس" عند اليكناف .كيستدعي السحب كالظبلـ
حيف يرغب في االتصاؿ بإناث أيخر رغما عنيف كخفية عف زكجتو .فيذكر أف "جكبيتر" رأل
يكما "إيػك" ابنة "إيناخكس " أماـ شاطئ نير أبييا فتصدل ليا كراكدىا ،لكنيا كلت ىاربة منو« .
غير أف جكبيتر ما لبث أف أرسؿ السحب فغشت كجو األرض ،فإذا ىي ظبلـ كميا ،كاذا (إيػك)
أعجز ما تككف عف أف تمضي في ىربيا فكقعت فريسة لجكبيتر ،كاذا ىك يعدك .كتطمعت جكنك
زكجة جكبيتر مف مكانيا في السماء إلى أرجكس ،كدىشت إلى ىذه السحب التي أحالت النيار
ليبلن فتعجبت .كزاد مف عجبيا أف ىذه السحب لـ تنشأ عف مياه النير كال عف نداكة األرض .كاذا
كانت عمى عمـ بما يرتكبو زكجيا مف خيانات بعدما أكقعتو مرات عدة متمبسا بما ال ينبغي لو
أف يقترفو ،كلما لـ تجده حكليا في السماء ساكرتيا الظنكف بأنو البد مرتكب شيئا إذا.)1(»...
 - 1أكفيد ،مسخ الكائنات ،تر :ثركت عكاشة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط  ،3881 ،1ص .92
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يقدـ لنا ىذا الشاىد دعمان آخر إلى ككف الكائف الغيبي يتصرؼ كما تتصرؼ اآللية األسطكرية
المتحكمة في تسيير شؤكف البشر ،كما أنو يمكننا القكؿ بأف الحكايات الشعبية عمكمان ىي بقايا
األساطير القديمة في صكرة أخرل يتقمص فييا الغكؿ دكر األلية.
كتعتبر الكائنات الغيبية في ثقافتنا المحمية كائنات ذات قدرات خارقة ،ألنو ال يمكف
رؤيتيا عمى حقيقتيا كليذا تظير في ىيئات متنكعة :بشرية كحيكانية مميزة ،أك كأصكات تسمع،
بل كما بينا في الفصؿ
أك كنكز ترل ...الخ .كتذكر العجائز بأف الحكايات الشعبية تركل لي ن
كشتاء بالقرب مف الكانكف الدافئ كفي اليكـ الممطر حيف سماع صكت الرعد المرعب
األكؿ،
ن

كرؤية شعمة البرؽ المييبة ،فتركل لؤلطفاؿ لتجذب أسماعيـ كتميييـ عف االستسبلـ كالفزع مف
رىبة دكم الرعد .كبالتالي قد تجسد ىذه الحكايات طقكس الكممة الحامية مف غضب الطبيعة

(األركاح المقدسة/الحراس أك ا﵀).
كعادة ما تجعؿ الحكايات الشعبية الزكاج مف األغكاؿ صكرة قيرية أك تعديان أك تحديان
لمبطؿ البشرم .كي فسر ىذا مف الناحية االجتماعية بالزكاج الخارجي األجنبي ،الذم يجبر األب
أك الرجاؿ عمكمان عمى خكض معركة ضد ىذا الزكج األجنبي المعتدم

الذم ىدؼ إلى

االستيبلء عمى الثركات ،في صكرة رمزية االستيبلء عمى األنثى ،كما يتبيف مف حكاية (النجة)
« قالؾ كايف كاحد السمطاف عند بنتك اسميا النجة ،ككايف كلد عميا اسمك :عريكة يحكس
يتزكج بييا  ،ككاحد النيار سافر عريكة  ...ككي جاك يحطبك لقات النجة ممزـ كداتكا مع
حزمتيا ...طاح الميؿ ،قالكليا :احنا انركحكا كىي ماحبتش تنح الممزـ ،راحك كخبلكىا ىي
كالخادـ انتاعيا ،كتحكؿ ىذاؾ الممزـ لغكؿ.
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قاليا :انيار المي يككف النيار طش كرش راني نجيؾ .عادت خايف ػػة منكا عاد يقكليا
الغ ػػكؿ :ايدتؾ طكيمة كايديتي قصيرة ،ككي قربت منك سػ ػػاط عمييا كقاليا :أكؼ ركحي لبػػبلد
لغػ ػكاؿ كاليػ ػكاؿ ،كراحت لبػػبلد لغ ػكاؿ كليػ ػكاؿ ...ي ػػا عريكة دفنك الكبش محمر ،النجة بنت
السمطاف اداىا الغكؿ ».
كىذه ىي صكرة الخكؼ الباطني في تفسيرىا النفسي مف عدـ قبكؿ الزكاج مف الغكؿ
الذم يرمز ىنا إلى الزكج الخارجي ،أم مف خارج العشيرة .كىناؾ العديد مف األسر في المنطقة
تفرض الزكاج الداخمي بيف أفرادىا كي ال تتكزع الثركات ،خاصة العقارية كاألراضي ،التي ال
يرضكف انتقاليا إلى آخر غريب عنيـ .أك محافظة عمى السبللة الشريفة النقية مف التداخؿ مع
بقة األجناس كاألثينيات .كىكذا تككف الحكاية الشعبية قد عالجت مكضكعان اجتماعيان ذك أبعاد
نفسية كدينية عقدية كاقتصادية.
كعميو يمكننا القكؿ إف الزكج الداخمي زكاج يحافظ عمى ميراث كأمبلؾ أفراد الجماعة التي
تمارسو .كلما كاف الكاقع كالدراسات األنثركبكلكجية

()1

يقدماف لنا نماذج مف زكاج األنثى دكما

مما ىك أعمى رتبة ،ليستفيد مف ذلؾ أىميا الذيف زكجكىا ،فإف الزكاج الداخمي حؿ مؤقت؛
فالمنطؽ االجتماعي يفرض الخركج كالتكسع ،خاصة عند النقص كالحاجة المادية ػػكلك ببطء،
فاستغرؽ األمر زمنا طكيبل .كلما كانت المرأة في المجتمعات األبكية في كاقع خبرة أىميا تنتقؿ
أبناء سينتسبكف ليـ ،كتستفيد منيـ كيستفيدكف
لتقيـ عند أىؿ الزكج كتعتبر ممكا ليـ ،فتنجب
ن

منيا.

-1ينظر  :ادكارد كيستر مارؾ ،موسوعة تاريخ الزكاج ( دراسة أنتركبولوجية ) ،ص.515-532
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 الشعـرة الطوٌلة والـزواج:
يقاؿ إف الشعر ىك نصؼ الجماؿ في العرؼ الشعبي ،فالشعر في الفكر الشعبي مثؿ
بقية بعض أجزاء الجسـ البشرم مف األظافر كالبصاؽ كالصرة كاألسناف كغيرىا ،ذات قيمة
كأىمية عظمى ،إذ ال يجكز رمييا أك كضعيا أينما كاف ككيفما كاف .فالعجائز تحذر الفتيات
عمى الخصكص مف فعؿ ذلؾ إلى حد أف مف تمي الشعر بعد مشطو أك قطعو ،يغضبف عمييا
كيأمرنيا بكضعو في ثقب مف ثقكب الجدراف داخؿ البيت أك خارجو أك

تحت الصخكر

كالحجارة .ألنيف يعتقدف بأنو يمكف إيذاء الشخص باستعماؿ جزء منو .كيرتبط ىذا المفيكـ
السحرم في الفكر الشعبي بالمرأة كثي انر .كنجد أف بعض الزكجات تقكـ بحرؽ خصبلت مف
شعر زكجيا قصد إخضاعو ليا كالسيطر عميو كعمى أفكاره كتكجياتو.
كاذا تساءلن ػػا عف سر االىتمػ ػاـ بالشعػ ػر كسمطتػ ػو السحرية ،فاإلجابة ىي أنو عبلمة
لمركح لدل الكثير مف الشعكب .كليذا يعتبر حدث قص شعر الطفؿ –الذكر خاصة– ألكؿ مرة
حدثان عظيمان ،تقاـ فيو احتفػ ػ االت ىامة مبعثيا األكؿ ديني ،كىك اتباع السنة النبكية .كالثاني
متعمؽ بالركاسب االعتقادية القديمة التي تقػ ػكؿ بإبعػ ػاد األركاح الشريرة عف الطفؿ الذكر .كىذا
في اعتقػ ػ ادم راجع إلى الثقافة العربية التي تعمي مف شأف الطفؿ الذكر كتفرح بمجيئو .كىذا
الفعؿ يعد مظي انر مف مظاىر تفضيؿ الذكر عمى األنثى .كيمثؿ الشعر غالبان فضائؿ كسمطات
الرجؿ المتمثمة في القكة كالرجكلة .كيرتبط الشعر أيضان في الفكر الرمزم « بالحشيش ،إنو
شعر(جمة) األرض ،فيك مرتبػ ػط إذف بالنباتات الغذائية ،كليذا تيتـ الشعػ ػكب البدائية بالشعر.
ففكػ ػ رة النمك مرتبطة باالرتقاء :السماء تيطؿ باألمطار المخصبة التي تصعد إلييا نباتػ ػات
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األرض ،ككذلؾ الشعر نجده دكمان مرتبطػ ػ بطقػ ػكس االسترضاء بالريػ ػش الذم ىػ ػك رسكؿ البشر
اتجػ ػاه اآللية السماكية .)1(»Dieux ouraniens
كنجد أيضان في حكاية (داللة) ك(لػكنجػة) مكضكع الشعر الطكيؿ لؤلنثى كمبعث لمجماؿ
ككعنصر أساسي في عممية اختيار الزكجة حتى دكف رؤيتيا « ألقاىا شعرة طكيمة  ...راح أدا
الشعرة لمعجكز كقالميا :قيسييا عمى لبنات ،كي قاستيا عمييـ ألقاتيا عمى شعر داللة ،قاتمكا
العجكز :راىا الشعر ألختؾ داللة» ككذلؾ في مقطع حكاية(لػكنجػة)
« نحت شعره مف شعرىا الطكيؿ كسدت بييا المكاف المي يسيؿ منك الماء ... ،تسيؿ منك
العيف كمف باعد جبد الشعره إلمي كانت سادتيا كحميا كاستغرب » كع الفرؽ في الحدث بيف
الحكايتيف حيث غسمف (داللة ) شعرىا مع بقية البنات في العيف كسقطت الشعر في المصب
كسدتو دكف عمميا كال قصدية ليا بذلؾ ،أما في حكاية (لكنجة) فيي التي سدت المصب بشعرىا
الطكيؿ الذم استعممتو في مصمحة كىي سد المصب ،إال أف مكضكع الشعرة بالطكيمة بالنسبة
لؤل خ ىك نفسو بالنسبة لمحكايتيف فطكلة الشعرة يعني الفتاة الجميمة التي ال بديؿ عنيا لمزكاج
بيا.
 طمـوح الزواج
يبدك أف طمكح الشباب في الزكاج تجسده حكاية (الطياف) مف خبلؿ تكضيحيا لتيافت
الشباب عمى ىذه الحسناء الجممية التي حاكلت الحكاية أف تبيف أف صاحب الحرفة (العامؿ
اليدكم) ىك األقرب لمظفر بالحسناكات مف بقية الفئات الشبابية ،فتفكؽ الشاب (الطياف) عمى
كؿ مف صاحب(الجاه كالسمطاف)(كالزيف كالجماؿ)(كالماؿ كالمباس كالذىب) ككؿ ىؤالء يمثمكف
1 - Jean Chevalier Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p 236.
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رغبات الفتاة التي تطمح كؿ فتاة إلى الظفر بيا مجتمعة عند رجؿ كاحد كلكف الحرفة حققت
أغ مى شيء لمفتاة كىك السعادة بعكدة أميا .كحققت التفكؽ كالسيطرة لمشاب(الطياف) ،كبالتالي،
فالحكمة القائمة (الحرفة تنفع صاحبيا) ال بد أف تحكر ىنا (الحرفة تزكج صاحبيا) .كىذا كاضح
في مجتمع اليكـ مع غبلء المعيشة كتيافت الناس عمى الماؿ .كيتضح ذلؾ كمو مف خبلؿ
المقطع المطكؿ اآلتي:
« الطفمة شافت ركحيا مطمكبة مف خيرت الرجاؿ زادت تغرت كاغترت كمف زينيا
ضرت ،حيركىا الرجاؿ كاحتارت معرفت شككف تفرز
كشرطت عمييـ كؿ كاحد فيكـ يعيش في قصرم شير باش نجـ نخير
بدات بمكال الجاه كالت في شيركا سمطانة ...
جا شير مكال الماؿ مف المبسة كالذىب شمميا ...
خممت مع ركحيا قالت :ما يحميا إال شرطي نشرط عميكـ كالمي ينفذكا نككف ليو.
كحكاتميـ حكايتيا كقاتميـ :في أيديكـ عاميف لي يجبمي أمي بركحي نفديو.
كأنا مف غيضي حبيت نمحقمؾ قكلتي شرطي المي جيبمؾ أمؾ ،أمؾ جبتيا بحرفة إيدم
كالخير المي راني فيو منؾ انتي ،ىاىي أمؾ كأعطيني شرطي كعاطتكا الطفمة شرطك أكالت
خدامة تحت رجميو».
كفي حكاية (النجة بنت السمطاف) نممس الزكاج الداخمي الذم يدعمو المثؿ القائؿ (أدم
بنت العـ كال بارت ،كتبع الطريؽ الطكيمة كلك دارت ،كاسكف لمدينة كلك جارت)
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قالؾ كايف كاحد السمطاف عند بنتك اسميا النجة ،ككايف كلد عميا اسمك :عريكة يحكس
يتزكج بييا ،ككاحد النيار سافر عريكة).
أما في حكاية (حد الزيف) فنجد صكرة لزكاج الطبقات االجتماعية غير المتكافيئة كالتي
يجب أف تتكامؿ فيما بينيا ،كىي الطبقة الكسطى أك طبقة العامة كالدىماء ،كطبقة السبلطيف
فعمى عكس ما تعكدنا في الحكايات الشعبية عمكمان كىك سعي الفتى البطؿ إلى القياـ بالمخاطر
مف أجؿ إنقاذ الناس أك إنقاذ ابنة السمطاف الجميمة ثـ مكافأتو بالزكاج منيا .فإننا ىنا نجد
العكس تمامان ،فالسمطاف الذم يمتمؾ كؿ شيء كذلؾ مف داللة اسمو الذم اختارتو لو الحكاية
الشعبية كىك (تسعة كتسعيف زيف) ،إال أنو يفتقر إلى الزكاج مف فتاة بسيطة تمارس عميو
بسمطة أبييا ضغكط االختبار كالتتكيج ،ليتزكجيا في األخير كيتـ تماـ المائة بيذا الزكاج
المقمكب ،الذم يكفر الراحة كالقكة لمسمطاف ،كىي في حقيقتو تمني مف السارد الشعبي إلى إظيار
حاجة السمطاف إلى الفرد البسيط الذم ال يممؾ إال أم ار كاحدان عبرنا عميو (بالكرامة) التي ال
يبخؿ بيا عمى السمطاف في طريقيا لسميـ ،كما يتضح مف « ككي جا تسعة كتسعيف زيف في
الميؿ باش يبدليـ خرجتمك المكحمة كقاتمك :كاش اتحكس؟ رد عمييا تسعة كتسعيف زيف :انحكس
نزكج بيؾ ،قاتمك حد الزيف :راؾ ماتقدرش عمى شركط أبي ،قاليا تسعة كتسعيف زيف :خميني
انجرب ».
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 .4الزواج والحٌاة االجتماعٌة:
 البنت والـزواج:
في حكاية (الدالعة) التي تيظٌ ًي ير لنا الحكاية الشعبية جيؿ األب كغطرستو في تجاىؿ

حقكؽ بناتو في الزكاج ،حينما يقكؿ « بناتي ماشي لمزكاج بناتي ما يحبكا في ىذم الدنيا إالَّ
خدمت أبييـ كرضاه عمييـ».
كألف العرؼ الحياء كالمركءة تمنعيف مف اإلفصاح عف رغباتيـ أماـ أبييـ كما تكضحو
الحكاية « كحنا نحشمك منك نقكلك ليو نتزكجكا ،قالت لييـ كي يجكه جماعتك (صحابك) المي
مكالفيف يقعدك معاه حطكا لييـ دالعة كرشقك فييا المكس.
كىـ يضحكك :راىـ بناتؾ قالك ليؾ يزينا خمينا تتزكجكا ،غضب كحمؼ بييـ يعطييـ
لمراجؿ إلي جاه كالي كاله» .مف ىذه الحكاية ينسؿ المثؿ الشعبي القائؿ (الدالعة تنقز عمى
المكس) في رمزية جميمة كفكاىية ،حتى أف األب بعد ذلؾ زكج البنات ألكؿ طالب ليف عمى
الرغـ مف تكاضع مستكيات األزكاج ،ألف اليدؼ الذم ترمي إليو الحكاية ىك ضركرة تزكيج
البنات دكف أية حسابات ،ألف حاجة الفتيات لؤلزكاج حاجة ممحة لمغاية كبسببيا يمكف أف تفعؿ
األنثى كؿ شيء حسف أك مشيف ،فمف الغدر إلى الخيانة إلى القتؿ مرك انر بالكذب كاليرب كؿ ما
ال يتكقع.
 البنت مع زوجة أبٌها:
إف زكجة األب صكرة أخرل مف صكر تعدد األزكاج في المجتمعات ،كقد درجت معظـ
الحكايات الشعبية ،إف لـ نقؿ كميا ،عمى تصكير زكجة األب بالشريرة الماكرة التي ال ترحـ
األطفاؿ اليتامى ،أبناء زكجيا ،كتسعى إلى طردىـ بعد أف تككف قد ساىمت في قتؿ أميـ
بطريقة غير مباشرة ،كىذا ما يبيف صراع األنثى مع نفسيا مف أجؿ إثبات الذات كالضفر بالزكج
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(األب) دكف شراكة مف أحد .كيصدؽ عمى ىذا الصراع المثؿ الشعبي القائؿ (الخير م ار كالشر
م ار) .كلنا مثاؿ في حكاية (إزار) ،إذ تبيف الحكاية أف الرجؿ متزكج مف اثنتيف « كايف كاحد
الراجػػؿ متػػزكج زكج نسػاكيف ،ككؿ كحػدة منيـ عنػدىا طفمة كطفؿ ،ككحػدة مف ىاذ النساكيف
فحمة تخدـ لبنتيا لحزاـ ،كتخدـ لبنيا البرنكس .أما ال كاحد النيار جاتيا بنت ضرتيا كقاتميا:
أخدميمي حزاـ .قاتميا ،عياؿ أبييا :،ركحي أقتمي أمؾ كأركاحي نقمعمؾ لحزاـ» ككاضح أف
الصراع في الحكاية بيف اإلناث ،فقط فبل الرجؿ كال األكالد كانا طرفان في ىذا الصراع .كما أف
البنت الصغيرة التي رغبت في (الحزاـ) ىي التي حركت األحداث كبالمقابؿ لـ يطمب االبف
(حماز) مف الذكر،
الثاني يبرين ىسان مف زكجة أبيو .كىذا ما يبيف أف األنثى أكثر طمعان كغيرة
ان
فؤلجؿ (الحزاـ) تقتؿ الفتاة ً
الغ ٌػرةي أميا ،كتدخؿ في دكامة الصراع األبدم مع زكجة األب.
« قاتميا عياؿ أبييا :ركحي ديرم عقرب في غ اررة التمر ،كقكليميا :يا أما نحيمي التمر،
ككي تجي باش تنحمؾ تمدغيا ،ككي تقكلؾ عيطي لبيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كما تجيش ،كدارت
كيما قاتميا كعادت أتعيط يا أبي أركاح كما تجيش ،ككي سمعيا ابييا قاؿ راىا بنتي تمعب ،كما
جاش حتاف ماتت أميا».
كبنفس السيناريك تطالعنا الحكاية الشيير (بقرة ليتامى) ،فبنفس طريقة اإلغػكاء كالقتؿ «
قاتميا خالتيا :ركحي حطي عقرب في غرارة التمر ،كقكليميا يا اما نحيمي التمر ،ككي تجي
تنحمؾ تمدغيا ككي تقكلؾ عيطي البيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كماتجيش ،كدارت الطفمة كيما
قاتميا خالتيا حتاف ماتت أميا.
قاتميا خالتيا :ركحي قكلي لبيؾ ازكجنا خالتنا خير مف م ار أخرل.
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قالتيا خالتيا :أنت مادرتيش الخير في أمؾ كأنا انديرك فيؾ ،ركحي بعديني ،كعادت
خالتيـ المي ىي عياؿ ابييـ تعذب فييا ىي كخكىا ،كماتعطييمش الماكمة الزينة»
ال مف أف تككف ليا أمان
مع فارؽ ميـ كىك أف زكجة األب ىي خالة البنت ،كالتي بد ن
ثانية ،أفقدتيا أميا في خضـ الصراع االنعكاسي (أنثى أنثى) الذم تدكر رحاه دكف تكقؼ .كىي
في حكاية (بقرة ليتامى) تطمؽ إنذا انر قكيان بأف ىذا الصراع الذم ىك في حقيقتو مف أجؿ الضفر
بالذكر ،تدكر رحاه حتى بيف األخكات فالحكاية تقكؿ بأف األخت الصغرل "لكنجة" كانت تعيش
مع العائمة « قالؾ كايف طفمة اسميا ىبللو عايشة ىي كأميا كأبييا كخكىا ،كعندىا خالتيا
صغيرة تقمع الجرابا» كاذا بيا تسؿ سفييا الغادر الذم تربح بو معركة الضفر بالذكر (زكج
أختيا) ،لكف الحكاية لـ تركز عمى مصير ىذه األنثى (الخالة) ،بؿ ركزت عمى األنثى الخاسرة
في المعركة كىي البنت (ىاللو) كبينت كيؼ أف العناية اإلليية (األمكمية) ظمت تآزرىا كتشد
عمى عضدىا إلى أف انتصرت في النياية بالزكاج مف السمطاف .كىذا أرقى ما يمكف أف تظفر
بو األنثى كىك (ال ىذ ىك ٍر ،الما يؿ كالسمطةي) كىي ال تجتمع إال في السمطاف.
 البنت عـار فً المجتمـع :
الزالت المجتمعات العربية تعاني مف عقد النقص اتجاه البنت التي يخافكف مف مجيئيا
إلى الحياة في بنائيـ األسرم كاالجتماعي عمى حد سكاء .كتعطينا حكاية (سيدم سماؾ بف
سماؾ) نمكذجان صريحان كمتفردان ليذا االعتقاد إذا بينت ىذا الخكؼ المزدكج (مف البنت كعمييا)
عند قمة اليرـ االجتماعي ،كىك السمطاف الذم يخاؼ عمى ابنتو حتى أنو « قالؾ كايف كاحد
السمطاف عندك بنيتك مسكر عمييػا مػػػا يشكفػػيػػا حتى كاحػػد ،كيعطييا غير المحـ ببل عظاـ
تاكمك»  .كلكف ىذا الخكؼ المبرر يقابمو حاجة ممحة ال يمكف االستغناء عنيا مف طرؼ األنثى
ميما كفرت ليا مف رغد العيش الذم عبرت عميو الحكاية بػ« كيعطييا غير المحـ ببل عظاـ
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تاكمك»  .فحاجتيا لمذكر تجعميا تسعى إليو ضاربة كؿ المفاىيـ االجتماعية كالدينية عرض
الحائط ،خاصة إذا ساىمت في ذلؾ األنثى الكبيرة كىي العجكز الستكت التي تسعى دائمان إلى
اإلفساد ،كالحاؽ الضرر بالرجؿ بالخصكص ،ككأنيا تنتقـ لشبابيا الماضي مف الرجؿ ،كيتضح
ىذا مف المقطع التالي الذم يبف مشيدان مف مشاىد الحكار بيف بنت السمطاف كالستكت « قاتميػػا
بنت السمطاف :كيناه ىذا سيدم سماؾ بف سماؾ؟ قاتميا الستكت :ىذا راجؿ زيف ياسر» كتبدأ
رحمة البحث عف الذكر كتنتيي بااليقاع بو كانتياؾ العرؼ االجتماعي لذا فالبنت في عرؼ
المجتمع ىي المعتدم األكؿ عمى أعرافو ،كبالتالي فيي تعد عا انر ال يمكف االرتياح لو في أم
حاؿ مف األحكاؿ.
كفي حكاية (عيشة لفقػػػػر) نجد االنتصار لمبنت الذكية الفطنة عمى حساب الكلد الغبي
الخمكؿ ،فتعطينا الحكاية تقاببلن بيف أسرتيف ،األكلى تمثؿ النمكذج الذككرم كالثانية تمثؿ
النمكذج األنكثي«...كايف زكج خاك ،كاحد خمفتك كؿ ذرارم كالخر خمفتك كؿ بناكيت .أماال
الراجؿ المي عندك الذرارم يزكخ عمى خكه كيقكؿ :البناكيت يجيب العيب كما فييـ فايدة ،أنا
قدكا نكض أبني يسكؽ عميا كيريحني.
أماال قاؿ الراجؿ إلمي عندك لبناكيت لمرتك :أنا كبرت كتعبت كما لقيت لي يريحني ،خكيا
باعث بنك لممدينة يسكقمك ،كأنا رايح كحدم .سمعت بنتك لكبيرة عيشة كقاتؿ :أربي يابي نركح
في ببلصتؾ .أربي .قاليا بييا :أحنا ما عدناش بناكيت تركح تسكؽ .كبايت تحمؿ فيو ،أماال
قالت أميا :خمييا تركح كاف ماتت ربي يرحميا» .كتبدأ مغامرات التحدم األنثكم لمذككرة ،كالتي
تنتيي بتفكؽ البنت عمى الكلد في السكؽ ،الذم ىك مجاؿ خاص بالرجؿ الذكر .كبيذا تعمي
الحكاية الشعبية مف قيمة الفتاة األنثى .كىي رسالة أنثكية مف داخؿ الحكاية الشعبية إلى مجتمع
الذككر بأف اإلناث يمكنيف التفكؽ إذا اتيحت ليف الفرصة كأنيف ال يمثمف عا انر ،بؿ عمى العكس
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مف ذلؾ يمكف أف يكف مصدر ربح كثراء كشرؼ كرفعة لآلباء الذيف يحرركف بناتيـ مف الربؽ
الذككرم لؤلنثى عمكمان كلمبنات خصكصان.
كيتضح الخ ػػكؼ مف أفع ػػاؿ الفت ػػاة حتى مف ق ػػكؿ األنث ػػى زكج ػػت الع ػػـ كأـ الذك ػػكر «
كتقكؿ :حنا طمقنا رجاال كقدكا يجبكنا كؿ خير ،كأنت طمقت بنتؾ كقدكا تجبيمؾ العيب» .كلكف
في النياية يتضح األمر الذم تدعكا إليو الحكاية ،كىك تفكؽ األنثى البنت عمى الذكر الكلد مف
جية كعمى المجتمع الذككرم برمتو في السكؽ لتنتيي الحكاية بعبارة تؤكد عدـ تفضيؿ الذككر
عمى اإلناث ،ألف ىذه البنت قد بقت « مدة عاـ كىي تخدـ كتشرم كدس لحكايج لدارىـ ،ككي
عادت راجعة ىي أكلد عميا كتبت لماليف السكؽ :عيشة لفقػػر قعدت أثناعشر شير ما
عرفتكىا ال نثى الذكر».
كنفس المكضكع نجد في حكاية (سي عمي م ار مكش راجؿ) كلكف بسيناريك آخر ،ففي
ىذه المرة تغالط الفتاة الجميع باستعارة اسـ (سي عمي) كىك اإلسـ الذم يحمؿ إرثان ثقافيان كبي انر
في الثقافة العربية اإلسبلمية ،فسيدنا عمي كرـ ا﵀ كجيو ،يعد رم انز لمبطكلة كالقكة كالرجكلة .كمف
ىنا نفيـ لماذا اختار السارد الشعبي ىذا اإلسـ عف غيره مف أسماء الذككر األخرل .كمرة أخرل
نجد األنثى ىي التي تتفطف لمكر األنثى فمقد كشفت أـ السمطاف األنثى البطمة المسماة (سي
عمي) ،عمى أنيا ليست رجبلن فأخبرت ابنيا السمطاف بػ« كاحد النيار طمت عميو أـ السمطاف،
مبعد راحت قالت لبنيا سي عمي م ار ما ىكش راجؿ ،قاليا السمطاف كيفاش تقكلي ىاؾ! ىيئتك
كلباسك راجؿ ما ىكش م ار! قاتمك أمالة أديو لمصيد كاحكـ عميو» كبعد أف ينطمؽ السمطاف في
رحمة الصيد ال يستطيع أف يكشؼ ىذه األنثى المتمكنة التي أقنعتو بظاىر تعامميا كىيئتيا بأنيا
رجؿ كبعد أف شعرت بدنك انكشاؼ أمرىا في الحماـ ىربت تاركة الكرقة التي كتبت عمييا ىازئة
مف السمطاف «يالسمطاف ياراس لبغؿ ما تعرؼ ألنثى مف ذكر.
287

القسم الثانـً  :الفصـل الثانـً– المبحـــث األول – :ــــــ التٌمــــات الكـبــــرى ــــــــــــ
ضحؾ السمطاف كقاؿ لبييا زكجني بنتؾ السابعة ،فرح بييا أك كافؽ عمى زكاجيا كعاشت
معا السمطاف في ليناء كالسعادة ».
 الحمـــاز
ال نتكمـ ىنا عف الغيرة ار الحماز ىنا كبعد مف األبعاد النفسية العميقة التي تككف كامنة
في النفس البشرية كاألنثكية عمى الخصكص ،بؿ نشير إليو ىنا كظاىر اجتماعية أساسية تحرؾ
زماـ الحياة االجتماعية في كثير مف األسر كالمجتمعات ،كنكتفي بمثاؿ كاحد في حكاية
(طرينحة) « قالؾ كايف كاحد السمطاف سماه سماؾ بف سماؾ أخطب طفمة ايسمكىا طرينحة،
كي جاب قشك كجاء باش يدييا كحطكا في دار أبييا ،جات طفمة مف جيرانيـ حامزة منيا
قالتميا :يالو نمعبك البر ،كىي مش عارفة .أنسات الطفمة ركحيا كبقات تمعب البر .جات الطفمة
بنت الجيراف إسمكىا ساسية العكرة كخشت في البيت كلبست قش العركسة ،كي جاك ألقاك
العركسة مريحة في البيت ىزكىا كدكىا كأـ طرينحة ماعمبمياش .أمبعد شافت طرينحة العرس
كم ىار ىحتى ٍش ،أماال أسقاظت أكاالَّت حمامة كفرت في السماء »
راح تفكرت بمي ىي العركسة ى
كىناؾ الكثير مف الحكايات تبني حبكتيا السردية عمى ىذا البعد النفسي االجتماعي لظاىرة

الغيرة النسكية أك الحمازة ،كىك نكع قكم جدان مف الحسد كالبغض المركب الذم ينشأ بيف االثنيف
بسبب التفاضؿ بينيما كعدـ رضى كاحدة بما لدييا مف جماؿ أك ماؿ أك حرفة أك أكالد  ...أك
ما شابو ذلؾ .كىذا ال يعني أف الغيرة ال تككف بيف الرجاؿ ،كلكنيا أمر شاذ فييـ .أما بالنسبة
لمنساء فيي تمثؿ ظاىرة اجتماعية إلى حد أف الحكايات الشعبية أسيبت في تكرار ىذه المكتيفة
المتضخمة في الحياة االجتماعية إلى الحد الذم أصبحت فيو تيمة مف التيمات األساسية في
الحكي الشعبي.
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 الزواج بأكثر من امرأة:
يبدك أف الزكاج بأكثر مف زكجة ،زيادة عمى أنو رغبة ذككرية جامحة تبيف البعد الجنسي
النفسي لمذككر ،فيك أيضان ظاىرة اجتماعية قكية بالمنطقة الكرقمية حتى أف المتزكج مف زكجة
كاحدة في عرؼ أىالي المنطقة ناقص ،بؿ كيصؿ الحد إلى كصفو بػ(:األعكر) مبالغة في الحط
مف قيمة الرجؿ المكتفي بزكجة كاحد كيدعـ ىذه الفكرة المثؿ القائؿ (ربي يجعؿ في كؿ ثنية
كلية) ،فنجد الحكايات الشعبية في منطقة كرقمة تبيف أف سكاف المنطقة يتنافسكف في الظفر
بالزكجات ،كقد يككف ليذا أبعاد نفسية ،كىي الكامنة في الرغبة الجنسية الجامحة كالممحة عند
أىؿ المنطقة ،ككذلؾ يمكف أف يككف ليا أبعاد اجتماعية في تقكية العشيرة كالمجمكعة ككذلؾ
أبعاد دينية متمثمة في حث النبي (ص) عمى الزكاج كاعادة الزكاج لبلبتعاد عف الحراـ ،مف جية
كلمخركج مف دائرة الفقر مف جية أخرل ،كىـ يذكركف قصة ذلؾ الشاب الذم جاء إلى النبي
كقاؿ :إني أشكك الفقر؟ فقاؿ لو النبي (ص) تزكج ،كعاد إليو مرة أخرل كثالثة كفي كؿ مرة كاف
ينصحو بالزكاج ككاف يفعؿ كعندما تزكج الزكجة الرابعة كانت حاذقة كماىرة فعممت بقية
الزكجات الخياطة كالنسيج فأصبحف يعممف في بيكتيف كالرجؿ يبيع في السكؽ إلى أف أصبح
صاحب ماؿ كفير .ىذا ىك المثؿ األعمى لمذيف يركف بضركرة تعدد الزكجات ،كال أظنيـ قد
سمعكا قكؿ ذلؾ األعرابي:
ً
ً
ً
اثنػتيػف
زكج
كجت
تز ي
اثنتيف لفػرط جػيمي بما يشػقى بػو ي

أصػير بينيما خػركفػان فأنػعـ بيف ً
ً
نعػجػتيػف
أكػرـ
فقمت
ي
ي
ي
ً
و
ً
ذئػبتػيف
أخػبػث
كنعجة تيضحي كتيمػسي تداك يؿ بيف
فصرت
ي

ً
السخطتػيف
يييج سخطي ىػذم فما أعرل مف إحدل
رضا ىػذم ِّ
ً
المعيػشة َّ
ض وػر كذاؾ الضػ ُّر بػيف الضَّػ ً
رتيف
كألقى في
كػؿ ي
ى
ي
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ً
المػيمتػيف
دائػـ فػي
ليػذم لػيمػ هة كلػتمؾ أخػرل
ه
عتػاب ه
أحبػبت أف تبػقى كػريمان مف الخير ً
ً
الػيديػف
ممػمكء
ات
فػإف
ى
ى
ً
ض ٍربان في ًعػر ً
الجحػفمػيف
اض
فإف لـ
فع ٍ
ٍ
ػش ىع ًػزبان ٍ
ي
تسػتطعو فى ى
تبػػدأ حكاية (إزار) بالتصريح عمى كجػػكد زكجتيف لمرجؿ ككأنيا تريػػد أف تقػر ذلؾ «
كايف كاحد ال ارجػػؿ متػػزكج زكج النسػاكيف ،ككؿ كحػدة منيـ عنػدىا طفمة كطفؿ ،ككحػدة مف ىاذ
النساكيف فحمة تخدـ لبنتيا لحزاـ ،كتخدـ لبنيا البرنكس ،اما ال كاحد النيار جاتيا بنت ضرتيا
كقاتميا :أخدميمي حزاـ ،قاتميا ػ عياؿ أبييا ػػ :ركحي أقتمي أمؾ كأركاحي نقمعمؾ لحزاـ » كال
ننسى أف النساء ىف مف يسردف الحكايات ألطفاليف ،فكأنيف يعترفف باطنان بضركرة تعدد
الزكجات كال يردف اإلفصاح عف ىذا إال مف خبلؿ ىمستيـ المبثكثة في ثنايا الحكايات إلى
أبنائيف الصغار بإقرار ىذا كتكصيتيـ بو كذلؾ بنقشو في أذىانيـ كفي الشعكرىـ مف نعكمتيـ.
أما في حكاية (قرف فضة كآخر ذىب) ،فنجد حكاية شبيية بقصة الشاب مع
النبي(ص) ،كلكنيا ذات أبعاد كدالالت رمزية أخرل .تقكؿ الحكاية « حاجيتؾ كما جيتؾ قالؾ
ثالث نسا قاعديف في جرايا ،كجاىـ كاحد عاقب ،قاليـ :كاش تقضكا ىنا؟ قالكؿ :شاىييف
نتزكجكا .قاليـ :كشي خدمتكـ؟ قاتؿ كحد :جيبمي حمقة كبر نديركلؾ برنكس كاخرل قاتؿ :جبيمي
جزة صكؼ ندير ىالؾ بيت ،كلخرل قاتؿ :نجيبمؾ طفؿ في راسك قرف فضة كاخر ذىب.
تزكجيـ في ثالثة كداىـ ،لكلى جابميا جزة كبر زادتميا أميا كخدمتمك برنكس ،كزاكج جابميػا جػزة
صػػكؼ كزاد تميػػا أميػػا كخػػدمتمك بيػػت ،كقعػػد يسػػف فػػي ثالثػػة تجيبػػؿ طفػػؿ » .كتنتيػػي الحكايػػة
بعػػكدة الطفػػؿ إلػػى أمػػو كأبيػػو ،كلكػػف ال بػػد أف ننتبػػو إلػػى أف الحكايػػة جعمػػت النسػػاء الثبلثػػة ىػػف
البلتي يتعرضف لمرجؿ (الزكج) ،كما أنيا بينت أف الزكاج ىك أقصػى أمنيػة ليػف ،كأف ىػذا الرجػؿ
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ق ػػد حققي ػػا لي ػػف جميعػ ػان دكف اعتػ ػراض أم م ػػنيف ،كم ػػا أني ػػا بين ػػت أني ػػف ك ػػف ف ػػي خدمت ػػو كب ػػررف
بعيكدىف معو بما فييف الثالثة التي كادت ليا الػزكجتيف األكلػى كالثانيػة .كىنػا الس ٌػر بالنسػبة ليػذه
الحكايػػة كىػػك أف الم ػرأة ىػػي التيػػب الفضػػة كالػػذىب فػػي داللػػة رمزيػػة عمػػى أنيػػا م ػف يجمػػب المػػاؿ

كالخيػػر كالسػػعادة لمرجػػؿ ،أمػػا تفسػػير الق ػرنيف فيػػك السػػمطة التػػي تمنحيػػا الم ػرأة لمرجػػؿ بمجػػرد أف
تنجػػب لػػو الكلػػد (األكالد) ،فػػأكؿ سػػمطة الرجػػؿ فػػي بيتػػو كمػػع أسػرتو .كىكػػذا تبػػيف لنػػا ىػػذه الحكايػػة
سعي األنثى الفطرم لمزكاج كيدؼ في حد ذاتو يجمب السػعادة كالسػمطة كالثػركة لمرجػؿ .كىػذا ىػك
االعتقاد السائد في األكساط الشعبية في المنطقة.
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المبحــث الثـانً :ـــــــــــــــ

أبعــاد األعــداد والتٌمــات الصغـــرى ـــــــــــــــ

 .Iأبعــاد األعــداد
 .0أبعػػػػاد العػػػػدد ثالثػػػػة:
إننا نجد في الحياة اليكمية لمناس ،كفي الحياة الدينية ،االعتماد عمى البنية الثالثية؛
فنجد العد لبلنطبلؽ يككف بػ .)3 ،2 ،1( :كفي غسؿ اليديف في الكضكء ثبلث كالضيؼ ال
يسأؿ عف سبب مجيئو في العرؼ العربي إال بعد ثبلثة أياـ .كىكذا في كثير مف أمكر الحياة
التي يككف فييا حضكر العدد ثبلثة بمثابة الكحدة البنائية التي ينبني عمييا الفعؿ ،ككذلؾ األمر
نجده في أغمب الحكايات الشعبية كلكنو ليس بالمفيكـ القداسي المسيحي ،إنما ىك بنية تك اررية
راسخة في الكجداف كالبلشعكر اإلنساني ،كلعؿ مرد ذلؾ ىك « ،التككيف الثبلثي لؤلسرة المؤلفة مف
فكثير مف الحكايات الشعبية
األب كاألـ كاألكالد»( )1كلكف يمكف أف نبني عمى ىذا الزعـ تصكرنا،
ه
تيبني عمى أعداد أخرل منيا البنية األحادية كالثنائية كالرباعية أيضان ،كما ىك مكضح في جدكؿ
الحكايات في الصفحة المكالية.
كتؤكد عدة دراسات بأنو باإلمكاف القكؿ أنو « مف بيف كؿ عشر حكايات ىناؾ ثمانية
حكايات تحتكم عمى البنية الثبلثية ،كاألكثر مف ذلؾ يمكف أف يحمؿ العنكاف ىذه البنية
الثبلثية»

() 2

كىذا يعني أف نسبة  %82مف الحكايات تتخذ البنية الثبلثية ،كلكني كجدت في

الحكايات التي جمعتيا أف البنية الثبلثية ال تتحقؽ بيذه النسبة ،بؿ تنافسيا البنية السباعية بقكة
كما سنرل في أبعػػاد العػػدد سبػع ،الذم فاقت نسبة تكاتره تكاتر العدد ثبلثة ،كذلؾ بثبلثة عشر
حكاية تعتمد البناء السباعي مقابؿ سبع حكايات تعتمد البناء الثبلثي.

 -1فواز رزؽ ،في قديم الزماف ػ دراسة في بنية الحكاية الشعبية ،منشورات كزارة الثقافة ،دمشق ،3002 ،ص..35
 -2المرجع نفسو ،ص.32
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كيبدك أف المثؿ الشعبي القائؿ (السيبة ال تركب إال عمى ثالثة) امتدادان لتأثير العدد ثبلثة
في الذىنية الشعبية .كقد فسرت الباحثة المصرية" ،نبيمة إبراىيـ" البنية الثبلثية في الحكاية
الشعبية عمى النحك التالي « :العدد كاحد يدؿ عمى الشيء الذم لـ يتطكر بعد ،كالعدد إثناف
الذم يساكم العدد كاحد مزدكجان يرمز إلى التضاد(:النكر كالظممة) (الميؿ كالنيار) (السماء
كاألرض) ،لكنو ال يدؿ عمى النياية كاالكتماؿ ،بؿ كىك يشبو الخط الذم يصؿ بيف نقطتيف،
فمف الممكف أف يمتد إلى ما النياية .أما العدد ثبلثة فيك يعطي لشكؿ سحره كاكتمالو »(.)1
كتكرد مجمكعة مف الثبلثيات( :البداية ،الكسط كالنياية) ك(الماضي ،الحاضر كالمستقبؿ)
ك(الجسد ،الركح كالعقؿ) ك(اإلدراؾ  ،الشعكر كاإلرادة) كما أنيا تكرد مف الثقافة اإلسبلمية مثاال
لحديث النبي(ص) قاؿ فيو أحد السائميف :مف أحؽ الناس بصحبتي يا رسكؿ ا﵀؟ ( قاؿ :أمؾ
قاؿ ثـ مف؟ قاؿ :أمؾ قاؿ ثـ مف؟ قاؿ أمؾ قاؿ :ثـ مف؟ قاؿ أبيؾ)
َْ
ُ َ ََ َ ٌ
كقد جاء في قصة أصحاب الكيؼ ،في قكلو عز كجؿَ ﴿ :ط َي ُقىلىن ثًلثت َّز ِاب ُع ُه ْم مل ُب ُه ْم
َ
َ َ
َْ
ٌ َ
َْ ُ
ُ َ َ ٌ
ُ َ
ً َْ
َو ٍَ ُقىلىن خ ْم َظت َط ِاد ُط ُه ْم مل ُب ُه ْم َز ْجما ِبالغ ْي ِب َو ٍَ ُقىلىن َط ْب َعت َوث ِام ُ ُه ْم مل ُب ُه ْم قل َّزِّبي ؤ ْعل ُم ِب ِع َّد ِِ ِهم َّما ٌَ ْعل ُم ُه ْم
ب ََّّل َق ِل ٌ
يل ﴾( .)2كىذا يبيف أف ىناؾ ترابط كبير بيف العدديف ثبلثة كسبعة (3ك )7في الذىنية
ِ
العربية ،كذلؾ ألف سياؽ ىذه اآلية يبيف أف المكلى عز كجؿ قد بيف أف ىناؾ ترابطان في ذىنية
القائميف بيف (تثميث) أصحاب الكيؼ (كتسبيعػػيـ) ،أم جعميـ ثبلثة أك سبعة ،فإف العدديف
امتداد لبعضيما في األبعاد كالدالالت.
كيب يف ىذا الجدكؿ النماذج المكضحة لمبنية الثبلثية في الحكايات الشعبية بمنطقة كرقمة،
حيث نجد الحكايات الشعبية تتخمى عمى البنية الثبلثية إلى البنية الثنائية ،كما في الحكايات
 -1المرجع السابق ،ص.32
 -2سورة الكهف ،اآلية.33
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التالية( :اسميميع الندل(ابف الزركيؿ) ،إزار ،حكاية جميجؿ ذىبك ،حكاية ذياب ،10حكػػايػػة
جعػػػفػػػػر ،10كحكاية اللة ريحة كختيا) .كذلؾ لفتح المجاؿ أماـ الصراع بيف الثنائيات الضدية
التي تتشكؿ منيا الحياة كتنقميا الحكايات.
المقػػطػػػع

عنػػكاف الحكايػػة

العػػدد ثالثػػة ()0
كالشرط الثالث :يجبمؾ النياؽ ككؿ ناقة فكقيا باصكر كيقكلؾ خير

حد الزيف

الناقة المي فييا عركستؾ كالناقة المي تمشي كتعكز راني راكبة فكقيا ،كراح
لبييا كقالكا :زكجني بنتؾ

الدالعة (البطيخ)"
حكاية "لبنات

كاحد الراجؿ عندك ثالث بنات ككانكا مثؿ القمر في الزيف كالتربية
كايف كاحد لم ار عندىا ثالث بنات زينات ،يخدمكا الحرير كيخيطكا،
سمعكا الناس يزيف لبنات

الزينات"
قرف فضة كآخر ذىب
إزار

لػكنجػػػػػة

حاجيتؾ كما جيتؾ قالؾ ثالث نسا قاعديف في جرايا
كرحمت ماعدا ثالث بكرات عيات اتسكؽ فييـ ماحبكش
كحمؼ يميف قاطع كقاؿ :كاهلل كاهلل كاهلل يا لككاف تعكد مكالتيا حتى
لكنجة بنت أما نتزكجيا.

العدد إثنػػػاف ()0
اسميميع الندل

كايف كاحد الراجؿ عندك زكج اذرارم
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اسميميع الندل
(ابف الزركيؿ)
إزار
حكاية جميجؿ ذىبك

كايف كاحد الراجؿ عندك زكج اذرارم ،ككاحد العاـ ما صبتش
النك كماناضش
كايف كاحد ال ارجػػؿ متػػزكج زكج النسػاكيف
كايف راجؿ عندك نجع كعايش مع ناس ككاف عندك زكج بناكيت
كاحدة كاسميا الحمراء كاالخرل جميجؿ ذىبك.
حاجيتؾ كما جيتؾ ككاف ما ىكما ماجيتؾ ،كايف زكج خاك ،كاحد

حكاية ذياب10

خمفتك كؿ ذرارم كالخر خمفتك كؿ بناكيت.
قالؾ كايف زكج رعياف سارحيف،
كىاذك الرجاؿ عندىـ نساىـ في زكج بالحمؿ

حكػػػايػػػة جعػػػفػػػػػػػر10
اللة ريحة ك ختيا

قالؾ ىاذ زكج خاكة سيد عمي كجعفر
قالؾ كايف زكج عجايز خكة كحد عندىا سنة كحدة عندىا زكج

العدد أربعػػػة ()4
حكاية الربع بنات

حاجيتؾ ماجيتؾ عبل كاحد لمراة عندىا ربع بنات لسمكسات
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 .0أبعػػػػػػػاد العػػػػدد العػػػػدد سبعػػػػة(:11)1
إننا نجد العدد سبعة في الحكايات الشعبية لممنطقة ،يتردد بكتيرة أكبر مف التي أتى عمييا
أم عدد آخر ،كذلؾ ألف ىذا العدد ارتبط في الذىنية العربية اإلسبلمية بكركده في القرآف الكريـ
بشكؿ ممفت لمنظر ،فيذا العدد يممؾ دالالت كثيرة في الحياة االجتماعية كفي الككف كالقرآف
كالسنة النبكية ،لذا فقد انعكس ذلؾ انعكاسان كاضحان عمى الحكايات الشعبية ،التي نجدىا تكظؼ
ىذا العدد تكظيفان مرتبطان بالبنية الفكرية كالعقائدية لمفرد كالمجتمع ،كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما
يدؿ عمى أىمية ىذه األبعاد الداللية العميقة كالمتجذرة في الفكر الشعبي.
فعندما ندرؾ أف النظاـ الككني برمتو قائـ عمى نظاـ الرقـ سبعة ،فإننا ال نستغرب كركده
بيذه الكتيرة العالية في الحكايات الشعبية ،التي تعبر عمى الركح الفكرية العميقة لمشعب ،فنجد
ََ
َّ َّ
﴿ الل ُه ال ِري خل َق
مثبلن أف عدد السماكات سبعه كعدد األراضيف سبعه .كذلؾ مف قكلو تعالى:
َ َْ
َ َْ َ َ َ َ َ َْ
َ َّ َ َ َ
َْ
َ
َ َ َّ َ ُ َ
ْلا ْ
ض ِمثل ُه ًَّ ًَ َخن َّز ُى ْلا ْم ُس َب ْي َ ُه ًَّ ِل َخ ْعل ُمىا ؤ َّن الل َه َعلى م ِ ّل شر ْي ٍء ق ِد ًٌس َوؤ َّن الل َه ق ْد ؤ َحاط
اث و ِمً
ز
طبع طماو ٍ
ِ
ْ ً
ُ َ
()2
ِبه ِ ّل شر ْي ٍء ِعلما ﴾ كما أف عدد أياـ األسبكع سبعة كعدد ألكاف الطيؼ الضكئي المرئي أيضان
سبعة ككنيان.
أما عمى مستكل مناسؾ الحج كالعمرة ،فنجد أف الطكاؼ حكؿ الكعبة سبعان ،كالسعي بيف
الصفا كالمركة سبعان ،كعدد الجمرات سبعان .كما أف عدد تكبيرة العيديف سبعي تكبيرات ككذلؾ

كنحتفؿ باليكـ السابع لمكلد الطفؿ (السبكع) كفي قكؿ النبي ػ ص ػ (سبعة يظميـ اهلل بظمو يكـ
 -1بقلم المهندس عبد الدائم الكحيل ،على الموقع  . http://www.qassimy.com/qo1/qu/asrarals.htm :موسوعة
اإلعجاز الرقمي:
http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=91:201

0-02-27-02-03-52&catid=44:2010-02-02-19-27-30&Itemid=72

 -2سورة الطالؽ ،اآلية.33
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()1

ال ظؿ إال ظمو) ،ككثيرة ىي األحاديث النبكية الشريفة

التي تبيف استعماؿ النبي ػ ص ػ لمعدد

سبعة في سنتو ،كىذا يدؿ عمى أىمية ىذا الرقـ ككثرة دالالتو كأس ارره.
كالقرآف الكريـ زاخر بذكر شكاىد العدد سبعة ،كفي مكاضيع متعدد ،فعف السبع المثاني
أيف يقكؿ تعالىَ ﴿ :و َل َق ْد َء َاج ْي َى َ
ـاك َط ْب ًعا ّمـ ًَ ْاْلَ َثاوي َو ْال ُق ْس َء َان ْال َعظ َ
يم ﴾( )2كيذكر المكلى عزكجؿ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ ُ ُ ُ
سبعة مف النساء المحرمات في كتابو العزيز في قى ٍكلو تى ىعالىىُ ﴿ :ح ّ ِس َم ْذ َعل ْين ْم ؤ َّم َهاجن ْم َو َب َىاجن ْم
َْ
ْ ُ ْ َ ُ َّ َ ُ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ
َ َ ُ
ُ
َ َ ُ
الس َ
ض َ
اجن ْم ِم ًْ َّ
اعت
َوؤخ َىاجن ْم َو َع َّماجن ْم َوخاَّلجن ْم َو َب َىاث ْلاُك َو َب َىاث ْلاخذ وؤمهاجنم الًل ِحي ؤزضعىنم وؤخى
ُ
ُ
َوؤ َّم َهاث ِو َظا ِئن ْم ﴾( )3كفي حمـ العزيز في قصة سيدنا يكسؼ عميو السبلـ نجد تنكعان في ذكر

َ َ َ َْ ُ ّ َ
ُُْ
ٌ
َ
اث ِط َم ٍان ًَإمل ُه ًَّ َط ْب ٌع ِع َجال َو َط ْب َع
العدد سبعة في قكلو تعالى ﴿ :وق
اى اْل ِلو ِب ِوي ؤ َزي َط ْب َع َبق َس ٍ
ُ ُ ُ
اي بن ُل ُىخ ْم ل ُّلس ْئ ٍَا َح ْع ُد ُر َ
ضس َو ُؤ َخ َس ًَاب َظ َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ُ ُ َ ُ ْ
َُْ َ
ىطف
ون ﴾( .)4وقاى حعالىً ﴿ 8
ِ ٍ
ِ
اث ًا ؤيها اْلَل ؤفخى ِوي ِْي زئٍ ِ
طيبًل ٍث خ ٍ
َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ْ ٌ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ّ َ
َ
َؤ ُّي َها ّ ّ ُ َ ْ َ
اث ل َع ِلي ؤ ْز ِج ُع
اث ِطم ٍان ًإملهً طبع ِعجال وطب ِع طيبًل ٍث خض ٍس وؤخس ً ِابظ ٍ
الص ِدًق ؤف ِخىا ِْي َط ْب ِع َبق َس ٍ
ِ

 -1فعندما تحدث الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو كسلم عن الموبقات حدد سبعة أنواع فقاؿ:
(اجتنبوا السبع الموبقات[ )....البخارم كمسلم].
ظل إال ظلُّو[ )...البخارم كمسلم].
في ظلِّو يوـ ال َّ
و
ً
كعندما يتحدث عن الظلم كأ ٍخذ شيء من األرض بغير ِّ
(م ٍن
حقو فإنما يجعل من الرقم سبعة رمزان للعذاب يوـ القيامة ،يقوؿ عليو الصالة كالسالـ :ى
ً
األرض طيِّوقىوي ًم ٍن ىس ٍب ًع أراضين) [البخارم كمسلم].
ظىلى ىم قىػيٍ ىد ًشبٍ ور ًم ىن
كفي السجود يخبرنا الرسوؿ الكريم صلى اهلل عليو كسلم عن األمر اإللهي بالسجود على سبعة أعضاء فيقوؿ:
أس يج ىد على ىس ٍبػ ىع ًة أى ٍعظيم) [البخارم كمسلم].
(أيمرت أف ٍ
أما إذا كلغ الكلب في اإلناء فإف طهوره يتحدد بغسلو سبع مرات إحداىن بالتراب.
ِّ
ظل إال ظلُّو)...
ال
يوـ
و
ل
ظ
في
اهلل
ٌهم
ل
ظ
ي
(سبعة
فقاؿ:
أصناؼ،
كعندما تحدث عن الذين يظلُّهم اهلل سبحانو كتعالى يوـ القيامة حدد سبعة
َّ
ي
[البخارم كمسلم].
خص ىذا الرقم بالذكر دكف سائر األرقاـ بسبب أىميتو ،فهو الرقم األكثر تكراران في أحاديث المصطفى عليو
كما أف النبي صلى اهلل عليو كسلم قد َّ
الصالة كالسالـ ،كىو الرقم األكثر تكراران في القرآف (بعد الرقم كاحد) كىو الرقم األكثر تكراران في الكوف.
كفي المسيحية يظهر رقم سبعة في أسرار الكنيسة السبعة  :أ) المعموديو ب) سر الميركف ج) افخارستيا د) الكهنوت ق) االعتراؼ ك)مسحة
المرضى ز) الزكاج كالكنائس السبعة المسيحية القديمة.
األخطاء السبعة  :أ) الغركر بالنفس ب) الطمع ج) الغضب د) الكسل ق) البذخ ز) الحسدكالكره ح) الهلع.
 -2سورة الحجر ،اآلية .91قيل في تأكيل السبع المثاني أنها فاتحة الكتاب كقد قاؿ ابن عباس أيضان في السبع المثاني أنها السبع الطواؿ  :البقرة
 ،كآؿ عمراف  ،كالنساء  ،كالمائدة  ،كاألنعاـ  ،كاألعراؼ  ،كاألنفاؿ  ،كبراءة.
 -3سورة الطالؽ ،اآلية.33
 -4سورة يوسف ،اآلية.11
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ُُْ
َّ َ ً
ص ُّ
ب َلى َّ
دج ْم َف َر ُز ُ
اى َج ْص َز ُعى َن َط ْب َع طى َين َد َؤ ًبا َف َما َح َ
الىاض َل َع َّل ُه ْم ٌَ ْع َل ُمى َن * َق َ
يًل ِّم َّما َجإملى َن
وه ِْي ُط ُيب ِل ِه ِبَّل ق ِل
ِ ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ُْ
َ
ُ
َ
َ
َّ َ ً
ُ
* ث َّم ًَإ ِحي ِمً َب ْع ِد ذ ِل َو َط ْب ٌع ِػ َد ٌاد ًَإمل ًَ َما ق َّد ْم ُخ ْم ل ُه ًَّ ِبَّل ق ِليًل ِّم َّما ج ْح ِص ُىىن﴾(.)1
كقد كرد ذكر الرقـ سبعة في عذاب قكـ سيدنا ىػكد الذم أرسمو ا﵀ إلى قبيمة عاد فأرسؿ
َ
ص ْس َ
عمييـ ا﵀ الريح العاتية ،يقكؿ تعالىَ ﴿ :و َؤ َّما َع ٌاد َف ُإ ْهل ُهىا بسٍح َ
ص ٍس َعا ِج َي ٍت * َس َّخ َس َها َعل ْي ِه ْم َط ْب َع
ِ
ِِ ٍ
ََ ََ َ َ
ً ()2
اى وث َما ِه َيت ؤ ًَّ ٍام ُح ُظىما ﴾ .
لي ٍ
ىنالؾ عبارات تتحدث عف خمؽ السماكات كاألرض في ستة أياـ ،فمك بحثنا في كتاب ا﵀
تعالى عف ىذه الحقيقة ،أم حقيقة خمؽ السماكات كاألرض في ستة أياـ نجدىا تتكرر في سبع
آيات( ،)3كنجد كذلؾ أف أىؿ المنطقة يقكمكف ببعض العادات كالمعتقدات ،المعتمدة عمى الرقـ
سبعة كمنيا أنو إذا ضرب أحد عمى عينو فإنو (يسبعكف) أم يحسبكف مف كاحد إلى سبعة
بسبابة اليد اليمنى ػ كحبذا أف تككف سبابة مف تسبب في ضرب العيف ػ كاحد فكؽ العيف اثنيف
تحت العيف كىكذا إلى غاية تتمة السبعة ،كحيف يشتركف الفكؿ األخضر كتككف ثمرة مف ثمار
الفكؿ تحكم سبع حبات فإنيـ يعمقكف ىذه الثمرة معتقديف في أف تبطؿ السحر كتكشؼ العقارب

 -1سورة يوسف ،اآليات.19-12:
 -2سورة الحاقة ،اآليات.1-2 :
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
و
استىػ ىول ىعلىى ال ىٍع ٍر ً
َّه ىار يىطٍليبيوي ىحثيثان ىك َّ
وـ
3 -3ػ(إً َّف ىربَّ يك يم اللٌوي الَّ ًذم ىخلى ىق َّ
ش ييػغٍشي الليٍ ىل النػ ى
الس ىم ىاكات ىكاأل ٍىر ى
ض في ستَّة أىيَّاـ ثي َّم ٍ
ُّج ى
س ىكالٍ ىق ىم ىر ىكالن ي
الش ٍم ى
مسخَّر و
ً
ين) [األعراؼ.]51/1 :
ٍق ىكاأل ٍىم ير تىػبى ىار ىؾ اللٌوي ىر ُّ
ات بًأ ٍىم ًرهً أىالى لىوي الٍ ىخل ي
ب ال ىٍعالىم ى
يى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
و
استىػ ىول ىعلىى ال ىٍع ٍر ً
ش يي ىدبِّػ ير األ ٍىم ىر ىما من ىشفي وع إًالَّ من بىػ ٍعد إً ٍذنو ذىل يك يم اللٌوي ىربُّ يك ٍم
م
ث
اـ
ي
ى
أ
َّة
ت
س
ي
ف
ض
ىر
أل
ا
ك
ات
اك
م
الس
ق
ل
خ
م
ذ
ل
ا
ٌو
ل
ال
م
ك
ى
َّ
ي
ي
َّ
3ػ (إً َّف ىربَّ ي ي
ى ى َّ ى ى ى ٍ ى
ٍ
َّ
فىا ٍعبي يدكهي أىفىالى تى ىذك يرك ىف) [يونس.]1/30 :
ً
ً
ً
ً
ٍت إًنَّ يكم َّم ٍبػعوثيو ىف ًمن بػ ٍع ًد الٍمو ً
السماك ً
ً
و
ت
ل
ػ
ق
ن
ىئ
ل
ك
ال
م
ع
ن
س
ىح
أ
م
ك
ي
ى
أ
م
ك
و
ل
ػ
ب
ي
ل
اء
ٍم
ل
ا
ى
ل
ع
و
ش
ر
ع
ف
ا
ك
ك
اـ
ي
ى
أ
َّة
ت
س
ض فًي
َّ ى ى ى ى ٍ ي ي ى ى ى ى ٍ ي ى ي ٍ ُّ ي ٍ ٍ ى ي ى ى ن ى ي ى
ات ىكاأل ٍىر ى
ي
ىٍ
ى
(ك يى ىو الَّذم ىخلىق َّ ى ى
1ػ ى
ً
ً
لىيىػ يقول َّ َّ
ين) [ىود.]1/33 :
ين ىك ىف يركاٍ إً ٍف ىىػ ىذا إًالَّ س ٍح هر ُّمبً ه
ىن الذ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
و
استىػ ىول ىعلىى الٍ ىع ٍر ً
اسأ ٍىؿ بو ىخبيران) [الفرقاف.]58/35 :
ش َّ
1ػ (الَّ ًذم ىخلى ىق َّ
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
الر ٍح ىم ين فى ٍ
ض ىكىما بىػ ٍيػنىػ يه ىما في ستَّة أىيَّاـ ثي َّم ٍ
ً ً ً
ً
السماك ً
استىػ ىول ىعلىى ال ىٍع ٍر ً
ش ىما لى يكم ِّمن يدكنًًو ًمن ىكلً ٍّي ىكىال ىش ًفي وع أىفى ىال تىػتى ىذَّك يرك ىف) [السجدة:
ات ىك ٍاأل ٍىر ى
ض ىكىما بىػ ٍيػنىػ يه ىما في ستَّة أىيَّ واـ ثي َّم ٍ
5ػ (اللَّوي الَّذم ىخلى ىق َّ ى ى
.]1/13
ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
و
و
سنىا من لغيوب) [ؽ.]19/50 :
ض ىكىما بىػ ٍيػنىػ يه ىما في ستَّة أىيَّاـ ىكىما ىم َّ
(كلى ىق ٍد ىخلى ٍقنىا َّ
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
2ػ ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
و
ً
ً
ً
ج
ج م ٍنػ ىها ىكىما يىػنٍز يؿ م ىن َّ
(ى ىو الذم ىخلى ىق َّ
1ػ ي
الس ىم ىاكات ىك ٍاأل ٍىر ى
ض في ستَّة أىيَّاـ ثي َّم ٍ
الس ىماء ىكىما يىػ ٍع ير ي
استىػ ىول ىعلىى ال ىٍع ٍرش يىػ ٍعلى يم ىما يىل يج في ٍاأل ٍىرض ىكىما يى ٍخ ير ي
فً ىيها ك يىو مع يكم أىيٍن ما يكنتيم كاللَّوي بًما تىػ ٍعمليو ىف ب ً
ص هير) [الحديد.]1/51 :
ى ى ىى ٍ ى ى ٍ ى ى ى ى
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في البيت ،ككما كرد التنيف بسبعة رؤكس التاريخي اليكناني فإننا نجد الطامة أـ سبع ركس التي
يصعب قتميا فيي داللة عمى الشر المتكرر كالمتجدد الذم يمد جذكة الصراع في الحياة.
كيبيف ىذا الجدكؿ النماذج المكضحة لمبنية السباعية في الحكايات الشعبية المدركسة،
حيث نجد الحكايات الشعبية تتخمى عمى البنية السباعية إلى البنية البنيى البديمة كبنية العدد
ستة التي تتكامؿ مع بنية العدد سبعة كما رأينا في القرآف الكريـ التي تبيف مدة خمؽ السمكات
َ َ َ َّ َ َ َ َ
َّ ُ ّ ُ َّ
َّ
ْ
ض ْي ط َّخت َؤ ًَّام ُث َّم ْ
ْلا ْز َ
اط َخ َىي َع َلى ْال َع ْ
غ ٌُغ ِشري الل ْي َل
س
اث و
كاألراضيفِ ﴿ ،بن َزَّبن ُم الله ال ِري خلق الظماو ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
َّ َ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ً َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ َ
ّ ُ َ ُّ ْ َ َ َ ()1
اث ِبإ ْم ِس ِه ؤَّل ل ُه الخل ُق َوْلا ْم ُس ج َبا َز َك الله زب الع ِاْلين﴾
ال هاز ًعلبه ح ِثيثا والؼمع والقمس والىَىم مسخس ٍ
كالتي ارتبطت بالعدد سبعة في أنيا ذكرت سبع مرات في القرآف الكريـ ،كما في حكاية "حكاية
عمؿ الخير ينفع صاحبك" أك تعدؿ الحكايات الشعبية إلى العدد ربعيف بالذكر كىك يرمي الكثرة
كالقكة كما في قصة "عمى بابا كاألربعكف لصان" أك الحكاية الشعبية "فميفمة أخت ربعيف غػكؿ"
كتعػدؿ الحكايات الشعبية إلى العدد مائة الذم يرمي إلى التماـ كالكماؿ في كؿ شي
كبالخصكص في القكة كالجماؿ كما في حكاية "حد الزيف" ك"سيدم سماؾ بف سماؾ":

 -1سورة األعراؼ ،اآلية . 51
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المقػػطػػػع

عنػػكاف الحكايػػة

العػػػػدد سبعػػػة ()1
كديعة غدايت خكتيا
السبيعة
حكاية عمؿ الخير
ينفع صاحبك
كسار صباطك
حكاية خاللة خضرة

قالؾ كايف كاحد لم ار عندىا سبعة ذككر ،ككانت بكرشيا ككالتيا
ىذكؾ حابيف اتجيبميـ طفمة.
كاحد السيد عندك الماؿ كعندك ست أكالد خمسة معاه كالسادس راح
يق ار في ببلد بعيدة.
كاحد الطفؿ كحيد عند أمك ،كعندك سبع خكاؿ ،ككي ماتت أمك.
كقاليا :ىرٍي ًحي أ ٍىن ىب ىرٍد عميؾ المعمـ

أنتاع الحديد في النار سبع

خطرات قاتمك :دير ،حطميا سبع لسعات بالمعمـ مف كتفيا حتى لكراعيا
كقاليا :أعطيني العاىد كي أنجيؾ لمدار راكي تٍ ىحمًيمًي الباب كأال تخرجيمي

صبعؾ مف الباب أنمص منك الدـ ،قاتمك :قابمة.

حكاية قطيش

قالؾ ىاذا راجؿ كعندك سبع ذرارم كاحد فييـ اسمك قطيش.

الشيخ عكرؾ كال

قاؿ الشيخ :ناكؿ سبع قصع ،قاؿ القكؿ :سبع قصع كؿ! قاؿ

النزلة كقعد متكرؾ

الشيخ :إال قدرة طيب31أكثر مذابيؾ 32كراح الشيخ يحفر ،كدار سبع حفر.

حكاية جميجؿ ذىبك

كايف راجؿ عندك نجع كعايش مع ناس ككاف عندك زكج بناكيت
كاحدة كاسميا الحمراء كاالخرل جميجؿ ذىبك.
 ...كخمكليا في كؿ بيت خبزة كسرة كقرعة حميب كخبلليا جمؿ كالبيت المي
راقدة فيو كمع ختيا باه متفطنش مدكىاش ،كخبلكليا كمبة بسبع جراء.
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بنت الميرية

كايف كاحد الراجؿ عندك سبعة ذرارم كعندك ناقة مسمييا الميرية ...
ككاحد النيار جات جماعة عاقبة عمى ىذيؾ الشجرة ،كىاذ الجماعة فييا

سبع رجالة ،كاحد أعمى ،ككاحد اطرش ،ككاحد زحاؼ ،ككاحد قرع ،كاحد
عقكف ،ككاحد أعكر ،ككاحد أعرج ...،ككي شافيـ الطفؿ قاليـ :ياالعاقبيف
السبعة سممكا عمى أما أبي كقكلكليـ بنكـ في الببلد المخمية.

عػػػػرؽ الجكىػػػػػر

كاف كاحد الراجؿ يخدـ تاجر كبير كعندك سبعة بنات.
يخميو يشكؼ "عػرؽ الجكىػر" بقى سبع ليالي يبات بجنب الباب
كفي اليكـ السابع راح الكزير كقاؿ لمحاكـ قصة ىذا التاجر.
بعد سبع أياـ رجع التاجر ألىمكا كخبرىـ في اليكـ السابع جاء
الحاكـ كتزكج "محبكبة" كحطيا في عينيو.

عرفتي دكاه في كبدة كالدنا السبعة.

سي عمي م ار

كاف يامكاف كاحد الراجؿ كاف رايح لمحج جمع بناتك السبعة.

مكش راجؿ
حكاية سبع صبايا
في قصرايا:

قالؾ كاحد عندكا سبعة بنات ككي عاد يمكت قاؿ لمبنكيتك دعكة
الخير إال أستحفظتكا بالكمب كمات.
جاتيـ في الميؿ نبح فييا الكمب ،قالت :سعدم نايا سبع صبايا في

قصراية ناكميـ أنيا قاليا الكمب :أنا فراح بف فراح نقز عمى سبع سطاح
كانت الغكلة كا﵀ ما ذكقييـ.

حكاية فميفمة أخت

قالؾ كاف كاحد الراجؿ كعندك سبع نساء.
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ربعيف غػػكؿ:
شػػمسػػػػو

كراحت شمسة تمشي بر تخميو كبر تعمرك حتاف كصمت لدار
عايشيف فييا سبع قكاؿ....كتعاكد الغكلة في البنات كتقكليـ(:ربي يبارؾ
عندم سبع بنات حاذقيف).

ش
الح ىن ٍ
ىع ٍي ى
ش هة ًب ىن ٍت ى

كايف سبع بنات كأميـ كعندىـ كمبة.

العدد سػتػة ()6
حكاية عػمػؿ الخير
ينفع صاحبك

حاجيتؾ ماجيتؾ عبل كاحد السيد عندك الماؿ كعندك ست أكالد خمسة
معاه كالسادس راح يق ار في ببلد بعيدة.

العػػدد أربعػػػكف ()41
حكاية فميفمة أخت
ربعيف غػػكؿ
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 .0أبعػػػػػػػاد العػػػػدد مائػػػػػة:
كيككف العدد مائة التي تسعى إلييا الحكاية الشعبية بمثابة البحث ف التماـ كالكماؿ
المنشكد في الحياة االجتماعية لذا نجد أف حكاية "حد الزيف" جعمت مف السمطاف كىك المتحكـ
في زماـ األمكر كصاحب الماؿ كالجاه كالجماؿ كالسمطة ككؿ النفكذ يفتقر إلى الكاحد البسيط
الذم ىك رمز اإلنساف الفقير البسيط في الحياة ،فأسمت الحكاية السمطاف بػ" :تسعة كتسعيف
زيف" في رمزية إلى أنو يفتقر إلى شيء بسيط ال يمكف أف يناؿ أبدان إال بمعية الفقراء كالبسطاء
كفي ىذا استئناس لمفرد الفقير البسيط في في المجتمع بأنو يمتمؾ شيئان ال يمتمكو الممكؾ
كالسبلطيف كيأزر ىذا المعنى المثؿ القائؿ "قيكة كقارك خير مف السمطاف في دارك" أك المثؿ
األكثر تصريحان بافتقار السمطاف احتياجو إلى البسطاء كالفقراء كذلؾ في قكليـ "مكؿ التاج
كيحتاج" كما يتضح ىذا مف المقطع المكالي...( :كفي الميؿ باش يبدليـ خرجتمك المكحمة
كقاتمك :كاش اتحكس؟ رد عمييا تسعة كتسعيف زيف :انحكىك التتمة نزكج بيؾ ،قاتمك حد الزيف:
راؾ ماتقدرش عمى شركط أبي ،قاليا تسعة كتسعيف زيف :خميني انجرب ).كيتضح مف ىذا
المقطع أف الفكر الشعبي قد أسند ىذا التماـ إلى المرأة ألنو أسند النقص الذم يفتقر إليو
السمطاف ىك الجماؿ كىذا ليتناسب الطمب مع مكضع المطمكب كىي المرأة التي سمتيا الحكاية
(حد الزيف ) كقد عمدت الحكاية إلى عدـ تسمية ىذه المرأة بأم اسـ مف أسماء النساء المعركفة
كما تفعؿ في كثير مف الحكايات (عيشة) (طرينحة) (لكنجة) (شمسة) ...الخ كذلؾ حتى تعمـ
رمزيتيا إلى كؿ النساء أك بمعنى أصح إلى كؿ الضعفاء عمى اعتبار أف العرؼ الشعبي يعتبر
المرأة رم انز لمفرد الضعيؼ الذم ال حكؿ كال قكة كلكنو يمتمؾ قكة السحر الجذاب الذم يخطؼ
األلباب كىك األنكثة أك الجماؿ في أرقى صكرة لو.
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كفي الجانب األخر مف الحكاية نجدىا تصكر سعي السمطاف إلى المخاطرة بنفسو
كاستنزافو لكؿ قكاه مف أجؿ تمبية شركط "األب" الذم يرمز ىك بدكره إلى سمطة الفرد الفقير
البسيط في المجتمع كالذم يمتمؾ تماـ المائة فتشبع الحكاية ىنا رغبة الفقراء كالعامة في
ممارسة السمطة األبكية ( أك لنقؿ السمطة األسرية لكي تدخؿ فييا األنثى أك األـ في ما يسمى
بالمرحمة األسرية األمكسية ) حيث تجعؿ الحكاية السمطاف (تسعة كتسعيف زيف) مفتق انر كخاضعان
لسمطة األب الذم يمارسو عميو سمطة الحاجز بطرح شركط صعبة ال يمكف أيضان
لمسمطاف(تسعة كتسعيف زيف) أف يصؿ إلييا إال بتكاطؤ مف(حد الزيف) أم مف الفقراء البسطاء
الممتمكيف لمتماـ المستغني بنفسو عف الشطر الكبير المتبقي كىك "التسعة كتسعيف" كىكذا تقمب
الحكاية الشعبية مفيكـ السمطة مف السمطاف إلى إلى المكاطف البسيط الفقير ،فيغدك السمطاف
دمية في يد السارد الشعبي ينزع عنيا ثكب السمطة كيخمع عنيا ثكب االحتياج كيجعؿ بالمقابؿ
الفرد البسيط ممثبلن في ( الفتاة حد الزيف كاألب) أصحاب فضؿ كعطاء كسمطة عمييا.
كما أف الحكاية في ىذا المقطع (...كفي الميؿ باش يبدليـ خرجتمك المكحمة كقاتمك :كاش
اتحكس؟) صكرة األداة كالكسيمة التي يمكف أف يقضي بيا الفرد البسيط عمى السمطة المعتدية
عميو كذلؾ بجعؿ الفتاة (حد الزيف) تشير سبلح األب كىك (المكحمة) التي ىي ػ ىنا ػ رمز لثكرة
التي يمكف أف يقكـ بيا البسطاء مف الدفاع عف حقيـ البسيط كالمتمثؿ في األحادية "حد الزيف"
التي يتميزكف بيا عف السمطاف كىذه األحادية المتمثمة في (الشرؼ) الذم قامت الفتاة لمدفاع
عنو فكأف السارد الشع بي يريد أف يقكؿ أف أغمى ما يممؾ الفرد البسيط ىك شرفو الذم يمكف أف
يثكر عمى السمطة مف أجمو ،كلـ تصكر الحكاية سببان آخر لمثكرة (كالجكع أك القير أك الظمـ)
كاف كاف ىي األخرل كافية لمقياـ بالثكرة ضد السمطاف كلكنيا ال تمثؿ الحد الفاصؿ بيف السمطة
كالناس (الشعب) كعميو يمكننا أف نستخمص الفمسفة البسيطة التي ترمي إلييا ىذه الرمزية كىي
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أنو يمكف لمفرد البسيط أم(الشعب) أف يصبر عف تعدم السمطة ممثمة في (السمطاف) إذا تجاكز
الحد في ظمـ الشعب أك قيره أك تجكيعو كلكنو أبدان لف يسمح بتعدم حدكد الشرؼ ألنو الحد
الفاصؿ بيف الصبر كالثكرة.
كما أف الحكاية تصكر احتياج الفرد البسيط لمحماية مف القكل الخارجية ممثمة في
(خطاؼ العرايس) كال يمكف أف تتكفر ىذه الحماية إال تحت ظؿ السمطاف الذم يسعى دائمان إلى
حماية (حد الزيف) حبان فيو ال خكفان منو أك مف ضياع ممكو كسمطانو ،كىنا نشعر بنكع مف
التممؽ كالنرجسية كحب الذات التي تحاكؿ الحكاية أف تمررىا كىي أف السمطاف يحب (حد
الزيف) أم أنو يحب الشعب كيتضح ىذا مف ( قالك تسعة كتسعيف زيف :رجعمي مرتي ،قالك
خطاؼ لعرايس :مانرجعش ،قالك تسعة كتسعيف زيف :راني نقتمؾ ،يقكلك خطاؼ لعرايس:
ماتقدرش لخاطر ركحي في شعرة كالشعرة في بيضة كالبيضة في حمامة كالحمامة في ناقة
كالناقة كراء سبع بحكر ،كراح تسعة كتسعيف زيف اذبح ناقة فكؽ الجبؿ كطرفيا كانشرىا فكقك،
ككي يجك الطيكر باش ياكمك يقكليـ الكبير مف الطيكر :ماتكمكش مكال المايدة طالب فايدة).
كعمى عكس ما ىك معيكد في الحكايات مف أف البطؿ يككف مف الطبقات الكادحة
كالمكافحة ،فإف البطؿ ىنا ىك السمطاف بذاتو المنقذ لمشعب .كالذم يخاطر مف أجمو كفي ىذا
رمزية أخرل إلى داللة التكامؿ بيف(تسعة كتسعيف زيف ك حد الزيف) أم بيف السمطاف كالشعب.
كيتضح ىذا المعنى مف ( كفي ىاذ الكقت حس خطاؼ العرايس بممي ركحك راىا في يد تسعة
كتسعيف زيف كجاه كقالك :خميمي ركحي كنعطيؾ مرتؾ ،كخبله حتاف قرب منك كقطع ىذيؾ
الشعرة كخرجك لعرايس المي اخطفيـ ،كعادك يقكلكلك أىؿ لعرايس ادييـ الكؿ قاليـ تسعة
كتسعيف زيف :كالك ما ندم إال مرتي حد الزيف).
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.II

التٌمات الصغـرى:
يمكننا أف نميز بعض التيمات الصغرل التي تنبني عمييا الحكايات الشعبية الدركسة،

كالتي نرمي مف خبلليا إلى إبراز قيـ نفسية كاجتماعية كثقافية كحضارية فنتبيف ،طبيعة التكاصؿ
الحضارم بيف الشعكب عمى مر الحقب كاألزماف كمف أىميا التيمات التالية التي سنحاكؿ أف
نقؼ عمى أبعادىا الداللية كالرمزية:

 الحليب والقطـران:
إف الحميب كمكضكع يكتسي طابعان ىامان في المكركث الشعبي ،فزيادة عمى ككنو مشركبان
كطعامان كامبلن يحتسيو الكبير كالصغير ،إلنو رمز لمنمك إذا بفضمو ينك الرضيع كيتقكل ،كما أنو
مصدر رزؽ ،فكجكده يعني الثراء بالثركة الحيكانية .أما لكنو األبيض الناصع فيرمز إلى السبلـ
كالصفاء كالنقاء خاصة كأننا نجده في الحكايات الشعبية مقترنان بعنصر غذائي كدكائي كىك
(القطراف) الذم يماثمو في السيكلة كيعاكسو في المكف فتككف ىذه الثنائية الضدية المككف مف
(الحميب كالقطراف) رم انز مزدكجان لمصراع األبدم بيف (الخير كالشر) في الحياة االجتماعية
كاإلنسانية عمكمان ،ففي حكاية "سيدم سماؾ بف سماؾ" نجد تجمي كاضح ليذا الصراع في
الحياة اإلنسانية « كىكما يمشكا لقاك بير حميب كبير قطراف ،اغطس لكصيؼ بنت السمطاف في
بير القطراف عادت خادـ ،كاغطس الخادـ في بير الحميب عادت حرة ،كاداىا لسيدم سماؾ بف
سماؾ» فالحكاية مف خبلؿ ىذا المقطع تبيف لنا الصراع الحاصؿ بيف الطبقات االجتماعية؛
فالكصفاف أكالخدماف أك العبيد كميا مصطمحات تطمؽ عمى الطبقة الضعيفة في المجتمع .كقد
يككف الكصيؼ ىنا رم انز لئلنساف البسيط أك العامؿ اليكمي كبنت السمطاف ىي الطبقة الحاكمة
المستقبمية ،أم التي سيؤكؿ إلييا الحكـ فيما بعد كما قاـ بو الكصيؼ في الحكاية ما ىك إال
تعبير عف التكؽ النفسي النقبلب المكازيف التي تقمب نظاـ الطبقات االجتماعية فيرتفع
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المدحكركف في الحياة إلى قمة اليرـ السمطكم .كال ننسى أف استحضار كبلن مف (الحميب
كالقطراف) لـ يكف جزافيان اعتباطيان بؿ لو ركاسب تاريخية كاعتقاديو تتمثؿ في أف الحميب مرتبط
بعممية المسخ في الذىف الشعبي؛ ففي العرؼ الشعبي لممنطقة أف مف يييف الحميب بكضعو في
بل أك المسح بو عمى العانة كالدبر يككف ىذا سببان لمسخو إلى قرد ،كذلؾ
أماكف الخبلء مث ن
الرتباطو بالركاسب القديمة التي تقكؿ إف القرد أصمو إنساف تكضأ بالحميب فمسخ قردان .كمف ىنا
نممس القيمة المكضكعية كاالعتقادية التي يحمميا الحميب في المجتمع العربي عمكمان كفي
المجتمع الكرقمي عمى الخصكص ،كما أف الحميب ارتبط في الثقافة العربية اإلسبلمية بالنبي ػ
ص ػ كحبو لو كىذا ما زاده داللة عمى الطير كالصفاء كالنقاء ككذلؾ الحرية كالسبلـ ،كىي التي
يتكؽ إلييا اإلنساف البسيط ،أما عف القطراف فقد ارتبط في الذاكرة الشعبية بكشؼ الجف
كالشياطيف المردة فالناس في المنطقة يقكـ بكضع التمائـ المغمكسة في القطراف ،كيجعمكف
الصرة المككنة مف البخكر (سبع كعشريف) المككف مف العرعار كجممة مف حشائش الصحراء
تكضع في قطعة قماش ،كيذىب بيا في اليكـ السابع كالعشريف مف رمضاف كيضعكنيا أماـ
اإلماـ أك أماميـ كىـ يصمكف خاتمة القرآف اعتقادان منيـ بأف ىذه الصرر تدفع األذل عمف
يعمقيا في ثكبو لذا كانت األميات تعمؽ ىذه الصرر كتحرص عمييا أيما حرص ،ألنيف يعتقػدف
ً
ب المردة كالشياطيف عف أبنائيف ،كما أنيـ يطكقكف أرجؿ األبناء بخمخاؿ مف القطراف،
بأنيا تيذى ي
كلعؿ رمزية السكاد في القطراف بمقابؿ البياض في الحميب غير كافية إلحداث ىذه النقمة النكعية

في القمب كالمسخ فكاف اقترانيما بالعنصر العميؽ الرابط بيف العالـ العمكم المأىكؿ بالناس
كالعالـ السفمي المأىكؿ بأركاح األمكات كالشياطيف كىك (البئر) الذم الذم يعطينا المعادؿ
المكضكعي لمتحكؿ كالمسخ كاالنقبلب؛ ففي حكاية (كديعة غدايت خكتيا السبيعة) يتكرر
المقطع األكؿ بأبعاده الثبلثة األساسية(الحميب ،القطراف ،نكالبير) « كعادت تمشي كديعة عمى
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رجمييا ساؿ الدـ امشات عمى يدييا ،ساؿ الدـ كىكما يمشكا لقاكا بير حميب كبير قطراف غطس
لكصيؼ كديعة في بير القطراف عادت خادـ كاغطس الخادـ في بير الحميب عادت حرة ».
أما في حكاية (حجرة صبرني) في المقطع التالي « ككي ايجا راجميا كسكليا عمى اختك
قاتمك راىا ماتت ،كخرجت بنت طفمتيا كنحتميا لبستيا كاغطستيا في بير القطراف كدارتيا
اخديمة » ال نجد الحميب ألف الحكاية ال تحتاج إلى قمب المكازيف االجتماعية ،ألف التحكؿ،
كاف مف الطبقة المتكسطة إلى السفمى ،كلـ يكف ىناؾ تبادؿ أدكار ،لذا فإف الحكاية استعممت
القطراف كرمزية لمتحكؿ ،الذم ىك في الحقيقة تحكؿ مؤقت بالنسبة (لمقطراف كالحميب معان) ،ألنو
عادة ما تعكد األمكر إلى مجارييا الطبيعية في نياية الحكاية ،كما حدث مع بنت األخت التي
أنقذىا خاليا بعد معرفتو لمحقيقة ،كىنا نج العنصر المزيؿ لممسخ كالتحكؿ كىك الماء الذم أعاد
المياه إلى مجارييا.
كفي حكاية "الشيخ عكرؾ كال النزلة كقعد متكرؾ" نجد الحميب كمكضكع لبليياـ كىك
نكع مف التحكؿ إذ استعمؿ "الشيخ عكرؾ" كحيمة مع الغكؿ الغبي في رمزية تفكؽ العقؿ كالفكر
البشرم عمى القكة الجبارة لؤلغكاؿ كما ترمز إليو مف قكل الظمـ فبعد أف بقي الشيخ عكرؾ
لكحده في السماط في انتظار مكاجية الغكؿ « قاليـ :ما تخفكش عميا ،خبلكه كحد كعطاكه شككة
حميب ككسرة كلماء كرحمكا.
ككانت عند القكؿ ىراكة كضرب بييا الرض سبع مرات تشقت كخرج الما ،قاؿ الشيخ
كىك يضحؾ :ىذا ما ماىكش مخ الرض ،جاب الشيخ عكازة كضرب بييا لببلصة إلمي درؽ
فييا شككة لحميب كخرج لحميب مف الشككة كقاؿ :ىاىك مخ الرض يككف أبيض ،خاؼ القكؿ
مف الشيخ كاستعجب مف قكة الشيخ.
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قاؿ الشيخ :ناكؿ سبع قصع ،قاؿ القكؿ :سبع قصع كؿ! قاؿ الشيخ :إال قدرة طيب
أكثر مذابيؾ كراح الشيخ يحفر ،كدار سبع حفر »

 التحــول:
يعد التحكؿ أحد أىـ الكسائؿ اإلقناعية التي تستعمميا الحكاية الشعبية كمكضكع أساسي
إلضفاء عنصر التشكيؽ كالغرابة الذم يشد االنتباه ففي حكاية (سيدم سماؾ بف سماؾ) نجد
تحكؿ الفتاة إلى (رمانة) كالعكدة مف جديد في كؿ مرة إلى األصؿ كما يبيف المقطع المكالي
(ككي خرجت أمك ،خرجت الرمانة مف الغرارة كتحكلت المراة كي العػادة) ككذلؾ الشأف بالنسبة
"لبنت الميرية" في حكاية "بنت الميرية"« كفي كاحد العاـ ماصبتش النك قاؿ ىاذا الراجؿ لكالتك
ركحكا أفمك بالغنـ في ببلد أخرل ككصاىـ كقاليـ :ىاذ الميرية كي تكلد أقتمكا كلدىا كاال بنتيا،
كأداك عكلتيـ كرحمكا ،ككي كلدت ىاذيؾ الميرية ما قتمكش بنتيا ،ككي كبرت بنت الميرية
عادت غكلة» كىذا التحكؿ يكشؼ لنا الخكؼ مف تقمبات األشياء كاألكضاع كىذا الخكؼ الدائـ
يجعؿ التفكير الشعبي يستحدث عنصر التحكؿ داخؿ الحكايات الشعبية.
أما التحكؿ في حكاية (ازار) فنجد أف التحكؿ « ماعدا ثالث بكرات عيات اتسكؽ فييـ
ماحبكش يركحك معاىـ ،خبلتيـ كراحت ،عادك ىاذكؾ البكرات حانيف عميو (عمى خكىا) في
النيار يعطكه لحميب ،كفي الميؿ يتحكلك لحجػػػرات كيبعرك عميو باش يدفػػكه » ىك أسمكب آخر
يجسد العناية اإلليية التي حفت األخ بعد أف غدرت بو األخت .كىذا طبعان غريب ألف معظـ
الحكايات تككف األخت فييا بمثابة األـ التي تحف عمى األخ .خاصة األخ األصغر كما في
لح ىك ٍار (إزار) كذىاب األخت مع الكصفاف ناكرم
حكاية (بقرة ليتامى) مثبلن ،فعد تضحيتو با ٍ
الجميؿ الذيف نقمكا ىذا النكراف إلى األخت كلعؿ ىذا ىك ما ترمي إليو الحكاية ،ألف الكصفاف
ىـ الغادركف الذيف يجب أال نثؽ فييـ كأف نبتعد عنيـ ،ألنيـ مصدر خطر كغدر ،فيككف
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ات الثبلث بمثابة التعكيض عف األخت ،فيما البلئي رعينو كغذينو كدفأنو إلى أف
الب ٌك ىر ٍ
تحكؿ ى
استعاد عافيتو.

ال أخر مساعد لمبطؿ عمى االنتقاؿ بسرعة في قكؿ
كفي حكاية (كسار صباطك) نجد تحك ن
السارد« ىذي ػػؾ الشجػػػرة تحكلتػػػمي عػكدة» كىذا يذكرنا بالمثؿ الشعبي ( المي تشكفك راكب
خشبة قكلك مبركؾ العػكد) كىذ مبالغة في عدـ تزحزح االعتقادات مف اذىاف اصحابيا حتى
كاف كانت مخالفة لمكاقع ،كفي حكاية "بقرة ليتامى" كاف التحكؿ عبارة عف معيؽ لمبطؿ كىي
الفتاة التي قالت ألخييا ( ماتشربش منك .ماخذاش راييا ،كاشرب منك كعاد غزاؿ تقميد فكؽ
قرنك عاد يسرح مع الغزالف) ،كعمى إثر ذلؾ أصبحت في عزلة بسبب ىذا التحكؿ ،كلكنيا عمى
الرغـ مف ذلؾ لـ تتخ ٌؿ عف أخييا الصغير كىذا ىك األصؿ في األنثى األخت األـ.
كفي حكاية ( طرينحة) التي فقدت الزكاج بالسمطاف ،ألنيا الزالت صغيرة لـ تع الفكز
الكبير الذم كاف مقببلن عمييا فتقكؿ الحكاية أنيا « أمبعد شافت طرينحة العرس راح تفكرت بمي

كم ىار ىحتى ٍش ،أماال أسقاظت أكاالَّت حمامة كفرت في السماء» فإنيا قد تحكلت ال
ىي العركسة ى
إراديػان كنكع مف التنفيس عف الغيض الذم لحؽ بيا كسيطر عمييا فكاف التحكؿ بمثابة البمسـ
الشافي مف ضغكطات التأثر.
أما في حكاية (لكنجة) فالتحكؿ ىنا ىك بمثابة العطاء كالتعكيض ،فبعد أف فقدت يدييا
كجدت التعكيض « .في ليمة مف قدرة ربي جاك زكج حمامات بيض كجابكليا إيدييا ككي
قربتميـ لكنجة رجعكا إيدييا كيما بكرم ،كفرح األمير كتزكجيا كعاشت لكنجة مع األمير».
ففي كؿ ىذه الحكايات الشعبية كغيرىا كاف التحكؿ -سكاء بالنسبة لؤلشياء أك لؤلبطاؿ
أك لشخصيات أخرل في الحكاية -يؤدم دك انر مختمفان بحسب الحبكة التي جاءت بيا في ىذا
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المكضع أك ذاؾ لذا فالتحكؿ كمكضكع ال يمكف أف تخمك منو حكاية مف الحكايات الشعبية التي
تعمؿ عمى اإلقناع الفنتازم أك الميتافيزيقي الذم يشد السرد كيكتر األحداث لتأخذ طابعان عجائبي نا
يذكي السرد.

 تيمة الغيرة ( الحمــاز ):
إف الغيرة أك الحماز بالتعبير الشعبي في المنطقة لكقمية ظاىرة اجتماعية ضاربة بأطنابيا
في المجتمعات اإلنسانية قاطبة ،كفي المجتمعات ذات الفركقات االجتماعية الكاضحة ،ففي
حكاية (عيدا حراقت صابة أبييا) تقكؿ لنا الحكاية بأف « ىادم عيدا كانت عندىا اختيا زينة
كحاذقة خير منيا ،ككاحد النيار شراليا ابييا مطرؽ كما شراش لعيدا ،حمزت منيا كحبت
تقتميا » كظاىرة الحماز تككف أظير ما تككف بيف النساء كالفتيات بالخصكص ،كيككف عنصر
الجماؿ أحد أىـ عناصر ىذه الظاىرة التي عادة ما تؤدم إلى مشكبلت اجتماعية أسرية كبيرة
تنتيي بالقتؿ .كنبلحظ أف الحكاية بينت مف خبلؿ العنكاف الكارثة التي تسببت فييا (عيدا)
البطمة السمبية لمحكاية ،ألف أختيا كىي البطمة االيجابية لـ تعرىا الحكاية اىتمامان كبي انر عمى
الرغـ مف أنيا ىي محركة األحداث ،حتى أف الحكاية لـ تعط اسمان ألخت عيدا ،ألنيا ليست
ىي المقصكدة في ىذا المكضكع ،بؿ ىي مفعكؿ بو ،يحتاج إلى رفع الغبف عنو مف طرؼ
المجتمع ،إثر ىذه الصيحة التي تعمييا الحكاية كالتي تدؽ ناقكس الخطر بالنسبة ليذه الظاىرة،
التي تكشؼ الحكاية الشعبية عمقيا كتجذرىا في المجتمع كأنيا تسرم بصكرة خفية داخؿ األسر
كالمجتمعات ،كلكنيا ال تبرز إال بعد كقكع الفأس في الرأس ،كقد يككف األب ىك المتسبب في
إيقاظ أك تأجج ىذه الظاىرة في نفكس األبناء كالبنات ،كذلؾ بعدـ العدؿ في معاممتيـ ،كما
حدث ذلؾ في حكاية (عيدا حراقت صابة أبييا) كالحماز كظاىرة اجتماعية ،ككمكضكع خفي
يسرم داخؿ المجتمع كبيف األقارب كاألشقاء المقربيف ،ال نجده بار انز بشكؿ كبير في باقي أشكاؿ
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التعبير الشعبي ،كحتى الرسمي كما ىك كاضح كبارز في الحكايات الشعبية التي تقرع لو طبكؿ
اإلنذار كتدؽ لو نكاقيس الخطر.
كفي صكرة أخرل ليذه الظاىرة مع حكاية (عشبة خضَّار) « قبؿ ما تزيد عشبة خضار
كانت األرض يابسة كالناس خاكية كنيار إلى زادت جابت الخير معاىا كجاىـ العاـ زيف رحمك
ىميا لببليص العشب كىازيف في الباصكر عشبة خضار أماال حمزك منيا أنتاجاتيا ،كقالك
كىا كيما رانا نمشػ ػ ػكا ،قالكليا :يا عشبة خضار قاتمؾ أمؾ أنزلي
انيبطكىا مف الباصكر ٍ
كن ىم يش ى

صح؟ ردت عمييا لي ٍخ ػ ػ ىػرا :إيو صح» كىذا ما يفضح ممارسة مف الممارسات السمبية في
قالتميا ى

المجتمع كالتي تؤدم إلى اقتراؼ العديد مف الجرائـ كالتجاكزات التي قد تتسبب في تقيقر

المجتمع كاشاعة الفكضى فيو.
كاذا كانت الحكايتيف السابقتيف تكشفاف ،الحجب عف الحماز بيف األقراف مف الفتياة اخكة
يكف أـ صديقات فإنيا في (حجرة صبرني « ككي شافتيـ عيالك حمزت منيا كقالت الزـ نقتميا،
كراحت لمستكت كقاتميا :دبرم عميا كيفاش اندير باش نتينى منيا ،قاتميا الستكت :جيبي مشط
كانديرك اركاحنا نشفك في الصكؼ كنقكلكليا راه خكؾ يعيطمؾ ككي تجي نعكمكىا كنطيحكىا
عمى المشط كالمظكىا عميو حتاف اتمكت.
يص ٍقر عمييا،
كأعطاىا الحجرة كقاليا :ديرييا في الكقت الفبلني ،كالمي يقدر فيو ىك ٌ

يص ٍقر عمييا كاش تقكؿ كعادت اتقكؿ :ىاذم عمى أما إلمي راحت
كدارت كيما قاليا ،كقعد ٌ
لمجناف ،كىاذم عمى النكار إلمي كالتك ،كىاذم عمى النكارة إلمي نساتيا ككبرت في كرشيا

كجابتيا طفمة ،كدرقتيا عمى خكىا ،كىاذم عمى عياؿ خالي كالستكت إلمي قتمك أما،
كغطستني في القطراف كدارتني خادـ ،كاحكات كؿ احكايتيا» تكشفيا بيف زكجة األخ كأختو
312

القسم الثانـً  :الفصـل الثانـً– المبحـــث األول – :ــــــ التٌمــــات الكـبــــرى ــــــــــــ
كابنتيا ،أم بمعنى عاـ بيف الزكجات كعائبلت أزكاجيف .كفي صكرة أعمؽ تكشؼ لنا حكاية (خاللة
خضرة) ىذا الصراع النفسي المرير الذم ينتاب األنثى حينما تجد مف ىي أكثر منيا جماالن ،حتى كاف
كانت ابنتيا ( قالؾ كاحد لم ار جابت طفمة كي عيف الشمس ،أماال حمزت مف بنتيا دارتيا تحت القربة
كقطاتيا ،كقالت :يا اللة الشمس أنا خير كاال بنتي .قالتميا :أنا زينة كانتي زينة كالمٌي تحت القربة خير
منا أي ىك ٍؿ ،دارتيا في حفرة المطحنة كقطاتيا بالرقعة كقالت :يا اللة الشمس أنا خير كاال بنتي ،قالتميا:
أنا زينة كأنتي زينة كالي تحت الرقعة خير منا أي ىك ٍؿ ،دارتيا في الخالفة أنتاع البيت كقطاتيا كقالت :يا
اللة الشمس أنا خير كاال بنتي ،قالتميا :أنا زينة كانتي زينة كالمٌي في الخالفة خير منا أكؿ ،أماال
أعطاتيا الخيط أنتاع الكبة كقالتميا :أمشي كيف حد بيؾ الخيط حدم ،أبدات أتحؿ في الخيط حتى
درقت الطفمة ،أماال قطعت الخيط ىممت الطفمة عمى البيكت) كتظيػر لنا شراسة ىذا الصراع في
العقاب الذم تسمطو ىذه األـ عمى ابنتيػ ػػا كى ػػك التخمػ ػػي ،فػ ػػرغ المعػ ػػادؿ المكضكعي ال ػػذم جػ ػػاءت ب ػػو
الشمس كعنصر حيػ ػػادم في مكضكع الجماؿ أك كمرجع لمجم ػػاؿ في العرؼ الشعبي مف خبلؿ المقطع
المكالي « كقالت :يا اللة الشمس أنا خير كاال بنتي ،قالتميا :أنا زينة كانتي زينة كالمٌي تحت القربة خير
منا أي ىك ٍؿ» بأف نسبت الجماؿ لمثبلثة ،إال أف ىذا لـ يكف كافيان إلخماد نار ىذه الغيرة الفتاكة التي ال
ترضى بالتفكؽ عمييا ميما كانت الظركؼ كالمعطيات كاألطراؼ .كىذا متعمؽ باألنثى في جميع
حاالتيا كما بينت لنا الحكايات اآلنفة الذكر.
كفي درجة أقؿ نجد صكرة حماز زكجة األب مف زكجتو األكلى كمف ابنتيا أيضان كزجة األب
في حكاية (شػػمسػػػػو) « شمسو طفمة زينة ماتت أميا كخالتيا ،زكج بييا ام ار أخرل كىاذ لم ار جابت
طفمة خايبة .كبركا لخكتات مع بعضاتيـ ،كشمسة زادت زيف عمى زيف إلي كانت فيو كال المٌي يشكفيا
يتمناىا ليو ،حمزت منيا مرت بييا كقالت :الزـ نبعدىا مف دارم » فيذه صكرة مصغرة لصكرة األـ
في حكاية (خاللة خضرة) كاف كانت الحكاية األكلى قد استعممت شيادة الشمس كرمز لمجماؿ عمى

313

القسم الثانـً  :الفصـل الثانـً– المبحـــث األول – :ــــــ التٌمــــات الكـبــــرى ــــــــــــ
جماؿ البنت .فإف الحكاية الثانية قد نقمت ىذه الرمزية إلى تسمية مباشرة لمبنت فاسمتيا بػ( :شػػمسػػػػو)
كفي ذلؾ داللة قكية عمى جماليا.

الصحراء:
 العشب والكأل وال ّنو والقحط والجفاف في
ِ

يعد مكضكع الكؤل كالعشب كاألمطار كالقحط المبلزـ لمصحراء مف أىـ المكضكعات التي

تطرحيا أك تنقميا الحكايات الشعبية لممنطقة بأمانة كصدؽ ،ففي حكاية (اسميميع الندل أك ابف
الزركيؿ) « كايف كاحد الراجؿ عندك زكج اذرارم ،ككاحد العاـ ما صبتش النك كماناضش لحشيش،
كقاؿ ليمك :أنا اركح نشكؼ لعؿ نمقى ببلصة فييا لخضار كالماء » فسكاف الصحراء دائمان الياجس
المؤرؽ ليـ ىك عدـ كجكد العشب كالكؤل كاألمطار  ...مف أجؿ رعي أغناميـ كاالستفادة منيا .كالماء
كنصر ضركرم لمحياة مفتقد كبشدة في المناطؽ الصحراكية إلى اآلف رغـ تطكر كسائؿ الحفر
كالتنقيب عمى المياه .كالعشب األخضر عنصر مؤشر عمى النماء كالخصب ،ليذا كانت الحكاية
الشعبية قد استعممت ىذا كعننكاف لمحكاية (حكاية عشبة خضَّار) « قبؿ ما تزيد عشبة خضَّار كانت
األرض يابسة كالناس خاكية كنيار المٌي زادت جابت الخير معاىا كجاىـ العاـ زيف رحمك ىميا
لببليص العشب كىازيف في الباصكر عشبة خضَّار أماال حمزكا منيا أنتاجاتيا ،كقالكا انيبطكىا مف
صح؟ ردت
الباصكر ٍ
كن ىم يش ى
كىا كيما رانا نمشػ ػ ػكا ،قالكليا :يا عشبة خضَّار :قاتمؾ أمؾ أنزلي .قالتميا ى

عمييا لي ٍخ ػ ػ ىػرا :إيو صح » كاسـ الفتاة جاء تيمنان بمكلدىا لذىاب الجفاؼ عنيـ كاخضرار األرض،

فأرخكا ذلؾ كسجمكه في حكاياتيـ.

أما في حكاية (لػكنجػػػػػة) فنجد العنصر الياـ لمحياة عمكمان كفي المناطؽ الصحراكية الجافة
خصكصان ،فيكضح لنا المقطع المكالي الذم يحدثنا عف كيفية استجبلب الماء مف طرؼ الفتيات عمى
طريقة العرب قديمان « كايف مرة مف المرات طفمة زينة كاسميا "لكنجة" كبييا كاف شيخ القبيمة ،كانت
تركح مع بنات القبيمة يعمركا الماء كمره لقات كالد صغار يمعبكا في المكاف المي يعمركا منك لماء،
عيطت عمييـ كنيرتيـ عمى ىاذ الشي باه ما يزيدكش يعاكدكىا ».
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القسم الثانً :الفصـل الثالــث ــــــ البنٌـة السردٌـة فً الحكـاٌــة الشعبٌــة ــــــ
لمبحــث األول  :ـــــــــــــــ

البنٌـة السردٌـة فً الحكـاٌــة الشعبٌــة

ـــــــــــــــــــ

أكالن :في مفيكـ البنيػة كالسػرد
 -0مفهوم البنية:
يعد مصطمح البنية مف المصطمحات النقدية كاألدبية التي شاعت في عصرنا ،كاتسعت
دائرة استعماليا في شتى المجاالت ،لذلؾ يجد الباحث نفسو مجب ار عمى اإلحاطة بيذا الحقؿ
المعرفي كمحاكلة الكقكؼ عمى معناه المغكم كاالصطبلحي عند العمماء ،كىذا ما سنتطرؽ إليو.
أ -مفهوم البنية لغـاـة :كرد مفيػكـ البنيػة بأشػكاؿ متعػددة فػي المعػاجـ المغكيػة العربيػة ،ففػي
لسػػاف العػػرب يقػػكؿ "ابػػػف منظػػػكر" «يقػػاؿ بنيػػة كىػػي مثػػؿ رشػػكة كرشػػا (أم بنيػػة كبنػػى فػػي
الجمع) كأف البنية الييئة التي يبنى عمييا مثؿ المشية كالركبة»(.)1

أما في المعجـ الكسيط فقد كردت بمعنى «بنى الشيء -بنيا ،كبناء ،كبنيانا أقاـ جداره
كنحكه يقاؿ :بنى السفينة كبنى الخباء ،كاستعمؿ مجا از في معاف كثيرة تدكر حكؿ التأسيس
كالتنمية كالبنية :ما بني(ج) بنى كىيئة البناء ،كمنو بنية الكممة أم صيغتيا كفبلف صحيح
البنية»(.)2
إف ما يمكف مبلحظتو عمى ىذه المفاىيـ الكاردة في المعاجـ المغكية العربية أف البنية
تحمؿ معنى كاحد كىك البناء.
ب -اصطــالحـــا :إف أكؿ محاكلة لتعريؼ البنية كانت عمى يد العالـ الغربي جاف بياجيو ( Jean

 )Piagetحيث اعتبرىا « مجمكعة تحكيبلت تحتكم عمى قكانيف كمجمكعة .كىي مستقمٌة في

كتتميز بثبلث ميزات ىي :الجممة ،كالتحكيالت ،كالضبط
نظاميا عف الكسائط الخارجية،
ٌ
الذاتي»( .)3نخمص مف ىذا التعريؼ إلى أف البنية تتضمف سمات ثبلث ،ىي التي تؤسسيا
 -1ابن منظور لساف العرب ،ج ،6ط ،2000 ،1ص .160
 -2إبراىيم مصطفى ،أحمد حسن الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،المعجم الوسيط ،دار الدعوة ،إسطنبوؿ ،تركيا ،ج( ،1د ط)،
 ،1989ص .72
 -3جاف بياجيو ،البنيوية ،تر :عارؼ منيمنة ،كبشير أكبيرم ،منشورات عويدات ،بيركت لبناف ،باريس ،ط ،1985 ،4ص.08
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فتجعميا شاممة ،متحكلة كمتحكمة في ذاتيا .كمجاراة لمعالـ الغربي "بياجيو" نجد"عبد اهلل محمد
الغذامي" يعرؼ البنية بقكلو « :البنيكية أمر صعب التحديد حتى بدت ككأنيا تصكر ذىني
يستحيؿ تبيانو ،كلكف بياجيو يطرح ليا تعريفا يكاد يشفي غميؿ كؿ متطمع إلى تعريؼ
محدد»(.)1

إف ما يمكػف قكلػػو في األخير ىػػك أف جػػؿ التعريفػ ػػات الحديثػػة لمبني ػػة مستق ػػاة مف
تعاري ػػؼ الغرب ،ككميا تجتمع في ككف البنية عبػػارة عف مجمكعة مف العبلقػػات المككنػة لمنص
كالمم ػيػزة لو.
 -4مفهـــوم الســـرد:
أ -لغـاااـة :كرد فػػي لسػػاف العػػرب أف السػػرد ىػػك « :تقدمػػة شػػيء إلػػى شػػيء تػػأتي بػػو متسػػقا
بعضو في إثػر بعػض متتابعػا ،كسػرد الحػديث كنحػكه يسػرده سػردا إذا تابعػو ،كفػبلف يسػرد الحػديث
سػػردا إذا ك ػػاف جي ػػد الس ػػياؽ ل ػػو كفػػي ص ػػفتو ص ػػفة كبلم ػػو ص ػػمى ا﵀ عميػػو كس ػػمـ ،ل ػػـ يك ػػف يس ػػرد
الحديث سردا ،أم يتابعو كيستعجؿ فيو ،كسرد القرآف تابع قراءتو في حذر منو»(.)2
كمف المفيد في ىذا اإلطار اإلشارة إلى بعض الكممات المستعممة بمعنى السرد كالقص،
كالحكاية كالركاية « ،فالقص فعؿ القاص إذا قص القصص كيقاؿ :في رأسو قصة يعني الجممة
مف الكبلـ ،كالقصة الخبر ،كالقصص الخبر المقصكص ،كالقصص بكسر القاؼ جمع القصة
التي تكتب ،كقصصت الرؤيا عمى فبلف إذا أخبرتو بيا»(.)3

 -1عبد اهلل محمد الغذامي ،الخطيئة كالتكفير من البنيوية إلى التشريحية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب القاىرة  ،ط ،1998 ،4ص.33
 -2ابن منظور ،لساف العرب ،ج ،3ط ،1ص .211
 -3المصدر السابق ،ج( ،7د ط) ،1992 ،ص .64 -63
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أما الركاية « مف ركل الحديث كالشعر يركيو ركاية ،كركيت الحديث ركاية فأنا رواك» ( .)4إف

ما يمكف مبلحظتو عمى ىذه المعاني المعجمية لمكممات ذات الداللة االصطبلحية الكاحدة كالمتقاربة
إلى حد كبير « ىك أف استعماؿ كممة السرد ىي األصمح بيف ىذه الكممات ،لداللة عمى ما يراد منيا،
بسبب انفتاح داللتيا عمى معظـ المحمكالت التي يحيؿ إلييا الشكؿ في إطار الركاية العربية» (.)5

ب -اصطـالحــا :يعػد السػرد  La Narrationمػف الكسػائؿ الميمػة فػي نسػج األحػداث الكاقعيػة
كالمتخيمة ،كبنائيا كتكزيعيا في ثنايػا الػنص الركائػي ،فػػ"ركالف بػارث" ( )Barthيعتبػر السػرد
«ىك المحاكاة السيميكطيقية لسمسمة مف األحداث المترابطة زمنيا بطريقة ذات مغزل»(.)0
مف خبلؿ ىذا التعريؼ نجد أف السرد ىك محاكاة لسمسمة مف األحداث المرتبة زمنيا
بحيث تككف ذات مغزل أك ىدؼ معيف ،في حيف يعرفو "جيرار جينيت" ( )Gérard Gentteبأنو
«العرض المغكم لمتكالية مف األحداث داخؿ النص السردم»(.)2
إف ما نبلحظو مف خبلؿ ىذيف التعريفيف ىك أف مفيكـ السرد لـ يختمؼ كثي ار عف معناه
المغكم ،فيك ليس األحداث في حد ذاتيا ،إنما ىك إعادة تصكير ليذه األحداث التي تقكـ بيا
مجمكعة مف الشخصيات كعرضيا عبر كسيمة سيميكطيقية ىي المغة.
بينما يعرفو "سعيد يقطيف" بأنو «ىك التكاصؿ المستمر الذم مف خبللو يبدك

الحكي( )Narrativeكمرسمة يتـ إرساليا مف مرسؿ إلى مرسؿ إليو ،كالسرد ذك طبيعة
لفظية( )Verbalلنقؿ المرسمة ،كبو كشكؿ لفظي يتميز عف باقي األشكاؿ الحكائية (الفيمـ،
الرقص ،البانتكميـ ،)3(»)...فالسرد في نظر "سعيد يقطيف" يعد أداة لمتكاصؿ بيف المرسؿ
كالمرسؿ إليو ،كىك ذك طبيعة لفظية تميزه عف باقي األشكاؿ الحكائية األخرل.
 -4المصدر نفسو ،ج ،14ص .428
 -5صالح صالح ،سرديات الركاية العربية المعاصرة ،المجلس األعلى للثقافة ،القاىرة ،ط ،2003 ،1ص.10
 -1أيمن بكر ،السرد في مقامات الهمذاني ،الهيئة المصرية العامة للكتاب( ،د ط) ،1998 ،ص.34
 - 2المرجع نفسو ،ص.36
 -3سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الركائي( الزمن ،السرد ،التبئير) ،المركز الثقافي العربي للطباعة كالنشر كالتوزيع الدار البيضاء ،ط،1997 ،3
ص.41
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إف ما يمكف فيمو مف خبلؿ ىذه التعاريفات المختمفة حكؿ مفيكـ السرد ىك أنو أداة البد
منيا الكتماؿ أم عمؿ ركائي أك حكائي باعتباره عنص ار أساسيا فيو.

ثانيان -مستكيػات السػػػرد:
 -0السارد( :الراوي) : Narrateur
يقكؿ "ركالف بارت" « إف السارد كالشخصيات بشكؿ جكىرم ىي كائنات مف كرؽ كاف
المؤلؼ المادم لسرد ما ،ال يمكف أف يمتبس في أم شيء ،مع سارد ىذا السرد ،ثـ إف عبلمات
السارد ىي عبلمات محايثة لمسرد كبالتالي فيي قابمة بتكافؽ تاـ لمتحميؿ السيميكلكجي»(.)1
مف خبلؿ ىذا التعريؼ نجد أف "ركالف بارت" يرل أف السارد مف منتجات ،العمؿ
السردم ،كاف اضطمع بميمة الركاية.
ثـ إف الدكر الرئيس لمسارد سكاء أكاف مشاركا في األحداث أـ غير مشارؾ « يكمف في
أدائو لكظيفة سردية يسمييا دكلكزؿ كظيفة التصكير»(.)2
فالسارد يقكـ بعدة أدكار في العمؿ السردم ،فيك إما« يقكـ بكظيفة البطؿ الرئيس
 Protagonisteفي األحداث المركية ...أك يككف شخصية ميمة فييا ...أك ىامشية أك حتى مجرد
مراقب لتمؾ األحداث»(.)3
إف ما يمكف مبلحظتو مما سبؽ ىك أف الراكم لو مكانة ىامة في عالـ السرد سكاء أكاف
مشاركان فيو أك غير مشارؾ ،فيك يمثؿ عنص ار تككينيا ميما في البناء الكمي لمنص السردم.
كىناؾ مف يضيؼ عمى ذلؾ أف السارد(الراكم) « شخصية متخيمة أك كائف مف كرؽ -
شأنو شأف باقي الشخصيات الركائية األخرل -يتكسؿ بيا المؤلؼ كىك يؤسس عالمو الحكائي
 -1أيمن بكر ،السرد في مقامات الهمذاني ،ص.45
 -2المرجع نفسو ،ص.47
 -3المرجع نفسو ،ص.47
319

القسم الثانً :الفصـل الثالــث ــــــ البنٌـة السردٌـة فً الحكـاٌــة الشعبٌــة ــــــ
لتنكب عنو في سرد المحكي كتمرير خطابو األيديكلكجي ،كأيضا ممارسة لعبة اإليياـ بكاقعية ما
يركل »(.)1
كال يمكف تصكر حكاية بدكف راك لينقؿ أحداثيا(الغفؿ) مف الكاقع أك مف دائرة االحتماؿ
إلى دائرة التحقؽ الفني ،أم الخطاب أك المتخيؿ السردم « ،فالسارد -الراكم -ىك الفاعؿ في
كؿ عممية بناء...فيك الذم يجسد المبادئ التي ينطمؽ منيا إطبلؽ األحكاـ التقكيمية ،كىك الذم
يخفي أفكار الشخصيات أك يجمكىا ،كيجعمنا بذلؾ نقاسمو تصكره لمشخصية ،كىك الذم يختار
الخطاب المباشر أك الخطاب المحكي ،كيختار التتالي الزمني أك االنقبلبات الزمنية فبل كجكد
لقصة ببل سارد» (.)0
كليس الراكم ىك المؤلؼ أك الركائي «...فالراكم في الحقيقة ىك أسمكب صياغة أك بنية
مف بنيات القص ،شأنو شأف الشخصية كالزماف كالمكاف ،كىك أسمكب تقديـ المادة القصصية..
قناع مف األقنعة العديدة التي يتستر كراءىا الراكم لتقديـ عممو»(.)2
 -4المسرود له( :المروي عليه) : Narrate
يعرؼ المركم عميو بأنو « الشخص الذم يكجو إليو السرد ،كما يظير في النص إنو
كالراكم كالشخصيات "كائف مف كرؽ" كيتـ تحديده بناء عمى معطيات نصية محضة ،ككؿ سرد
البد أف يحتكم -عمى األقؿ -مركيا عميو كاحدان يككف متمكقعا في المستكل السردم نفسو الذم
يقع فيو الراكم الذم يقكـ باإلرساؿ لو ،كما يمكف كذلؾ أف يشتمؿ النص الكاحد عمى أكثر مف

مركم عميو»(.)3

 -1المرجع السابق ،ص.47
 -1عمر عبد الواحد ،شعرية السرد(تحليل الخطاب السردم في مقامات الحريرم) ،دار الهدل ،مصر ،ط ،2003 ،1ص .10 ،9
 -2المرجع نفسو ،ص.10
 -3أيمن بكر ،السرد في مقامات الهمذاني ،ص .47،48
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فالمركم عميو بيذا المفيكـ مثمو مثؿ الراكم ،يعد عنص ار مف العناصر التككينية لمنص
السردم .ككما ال يمكف تصكر سرد بدكف راك أم صكت يتكمـ خبللو ،فإنو ال يمكف تصكر سرد
بدكف مركم عميو « كالراكم (يخاطب مستمعيف يككنكف ضمنييف  ...impliedكأحيانا أخرل
يككنكف محدديف بجبلء خاصة في القصص ،حيث تصبح شخصية ما راكيا كتخبر بالقصة
الداخمية لمشخصيات األخرل) ،ذلؾ ألف البنية السردية لمخطاب يشترط لتحقيقيا ثبلثة مككنات
أساسية متضافرة ىي (الراكم ،المركم ،كالمركم عميو).
فإذا كاف الراكم :ىك الذم ينشئ السرد ،كيقكـ بإرسالو مف خبلؿ مكقعو كزاكية رؤيتو فإف
المركم عميو :ىك المتمقي الذم يتكجو إليو بالرسالة أك الخطاب السردم»(.)1
يعرؼ "جيرالد برنس" ) (Gerald Princeالمركم عميو بأنو شخص ما يكجو إليو الراكم
الخطاب ،كيضرب مثاال ألىميتو بكتاب "ألؼ ليمة كليمة" كيمكف كفؽ رأم "برانس" تصنيؼ
المركم عميو أك المركم عمييـ -فقد يككف كاحد أك مجمكعة -حسب أمزجتيـ أك حالتيـ
االجتماعية أك معتقداتيـ ،كلكف ذلؾ عمؿ مسرؼ الطكؿ كالتعقيد ،كيخمك مف الدقة(.)2
 -0المػركم :كىك الحكاية في حد ذاتيا فالمركم -بعبارة كجيزة « -ىك الخطاب السردم كما
يحتكم عميو مف متف حكائي»( ،)3فالركاية أك القصة أك الحكاية باعتبارىا محكية أك مركية
تمر عبر القناة التالية:
الراكم (السارد)

←

القصة (المركم)

←

المركم عميو (المسركد لو)

فكؿ مف الراكم كالمركم عميو عناصر تخيمية سردية تقع داخؿ النص كتعتبر ىذه
العناصر مف تماـ العمؿ السردم.

 -1عمر عبد الواحد ،شعرية السرد (تحليل الخطاب السردم في مقامات الحريرم) ،ص .19
 -2ينظر :المرجع نفسو ،ص .19
 -3ينظر :المرجع نفسو ،ص . 20
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ثالثان -بنػػاء الحػدث في الحكايات الشعبية:
عادة ما تعتمد الحكايات الشعبية عمى بنية زمنية ثبلثية تحكييا بنية حدثية خماسية
قاعدية ،كما يحددىا "عبد الحميد بكرايك" بقكلو « :يمكف تحديد المقطع األكلي الذم يمثؿ قاعدة
لمقصة عمى أنو تطكر منطقي خطي بيف ثبلثة أزمنة كخمسة مراحؿ ىي »(.)1
أ) مػا قبػػؿ

-0كضعية افتتاحية  -0اضطراب
 -4ح ػػؿ

ب)أثػنػ ػ ػ ػػاء

 -3تحػػكؿ

ج)مػا بعػد

 -5كضعية ختػاميػػة (نيائي ػػة)

كيمكف أف تككف الحكاية الشعبية كفؽ السمسمة السردية المبنية عمى التتابع ( كضعية
افتتاحية تتبع باضطراب ،ثـ يمييا تحكؿ يأتي بعده حؿ ،كينضاؼ اضطراب ثاف يتبع بتحكؿ
ثاف .كينضاؼ اضطراب ثالث ،يتمكه تحكؿ ثالث كحؿ ثالث ،كفي األخير تككف ىناؾ كضعية
ختامية) .كيمكف أف يمي الحؿ األكؿ اضطراب ثاف ،كتنبني الحكاية عمى صيغة تتابعية تراكمية.
كغالبا ما يقكـ بناء الحدث في الحكاية الشعبية عمى ىذه البنية الثالثية كىي بنية شائعة

في كثير مف الحكايات ،كراسخة في الكجداف اإلنساني « ،كلعؿ مرجعيا إلى التككيف الثبلثي أم
اعتماد العدد ثبلثة في عدد الشخصيات الرئيسية أحيانان ،أك في أياـ الميمة المعطاة ألحد أبطاؿ
الحكاية لكؿ معضمة ما ،أك في العقبات الثبلث التي ينبغي اجتيازىا لمكصكؿ إلى ىدؼ ما»

(.)2



كقد فسرت الدكتكرة "نبيمة إبراىيـ" البنية الثبلثية في الحكاية الشعبية عمى النحك التالي:

« العدد كاحد يدؿ عمى الشيء الذم لـ يتطكر بعد .كالعدد اثناف الذم يساكم العدد كاحد
مزدكجا يرمز إلى التضاد :النكر كالظممة ،السماء كاألرض ،الميؿ كالنيار .لكنو ال يدؿ عمى

 -1عبد الحميد بورايو ،التحليل السيميائي للخطاب السردم ،دار الغرب للنشر كالتوزيع ،كىراف ،2003 ،ص.08
 -2فوزات رزؽ ،في قديم الزماف ،دراسة في بنية الحكاية الشعبية ،ص.25
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النياية كاالكتماؿ ،كىك يشبو الخط الذم يصؿ بيف نقطتيف فمف الممكف أف يمتد إلى ما ال

نياية .أما العدد ثال ثة فيك يعطي لمشكؿ سحره كاكتمالو»(.)1

كما أف ىناؾ مف الدارسيف مف أعطاىا البعد الديني لمثالكث المسيحي ،كىذا في اعتقادنا
تأكيؿ مبتذؿ ال يعتمد عمى منطؽ عممي كال عمى قرائف نصية ،كما بينا ذلؾ في الفصؿ الثاني
المبحث الثاني :أبعػاد األعػداد كالتيمات الصغػػرل ،ثـ تكرد "نبيمة إبراىيـ" مجمكعة مف
الثبلثيػات « :البداية كالكسط كالنياية .الماضي كالحاضر كالمستقبؿ ،الجسد كالركح كالعقؿ،
اإلدراؾ كالشعكر كاإلرادة ،ثـ تذكر بقكلنا في مجاؿ التجربة"الثالثة ثابتة" .كبحديث الرسكؿ"ص":
"قاؿ أمؾ .قاؿ :ثـ مف؟ قاؿ أمؾ .قاؿ :ثـ مف؟.قاؿ :أمؾ.قاؿ :ثـ مف؟ .قاؿ أبكؾ"»(.)2

كعمى الخط الكبير لبلمنطقية الذم تسير عميو الحكايات الشعبية نجد البنية الحكائية تقع
في دائرة « الصدؽ الفني الذم ال يشترط حصكؿ الفعؿ حقيقة كلكنو يشترط إمكانية حدكثو
ضمف الشكؿ الحكائي الذم اختارتو الحكاية .كمف ىنا فقد يككف الحدث غرائبيػان أك أسطكريان

()3
كيمكف قبكلو في سياقو الغرائبي أك األسطكرم الذم جاء فيو»  .أما حيف يأتي الحدث معطبلن

مف أسباب اإلقناع المنطقية أك الطبيعية أك حتى العرفية ،فإنو يقع في دائرة البلمنطقية.

كلقد أشار فريدريش فكف دير اليف « إلى أف بنية الخرافة مركبة ال يمكف تفسيرىا بطريقة
مكحدة .فيي تستمد تصكراتيا مف مراحؿ حضارية مختمفة أشد االختبلؼ ك مف مجاالت حياة متميزة
ٌ
التميز ثٌـ ىي تعيد شكمو »( )4كبيذا تككف بنية الخرافة العجيبة الركسية غير مبلزمة بدرجة
غاية ٌ
كمية بنيات نظيرتيا في أماكف أخرل مف العالـ ،كىذا ما جعؿ "دني بكلـ" ( )Denise Paulmeفي

دراستيا لمكرفكلكجيا الحكايات اإلفريقية تميز بيف سبعة نماذج مف الحكايات ،مختمفة باختبلؼ

يبناىا:

 -1نبيلة إبراىيم ،أشكاؿ التعبير الشعبي في األدب الشعبي ،دار الفكر العربي ،1947 ،ص.38
 -2المرجع نفسو ،ص.38
 -3فوزات رزؽ ،في قديم الزماف ،دراسة في بنية الحكاية الشعبية ،ص.26
 -4زاىية طراحة ،فضاء األنثى/ذكر في الحكاية القبائليٌة العجيبة دراسة إناسيٌة ( أنثركبولوجيٌة) ،رسالة لنيل درجة دكتوراه دكلة ،إشراؼ ليلى قريش
ركزلين ،جامعة الجزائر ،2006 ،ص.47
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تحسف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ إلغاء النقص
 .0النمكذج األكؿ :نقص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
 .0النمكذج الثاني :كضع عادم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تمؼ تدريجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نقص
 .3النمكذج الثالث  :كضع عادم أقؿ استقرار ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نقص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كضع عادم
تحسف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ إلغاء النقص
 .4النمكذج الرابع :نقص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
أف االختبارات ىنا غائبة.
كىذا ىك النمكذج األكؿ ،غير ٌ

تحسف تدريجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ إلغاء النقص (جزاء).
 .5النمكذج الخامس :نقص/
ٌ
نقص/تمؼ تدريجي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نقص (عقاب).
 .6النمكذج السادس  :مثؿ النمكذج الخامس ،غير أف تصرفات البطميف متعاكسة
مف البداية.
تحسف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كضعية عادية
فالنسبة لمبطؿ :نقص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
فالنسبة لمبطؿ المضاد :كضعية عادية ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تمؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ نقص
 .7النمكذج السابع :ينتقؿ في ىذا النمكذج البط يؿ نفسو مف حكاية إلى أخرل ،فقد
يككف التحكؿ مف النمكذج األكؿ إلى النمكذج الثاني أك العكس(.)1
كيمكننا القكؿ إف ىذه النماذج تدكر في مجمؿ الحكايات الشعبية في أم مكاف ،ألنو
ككما تقكؿ الباحثة "غراء حسيف مينا" ،إف جممة الحكايات الشعبية تسير كفؽ مخطط سردم
عاـ يمكف أف تنقص فيو بعض العناصر أك تزيد ،كىذا بحسب طبيعة الحكاية كمكضكعيا
كىدفيا.

1-Denise

Paulme ;La mère dévorante ;essai sur la morphologie des contes africains
Ed Gallimard ; 1976 ;p19-44 .
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مخططالدورةالسردٌة



البداية  :كصؼ حالة مزرية



( مرض فقر نقص ما)



ظيكر البطؿ



أداة سحرية

شخصية مانحة

النياية السعيدة النصر
كالنجاح لمبطؿ

حالة قمؽ

المشاكؿ كالعقبات
كالمحضكرات

تدخؿ عكامؿ تقاكـ

العقبات

تردم األمكر بسرعة

تحسف أكضاع البطؿ

كالبد مف انفراجيا

( الغنى أك الشفاء)

كتحسنيا بالمقابؿ

ظيكر ( بركز) الشخصية
الشريرة أك المعتدية

عدـ تدخؿ أم عكامؿ
لمقاكمة العقبات



المصادفة

البطؿ نفسو
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رابعان -حياكػة الحبكة في الحكايػػات الشعبية:
يعتمد السارد الشعبي في حياكة الحبكة الحكائية في الحكاية الشعبية عمى المصادفة،
بل لمأزؽ كقع فيو البطؿ .كفي الحقيقة ،فإف المأزؽ إنما ىك مأزؽ السارد
التي غالبا ما تككف ح ن
الذم أكصؿ األحداث إلى نقطة ال يجد فييا بدا مف إنقاذ بطمو ليستقيـ لو السرد ،فيبتدع حبلن
يرضي ليفة المتمقي الذم شحذ كؿ أعصابو ترقبان كانتظا انر النتصار البطؿ ،أك لتحقيؽ أمنية ما.
ففي حكاية "حد الزيف" تتجمى الحبكة في بحث السمطاف "تسعة كتسعيف" عمى الفتاة
الجميمة "حد الزيف" كيخكض غمار الصعاب كيكاجو األغكاؿ كخطاؼ العرايس كينتصر عمييـ
ليكتمؿ لو ما يريد مف تماـ الجماؿ كالممؾ كيتجمى ذلؾ حيف يقكؿ ليـ  « :قاليـ تسعة كتسعيف
زيف :كالك ما ندم إال مرتي حد الزيف » .كىكذا دكاليؾ في باقي الحكايات نجد مغامرات تحاؾ
لمبطؿ كحبكة ففي حكاية(سميميع الندل) تبدأ الحبكة المنسكجة بالمفارقة فيما سيككف مصير
كؿ منيما ،كفي حكاية (إزار) نجد الحبكة تنسج بعد قتؿ الفتاة ألميا كتتأزـ األحداث كينتظر
الحؿ كالفرج ،الذم يأتي صدفة مف غير عناء البنت ،كذلؾ بتزكجيا مف السمطاف.
كىكذا نجد أف الحكاية الشعبية تعتمد عمى أنماط جاىزة كمتكقعة مف الحبكات
المتشابية كالمتداخمة كالمتكررة بكتيرة عالية « ،كلعؿ مرد ذلؾ التشابو كالتكرار كالتداخؿ إنما ىك
شفاىية النص الحكائي الذم يعتمد الذاكرة كسيمة لحفظ الحكاية ،كاذا كانت الذاكرة قد ساىمت
بحفظ الشعر قبؿ عصر التدكيف ،فؤلف اإليقاع في الشعر يساىـ في عممية الحفظ .كلكال ىذا
اإليقاع لضاع الشعر ػ كلقد ضاع معظمو كدليمنا عمى ما ذىبنا إليو مف رأم أف النصكص
الحكائية التي حممت مقاطع منظكمة أك مسجكعة أك أم نكع مف أنكاع اإليقاع كانت أقؿ
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النصكص عرضة لمتغيير كبخاصة فيما يتعمؽ بالجزئية التي تحتكم ذلؾ الشكؿ مف
التأليؼ»(.)1
كىنا ال بد لنا مف أف ن قؼ عند مبلحظة ىامة كىي أف الجزئية الحكائية حينما ترحؿ مف
حكاية إلى أخرل إنما يككف رحيميا كميان ال جزئيان ،بمعنى أف الجزئية ترحؿ بكامميا ليفرغ ليا
حيز في نسيج الحكاية التي رحمت الييا ،كالجزئية التي تتحدث عف قتؿ األـ في حكاية (بقرة
ليتامى) « حطي عقرب في غرارة التمر كقكليميا يا اما نحيمي التمر ،ككي تجي تنحمؾ تمدغيا
ككي تقكلؾ عيطي البيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كماتجيش» ىي نفسيا التي انتقمت إلى حكاية
(إزار) « قاتميا عياؿ أبييا :ركحي ديرم عقرب في غرارة التمر ،كقكليميا :يا أما نحيمي التمر،
ككي تجي باش تنحمؾ تمدغيا ،ككي تقكلؾ عيطي لبيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كما تجيش».

خامسا -العبارات المشتػػركػة في السػػػػرد:
 البدايات السردية في الحكايات الشعبية:
لمبدايات أك المداخؿ السردية في الحكي الشعبي مغزل ميـ كىك إدخاؿ المتمقي إلى
عكالـ عجائبية غرائبية خيالية خرافية أسطكرية ال منطقية ،تبرئ السارد الحاكي مف تحمؿ
مسؤكلية الحكي كما يترتب عنيا مف مغالطات كمفارقات كخزعببلت كترىات كما إلى ذلؾ مما
يتممص منو أم قائؿ ال يحمؿ تبري انر لما يقكؿ .كلقد حدد الباحث الجزائرم "عبد الممؾ مرتاض"
البدايات السردية في السرد العربي القديـ (الفصيح) باألدكات السردية التالية:
-0عبارة "زعمكا" في كميمة كدمنة.

 -1المرجع السابق ،ص.28
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-2عبارة "بمغني" في الؼ ليمة كليمة.
 -3عبارة " حدثنا ،حدث ،حكى ،أخبر " في المقامات.
 -4عبارة " قاؿ الركام " في السير الشعبية.
كيمكف أف نضيؼ إلييا عبارة خامسة كىي:
 -5حدثنا عيسى ابف ىشاـ قاؿ:
 -6في قديـ الزماف كسالؼ العصر كاألكاف:
 -7يحكى أف:
 -8يركل أف:
 -9كاف يا ما كاف:
كيضيؼ "عبد الممؾ مرتاض" في ىذا السياؽ « :كربما اتصؿ بعبارة " قاؿ الراكم" عبارة
أخرل كثي ار ما تشيع في السرد العربي الشفكم ،ىي عبارة " كاف يا ما كاف" كيبدك أف ىذه األداة
السردية عربية صميمة ،كلكنيا شعبية تشيع خصكصا في المبلحـ كالحكايات الخرافية العربية
المساف» .

()1

كيؤكد "فكزات رزؽ" في حديثو عف البدايات السردية في الحكايات الشعبية ،أنو « يمكننا أف
نضع أيدينا عمى عدد غير قميؿ مف األدكات السردية التي ابتدأت بيا الحكاية الشعبية ،كغالبا ما
يتصدرىا أك يتكسطيا الفعؿ " كػاف" الذم يدؿ عمى الماضي البعيد.
 -1عبد الملك مرتاض ،في نظرية الركاية ،عالم المعرفة ،الكويت  ،1998ص.163
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حتى اف الحكاية المسركدة بالفصحى استخدمت العبارة نفسيا في الكثير مف األحياف ،إذ
تق أر في السياؽ الفصيح فصيحة ،كفي السياؽ العامي عامية مثؿ عبارة " كاف في قديـ
الزماف"»(.)1
كيمكػػننػػا أف نبي ػػف أف البدايػ ػػات السرديػ ػػة في الحكػػايػ ػػات الشعبيػة المدركسػة كالتي تػ ػػدؿ
في افتتاحياتػػيا المختمفػػة عمى صيغة الماضي عمى العمػػكـ بعبارات خاصة عادة ما تتصدرىػػا
أك تتكسطػػيا كممة "كايف" التي تػػدؿ عمى الماضي البعيد كالمكػػاف المجيكؿ أك غير المحدد
(ألنيا تعني :يكجد في زمف ما كمكاف ما).
كما نمحظ ذلؾ في حكاية "إزار" « كايف كاحد ال ارجػػؿ متػػزكج زكج النسػاكيف » كفي حكاية
(اسميميع الندل) « كايف كاحد الراجؿ عندك زكج اذرارم» كفي حكاية (حد الزيف) « كايف
كاحد السمطاف زيف ياسر يسمكه تسعة كتسعيف زيف » كفي حكاية (بقرة ليتامى) « قالؾ كايف
طفمة اسميا ىبللو عايشة ىي كأميا كأبييا كخكىا » كفي حكاية (كديعة غدايت خكتيا السبيعة)
« قالؾ كايف كاحد لم ار عندىا سبعة ذككر».
أ) أك نجد كممة (كاف) التي تػػدؿ عمى الماضي البعيد ،كما في حكاية (الطيػػػاف)
مقركنة بكممة (بكرم) الدالة عمى الماضي البعيد جدان « كاف بكرم في كقت
الجيؿ كالحرماف م ار مات رجميا كخبلليا طفمة كي لقمر الناس تحكي كتتحاكى

بزينيا» كفي حكاية ( ىم ٍد ًر ًجميػػػػك) « في كاحد الزماف كاف كاحد رايح الحج خبل كؿ
لكازـ الدار البلزم ػػة مػف مكن ػػة ».

 -1فوزات رزؽ ،في قديم الزماف ،دراسة في بنية الحكاية الشعبية ،ص.28
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ب)أك نجد الفعؿ "كانت" كما في حكاية (عيدا حراقت صابة أبييا) « ىادم عيدا
كانت عندىا اختيا زينة كحاذقة خير منيا» كحكاية (عشبة خضَّار) « قبؿ ما
تزيد عشبة خضار كانت األرض يابسة كالناس خاكية ».
ج)أك تجتمع كممتي(كاف) ك(كايف) لمدالة عمى البعد الزماني كالمكاني كما في حكاية
(داداف) « كاف كايف في زمف بعيد كاحد الراجؿ بخيؿ ،ماكانش كي بخمك في
ىذيؾ الببلد كاحد».
د) أك نجد عبارات أخرل تدؿ عمى الماضي كما في حكاية (الشيخ عكرؾ كال النزلة
كقعد متكرؾ) « في نيار مف النيارات ناس عايشيف في جبؿ ىانييف متنعميف».
أما العبارة السردية الكاسعة االستعماؿ فيي (حاجيتؾ ماجيتؾ أك حاجيتكـ ماجيتكـ) التي
يمكف أف تقترف بعبارات أخرل زيادة في االرتداد إلى الماضي السحيؽ كالمجيكؿ الغريب ،كما
نجد ىذا عمى سبيؿ المثاؿ في الحكايات التالية:
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الحكاية

العبارة السردية االفتتاحية

حكاية ذياب30

حاجيتؾ ماجيتؾ عبل كاحد الراجؿ اسمك ذياب كاف عندك الماؿ
كالغنـ كاإلبؿ كمعندكش لكالد

الدالعة (البطيخ)

حاجيتكـ ككف ما ىكما ما جيتكـ* لكاف كاحد الراجؿ عندك ثبلث
بنات ككانكا مثؿ القمر في الزيف كالتربية ككانت الخطابة يدقك عميو

عيشة لفقػػػػر
حكاية جحا مع العجكز

حاجيتؾ كما جيتؾ ككاف ما ىكما ماجيتؾ ،كايف زكج خاك
حاجيتؾ ماجيتؾ قالؾ كاحد النيار كاف جحا ايدكر في الببلد
مالقاش كاش إيدير ىريح تحت ظؿ انتاع شجرة

حكاية لعجكز كالحاكـ الظالـ حاجيتكـ ماجيتكـ عبل كاحد السمطاف كاف عندك قصر كبير بانيو
يدىش في الناس بيو ككانت كاحد لعجكز بانيو قربييا قداـ القصر
 الخكاتـ (النيايات) السردية في الحكايات الشعبية:
تمعب الخكاتـ دك انر ىامان في السرد الشعبي بالخصكص ،كذلؾ ألنيا تعيد المتمقي إلى عالـ
الكاقع بعدما كانت قد حمقت بو البدايات السردية في عكالـ عجائبية غرائبية خيالية خرافية
أسطكرية ال منطقية ،فيعكد إلى كاقعو بعد ىذه الرحمة الفكرية في أدغاؿ الخياؿ البل محدكد.
كع ادة ما تككف الخكاتيـ مضحكة أك مفرحة أك نيايات سعيدة لتخفؼ مف كطأة األحداث المفزعة
كالمرعبة كالمخيفة كاألىكاؿ التي يبلقييا أبطاؿ الحكايات الشعبية ،كالتي ىي في حقيقتيا دركس

* -ىذه العبارة السردية ىي في حد ذاتها لغز استهاللي معناه أك حلو إني سأحكي لكم كلكن ككأني لم آتكم كلوال رجلي أتيا بي إلى ىنا ما كنت
جئتكم ،كىي عبارة معركفة في الحكايات الشعبية ىدفها تملص الراكم من الخوارؽ كالالمنطق الذم يمأل الحكايات.
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لممتمقي تفيد بأف ىناؾ مف ىك في ضنؾ كغبف كبيريف أكبر مما يبلقي ىك في ىذه الحياة
كبالتا لي يستأنس بأبطاؿ الحكايات الذيف يكابدكف الصعاب كاألىكاؿ كاألغكاؿ ،ثـ يعكدكف
منتصريف فرحيف كسعداء مسركريف .كىذا ىك اليدؼ الذم ترمي إليو الحكايات الشعبية في
مجمميا كخكاتيميا ،بالخصكص إدخاؿ البيجة كالسركر عمى قمب المتمقي كىك يعكد إلى أرض
الكاقع بعد تمكـ الرحمة العجيبة التي قادتو إلييا الحكايات الشعبية.
كقد أحصى فكزات رزؽ جممة مف الخكاتيـ السردية العامية كىي كالتالي(:)1
 " -0تكتة ،تكتة ،خمصت الحدكثة" كفد يضاؼ ايضان" :حمكم كال ممفكتي" .كأحيانا":تكتة تكتة
بعبكف مفمكتو"
 " -2حكايتي حكيتيا ،بعبكف حطيتيا" .كأحيانان" :حكام حكيناىا بعبكف دسيناىا" .ىذا
كتستخدـ ىاتاف الخاتمتاف غالبان في حكايات األطفاؿ .كحيف يككف المتمقكف أطفاال أيضان.
 -3كعاشكا بالذم كنعيـ كطيب عيش السامعيف " .كأحيانا  ":كعاشكا أحمى أياـ ،ا﵀ يحمي
أياـ كؿ المستمعيف ".
 -4كتستخدـ ىذه الخاتمة السردية حينما يككف السرد مكضكع المقاء ،بعد فراؽ طكيؿ كما ىك
الحاؿ في الخاتمة « كعاشكا جميعا باليناء كالسركر».
 « -5كتركناىف كجينا كما عرفنا شك صار فيف» .كىذه الخاتمة السردية تنتيي الحكاية بعد
أف تككف االمكر كصمت إلى نيايتيا ،كاخذ كؿ ذم حؽ حقو ،كلـ يبؽ ىناؾ أمر معمؽ.
 « -6كقصكا ظف ار كما طاؿ ،كلبسكا بدلة بألؼ دينار كسبع ليالي كسبعة أياـ ،ما حد ياكؿ
كال حد يشرب إال مف بيت السمطاف».

 -1فوزات رزؽ ،في قديم الزماف ،دراسة في بنية الحكاية الشعبية ،ص.83
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كتستخدـ ىذه النياية السردية حص ار في حالة زكاج ابف الممؾ أك ابنة الممؾ .كتتكرر ىذه
النياية السردية في الحكايات البدكية حينما يتزكج ابف شيخ القبيمة أك شيخ القبيمة نفسو ،إذ يقكـ
بميمة الدعكة رجؿ يسمى " المصكت " يطكؼ في النجع كينادم بعالي صكتو ،داعيا الناس إلى
الكالئـ .كينبغي أف يككف جيكرم الصكت .أما النداء فيفتتحو عمى الشكؿ التالي:

« العيش

امف عاش ،كالردم ما عاش».
كنجد أف الحكايات الشعبية في المنطقة لـ تخرج عف ىذا المنحى العاـ لمخكاتـ السردية
فنجد مقسمة إلى سبعة أنكاع مف الخكاتـ كىي:
 .0الخكاتـ النمطية:
تعد الخكاتـ النمطية أىـ الخكاتـ عمى اإلطبلؽ ،كذلؾ ألنيا تحمؿ البعد الحقيقي لميدؼ
الذم تأتي مف أجمو ،كقد الحظنا بأنيا تعد عبارات مشفرة ترمي إلى التنفيس عمى المتمقي ،كمف
كع يكد» كالتي تعني
بينيا خاتمة حكاية (حد الزيف) كالتي كانت « كلينا بكرة كقعكد كلييـ بعرة ي
أنو لنا ،أم المجمكعة المستمعة (بكرة) كىي صغيرة اإلبؿ كقعكد كىك صغير اإلبؿ( ،كلييـ) أم

إلى اآلخريف قد يككف معناىا إف الذيف لـ يستمعكا معنا إلى الحكاية أك األشرار الذيف يتسببكف
كد كىك قطعة مف الخشب.
كع ه
في المتاعب لمناس ،ليـ بعرة ،كىي ركث الحيكانات ،ي
ب"عكد" كىك
كع يكد) بتغيير كممة "قعكد"
ى
كعكد كلييـ بعرة ي
كىناؾ مف ينطقيا ( كلينا بكرة ى

الحصاف في العامية .كفي ىذه المكافأة التي يمنحيا الحككاتي لممتمقيف تثميف لقيمة (البكرة
العػكد) ،عند أىؿ المنطقة فيي رمز لمثراء كالرفاىية كالعز كالكبرياء ،كما أنيما يمثبلف جزنء مف
ك ى
تراث المنطقة لذا نجد ىذا الحضكر المكثؼ ليما في الحكايات الشعبية.
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كنجد ذلؾ أيضان في حكاية (حكاية ذياب )34في الخاتمة السردية بالصيغة التالية
« كىما يسكقك بعرة كعكد كحنا نسكقك في بكرة كثكر».
 .4الخكاتـ السعيدة:
في حقيقة األمر جؿ الخكاتيـ التابعة لنيايات الحكايات الشعبية ،ىي عمى الدكاـ سعيدة،
ألنيا ألبد أف تككف كذلؾ لتؤدم الدكر البديؿ أك التنفيسي الذم يخفؼ مف معاناة الفرد البسيط
في المجتمع ،كالذم جاءت مف أجمو الحكايات الشعبية كيذكر كثير مف عمماء النفس أنو البد
أف تككف نيايات الحكايات الشعبية سعيدة ،خاصة تمؾ التي تركل لؤلطفاؿ حتى نزرع فييـ
األمؿ المتجدد ،كنجد ىذا جميػان في معظـ الحكايات الشعبية التي جمعناىا ففي حكاية (فميفمة
أخت ربعيف غػكؿ) كانت الخاتمة سعيدة « كعاشكا كامؿ في العافية كاألماف».
كفي حكاية حكاية (داداف) « رجعت الطفمة داداف كيما كانت ،كعاشكا ىذيؾ العايمة في
ىنا كسعادة » .كفي حكاية (حجرة صبرني) يقتؿ األشرار ثـ تعكد الحياة إلى الصفاء كالفرحة
كالسعادة كما تبيف الخاتمة « كاقتؿ مرتك كالستكت كعاش ىك كبنت اختك في خير كنعمة».
 .0خكاتػػـ الزكاج:
لقد عد "فالدميير بركب" فعؿ الزكاج كظيفة يقكـ بيا البطؿ ،كىك آخر الكظائؼ اإلحدل
كالثبلثكف التي اعتمدىا بركب في تحميمو لمحكاية الشعبية فعندما تككف الخاتمة بالزكاج الكظيفي
الذم يحقؽ السعادة لمفتاة المقيكرة بأف تحقؽ الحمـ الكبير في الزكاج مف السمطاف أك ابف
السمطاف أك أف يتزكج البطؿ الذم ينبع مف الطبقات الكادحة كالفقيرة بابنة السمطاف يشعر
السامع باالرتياح كيمكننا ىنا أف نممح الرغبة الدفينة في أعماؽ الفقراء كالبسطاء مف اعتبلء
السمـ االجتماعي(المالي) كالسمطكم في آف كاحد كليس ىناؾ مف طريؽ أقصر مف الزكاج
بمصدر القكة كالثركة كالسمطة ( ابف أك ابنة السمطاف) .كىذا ما نجده في عديد مف لحكايات
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الشعبية كمف بينيا حكاية (عػػػػرؽ الجكىػػػػػر) « نحكيمؾ كاش صار حكاتمكا كاش دار فييا
خكاتيا عفى عمييـ كسافرت ىي كاياه كعاشت كالسمطانة في قصر "عرؽ الجكىر"» كفي حكاية
(سي عمي م ار مكش راجؿ) « كافؽ عمى زكاجيا كعاشت معا السمطاف في ليناء كالسعادة».
كفي حكاية (لػكنجػػػػػة) « كفي ليمة مف قدرة ربي جاك زكج حمامات بيض كجابكليا إيدييا ككي
قربتميـ لكنجة رجعكا إيدييا كيما بكرم ،كفرح األمير كتزكجيا ك عاشت لكنجة مع األمير ».
 .2الخكاتـ ذات المغزل أك المثؿ:

كفي حكايات األمثالية أك الحكايات التعميمية عمكمان تككف الخاتمة عصارة النصح
كاإلرشاد في عبارة مختصرة مسجكعة عمى أنيا مثؿ أك حكمة يختصر ما ترمي إليو الحكاية في
خاتمة النص السردم لمخاتمة كما في حكاية (عمؿ الخير ينفع صاحبك) نجد العبارة التي تسدم
النصح كاالرشاد إلى أف « الماؿ أنتاعكـ قضا كدعكة الخير ما تقضاش».
كفي حكاية (عشبة خضَّار) نجد عبارة ىي أقرب لمسرد التأريخي منيا إلى السرد الفني
خضار ما صبة لمطار ماجابت النعجة خريفة» .لكنيا تحمؿ نكعان مف األلـ
« مف عاـ عشبة ٌ
خضار" كعمى الجفاؼ الذم تعيشو منطقتنا الصحراكية كرقمة.
كالحسرة عمى "عشبة ٌ
كفي حكاية (حكػايػػػة جعػػػفػػػػػػر )34يبرز االعتقاد بكرامات األكلياء الصالحيف كقدراتيـ
الخارقة عمى قمب المكازيف كشفاء المرضى ،كيتجمى ىذا في ىذه الخاتمة « إماال مسح السيد
عميو بيدك رجعت لحيتك كحمة كقعدت معاه ».
 .0خكاتـ بعنكاف الحكاية:
كىناؾ بعض الحكايات الخفيفة التي تككف خاتمتيا عبارة ىزلية مضحكة كقد تككف ىي
نفسيا عنكاف الحكاية كما في حكاية (لخنيفيسة) التي خاتمتيا « سيسباف طاح في البرمة ما
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باف » ...كىناؾ مف يعنكف ىذه الحكاية بخاتمتيا فيقكؿ :حكاية "سيسباف طاح في البرمة ما
باف" ككذلؾ نجد ىذا في حكاية (الشيخ عكرؾ كال النزلة كقعد متكرؾ) التي خاتمتيا « الشيخ
عكرؾ كال النزلة كقعد متكرؾ ».
 .6خاتمة تكعػػدية:
لـ نحص في الحكايات المجمكعة غير ىذه الحكاية التي تنتيي بكعيد مف الغكلة الشريرة
كىي تمكت فيتحقؽ ذاؾ الكعيد في حكاية (بنت الميرية) في خاتمتيا « طار فيو عظـ منيا
كعكرك».
 .7خاتمة مفتكحة:

كىناؾ العديد مف الحكايات التي ينيي أصحابيا الحكي دكف أف يضمنكه أية خاتمة
فينيكف قكليـ "بالسالـ" فقط .كىذا أيضان كثير فيما أحصينا مف الحكايات خاصة تمؾ التي ال
تنزح كثي انر إلى العجائبية.

سادسان -قطػػع السػػرد ككصمػو:
عػػادة ما يحتػػاج الحك ػكاتػػي إلى قطػػع السػ ػػرد ،كىػػذا أمػػر اعتيػ ػػادم كمعػػركؼ مػػف قبػػؿ
فػػي السرد العربي كحتى في الشعر العربي الذم أخذ طابع السرد « ،فكاف الشاعر الجاىمي في
مقدمتو الطممية يقؼ عؿ الرسكـ الدارسة ،كيناجي حبيبتو ،كيتحدث عف األثافي السفع كالنؤم كغير
ذلؾ مف الرسكـ ،كيصؼ مشاىد الصيد كاالرتحاؿ ،كذلؾ بأسمكب يتخذ طابع السرد ،ككاف

ينتقؿ

بيف ىذه المكاضيع المتعددة بكساطة عبارات اصطمح النقاد عمى تسميتيا (جسر مف األلفاظ)؛ فالنابغة
الذبياني ،كبعد أف ينتيي مف كصؼ "دار مية" ،كالنأم الذم يحجز السيكؿ عنيا ،يقطع السرد منتقبلن
إلى مكضكع آخر ،ككذلؾ يفعؿ امرؤ القيس حينما يقطع السرد في رحمتو التاريخية إلى ببلد القيصر
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بعد أف يصؼ الضعائف .ككبلىما إذ يقطعاف السرد ،ينتقبلف إلى كصؼ الناقة القكية التي تعينيما
عمى قطع الطريؽ الصعب »

(.)1

كىكذا نرل أف قطع الس ػػرد كاف أم انر فنيػ ػان عفكيػ ػان لدل الشعػ ػراء الع ػػرب ،كك ػػذا في األخب ػػار
السردية الػ ػكاردة في الكتب األدبي ػػة العربي ػػة القديم ػػة ،كمع ذلؾ لـ تع ػػرؼ المقام ػػات ،كىي الشك ػػؿ
السردم العربي المتف ػػرد في بنائو الس ػػردم كالمغ ػػكم ،مثؿ ى ػػذا االنقط ػػاع الفني في الس ػػرد كذلؾ،
« ألف الزماف كالمكاف محصكراف فالمكاف كاحد كالزماف ال يتعدل المكقؼ السريع ،كقطع السرد كما
ىك معركؼ إنما يمجأ إليو السارد حيف يريد االنتقاؿ مف مكقؼ إلى مكقؼ  ،كمف مكاف إلى مكاف،
( ،)2كلكنو في كثير مف الحكايات الشعبية ،لذا فيي زاخرة

كمف شخصية إلى شخصية ،كىذا ما ال يحصؿ في المقامة»

بتقنية (قطع السرد) ،بؿ كانو سمة غالبة عمى مجمؿ الحكايات الشعبية حتى أف مقاطع مقطكعة مف حكايات يمكننا أنجدىا في حكايات أخرل

كىذا دليؿ عمى أف القطع السردم سمة فنية ظاىرة في الحكايات الشعبية ،كما نرل مع ىذا المقطع في حكاية "بقػػرة ليتامى" الذم
مستيمو «  ...طفمة اسميا ىبللو عايشة ىي كأميا كأبييا كخكىا ،كعندىا خالتيا صغيرة تقمع
الجرابا ،كفي كاحد النيار راحت الطفمة ىاذم لخالتيا كقاتميا :خالتي أقمعيمي جربي ،قاتميا
خالتيا :ركحي اقتمي أمؾ كاركاحي نقمعمؾ جربي ،قاتميا ىبللو :كيفاش انديرليا؟ قاتميا خالتيا:
ركحي حطي عقرب في غ اررة التمر كقكليميا يا اما نحيمي التمر ،ككي تجي تنحمؾ تمدغيا ككي
تقكلؾ عيطي البيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كماتجيش» فإننا نجد ىذا المقطع يتكرر في حكاية
(إزار) بالشكؿ التالي « جاتيا بنت ضرتيا كقاتميا :أخدميمي حزاـ ،قاتميا عياؿ أبييا :ركحي
أقتمي أمؾ كأركاحي نقمعمؾ لحزاـ ،قاتميا الطفمة :كيفاش اندير باش نقتميا؟ قاتميا عياؿ أبييا:
ركحي ديرم عقرب في غ اررة التمر ،كقكليميا :يا أما نحيمي التمر ،ككي تجي باش تنحمؾ
تمدغيا ،ككي تقكلؾ عيطي لبيؾ قكليمك :يا أبي أركاح كما تجيش ،كدارت كيما قاتميا كعادت
 -1فوزات رزؽ ،في قديم الزماف ،دراسة في بنية الحكاية الشعبية ،ص.85
 -2المرجع نفسو ،ص.87
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أتعيط يا أبي أركاح كما تجيش ،ككي سمعيا ابييا قاؿ راىا بنتي تمعب ،كما جاش حتاف ماتت
أميا ،ككي ماتت راحت الطفمة لعياؿ أبييا كقاتميا :ىاني قتمت اما يالو أقمعيمي لحزاـ ،قاتميا
عياؿ أبييا :ركحي عمي انتي أقتمي أمؾ أنا نخاؼ التقتميني».
ككذلؾ األمر بالنسبة لممقطع المكالي مف حكاية (سيدم سماؾ بف سماؾ) « كىكما
يمشكا لقاك بير حميب كبير قطراف ،اغطس لكصيؼ بنت السمطاف في بير القطراف عادت
خادـ ،كاغطس الخادـ في بير الحميب عادت حرة ،كاداىا لسيدم سماؾ بف سماؾ» نجده يتكرر
في في حكاية (كديعة غدايت خكتيا السبيعة) كما يمي « :كعادت تمشي كديعة عمى رجمييا
ساؿ الدـ امشات عمى يدييا ساؿ الدـ كىكما يمشك لقاك بير حميب كبير قطراف غطس لكصيؼ
كديعة في بير القطراف عادت خادـ كاغطس الخادـ في بير الحميب عادت حرة».
ككذلؾ األمر مع مقطع الشعرة ك الزكاج مف األخت صاحبة الشعرة الطكيمة نجده في
حكاية (داللة) كما يمي « :غسمكا زجة الصكؼ غسمكا كراىا شعكرىـ في المقدر كراحك ،جاء
خك داللة يسقي في بعيرك أماال ذاؾ البعير محبش يشرب قرب الراجؿ لممقدر إيشكؼ كاش ىي
الحاجة إليخاؼ منيا البعير ألقاىا شعرة طكيمة فكؽ الماء كي ٍج ىب ٍدىا ألقاىا طكيمة لفيا فكؽ

أما ندييا ،راح أدا الشعرة
ؼ قاؿ :يا مكالت ىاذم الشعرة لككاف تعكد داللة بنت َّ
يع ىك ٍد ىك ٍحمى ٍ

لمعجكز كقالميا :قيسييا عمى لبنات ،كي قاستيا عمييـ ألقاتيا عمى شعر داللة ،قاتمكا العجكز:

راىا الشعر ألختؾ داللة » كنجد أيضان في حكاية (لػكنجػػػػػة) بالشكؿ التالي ...« :ككي عاد
كقت العصر جا خكىا كصحابك مف الصيد ككي كصمك لمعيف لقاكىا تسيؿ بشكيا أماال طؿ
خك(لكنجة) عمى المكاف إلي تسيؿ منك العيف كمف باعد جبد الشعره إلي كانت سادتيا كحميا
كاستغرب مف طكليا كقا ؿ :سبحاف اهلل ،كحمؼ يميف قاطع كقاؿ :كاهلل كاهلل كاهلل يا لككاف تعكد
مكالتيا حتى لكنجة بنت أما نتزكجيا».
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كىكذا نرل أف سمة القطع السردم تعد مف بيف أىـ الخصائص التي يتميز بيا السرد
الشعبي ك ىي التي مكنتو مف ربط حمقات متفرقة مف حكايات أخرل بكؿ سيكلة كيسر ،كدكنما
انيداـ لممعنى أك إخبلؿ بالسرد.

سابعان -ترميػػـ الحكايػة:
كتعد تقنية ترميـ السرد سمة أخرل مبلزمة لمسرد الشعبي ،كمرافقة لمقطع السردم كبيما
ينمك السرد كيتشعب كيطكؿ زمنيان كحدثيان ،كلقد ميزت الدكتكرة "يمنى العيد"( )1نكعيف متمايزيف
مف ترتيب تكالي األحداث في السرد:
 الترتيب األكؿ :ىك الذم ينيض عمى مستكل الكقائع ،ككأف ما يجرم قصة كاقع زمني
تاريخي تكالت كفقو األحداث.
 الترتيب الثاني :كىك الترتيب الفني الذم ارتػآه الراكم ،ككأف ىذا الراكم خربط تكالي
األحداث الكقائعي التاريخي ،كأبدع ليا في قكلو الذم بناه بالكتابة تكاليان مختمفان.
كتضيؼ "يمنى العيد" « :كحيف يكازم مستكل القكؿ مستكل الكقائع تػرد األحداث في
القص في تكاؿ يطابؽ تكالييا الكقائعي ،كيتماىى معو ،إذ ذاؾ يبدك أشبو بالسرد األميف لمتاريخ»
(.)2
مرت بيف الترتيبيف عمى مستكل األحداث ،كذلؾ بفعؿ الراكم أك
كيبدك أف الحكاية الشعبية قد ٌ

الحككاتي الذم يمعب دكر المتصرؼ غير المسؤكؿ .كلذلؾ تجده يبرئ نفسو دائمان مف محتكل الحكاية
في مقدمة قكلو في حمقة الحكاية ،ككذا في عبارات االفتتاح التي رأيناىا مف قبؿ مثؿ « قالؾ كايف
كاحد لم ار عندىا سبعة ذككر» ك« قالؾ كايف كاحد السمطاف عنػػدك بنيتك مسكر » ك« قالؾ كايف كاحد
 -1يمنى العيد ،تقنيات السرد الركائي ،دار الفرابي ،بيركت ،1990 ،ص.75
 -2المرجع نفسو ،ص.76
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الطفؿ كحيد عند أمك ،كعندك سبع خكاؿ » أك« حاجيتؾ ماجيتؾ» ...الخ .ككميا عب ػػارات يتفمػػت بيا
ال ػراكم مف مسؤكليػػة السػػرد الشعبي المبعثػػر أك البل منطقي ،كحيػػف ينسػػى أك يسيى عف حدث مف
األحداث كيحتاج إليو في مرحمة مف متأخرة الحكي يعكد إليو عف طريؽ عممية الترميـ التي يستعير ليا
ألفاظان كعبارات معينة كػ ( :فيتكـ في الكبلـ )...ك( فاتني نقكلكـ ...في الحكاية ) ...كغيرىا ليستدرؾ
ما فاتو مف السرد كيتـ حكايتو بالشكؿ الذم يريد بعد أف يربط أجزاء الحكي بمثؿ ىذه العبارات
الترميمية التي تزيد مف ركنؽ الحكي كتضفي عميو نكعان مف الترابط كاإلحكاـ ،ألف مسألة إقناع المتمقي
مسألة ممحة في السرد الحكائي الشعبي كتككف العبارات الترميمية اآلنفة الذكر ضركرية حينما يشعر
الراكم أك الحككاتي أف مسركده قد انصرـ مف تصديؽ المتمقي.

ثامنان -أشكػاؿ السػػرد:
بحكـ انقساـ الضمائر في المغات الطبيعية تبعا لمنطؽ األشياء ،إلى ثبلثة أضرب فقط
ىي :المتكمـ ،كالمخاطب ،كالغائب ،فإف السارديف محككـ عمييـ ،سمفان بالتأرجح بيف ىذه
الضمائر الثبلثة.
 -0السرد بضمير الغائب:
كيعد ىذا الضمير ىك محكر السرد الحكائي الشعبي الذم يتممص دائمان مف تحديد
اليكيات لمشخصيات كالسارديف معان ،فيذا الضمير يسميو الدكتكر "عبد الممؾ مرتاض" بالضمير
ال في السرد الشفكم كالمكتكب جميعان كلـ يخطر بباؿ سارد مف
الثالث ك بأنو « األكثر استعما ن
القدماء أف يصطنع األكؿ كالثاني استعماالن مكظفان في الكتابة السردية الفنية ،كانما نشأ ذلؾ مع
التطكر المذىؿ الذم عرفتو السردانية منذ أف كضعت الحرب العالمية األكلى أكزارىا»( .)1كىذا
السػراد ،حيث يع ػػرؼ "نكرمػػػػػاف فػػػريػػدمػػػػاف" ( Norman
الضمير ىك« أكثر الضمائر تداكال بيف ي
 -1عبد الملك مرتاض ،تحليل الخطاب السردم (معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ) ،ص.194،195
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)Friedmanىذه الطريقة بأنيا السردية الحكاية التي تسردىا شخصية كاحدة » ( ،) 1فيك شكؿ
سردم محدكد ألنو يركز النشاط السردم حكؿ ركاية ال يككف إحدل الشخصيات ،كانما يتبني
كجية أك كجيات نظرىا.
كيتميز ىذا الشكؿ السردم بككنو يحث خطى الحكي نحك األماـ ،كيدحرج السرد قي يدمان

كلكف انطبلقا مف الماضي ،كما يتميز أيضا بككنو يكفر التغطية الكاممة لمسارد ،فيمرر ما شاء

مف إيديكلكجيات إلى متمقيو تحت ستار اآلخر أك(اليك)( .)2كذلؾ يتخمص الكاتب مف الذاتية
نسبيان -كيمنعو مف الكقكع في فخ (األنا) فبل يتحكؿ عممو إلى سيرة ذاتية كرؤية شخصية(.)3فضمير الغائب يعد « المنشط لمسرد ،كىك الدافع لو ،كىك الداؿ عميو ،كىك المجسد لمككناتو ،إذ
يمثؿ الشخصية ،كىي تنيض بالفعؿ ،بالتأثير كالتأثر ،فبل يمكف أف يتـ العمؿ السردم بدكنو،
كال ينيض شريط السرد ،كال يقكـ بنيانو كال تستقر أركانو إال بو »( .)4فبل يمكف االستغناء عنو
في أم عمؿ سردم يسعى إلى التعدد كالتعمؽ كاالنفتاح الداللي كاإليياـ الفني.
 -4السرد بضمير المتكلم:
كيحتؿ ىذا الضمير المرتبة الثانية في األعماؿ السردية عمكمان ،كلكف ىذا ال ينفي
استعمالو المبكر في السرد التقميدم كما فعمت "شيرة زاد" في حكاياتيا (ألؼ ليمة كليمة) ،فيذا
الضمير ال يقؿ أىمية عف ضمير الغائب ،ألنو يعمؿ عمى إذابة الفركؽ السردية بيف السارد

 -1المرجع نفسو ،ص.195-194
 -2عبد الملك مرتاض ،نظرية الركاية "بحث في تقنيات السرد" عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا المجلس الوطني للثقافة كالفنوف
كاآلداب ،الكويت ،العدد  240ديسمبر  ،1998ص.153
 -3عبد الملك مرتاض ،تحليل الخطاب السردم ،ص.195
 -4جويدة حماش ،بناء الشخصية في حكاية عبدك كالجماجم كالجبل لمصطفى فاسي ،مقاربة في السرديات منشورات األكراس ،الجزائر (د ط)،
 ،2007ص .52
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كالشخصية فتتحقؽ لو الرؤية معيا ،لذلؾ فإف السرد بيذا الضمير ينطمؽ مف الحاضر نحك
الماضي(.)1
 -0السرد بضمير المخاطب:
قد يككف ىذا الشكؿ السردم أحدث األشكاؿ عيدان ،كأشير مف اصطنعو ،في الركاية
الجديدة "ميشاؿ بكتكر" ( )Michel Butorفي ركايتو (التحكيؿ  .)Modificationكيطمؽ الفرنسيكف
عمى ىذا الضمير "ضمير الشخص الثاني" .إف ىذا الضمير يستعمؿ كسطان بيف ضمير الغائب
كالمتكمـ ألنو ال يحيؿ عمى الخارج قطعان كال يحيؿ عمى الداخؿ حتمان ،كلكنو يقع بيف بيف ،كتعد
أعماؿ "بالزاؾ" مثاالن عمى استعماؿ ىذا الضمير في ركايتو (الزنبقة في الكادم le lys dans la

 ،)valléeكيقكؿ" :عبد الممؾ مرتاض" « إف إيثار "األنت" عمى "األنا" ك"اليك" قد يعني جمالية
سردية كطرافة في الحكي  ،لكنو ال يعني إضافة داللية حقيقية كألنو يككف أقدر عمى تمثؿ
األشياء مف صنكيو»( .)2كعمى العمكـ فإف ىذا الضمير قميؿ االستعماؿ في الحكايات الشعبية
إال ما كاف في حكار سردم مباشر في الحكاية

.

 -1عبد الملك مرتاض ،تحليل الخطاب السردم ،ص.196
 -2جويدة حماش ،بناء الشخصية في حكاية عبدك كالجماجم كالجبل لمصطفى فاسي ،ص .55
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 -4تطبيؽ األشكاؿ السردية عمى بعض الحكايات.
أ -األشكاؿ السردية في حكاية (العجكز كالحاكـ الظالـ):
السرد بضمير الغائب

السرد بضمير المتكمـ

 -كاف عندك قصر كبير

حاجيتؾ ماجيتؾ عبل كاحد

بانيو...

السمطاف

السرد بضمير
المخاطب

 كقاؿ مالقيت كاش أنديرمعاىا
أماال جاء في نيار خرجت فيو

أنا دجيني الشخصيات...لكبار

لعجكز تحطب كحرقميا القربي

فسدلي منضر لقصر

أنتاعيا...كي جات ذيؾ
لعجكز في المغرب ألقات
قربييا مرمد
كي كممت مف الصبلة كتمفتت

كاش أندير لمف نشكي كىك

أكراىا ألقات القصر

السمطاف

تيدـ..أعرؼ السمطاف بمي
ىذم دعكة لعجكزة خرجت
فيو...كطمب منيا السماح
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راحت ذيؾ لعجكزة كسكنت مع

كلككاف نشكي بيو يقتمني ياربي

السمطاف في القصر

حرقكلي قربيا...كأنا ماكنتش ىنا
عندم قصر آخر أسكني معايا فيو

ب -األشكاؿ السردية في حكاية (عمؿ الخير ينفع صاحبك):
السرد بضمير الغائب

السرد بضمير المتكمـ

أماال قالك في بعضاىـ

حاجيتؾ ماجيتؾ

السرد بضمير
المخاطب
إنشاء ا﵀ تكلي خير
مف خكتؾ ،كتكلي
سمطاف لمببلد

أديناه لمراعي في الصحراء

كقالك ىاؾ زكج
أمزاكد ذىب

ككاف ذاؾ الراعي يقسـ معاه

الخاطر عندم مدة طكيمة كأنا

الفطكر أنتاعك...كقعد ىذا مدة

نحكس عبل الياقكتاتة الثانية...

طكيمة...كعاد إيسكؿ في خكتك

أنتـ أكالد مف؟
عبلش جيتك؟
أبيكـ حي

عف أبيك...راح ذاؾ الطفؿ
لمصحراء كلقاه في حالة ...
راحك لمقاضي كحكاكلك...كراح
يمشي في البمداف...
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أعرؼ بمي راىـ يقكتات...كاال

أنا خككـ الصغير بف الحاج

الماؿ المي عندكـ

ىك في ببلصتك

مكسى...كأنا ىك السمطاف أنتاع

قضاء

لببلد
أماال راحك ليذاؾ
السمطاف...بصح ىـ
معرفكىش...
قالك أداه خكنا الصغير
معاه...أماال راح جبميـ لمبارية
ج -األشكاؿ السردية في حكاية (سيدم سماؾ بف سماؾ):
السرد بضمير الغائب

السرد بضمير المتكمـ

السرد بضمير المخاطب

قالؾ كايف كاحد السمطاف...قالتميا

أنا مانقدرش نخرج؟

قالتميا أنت نيار كامؿ
كأنت مدرقة

بنت السمطاف كيف ىذا سيدم سماؾ
بف سماؾ؟قالتميا الستكت...قالتميا
بنت السمطاف كيفاش أنشفكك؟
قالتميا الستكت

كي يجيبكلؾ المحـ.
إذا سكلتنا كقالتنا سيدم
سماؾ بف سماؾ قاعد
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سماؾ بف سماؾ
كقاؿ لمكصيؼ كصميا...كأداىا

ركح شكط المحـ كالشحـ

لسيدك سماؾ بف سماؾ

كحطيـ أحذاىا كجيب القط
كدخمك معاىا...أنت غرامؾ
مف المحـ كالشحـ
كاش راؾ تقكؿ ياحمكؼ

قاعد كاال راقد سكليـ عمييا قالكلك:
راىا حمامة أدجي كتحط فكؽ العكدة
انتاعؾ

قكلي كاش قاتمؾ كؿ كحدة

كجابميا النساكيف أنتاعك...قاتمك بنت
السمطاف كاش قاتميا كؿ كحدة
منيـ...المي مزيف سيقانيا نحميا
سيقانيا...كعاش ىك كىي في خير

كيمكننا أف نستنتج مف خبلؿ دراستنا لؤلشكاؿ السردية في الحكايات الثبلث سيطرة السرد
بضمير الغائب عمى ىذه النماذج مف الحكايات ،كذلؾ راجع إلى تحكـ الحككاتي في سير
األحداث كتتابعيا ،ككذا تحكمو في بناء الشخصيات .فحضكر الراكم بشكؿ مكثؼ يؤيد ما
أشرنا إليو سابقا بأف الراكم يعرؼ عف الشخصية أكثر مما تعرفو ىي عف نفسيا كما يستطيع
الغكص في نفسية شخصياتو متى شاء ،كتفسير تصرفاتيا مبديان ما يراه عمى أفعاليا كىذا ما
يسمى بالرؤية مف الخمؼ ،ك"يأتي ضمير الغائب في العمؿ السردم بمنزلة العقد الممتاز لمسرد،
إنو معادؿ لمزمف السردم ،ف يك يدؿ عمى الفعؿ الحكائي كينجزه ،كمف دكف ضمير الغائب تختؿ
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الحكاية كالقصة ،بؿ ربما تصاب بالدمار كاالنييار الداللي كالرمزم ،كيبيف عبد المالؾ مرتاض
قيمة ىذا الضمير فيقكؿ « :إف "اليك " ىك الحكاية ،كىك البداية ،كىك النياية ،كىك الصراع بكؿ
عنفكانو ،كىك عطاء المغة بكؿ بيانو ،كىك الحكاية ،فيي ىك ،كىك ىي ،فبل ىك يقكـ مف دكنيا
كال ىي تقكـ مف دكنو فيعتبر ىذا الضمير سيد الضمائر السردية الثبلثة كأكثرىا تداكالن بيف
السارديف كأيسرىا تقببلن لدل المتمقيف»(.)1
كلكػ ػػف عمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف ىػ ػػذا كمػ ػػو ،ال يمكننػ ػػا إغفػ ػػاؿ دكر الضػ ػػمائر األخػ ػػرل المتمثػ ػػؿ فػ ػػي
المحافظػة عمػى سػيركرة األحػداث كانتظاميػا فػي الحكايػػة « ،كميمػا يكػف مػف األمػر فػإف الضػػمائر
جميعي ػ ػػا تمتق ػ ػػي ف ػ ػػي النياي ػ ػػة كتت ػ ػػداخؿ إل ػ ػػى ح ػ ػػد االمتػ ػ ػزاج ميم ػ ػػا كان ػ ػػت متميػ ػ ػزة ف ػ ػػي الظ ػ ػػاىر،
فالضمير(أنا) مثمما يقكؿ  :ميشاؿ بكتكر يخفي كراءه الضمير(ىك) كالضمير (أنػت) يخفػي كراءه
الضميريف اآلخريف كيجعؿ بينيما اتصاال دائما»(.)2

تاسعان -زكايػػػا رؤيػة الػػػراكم:
إف تحديد زكايا الرؤية في األعماؿ السردية غاية في األىمية ،ذلؾ ،ألنيا تحدد عبلقة
الراكم بالشخصيات ،ككذا تسيؿ عمى المتمقي معرفة العبلقات التي تربط الشخصيات ببعضيا
البعض كبالتالي تسيؿ فيـ مقاصد تصرفاتيا ك أقكاليا ك يعرؼ "كقنيك بػكث" (Wagnéu Booth

)

زاكية الرؤية  point de vueبقكلو « :إننا متفقكف جميعان عمى أف الرؤية ،ىي بمعنى مف المعاني
مسألة تقنية ككسيمة مف الكسائؿ لبمكغ غايات طمكحة »(.)3

 -1عبد المالك مرتاض ،نقالن عن  :جويدة حماش ،بناء الشخصية في حكاية عبدك كالجماجم كالجبل لمصطفى فاسي ،ص.52
 -2عبد العزيز شبيل ،الفن الركائي عند غادة السماف ،ص .171
 -3حمي د لحميداني ،بنية النص السردم (من منظور النقد األدبي) ،المركز الثقافي العربي للطباعة كالنشر كالتوزيع ،الدار البيضاء المغرب ،ط،3
 ،2000ص.46
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مف خبلؿ ىذا التعريؼ يظير لنا أف زاكية الرؤية عند الراكم ،متعمقة بالتقنية المستخدمة
لمحكي المتخيؿ ،كنشير ىنا أف "تكما شفسكي" ( )Thomas shavskiقد سبؽ غيره إلى تحديد زاكية
رؤية الراكم كأسمكب السرد الذم يختاره لركايتو ،في حيف نجد أغمب النقاد المعاصريف يعتبركف
الناقد الفرنسي "جاف بكيكف" ( )Jean Pouillonفي كتابة (الزمف كالركاية) أكؿ مف فصؿ القكؿ
في زاكية الرؤية كقد حددت ىذه الرؤية في ثبلث زكايا ىي :زاكية الرؤية مف الخمؼ ،زاكية
الرؤية مع ،زاكية الرؤية مف الخارج.
( -0الراكم) أعمـ مف (الشخصية الحكائية) (ر)>(ش ؾ)( :الرؤية مف الخمؼ Vision

 :)par Derrièreكتستخدـ ىذه الطريقة غالبان في الحكي الكبلسيكي ،حيث يككف الراكم عارفان أكثر
مما تعرفو الشخصية الحكائية ،يستطيع أف يصؿ إلى كؿ المشاىد عبر جدراف المنازؿ ،كما أنو
يستطيع أف يدرؾ ما يدكر بخمد األبطاؿ .كتتجمى سمطة الراكم ىنا في أنو يستطيع مثبلن أف
يدرؾ رغبات األبطاؿ الخفية ،تمؾ التي ليس ليـ بيا كعي ىـ أنفسيـ(.)1
كىذا النكع مف الرؤل ىك ما عبر عنو "جػػكف بػكؿ سػػارتػر"() Jean Paul Sartre
بػ"«:سكء نية الكاتب " التي تسمح لو بأف يتكمـ كما لك كاف خمؼ أشخاصو كداخميـ في نفس
الكقت ،كىك ال يكتفي بأف يكتب "يقكؿ" بؿ يتعداىا إلى أف يكتب "انو يفكر في" كىذه الطريقة
()3

التي رفضيا الركائيكف الجدد بشدة »

كقد تقمص استعماليا في األدب السردم ،كفي ىذا النكع

مف الرؤية يككف الراكم ىك الكاتب نفسو.
لكف نجد ىذه الرؤية ىي الغالبة أك الطاغية فػي الحكايات الشػعبية ،كمثػاؿ ذلػؾ فػي حكايػة
(جعفر )10حيث يقػكؿ ...« :ككػاف ىػذا ال ارجػؿ يفيػـ كػبلـ الطيػر» ،ككػذا فػي قكلػو « :كقػاؿ ىػذا
 -1المرجع السابق ،ص.47
 -3عبد العزيز شبيل ،الفن الركائي عند غادة السماف ،دار المعارؼ للطباعة كالنشر سوسة ،تونس ،ط ،1987 ،1ص.162
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الكصػػيؼ ألم ػػي ج ػػاء يض ػػحؾ أم ػػاال ارى ػػـ قض ػػاكا ع ػػبل عم ػػي كجيشػ ػكا» أم ػػا ف ػػي حكاي ػػة (لعجػػػكز
كالحػػاكـ الظػػالـ) نجػػده فػػي قكلػػو « :كقالػػت كاش أنػػدير لمػػف نشػػكي كىػػك السػػمطاف ،» ...ككػػذا فػػي
حكاية (داللة) قكلو « :قالتميا بمحؽ رايحيف تعطكني ألخكيا.» ...
( -0الراكم) يساكم (الشخصية الحكائية) (ر)=(ش ؾ)( :الرؤية مع :)Vision avec
كتككف معرفة الراكم ىنا عمى قدر معرفة الشخصية الحكائية ،فبل يقدـ لنا أم معمكمات أك
تفسيرات ،إال بعد أف تككف الشخصية نفسيا قد تكصمت إلييا .كيستخدـ في ىذا الشكؿ ضمير
المتكمـ أك ضمير الغائب ،كلكف مع االحتفاظ دائما بمظير الرؤية مع فإذا تـ االنتقاؿ بعد ذلؾ
إلى ضمير الغائب ،فإف مجرل السرد يحتفظ مع ذلؾ باالنطباع األكؿ الذم يقضي بأف
الشخصية ليست جاىمة بما يعرفو الراكم ،كال الراكم جاىؿ بما تعرفو الشخصية(.)1
كلتأكيػد ىػذه الفكػرة يمكػف أف نشػير إلػى تجربػة « " فرانػػز كافػكػػا" ( )Franz Kafkaالػذم بػدأ
بكتابة ركايتو "القصر" بضمير المتكمـ ،كبعدىا بمدة طكيمػة حكليػا إلػى ضػمير الغائػب مػع إبقائيػا
دائمػػا ضػػمف ىػػذه الرؤيػػة أم الرؤيػػة المصػػاحبة»( .)2كىػػذا الشػػكؿ مػػف الرؤيػػة منتش ػرة بكثي ػرة ف ػي
األدب الحديث.
كمػػف أمثمػػة ىػػذه الرؤيػػة فػػي الحكايػػات ،نجػػدىا فػػي حكايػػة (العجػػكز كالحػػاكـ الظػػالـ) حيػػث
يقػػكؿ السػػمطاف « :كقػػاؿ :مالقيػػت كاش أنػػدير معاىػػا أنػػا دجينػػي الشخصػػيات لكبػػار كىػػي بنػػاتمي
قيٌربًييىا.»...

 -1ينظر :حميد لحميداني ،بنية النص السردم (من منظور النقد األدبي) ،ص.48
 -2عبد العزيز شبيل ،الفن الركائي عند غادة السماف ،ص .164-163
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كنجػػدىا أيضػػا فػػي حكايػػة (عبػػد اهلل) فػػي قكلػػو « :عبػػد ا﵀ نػػاض كقػػالميـ نديػػو أنايػػا» ،كفػػي
حكاي ػػة (النجػػػة بنػػػت السػػػمطاف) ف ػػي قكل ػػو « :أم ػػاال قالتمي ػػا أمي ػػا ركح ػػي أنت ػػي كالخ ػػادـ كم ػػديمك
القبص»...
كمػػف خػػبلؿ ىػػذه الحكايػػات نبلحػػظ أف الػراكم تػػرؾ لمشخصػػيات سػػرد األحػػداث كالتحػػاكر مػػع
بعضيا البعض غير جاىمة بما يعرفو الراكم كانما تتساكل معو في المعرفػة كالػراكم ىنػا قػد يكػكف
شخصية مف شخصيات الحكاية.
كىذا النكع مف الرؤية (الرؤية مع) نجده بصكرة أقؿ في الحكايات الشعبية المدركسة مقارنػة
مع (الرؤية مف الخمؼ).
( -0الػراكم) ال يعمػػـ ك(الشخصػػية الحكائيػػة) تعمػػـ (ر)ل(ش ؾ)( :الرؤيػػة مػػف الخػػارج)
 « )Vision de Dehorsكالخػارج ىنػا لػيس إال السػمكؾ كمػا ىػك ممحػكظ ماديػا ،كىػك أيضػا المنظػكر
الفيزيق ػػي لمشخص ػػية كالفض ػػاء الخ ػػارجي ال ػػذم تتح ػػرؾ في ػػو»( .)1كك ػػاف االس ػػتعماؿ الفعم ػػي لي ػػذه
الطريقة لـ يظير إال في القػرف العشػريف ،حيػث إف الػراكم ال يعػرؼ مػا تعرفػو إحػدل الشخصػيات
الحكائيػػة ،كال ػراكم ىنػػا يعتمػػد كثي ػ انر عمػػى الكصػػؼ الخػػارجي ،أم كصػػؼ الحركػػة كاألص ػكات كال
يعػرؼ إطبلقػا مػا يػدكر بخمػد األبطػاؿ ،كانمػا ينتيػي إليػو العمػـ بمػا جػرل عػف طريػؽ الشػاىد .كىنػػا
يحتػػاج ال ػراكم إلػػى تبريػػر كبلمػػو بمػػا يقدمػػو مػػف أدلػػة كشػػيكد ،حتػػى تكتسػػب الحكايػػة نكع ػان مػػف
المصداقية.

 -1سعيد يقطين ،تحليل الخطاب الركائي (الزمن-السرد -التبئير) ،ص.290
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كيرل تكدكركؼ « أف جيؿ الراكم شػبو التػاـ ىنػا ،لػيس إال أمػ انر اتفاقيػان ،كاال فػإف حكيػان مػف
ىذا النكع ال يمكف فيمو»( .)2كال نجد ليػذه النػكع مػف الرؤيػة فػي الحكايػات المدركسػة أثػر كاضػح
إال مػػا كػػاف عرضػان ،ألف السػػرد الشػػعبي يسػػيطر عميػػو الػراكم الػػداخمي مػػف جيػػة كالحكػكاتي القائػػؿ
مف جية أخرل.
كلكػػف رغػػـ ىػػذه االختبلفػػات فػػي زكايػػا رؤيػػة الػراكم ،إال أنيػػا تسػػاىـ مسػػاىمة كبيػرة فػػي فيػػـ
الركاية أك الحكاية ،كتعمؿ عمى تأطيرىا لتزيد بناءىا إحكامان كترابطان.
فم ػػف خ ػػبلؿ تتبع ػػي لس ػػير األح ػػداث ف ػػي الحكاي ػػات ال ػػثبلث المدركس ػػة (عم ػػؿ الخي ػػر ينف ػػع
ص ػػاحبك ،العج ػػكز كالح ػػاكـ الظ ػػالـ ،س ػػيدم س ػػماؾ ب ػػف س ػػماؾ) ،كك ػػذا د ارس ػػتي الس ػػابقة لؤلش ػػكاؿ
السردية تكصمت إلػى أف الزاكيػة الغالبػة عمػى ىػذه الحكايػات ىػي زاكيػة الرؤيػة مػف الخمػؼ ،كذلػؾ
راجع إلى االستخداـ المكثؼ لضمير الغائب ،حيث نجده بشكؿ كاضح داخػؿ مجريػات السػرد فػي
الحكايػػات الشػػعبية ككمثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ نقػػؼ عنػػد حكايػػة (عمػػؿ الخيػػر ينفػػع صػػاحبك) فػػي القػػكؿ
اآلتػي ...« :راح يمشػػي فػػي البمػػداف حتػػى أكصػػؿ الكاحػػد لػػببلد ككػراء دار ،» ...ككػػذا فػػي « :كاال
فػػي حالػػة مميحػػة مػػع بيػكا كعيػػالك» ،أك فػػي حكايػػة (العجػػكز كالحػػاكـ الظػػالـ) حيػػث يقػػكؿ الػراكم:
« قالػت كاش أنػػدير لمػػف نشػػكي ،» ..ككػػذا فػػي قكلػو «:قاليػػا راه عنػػدم قصػػر أخػػر أسػػكني معايػػا
فيػػو .» ...كفػػي حكايػػة "سػػماؾ بػػف سػػماؾ" نجػػده فػػي قكلػػو ( :كتقػػكؿ ل ارعػػي الخيػػؿ سػػايس الخيػػؿ
سايس سماؾ بف سماؾ قاعد كاال راقد )...ككذا قكلو ( :قالك كاف غناؾ ا﵀ نغنيؾ.) ...

 -2حميد لحميداني ،بنية النص السردم (من منظور النقد األدبي) ،ص . 48
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عاش ارن -بنػاء الشخػكص في الحكايػػات الشعبية:
إف كثي ار مف النقاد العرب المعاصريف يخمطكف بيف "الشخص" ك"الشخصية" كلذلؾ تراىـ
يقكلكف األشخاص طك نار كالشخصيات طك انر آخر ،كأف أحدىما مرادؼ لآلخر ،في حيف أف
الشخصية لدل "عبد الممؾ مرتاض"« كائف حركي ينيض في العمؿ السردم بكظيفة الشخص
دكف أف يككنو ،كحينئذ تجمع"الشخصية" جمعا قياسيا عمى الشخصيات) ال عمى (شخكص)
الذم ىك جمع شخص ،كيختمؼ الشخص عف الشخصية بأنو اإلنساف ،ال صكرتو التي تمثميا
الشخصية في األعماؿ السردية »(.)1
أما "عبد الحميد بكرايك" فيرل أف« الشخكص ىي كحدات الخطاب»( ،)2بمعنى أف
الشخكص لديو تككف عمى شكؿ كحدات مثميا مثؿ الزماف كالمكاف .كىي التي يتككف منيا
الخطاب السردم «،كتككف ىذه الشخكص ذات عمؽ داخمي تحمؿ مبلمح محددة جادة تعيش
حياة عادية تخضع لضركرة الحياة المادية ،فتعاني مف مصاعب الحياة اليكمية كترزخ تحت
كاىؿ الفقر ،كما تصدر عف ىذه الشخكص تصرفات كردكد أفعاؿ عف خمفية نفسية كبكاعث
طبيعية ،تعمؿ الركاية الشعبية عمى تضخيـ صكرتيا ،كابراز قسماتيا بشكؿ بالغ كلكنيا تظؿ
ذات جذكر كاقعية مشدكدة إلى أعماؽ النفس البشرية»(.)3

 -1عبد الملك مرتاض ،تحليل الخطاب السردم (معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لركاية زقاؽ المدؽ) ،ديواف المطبوعات الجامعية الجزائر ،ط،4
 ،1995ص.125
 -2عبد الحميد بورايو ،القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،ص.140
 -3المرجع نفسو ،ص.90
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كيمكف تفحص ىذه الشخكص في الحكايات الشعبية مف خبلؿ أسمكبيف أساسييف ،ىما
أسمكب األنسنة كأسمكب التشييء.
أ) أسمكب األنسنة « :ىك أسمكب أدبي يعمؿ عمى تنشيط مخيمة القاص ،كما يعمؿ عمى
تكسيع آفاؽ القارئ عمى التكقع كالتصكر كاإلدراؾ.
فاألنسنة مف منظكر "سناء شعالف" مرت عبر تاريخ تكظيفيا في األدب اإلنساني بتنكع
غاياتيا كأسبابيا كتطكيعيا أدكات كفؽ الرؤية الفنية كاإلنسانية كالفكرية.
كتظير مبلمح أنسنة الشخصيات حينما تعمد إلى بث الركح في ما ىك مادم جامد،
كتجسيده في مشاىد حية نابضة بالحياة ،لكي نمقى أنفسنا أماـ جمادات تتحرؾ ،كتحس،
كتنفعؿ ،تتألـ كتفرح ،تكره كتحب»( ،)1كمف أمثمة أسمكب األنسنة في الحكايات نجد:
 -0في حكاية (إزار) في القكؿ اآلتي «:كىكما يمشكا في الطريؽ ألقاك السبع قاليـ
خيطكني كزيطكني كاال ناكمكـ» ككذا في القكؿ «:ككي لحقيـ السبع ألقاك صمة قاتميا الطفمة
تحمي تحمي يا صمة أما كأبي راه السبع باش ياكمنا» ...
 -2في حكاية (النجة بنت السمطاف) يقكؿ الراكم « كتحكؿ ىذاؾ الممزـ لغكؿ».
 -3في حكاية (حجرة صبرني) حيث يقكؿ «...كنسات نكارة لقاتميا كقالتميا :ىاني كيف
أنسيتيني كاف كميتيني نقتمؾ ،كاف خميتيني نكشفؾ ،أكبلتيا كقاتميا :أقتميني».

 -1عبد المالك أشهبوف ،النزعة اإلحيائية في قصص سناء شعالف ،عودة الند ،مجلة ثقافية شهرية ،المغرب ،العدد  25حزيراف ،يونيو .2008
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 -4في حكاية "داللة" حيث يقكؿ «:قالتميا :يا بطمة أما كأبي أكطام أكطام قدر ما
نجبا.» ...
ب)أسمكب التشييء :ىك أسمكب معاكس لؤلنسنة يعمد إلى تجميد األشخاص أك

الشخصيات كاعطائيا صفة الجماد الساكف أك الحيكانات غير الناطقة ،الذم يتجمى في نزع

المبلمح اإلنسانية مف الشخصية بحيث ال يصبح ليا أم دكر في الحكاية مثميا مثؿ الحجر
كالشجر كغيرىا مف األشياء الجامدة كالحيكانات أم غير عاقمة.
كمف أمثمة ذلؾ تحكؿ الفتاة في حكاية (طرينحة) إلى حمامة ،فنجد ىذا في المقطع
« أدجي الطفمة ألمي كالت حمامة كتحط فكؽ النخمة» ،كنبلحظ مف خبلؿ قراءتنا لمحكايات
الشعبية الكاردة في القسـ األكؿ مف ىذا البحث قمة كجكد الشخصيات المشيأة ،كذلؾ يعكد إلى
أف جؿ الحكايات تعتمد عمى الحركة ،كاالنفعاؿ مف خبلؿ األدكار التي تؤدييا شخصياتيا كالتي
تتميز بالتنقؿ كعدـ الثبات.
ج)

سمات الشخصيات الحكائية :عادة ما تشترؾ الحكايات الشعبية في رسـ معالـ

الشخصيات ،كما تشترؾ في الحبكات كالسرد كغيرىا مف العناصر الرئيسة لمحكايات
الشعبية ،كالتي ال يمكف ابتداعي ا مف جديد ،ألنيا قد تأصمت في الذاكر الشعبية بكجو
معركؼ كبصفات معركفة؛ فاألشخاص) «(Les personnagesفي الحكاية الشعبية يككنكف مف
اإلنساف أك الحيكاف أك الجمادات التي يخمع عمييا السرد مجمكعة مف الصفات البشرية أك
الحيكانية ،التي تؤىميا لتحتؿ مكاف شخصية حية .كما أف فعالية الشخصيات أك األشخاص
في الحكايات الشعبية ترتبط بمكقعيا في البناء العاـ لمحكاية .فكمما كاف لشخصية ما مكاف

رئيسي في الحدث ) ،(L’événementكمما زادت درجة قيمتيا كفعاليتيا في السرد» (.) 1
كالشخصيات تنقسـ عادة إلى أشخاص رئيسييف كأشخاص ثانكييف «،كالشخصية الرئيسية
 -1محمد أديوف ،الثقافة الشعبية المغربية ،ص.22
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أكالمحكرية ،ىي التي يتأسس الحدث حكليا ،داخؿ الحكاية ،كتتقاطع مع تمؾ الشخصية
المحكرية ،مجمكعة الشخصيات األخرل .كبحسب اقتراب أحداىا مف الشخصية المحكرية

( )1كلكننا لـ نعتمد ىذا التقسيـ الثنائي ،ألننا نراه تقسيمان ضمنيان يمكف

تككف أىميتيا في البناء الحكائي لمحدث» .

ألم قارئ أف يميزه دكف أم عناء ،كيمكف أف نميز الشخصيات الحكائية بما

يمي :

()2
)0الشخصية الحكائية ذات المالمح العامة  :كىي الشخصيات التي تككف مفصمة سمفان

بمقاييس معمكمة مف قبؿ ،فالسمطاف مثبلن يتأرجح بيف (الظمـ كالعدؿ) أك (الفطنة كالغباء) أك

(الجيؿ كا لعمـ) كحاشيتو مطيعة لو كمنفذة ألكامره في كؿ الحاالت ،أما البسطاء كالفقراء مف
الناس فيعيشكف في ضنؾ كبير إلى أف تغير الصدفة حياتيـ إلى األحسف بامتبلؾ الماؿ أك
بالتقرب مف السمطاف.
ككذلؾ األمر مع شخكص الحيكانات التي تكظفيـ الحكايات الشعبية كالثعباف (الحنش)
الق كم المخيؼ الذكي الساـ ،كاألسد (السبع) القكم كالغبي كالصادؽ في نفس الكقت ،كىك
الذم يساعد المقيكريف كالضعفاء كالمحتاجيف دكف مقابؿ.
)0الشخصية الحكائية الجاىػػػزة :كىي الشخصيات التي ال تنمك كتتطكر مع نمك السرد

بل كما كرد في حكاية (داداف) كال يتحكؿ إلى كريـ ميما تباعد السرد،
فالبخيؿ يبقى بخي ن
ك"حجا" شخصية مرحة مضحكة يمكف تكظيفيا في أم حكاية أك في مرحمة مف مراحؿ السرد

فتككف جاىزة ألداء الميمة دكف كصؼ ليا أك تقديـ لطابعيا.
كاألمر كذلؾ مع شخصية "الييكدم" الخائف المخادع الغادر الغيكر المداىف كالمتحذلؽ
لمسمطاف الطماع .كؿ ىذه الصفات جاىزة لتركب شخصية الييكدم في الحكايات
الشعبية ،ألف المخياؿ الشعبي العربي عمكمان ال يقبؿ ىذه الشخصية إال في الدكر السمبي.
 -1المرجع نفسو ،ص.22
 -2ينظر :فوزات رزؽ ،في قديم الزماف ،دراسة في بنية الحكاية الشعبية ،ص.35-20
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)0الشخصية الحكائية النكػػػرة :كىي الشخصيات التي ال تحمؿ اسمان داالن عمييا كاف

أطرت باسـ عمـ فيك ال يعدك أف يككف صفة ليا كليس اسمان كامبلن ،فمثبلن "قطيش" ليس

اسمان لمشخصية الكاردة في الحكاية ،إنما ىك صفة عارضة أخذت ما يعرؼ في العرؼ

الشعبي "بالمعايرة" كىي صفة (ثابتة أك عارضة) ،ألنو كجدت بو قطكشة كىي الشعر الطكيؿ
الذم يعمك الجبية.

ككذلؾ األمر بالنسبة لشخصية "السمطاف" ،فيي لقب سمطكم كليست اسمان كامبلن يعرؼ
بو صاحبو في الحكايات الشعبية .ككذلؾ "ابف السمطاف كابنة السمطاف  "..كغيرىا مف
األسماء السمطكية المرتبطة بالسمطاف.
ككذلؾ األمر بالنسبة لشخصيات القرابة مثؿ "أخكاؿ قطيش" " أبييا" كغيرىا ،فيي ال تدؿ
عمى الشخصية باسميا ،بؿ بنسبتيا إلى البطؿ أك شخصية أخرل ،كاألمرنفسو مع األسماء
الدالة عمى الميف مثؿ شخصية "الطياف" أك التاجر أك األسماء ذات اإلطار االجتماعي «
كاحد الراجؿ فقير ،أكالد الراجؿ الفقير ،كاحد الراجؿ غني» ...
كلك استعرضنا افتتاحيات الحكايات لكجدنا التنكير صفة غالبة عمى شخصػياتيا كذلػؾ مػف
أجػػؿ التعمػػيـ الػػذم يفيػػد فػػي عػػدـ تخصػػيص شػػخص بعينػػو ،كػػي يحمػػؿ كزر الشخصػػية ،كمػػا أنػػو
يمكػػف ألم سػػامع لمحكايػػة أف يتخيػػؿ نفسػػو ىػػك المقصػػكد .كىػػذا مػػا يشػػد انتبػػاه المتمقػػيف لمحكايػػات
الشعبية كخاصة الصغار ،الذيف يبحثكف دكمان عػف اإلثػارة كالغ اربػة .كمػا أنػو يمكػف إشػراؾ المتمقػي
بيذا التنكير.
)4الشخصية الحكائية المتحكلة في بعض األحياف :كىي الشخصيات التي تتح ػػكؿ تبعػ ػان

لقضاء حاجة أك لتسريع السرد أك لتغي ػػير مج ػػرل األحداث أك لتغي ػػير طبائع الشخصي ػػات،
كفييا « يتـ تكظيؼ أشخاص) (Des personnagesخارقيف لمعادة ) (éxtraordinairesقد يككنكف مف
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بني آدـ أك جنس الحيكانات أك الجمادات التي تنسب ليا خكاص الحيكاف أك اإلنساف ،كالفاعمية

كالقصدية كالذكاء كالحيمة ،كغيرىا مف الفاعميات المرتبطة بالشخصيات في الحكاية»( )1كى ػػذه
السمة ىي الطابع الميـ في الشخصيات الحكائية الشعبية ،بؿ ىي السمة المميػ ػزة
لمشخصيات في الحكاي ػػات الشعبية ،لذا نج ػػدىا كث انر في الحكاي ػػات الشعبية كاألمثم ػػة ال

تحصى كال تع ػػد.

)0الشخصية الحكائية ذات البعػد األحادم :كىي الشخصيات التي ال تظير خبلؿ السرد

إال بكجو كاحد ،مثؿ شخصية السمطاف التي ال تظير إال لمسمطة كالحكـ كالقضاء بيف الناس،
أما "الشيخ" فيك الحكيـ الذم تأخذ منو المشكرة كالنصح ،ك"العجكز" فيي الستكت الشريرة
المحتالة التي تخدع الجميع ،ك"التاجر" المكسكـ بالغنى ك"الشاب" المكسكمة باألناقة كالقكة
كالشابة التي تككف دائمان مكسكمة بالجماؿ الباىر الفتاف الذم ال يقاكـ.
)6الشخصية الحكائية البسيطة التركيب الفني :كىي الشخصية المثيرة لمجدؿ كال تعقيد
يعترييا كىي مستمدة مف خياؿ الراكم الذم يكسبيا صفات نمطية ،فتتحكؿ إلى أشكؿ نمطية
متكررة بقكة كبكتيرة عالية في الحكايات الشعبية.
)1الشخصية الحكائية المغمقة مف الداخؿ :كىي الشخصيات التي ال يظير منيا إال
المبلمح الخارجية ،كذلؾ مف خبلؿ كصؼ األجساد الخارجية ،كخاصة إذا كاف ىناؾ عاىة
خمقية كالعمى كالعكر كالعرج .كقد تحؿ المينة مكاف العاىة ،فتككف الشخصية (:حداد،
نجار ،اسكافي ...الخ).
كنجػػد أف العبلقػػات بػػيف الشخصػػيات تنبنػػي عمػػى الص ػراع القػػائـ بينيػػا ،كقػػد اىػػتـ « كريمػػاص
بد ارسػػة العبلقػػات بػػيف األشػػخاص فػػي السػػرد ،فألفاىػػا متسػػمة بالص ػراع .كقػػد اختػػزؿ ىػػذه العبلقػػات فػػي

 -1محمد أديوف ،الثقافة الشعبية المغربية ،ص.16
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خطاطتػػو المش ػػيكرة الت ػػي ح ػػدد فييػػا أنػ ػكاع العكام ػػؿ ف ػػي الس ػػرد ،كيػػدعى نم ػػكذج كريم ػػاص ف ػػي التحمي ػػؿ
النمكذج العاممي ) ،(Le modèle actancielليذا السبب بالضبط .كفيما يأتي خطاطة التحميؿ العاممي:
المرسؿ

الذات

المساعد

المكضكع

المتمقي
المعاكس

يعتبػػر تػػرؾ العكامػػؿ ( )Les actantsداخػػؿ الحكايػػة خاضػػعان لمفيػػكـ الرغبػػة ( )Le désirكمنطقيػػا
( ،)Sa logiqueكالرغبة ىنا بمفيكميا النفسي تعني اإلحساس بضػركرة التممػؾ لشػيء مػادم أك معنػكم،
فالعامػػؿ الػػذات البطػػؿ( )Le hérosيبػػدم رغبتػػو اتجػػاه العامػػؿ المكضػػكع ( )Objetكىػػك المرغػػكب فيػػو،
كيقػؼ فػػي طريػػؽ تحقيػؽ ىػػذه الرغبػػة عػدد مػػف العكائػػؽ كالعراقيػؿ كىػػي المعػػارض ( ،)Opposantكيتػػدخؿ
بعض األشخاص أك القدرات الخارقة أك الصدؼ أك الجف كالسحرة لمسػاعدة الػذات عمػى تحقيػؽ رغبتيػا
»( .)1كعمى ىذا األسػاس يمكػف تتبػع خطاطػة كريمػاص فػي أم حكايػة كتحديػد مسػار الشخصػيات
كالصػراع القػػائـ بينيػػا عمػػى أسػػاس الرغبػػة التػػي تسػػعى إلييػػا الشخصػػية ،كالمعيقػػات التػػي تكاجييػػا
لتحقيؽ ىذه المرغبة
فخطاطة كريماص إذف صالحة لتأكيؿ مضمكف العبلقات بػيف الشخصػيات « ال فػي حيػز السػػرد
كانمػػا فػػي سػػائر حق ػػكؿ الفعالي ػػات اإلنسػػانية ،كلػػذلؾ فيػػي ال تخػػص المجػػاؿ السػػردم بصفػ ػػات دقيقػػة مػػف
جية كال تخصص المجاؿ السردم في الحكايات الشعبية مف جية أخرل»(.)2

د) 

أنماط الشخصيات الحكائية:

 -1محمد أديوف ،الثقافة الشعبية المغربية ،ص.24
 -2المرجع نفسو ،ص.24
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نجد أنماطان عديدة في الحكايات الشعبية ،كلكف ىذه األنماط تتعايش داخؿ المحتكل
السردم لمحكي فتتضافر كتتػػآزر فيما بينيا فتبدكا ككأنيا مجتمع متجانس مف الشخصيات
كالشخكص االجتماعية الحقيقية التي تسعى إلى تحقيؽ ىدؼ معيف كىك إقناع المتمقي
بمكضكعية األحداث كبحقيقية األحداث « ،لذا ال نشعر بالفركؽ الكبير بينيا ،فالسمطاف يتحاكر
مع الفقير كمع النممة أك الثعباف أك الطائر أك غيرىا مف المؤنسنات دكف أف يختؿ منطؽ
األشياء لدل بقية الشخصيات ،كىذا االنسجاـ العجيب بيف شخصيات الحكي ال نجده إال في
الحكايات الشعبية كاألساطير فقط .ذلؾ أف منطقيا ىك المنطؽ كالبلمنطؽ معان ،كيرأل "فيميب
ىامكف" ( )Philippe Hamonأف الشخصية في الحكي ىي تركيب جديد يقكـ بو المتمقي أكثر مما
ىي تركيب يقكـ بو الحكي»(.)1


الشخصيات الكاقعية:

كىػػي أىػػـ الشخصػػيات فػػي الحكايػػات الشػػعبية ،كىػػي الغالبػػة كالمتحكمػػة بإطارىػػا السػػمطكم
(السمطاف كابف السمطاف كابنة السمطاف كالحػاكـ كالػدبايرم كالػكلي الصػالح )...أك بإطارىػا المينػي
(ت ػػاجر ،ارع ػػي ،ص ػػياد ،حط ػػاب  )...أك ف ػػي إطارى ػػا االجتم ػػاعي ( غن ػػي ،فقي ػػر ،يت ػػيـ ،الخ ػػادـ
"لكصيؼ كلكصيفة" ،الستكت ،العجكز ،الشيخ ،طالب.)...


الشخصيات المؤنسنة:

كالمقصػػكد ىػػك إسػػناد األفعػػاؿ كاألقػكاؿ كالصػػفات اإلنسػػانية إلػػى ( الحيكانػػات أك النباتػػات أك
الجمػػادات) عمػػى سػػبيؿ المكعظػػة كالعب ػرة ،كىػػك أسػػمكب قػػديـ قػػدـ السػػرد األسػػطكرم ،كتعػػد ىػػذه
الشخصػػيات مػػف أىػػـ خصػػائص الحكػػي الخ ارفػػي فػػي الحكايػػات الشػػعبية ،بقػػكة عػػف بػػاقي أشػػكاؿ
السرد كنجد منيا الكثير في الشكؿ الحيػكاني كاألرنػب كالقطػة كالسػبع كالثعبػاف(الحنش) ...كغيرىػا
( )1محمد عزاـ ،شعرية الخطاب السردم –دراسة ،-منشورات اتحاد الكتاب العرب ،2005 ،ص.11
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كقميؿ جدان في الفرعيف اآلخػريف (النباتػات كالجمػادات) ،فنجػد مػثبلن "الصػرة" التػي تػتكمـ فػي حكايػة
(كديعػػة غػػدايت خكتيػػا السػػبيعة) « لكصػػيؼ :أىبطػػي يػػا كديعػػة خمػػي الالؾ تركػػب (الالىػػا ىػػي
الخادـ) ،ردت عميو ىاذيؾ الصرة انتاع كديعة :كاش راؾ تقكؿ يا حمكؼ بف حمكؼ؟».


الشخصيات الحيكانية:

كىي شخصيات الحيكانات الصامتة في الحكايات الشػعبية ،كالتػي تػؤدم دكر الحيػكاف سػكاء
الطبيع ػػي كقطع ػػاف األغن ػػاـ كالماش ػػية أك اإلب ػػؿ كحص ػػاف اب ػػف الس ػػمطاف كالكمب ػػة كالكم ػػب كالك ػػبش
كالعقػػرب كالح ػكار كالبك ػرات كلغزيػػؿ ...كغيرىػػا .أك الحيكانػػات المتحكلػػة عػػف إنسػػاف سػػابؽ س ػكاء
بعممية التحكؿ السحرم كما في حكايػة (سػيدم سػماؾ بػف سػماؾ) « اذبحيػا ككػي سػاؿ منيػا الػدـ
عػػاد ركح حمامػػة » كفػػي حكايػػة (بقػػرة ليتػػامى) أيػػف يتحػػكؿ األخ إلػػى (غزيػػؿ) كيحػػرؾ األحػػداث
دكف أف يػػتمفظ أك يقػػكـ بشػػيء غيػػر السػػرح م ػع الغ ػزالف فػػي البريػػة ،أك عػػف طريػػؽ التحػػكؿ الػػذاتي
كمػػا فػػي حكايػػة (عمػػـ الجنػػكف) أيػػف نػػرل سمسػػمة مػػف التحػكالت الذاتيػػة التػػي تبػػيف الصػراع التقػػابمي
بػػيف الظػػالـ كالمظمػػكـ فػػي المقطػػع التػػالي « :كعػػاد الطفػػؿ طيػػر كطػػار فػػي السػػماء كلييػػكدم ثػػاني
عػػاد طيػػر كطػػار فػػي عقػػابكا .كتعػػافركا مػػع بعضػػاىـ كامبعػػدىا ىػػك عػػاد فػػي قصػػر السػػمطاف كىػػك
تح ػػكؿ خ ػػاتـ كط ػػاح ف ػػي دارك إم ػػبل ليي ػػكدم راح لمس ػػمطاف كق ػػالكا :راه خ ػػاتمي ط ػػاح ف ػػي قص ػػرؾ
أعطييكلي ،كالخاتـ ىازاتك بنت السمطاف الصغيرة كقعدت تمعب بيو في جنينػة القصػر قاليػا ابييػا
ىاتي ػػو ق ػػاتمك مانم ػػدكش كك ػػي كث ػػر عميي ػػا تغش ػػت كالحتػ ػكا ف ػػي الزق ػػاؽ تح ػػكؿ الخ ػػاتـ حب ػػة رمان ػػة
كتفتحت ككؿ حبيبػة طػارت فػي جييػة ،إمػاال تحػكؿ الييػكدم فػركج كقعػد يمقػط فييػا ككػي عػاد فػي
الحبيبة التالية تحكؿ خدمي (مكس) كذبحكا لمرقبة كراح الطفؿ ألىمكا كعاش معاىـ الباس».
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الشخصيات الميتافيزيقية:

كىػي شخصػػيات غيػر مرئيػػة تػػدرؾ بكسػاطة الخيػػاؿ كميزتيػا الخاصػػة ىػػي أنيػا تضػػفي عمػػى
الحكايػػات الشػػعبية ركنق ػان ممي ػ انز كطابع ػان غريب ػان كج ػكان خارق ػان ،يزيػػد مػػف متعػػة التمقػػي خاصػػة عنػػد
الصػػغار .كىػػذه الشخصػػيات ىػػي شخصػػيات غيػػر كاقعيػػة أك لنقػػؿ غيػػر طبيعيػػة ،أم غيػػر ظػػاىرة
لمعيػػاف فػػي الكاقػػع كال يمكػػف بػػأم حػػاؿ مػػف األحػكاؿ أف نقػػكؿ بأنيػػا غيػػر حقيقيػػة .ىػػذه الشخصػػيات
نج ػػدىا ف ػػي الحكاي ػػات الش ػػعبية الت ػػي تتع ػػدد أش ػػكاليا ،فت ػػارة نج ػػدىا بش ػػكؿ الغ ػػيبلف أك الم ػػردة أك
العفاريت مف الجف أك الشؽ أك النصػؼ (نصػيص بنػادـ) أك غيرىػا مػف الشخصػيات المبدعػة فػي
الحكػ ػػي الشػ ػػعبي .كمػ ػػا أف ىػ ػػذه الشخصػ ػػيات ليػ ػػا مي ػ ػزات كخصػ ػػائص متفػ ػػردة تميزىػ ػػا عػ ػػف بقيػ ػػة
الشخصيات الحكائية؛ فيي عادة ما تككف فائقة القكة كالذكاء كعظيمة الجثة كشرىة كآكمػة لمبشػر،
كتكػػكف ليػػا سػػبعة رؤكس أك رأس بعػػيف كاحػػدة ،كعمكمػان تكػػكف ليػػا صػػفة خارقػػة الىػػي حيكانيػػة كال
إنسانية كمػا أنيػا صػعبة القتػؿ ،ألنيػا تعػكد إلػى الحيػاة بعػد كػؿ قتمػة إال إذا زىقػت ركحيػا البعيػدة
عنيا ك التي تككف في ركح حمامة أك طػائر بعيػد عػف مكػاف تكاجيػا ،كال يمكػف القضػاء عمييػا إال
إذا قضي عمى الطائر أك الحيكاف الذم يحمؿ ركحيا ،أك بمعنى أصح يحمي أركاحيا.
كم ػػف الب ارع ػػة الس ػػردية أف المخي ػػاؿ الش ػػعبي أبق ػػى عم ػػى خضػ ػكع ى ػػذه الشخص ػػيات لمس ػػمطة
الدينيػػة كذلػػؾ بتكقيػػؼ أذاىػػا بعػػد التكسػػؿ بجػػاه األنبيػػاء كذلػػؾ فػػي محاكلػػة فنيػػة إلضػػفاء االمتػػداد
التاريخي كالػكاقعي إلػى ىػذه الشخصػيات كمحاكلػة اإلقنػاع بحقيقتيػا ككاقعيتيػا كمػا نممػس ذلػؾ فػي
حكايػػة (عشػػبة خضػػار) « لككػػاف مػػادخمتينيش لسػػيدنا عيسػػى كمكسػػى لككػػاف درت دمػػؾ جقمػػة
كلحمؾ لقمة كعظامؾ بيف دركسي يطرطقك».
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المبحـث الثـانً  :ــــــــــــ

الفضـاء الزمانً فً الحكـاٌــة الشعبٌــة

ـــــــــــــــ

 -0مفيػػكـ الزمػػف:
لقػػد حظػػي مفيػػكـ الػػزمف منػػذ القػػديـ باىتمػػاـ الفبلسػػفة كالعممػػاء كاألدبػػاء ،كذلػػؾ لمػػا يتضػػمنو
مف ثنائيات متعمقة بالككف كالحياة كاإلنساف ،المدة مف الكقت المستمر مف الماضي إلى الحاضػر
فالمسػػتقبؿ ،فديمكمػػة الػػزمف كاسػػتم ارريتو ىػػي أحػػد انشػػغاالت البػػاحثيف منػػذ القػػديـ كىػػك يأخػػذ أبعػػادان
كيشكؿ حضك انر في حياة اإلنساف كالككف.
أ -لغػػػة :ف ٟلساف العرب البف منظكر« الزماف اسـ لقميؿ مف الكقت أك كثير ...كالزماف
زماف الرطب كالفاكية كزماف الحر كالبرد ،كيككف الزمف شيريف إلى ستة أشير ،كالزمف يقع عمى
الفصؿ مف فصكؿ السنة ك عمى مدة كالية الرجؿ كما أشبيو كأزمف الشيء :طاؿ عميو الزماف
كأزمف بالمكاف أقاـ بو زمانان »(. )1
فػػالمككث كالبقػػاء كاإلقامػػة كالديمكمػػة كالعيػػد ...كغيرىػػا مػػف أبسػػط الػػدالالت الزمنيػػة ،كىػػي
تميػػؿ إلػػى معنػػى الت ارخػػي كاالسػػتمرار «.فكػػأف حركػػة الحيػػاة تتباطػػأ دكرتيػػا لتصػػدؽ عمييػػا داللػػة
الػػزمف ،التػػي تحػػكؿ العػػدـ إلػػى كجػػكد حينػػي أك زمػػف تسػػجيؿ لقطػػة مػػف الحيػػاة فػػي حركتيػػا الدائمػػة
السرمدية»( .)2كمف يمعف النظر في المفيكـ المغكم لمزمف ،يجػده مرتبطػان دكمػان بالحػدث «،فػالزمف
في الحقؿ الداللي الذم تحتفظ بو المغة العربية إلى اليكـ ىك زمف مندمج في الحػدث ،بمعنػى أنػو

 -1ابن منظور ،لساف العرب (زمن) ،ج.4
 -2عبد الملك مرتاض ،في نظرية الركاية ،مجلة عالم المعرفة ،العدد ،240المجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاألدب ،الكويت ،ص.200
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يتحػػدد بكقػػائع حيػػاة اإلنسػػاف كظػكاىر الطبيعػػة كحكادثيػػا كلػػيس العكػػس ،إنػػو نسػػبي حسػػي ،يتػػداخؿ
مع الحدث مثمو مثؿ المكاف الذم يتداخؿ مع المتمكف فيو»(.)1
يص ً
تيف:
كالزماف بمفيكمو الشاسع يتميز
ٌ
بخص ى


إنػػو تمثيػػؿ لم ارحػػؿ الحيػػاة ،مػػف الطفكلػػة إلػػى الشػػيخكخة ،فيػػك إذف القيػػاس الػػداؿ عمػػى

البقاء ،كىك الخط الممثؿ الستم اررية الحياة ك الداؿ عمى البداية كالنياية.


الزمػػاف بكصػػفو تجربػػة يتميػػز فػػي جكىػػػره بػػالتكاتر ك التك ػرار ،فيػػك ينطػػكم عمػػى دكرات

متعاقبة لؤلحداث ،ك لمميبلد كالمػكت ،كلمنمػك كاالنحػبلؿ ،بحيػث تعكػس دكرات الشػمس كالقمػر
كالفصػػكؿ فالزمػػاف إذف ىػػك حالػػة التعاقػػب األبػػدم فػػي الكػػكف كمػػو ،كمػػف ىنػػا تنشػػأ فكػرة التػػاريخ
مر الزمف.
كالتأريخ لؤلحداث كالكقائع المتعاقبة عمى ٌ
ب -اصطػالحػػػػان :لقػػد ش ػ ٌكؿ مفيػػكـ الػػزمف صػػعكبة لػػدل الباحػػث فػػي أم حقػػؿ مػػف الحقػػكؿ
العممية أك الفمسفية أك األدبية .كسيظؿ مفيػكـ الػزمف دائمػان مميػ انز بالميكعػة كاالنسػيابية ،فػبل يمكػف
تحديػػده كالكشػػؼ عػػف ماىيتػػو باعتبػػاره الحقيقػػة المجػػردة الت ػي ال نػػدركيا فػػي ىػػذا الكػػكف بصػػكرة
صريحة .كقد أثقؿ ىذا المفيكـ عقكؿ السػابقيف مػف فبلسػفة كعممػاء كمفكػريف فػي جميػع الميػاديف،
كقد تاىكا أيما و
تيو في تحديده .كيتجمى ذلػؾ فػي قػكؿ" :القػديس أغكسػطينكس" عػف ماىيػة الػزمف
بقكلػػو « :فمػػا ىػػك الكقػػت إذان؟ إف لػػـ يسػػألني أحػػد عنػػو أعرفػػو ،أمػػا أف أشػػرحو فػػبل أسػػتطيع »(.)2
فمػيس ىنػػاؾ مفػػر مػػف ىػذا القمػػؽ الػػذم يحدثػػو الػزمف فػػي الػػنفس كالعقػػؿ معػان ،فػػبل نػػدرم أىػػك كػػامف

 -1محمد عابد الجابرم ،بنية العقل العربي ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1986 ،5ص.189
 -1القديس أغوسطينوس ،اعترافات القديس اغوسطينوس ،تر :الخورم يوحنا الحلو ،بيركت ،دار المشرؽ ،ط ،1991 ،4ص.239
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فينػػا أـ خارجنػػا ألننػػا نشػػعر بػػو كال نسػػتطيع تحديػػده بدقػػة ،كيعبػػر ىػػذا التسػػاؤؿ عػػف قمػػؽ اإلنسػػاف
كحيرتو تجاه مفيكـ الزمف كتساؤلو عف ككف الزمف يمثؿ فينا أـ يقع خارج كياننا؟(.)2
أمػػا "سػػػي از أحمػػػد قاسػػػـ" فت ػػرل أف ال ػػزمف « حقيق ػػة مجػػردة س ػػائمة ال تظي ػػر إال م ػػف خ ػػبلؿ
مفعكليػػا عمػػى العناصػػر األخػػرل»( ،)3كمػػف خػػبلؿ انتظػػاـ المػػادة الحكائيػػة ،ضػػمف حػػدكد كاشػػارات
تاريخيػػة تفرضػػيا ضػػركرة التتػػابع المنطقػػي لؤلحػػداث ،كال يمكػػف التػػأرجح مػػع انسػػيابية الػػزمف كفػػف
ككحقيقة إال بالكقكؼ عند ثبلث مفارقات زمنية (:3)4
األكلى :الترتيب أك النظاـ ،كيحدث نتيجة االنحراؼ الزمني في الحكي (آك ما يطمؽ عميو
زمف القصة) كالنظاـ الزمني لترتيبيا في السرد (زمف الحكي).
الثانية :الديمكمة كتحدث بيف الديمكمة النسبية في القصة كديمكمة السرد (أم طكلو) أك ما
يطمؽ عميو اإليقاع السردم أم سرعة النص كبطؤه.
الثالثة :التكاتر ،كيحدث بيف طاقة التكرار في الحكي كطاقة التكرار في السرد
كما أف طبيعة الحكي نفسيا ال تسمح لمحككاتي ،أك بمعنى أصح أنػو ال يسػتطيع ،أف يػركم
عددان مف الكقائع في أف كاحد ،لذا فإف ثمة مفارقة ما بيف زمف الكقائع كزمف سردىا(.)1
كنعني بزمف الكقائع؛ أنو زمف ما تحكػي عنػو األحػداث ينفػتح باتجػاه الماضػي فيػركم أحػداثان
قديمة ،أما زمف السرد فيك زمف الحاضر أك الزمف الذم ينيض فيو السرد(.)2
 -2أحمد حمد النعيمي ،إيقاع الزمن في الركاية العربية المعاصرة ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط ، 2000 ، 1ص .16
 -3سيزا أحمد قاسم ،بناء الركاية"دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاىرة( ،د،ط) ،1984 ،ص.27
 -4ينظر :علي عواد ،من زمن التخييل إلى زمن الخطاب قراءة في ركاية جمعة القيفازم لمؤنس الرزاز ،من كتاب دراسات في الركاية العربية،
المؤسسة العربية للدراسات كالنشر كالتوزيع ،بيركت ،ط ،1998 ،1ص.46
 -1ينظر :حميد لحمداني ،بنية النص السردم من منظور النقد األدبي ،بيركت كالدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي،ط  ،1،1991ص.73
 -2ينظر :يمنى العيد ،في معرفة النص دراسات في النقد األدبي ،بيركت ،دار اآلداب ،ط ،1999 ،4ص.235
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ىنػػاؾ تقسػػيمات عػػدة لمفيػػكـ الػػزمف فػػي حقػػؿ السػػرديات ك لعميػػا تػػدكر إجمػػاالن فػػي قسػػميف
اثنيف ك ىما(:)1
 الػػزمف الػػداخمي ( :كىػػك الػػزمف النفسػػي الػػذم يشػػعر بػػو اإلنسػػاف فػػي داخمػػو ،كىػػك ال
منطقػػي كال تسمسػػمي كال يخضػػع ألم ضػػابط كلكػػف نممسػػو فػػي األثػػر الػػذم يتركػػو فػػي
المتمقي حيف السرد).
 الػػزمف الخػػارجي( :كىػػك الػػزمف الطبيعػػي كىػػك الػػذم تسػػير الحيػػاة كالكػػكف بأس ػره عمػػى
إيقاعو المتكاتر كالمستمر).
كلقد كاف الزمف كلـ يزؿ ذلؾ الكسكاس الػذم أتعػب الفبلسػفة كالمفكػريف ،إال أف مفيكمػو فػي
الحكػػػي الشػػػعبي أكثػػػر تعقيػػػدان كتشابكػػػػان ،ألف البعػػديف النفسػػػي كالطبيعػػػي لمػػزمف يتػػداخبلف مػػع
اء
البعػديف فكؽ الطبيعي كاإلبػداعي فتػزداد متاىػات دركب الزمػػف فػي الحكػي الشػعبي تشػعبان كالتػك ن
عػػف الكاقػػع ،كاذا كػػاف تعقيػػد الػػزمف فػػي الحيػػاة ىػػك المسػػاحة المسػػطحة فإنػػو فػػي الحكػػي الشػػعبي
بمثابػة الفضػػاء الثبلثػي األبعػػاد كالػذم يعػػج بػالزكابع كاألعاصػػير المتعػددة االتجاىػػات ،كعميػو فإنػػو
إذا تػػاه الفبلسػػفة فػػي تحديػػد الػػزمف فػػي الحيػػاة ،فػػإف النقػػاد األدبيػػيف قػػد تبلشػػت قػػدراتيـ كتصػػادمت
مسػـ.
المطى ى
قكانينيـ في سديـ الفضاء الزمني السردم ي
كيمكننا القكؿ إذف مف خبلؿ ىذه التعاريؼ أف الزمف ماث هؿ فينا بحركتو البلمرئية حيف
يككف ماضيان أك حاض انر أك مستقببلن أك جميعيا في نفس الكقت .كىي أزمنة يعيشيا المتمقي
كالشخصية معان ،كيبقى تعريؼ الزمف نسبيان ال يصؿ حد الكماؿ أبدان ،كذلؾ ألنو سر مف أسرار
َ ٌ َ
َ َ َّ
َ َ
الخالؽ في الككف كال أدؿ عمى ذلؾ مف قكلو تعالى ﴿ :ؤ ْو مال ِري َم َّس َعل ٰى ق ْسٍَ ٍت َو ِه َي خ ِاو ٍَت َعل ٰى
َ
َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ
ٰ
ُ ُ َ َ َ َ َّ
اى ل ِبث ُذ ًَ ْى ًما ؤ ْو
اى ؤو ٰى ًُ ْح ِيي َه ِر ِه الله بعد مى ِِها ۖ فإماجه الله ِمائت ع ٍام ثم بعثه ۖ قاى لم ل ِبثذ ۖ ق
وػها ق
عس ِ
 -1ينظر :ىانز ميرىوؼ ،الزمن في األدب ،تر :أسعد رزكؽ كمراجعة العوضي الوكيل ،مؤسسة فرانكلين للطباعة كالنشر ،القاىرة ،نيويورؾ،
 ،1972ص.09
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َّ ْ
ُ َ
َ ُ َ َ
َ
ََ
ً
َ َ
َ
َب ْع َ
ض ًَ ْىم ۖ َق َ
اى َبل ل ِبث َذ ِمائت َع ٍام فاهظ ْس ِبل ٰى ظ َع ِام َو َوػ َس ِاب َو ل ْم ًَد َظ َّى ْه ۖ َواهظ ْس ِبل ٰى ِح َما ِز َك َوِل َى َْ َعل َو َآًت
ٍ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ ً َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ
ّ َّ
اى ؤ ْعل ُم ؤ َّن الل َه َعل ٰى م ِ ّل شر ْي ٍء
يؼصها ثم هنظىها لحما ۚ فلما جبين له ق
اض ۖ واهظس ِبلى ال ِعظ ِام ليف ه ِ
ِللى ِ
َ
(.)1
ق ِد ًٌس (﴾ )037

 -0أشكػػاؿ الزمػػف في السػػػػرد:
يمكف حصر الػزمف فػي السػرد عمكمػان فػي أربعػة أشػكاؿ رئيسػية كىػي :الػزمف الكركنكلػكجي،
الزمف السيككلكجي ،ثـ االسترجاع كاالستباؽ.
 -0-0الزمف الكرونولوجي :Chronology
قد يرجع أصؿ كممة الكركنكلكجي مستقاة مف الفكر اليكناني القديـ المتعدد اآللية ،فإلو
الزمف ىك :كرونـوس ،كالجميع يحسب حساب الزمف بفعؿ إرادم كال إرادم كذلؾ ،فيبني آمالو
كأحبلمو عمى المستقبؿ ،كلكف ليس ىناؾ مف يستطيع ضبط مفيكـ الزمف كتحديد فكاصمو التي
تربط بيف ماضيو كحاضره كمستقبمو ،ألف السرد الركائي كالقصصي الفني ييدـ ىذه الثبلثية
(.)2

كيعيد بناءىا كفقان لما تمميو ) نػزكة القـص ( La Bandit Mania De Contar

فنجدىا في كثير

مف األحياف تتداخؿ تداخبلن عجيبان يجعؿ أمر الفصؿ بيف األزمنة في الركاية مف أعسر ما يككف
كىناؾ فقط نككف أماـ استعماؿ فني لمزمف ،كىذا ما تعتمد عميو العممية اإلبداعية في الفف
السردم عمكمان.
كالكركنكلكجيا تعني تقسيـ الزمف إلػى فتػرات «،كمػا تعنػي تعيػيف التػكاريخ الدقيقػة لؤلحػداث
كترتيبيا كفقػا لتسمسػميا الزمنػي ،كالجػدكؿ الكركنكلػكجي  Chronologieجػدكؿ يبػيف التػكاريخ الدقيقػة

 -1سورة البقرة ،اآلية .259
 -2ينظر :غابرييل غارسيا ماركيز  ،نزكة القص المباركة ،تر :صالح علماني ،منشورات كزارة الثقافة الهيئة العامة للسنما ،سوريا ،1999 ،ص.51
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لؤلح ػ ػػداث مرتب ػ ػػة حس ػ ػػب تسمس ػ ػػميا الزمن ػ ػػي كىن ػ ػػاؾ الكركنكل ػ ػػكجي بمعن ػ ػػى الع ػ ػػالـ بالكركنكلكجي ػ ػػا
(.)1

»Chronologiste

 -0-0الزمف السيككلكجي:
كى ػ ػػك ال ػ ػػذاتي أك النفس ػ ػػي أك الخ ػ ػػاص ،في ػ ػػك يتمث ػ ػػؿ ع ػ ػػادة بالعبلق ػ ػػة الزمني ػ ػػة ب ػ ػػيف ال ػ ػػذاتي
كالمكضػػكعي ،إنػػو زمػػف تجاربنػػا كأفكارنػػا كعكاطفنػػا كىػػك بطبيعػػة الحػػاؿ يسػػير بسػػرعة مختمفػػة عػػف
ال ػػزمف الكركنكل ػػكجي ،فبانحص ػػار ال ػػزمف الكركنكل ػػكجي ف ػػي الس ػػرد يت ػػرؾ المج ػػاؿ لم ػػزمف النفس ػػي
الداخمي« الذم تتحكـ فيو ساعة القمب كليس الساعة الككركنكلكجية ،حيث ينتفػي الترتيػب الزمنػي
المعيػػكد ليتحػػكؿ إلػػى زمػػف خػػاص يتشػػكؿ كفقػػا لمعطيػػات نفسػػية تػػتحكـ بيػػا انفعاالتنػػا كىكاجسػػنا
كأصداء التجارب الذاتية المختمفة التي تعمؿ على كبح الجرٌان الزمنً الطبٌعً لٌبددو ققدٌالً مدر
وخفٌفا ً مدر أخدرإ إي ٌتلدون حادح الحالدة النفادٌة »( .)2وهكديا ٌصدبح العدالل الادردي عالمدا ً
ٌعترف بالزمن كامتداد ،بل ٌصبح انعكااا ً وجدانٌاً ،فيك يشارؾ فػي الحيكيػة الغرائزيػة كلمثػؿ ىػذا
يقاؿ إذا كاف الحمـ يقترب مف الخطاب بسبب طبيعتو السردية ،فإف عبلقتو مع الرغبة تضػعو فػي
سػياج طاقػة الشػػيكة العنيفػة التػػي تتفتػؽ فػي كممػػة الحمػػـ ،فيػؿ زمػف الحمػػـ زمػف حقيقػػي ،فكػؿ زمػػف
طاؿ أـ قصر في الحمـ يعتقد النائـ أنو أمضػاه فػي حممػو قػد ال يتعػدل ثػكاني معػدكدات كمػف ىنػا
يأتي التشابو بيف الزمف السيككلكجي الذاتي السردم ك بيف الزمف السيككلكجي لئلنساف الػذم يػرل
في منامو حممان ما ،فكبل الزمنيف غير صادؽ ،ألف السػارد الجيػد ىػك الػذم يحممنػا فػي رحمػة تمتػد
عشرات السػنكات ،بػؿ كقػد تصػؿ إلػى أالؼ السػنيف فػي السػرد الشػعبي ،كفػي حقيقػة األمػر أننػا لػـ
نمػػض فػػي تمػػؾ الرحمػػة سػػكل الكقػػت الػػذم أمضػػيناه فػػي ق ػراءة الحكايػػة أك سػػماعيا ،كىنػػا تتجمػػى
 -1مها حسن القصراكم ،الزمن في الركاية العربية ،ص.23
 -2شهرزاد زاغز ،معمارية البناء السردم بين ألف ليلة كليلة كالبحث عن الزمن الضائع "دراسة أسلوبية مقارنة"رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،
العاـ ، 2008/2007جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،ص.352
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الب ارعػػة الفنيػػة فػػي اإلييػػاـ الزمنػػي السػػيككلكجي الػػذم يجعمنػػا الحكػكاتي نعتقػػده سػػنيف طػكاؿ بػػاألثر
النفسي الذم يتركو فينا فقط.
إف الزمف السيككلكجي زمف نسبي داخمي يقدر بقيـ متغيرة باسػتمرار بعكػس الػزمف الخػارجي
الذم يقاس بمعايير ثابتػة ،فػاليكـ لػو قيمػة زمنيػة عنػد الطفػؿ تختمػؼ عػف قيمتيػا عنػد الرجػؿ ،ألف
الطفػػؿ يتطمػػع إلػػى األمػػاـ فيكػػكف اليػػكـ جػػزءا مػػف الػػزمف بػػالغ الصػػغر ،بعكػػس الشػػيخ ،الػػذم يشػػكؿ
لديو شريحة كبيػرة مػف الػزمف البػاقي لػو « ،فػإذا كانػت الحكايػة الشػفيية ،أدبيػة أك غيػر أدبيػة ،ليػا
مدتيا التي يمكف قياسيا بيػا فػإف الحكايػة المكتكبػة ال تكػكف ليػا مػدة تحػت ىػذا الشػكؿ ،كلػذلؾ ال
نجػػد اسػػتقباليا كبتػػالي كجكدىػػا الكامػػؿ إال بفعػػؿ إنجػػازم ،سػكاء أكػػاف قػراءة أك إلقػػاء كتبػػت اسػػمية
الزمنية الكاذبة لمحكاية المكتكبة»(.)1
م ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذا يتض ػػح لن ػػا أف لمحكاي ػػة الش ػػفيية م ػػدة يمك ػػف قياس ػػيا عم ػػى منكالي ػػا ،بعك ػػس
الحكاية المكتكبة التي ليس لػدييا مػدة تحػت ىػذا الشػكؿ ،كذلػؾ ألف« زمػف الحكايػة المكتكبػة زمػف
كاذب ،مف حيػث أنػو يقػكـ إخباريػان ،عنػد القػارئ عمػى فضػاء مػف الػنص ال تسػتطيع إال القػراءة أف
*

تحكلػػو إلػػى مػػدة»( ،)2كاذف ،فػػالزمف السػػيككلكجي ىػػك زمػػف مركػػب ،كىػػك متصػػؿ بتيػػار الػػكعي
لدل الفرد القارئ أك السامع كعمره ك جنسو أيضان.

 -1المرجع السابق ،ص.28- 25
 -2المرجع نفسو ،ص.29
* -ىذا المصطلح مستفاد من علم النفس ،أما في النقد األدبي ككيف انتقل المصطلح إلى الركاية  ،فهو نتاج التالقح كالتداخل الواضح
كالمتبادؿ بين علم النفس كاألدب كمفهوـ الوعي عند مبتكر المصطلح األمريكي كلياـ جيمس  William Jamesيأخذ مفهومان شامالن،
يستوعب التجارب الحسية كالشعورية ،فهو يظم في رأيو كل ما ىو عقالني كغير عقالني ،ما ىو انفعالي ،كما ىو مرتبط بأعماؿ العقل كالنسياف
كالذاكرة كمفهوـ الوعي عند جيمس شامل  ،يستوعب التجارب الحسية كالشعورية ،فهو يظم في رأيو كل ما ىو عقالني كغير عقالني  ،ما ىو
انفعالي ،كما ىو مرتبط بأعماؿ العقل كالنسياف كالذاكرة.
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 -0-0االستػرجػػػاع:
٠ٚؼشف االسترجاع بأنو إيقاؼ السارد لمجرل تطكر أحداث القصة ليعكد الستحضار أحداث
ماضية

(.)1

كيعد االسترجاع مف أكثر األشكاؿ كالتقنيات الزمنية السردية حضك ارن كتجميان في

النص السردم فيك ذاكرة النص ،كمف خبللو يتحايؿ الحككاتي عمى تسمسؿ الزمف السردم ،إذ
يقطع زمف السرد الحاضر كيستدعي الماضي ،كبذلؾ يككف تكظيؼ الماضي لعرض الحاضر
أك لنقده أك لفيمو ،كتأتي أىمية االسترجاع كشكؿ كتقنية سردية في ككنو المحكر األساسي
لمجككاتي ،أك ما يدعكه عمػـ النفس باالستبطػاف أك التأمؿ الباطني ،كىػك« معاينة المرء لعممياتو
العقمية ،أك المعاينة الذاتية المنتظمة ،حيث يقكـ اإلنساف بفحص أفكاره ،كدكافعو ك مشاعره كالتأمؿ
فييا .أشبو ما يككف بتحميؿ الذات كالتأمؿ في الخبرات الماضية يكازم تذكر الماضي كاألحداث
الماضية بطريقة غير مباشرة ،ألف عممية االستبطاف تتـ في أعقاب حالة الخبرة المعايشة ،كبعد
استقرار عناصرىا في الذاكرة

()2
» .

كرغػػـ أف مصػػطمح "االسػػترجاع" ىػػك األكثػػر شػػيكعان فػػي الدارسػػات النقديػػة المعاص ػرة إال أف
ىناؾ مف يستخدـ مصػطمح "السابقة الزمنية" كبػديؿ لػو كىػك مػا نجػده فػي كتػاب (بنػاء الػزمف فػي
الركايػػة العربي ػػة المعاصػ ػرة) لمؤلفػػو "مػػػراد عبػػػد الرحمػػػاف مبػػػركؾ" كنجػػده أيضػ ػان يس ػػتخدـ بمعن ػػى
"الالحقػػػة" كب ػػديؿ أخ ػػر ف ػػي كت ػػاب (م ػػدخؿ إل ػػى نظري ػػة القص ػػة تحم ػػيبل كتطبيق ػػا) لمؤلفي ػػو "سػػػمير
()3

المرزكقي كجميؿ شاكر»

كىذا ما يشير إلى عدـ استقرار ىذا المصطمح عمى معنى معيف.

 -1عبد العالي بوطيب ،إشكالية الزمن في النص السردم ،مجلة فصوؿ ،مج ،12العدد ،2صيف  ،1993ص.134
 -2أسعد رزكؽ مراجعة عبد اهلل عبد االيم ،موسوعة علم النفس ،المؤسسة العربية للدراسات ك النشر ،بيركت ،ط ،1979 ،2ص.34
 -3المرجع نفسو ،ص .38 -33
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 -4-0االستبػػاؽ:
٘وووو ٛت ػػداعي األح ػػداث المس ػػتقبمية الت ػػي ل ػػـ تق ػػع كاس ػػتبقيا الػ ػراكم أك الحكػ ػكاتي ف ػػي ال ػػزمف
الحاضػػر(نقطة الصػػفر)أك فػػي المحظػػة اآلنيػػة لمسػػرد ،كغالبػان مػػا يسػػتخدـ فييػػا الػراكم أك الحكػكاتي
الصيغ الدالة عمى المستقبؿ؛ لككنو يسرد أحداثا لـ تقع بعد(.)1
كاالسػتباؽ ىػػك أحػػد عناصػػر عمميػػة السػرد المتمثػػؿ فػػي سػػرد حػػدث فػي نقطػػة مػػا قبػػؿ أف تػػتـ
اإلشػػارة إلػػى األحػػداث السػػابقة بحيػػث يقػػكـ ذلػػؾ السػػرد برحمػػة فػػي مسػػتقبؿ القصػػة أك الحكايػػة أك
الركاية ،كاالسػتباؽ يظػؿ أقػؿ تػرددان فػي السػرد مقارنػة باالسػترجاع "فيػك يعنػي فيمػا يعنيػو الكلػكج
إلػى المسػتقبؿ" إنػو رؤيػة اليػدؼ أك مبلمحػو قبػػؿ الكصػكؿ إليػو أك اإلشػارة إلػى الغايػة قبػؿ كضػػع
اليػػد عمييػػا ،كمػػف « البػػدييي أف الحكايػػة ال تمجػػأ إلػػى االستش ػراؼ (االسػػتباؽ) بقػػدر مػػا تمجػػأ إلػػى
االستعادة (االسترجاع) »( ،)2كذلؾ نظ انر لطابعيا السردم التراجعي الذم ينطمؽ مػف سػرد أحػادث
ماضية كمكغمة في القدـ.
كيمك ػػف تبري ػػر مث ػػؿ ى ػػذا األم ػػر ب ػػأف الماض ػػي أكث ػػر كض ػػكحان ل ػػدل المتمق ػػي م ػػف الحاض ػػر
كالمستقبؿ ،فالماضي كالحاضر مرتبطاف بحقائؽ حدثت بالفعؿ أك تحدث اآلف ،أمػا المسػتقبؿ فمػا
مف شيء يضمف أف يأتي عمى النحك الذم نريده أك نتكقعو.
كقد ضبط الدارسكف أربع حاالت أساسية لئليقاع الركائػي( )3اثنػيف منيمػا تختصػاف باإلبطػاء
كاألخرييف بالتسريع كالحاالت األربع ىي:

 -1ينظر :مراد عبد الرحماف مبركؾ ،بناء الزمن في الركاية المعاصرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط ،1998 ،1ص.66
 -2جيرار جينيت ،عودة إلى خطاب الحكاية ،تر:محمد معتصم ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،2000 ،1ص.33
 -3ينظر :عبد العالي بوطيب ،اشكالية الزمن في النص السردم ،ص .137كينظر :يمنى العيد ،تقنيات السرد الركائي ،ص 82كما بعدىا.
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-0الخالصػػة  : Sommaireكيسػػمييا بعضػػيـ ( :التمخػػيص ،أك اإليجػػاز ،أك المجمػػؿ) ،كفييػػا
يكػػكف زمػػف الحكػػي أقصػػر مػػف زمػػف الكقػػائع ،كيرمػػز ليػػا بالشػػكؿ التػػالي زمػػف القصػػة > أكبػػر مػػف
زمف الخطاب « ،إذ أف الراكم ال يتطرؽ إلى التفاصيؿ مكتفيػان بػذكر الكقػائع بصػيغتيا اإلجماليػة
ال التفصيمية»( ،)1كىي تمخيص حكادث عدة أياـ أك عدة شيكر أك عدة سنكات أك دىكر كتقػديميا
فػػي بض ػػع جم ػػؿ ،أك ع ػػدد مح ػػدد م ػػف األسػػطر أك األلف ػػاظ؛ كذل ػػؾ الف المؤل ػػؼ ال ي ػػرل ف ػػي تم ػػؾ
األزمنة ما ىك جدير باالىتماـ ،كتكمف أىمية الخبلصة في كظائفيا العديدة:
أ -المركر السريع عمى فترات

طكيمة .

ب -تقديـ عاـ لممشاىد كالربط بينيا.
ج -تقديـ عاـ لشخصية جديدة.
د -عرض الشخصيات الثانكية التي ال يتسع لمعالجتيا معالجة تفصيمية.
ىػ -اإلشارة السريعة إلى التغيرات الزمنية كما كقع فيو مف أحداث.
ك -تقديـ االسترجاع(.)2
 -0االستراحة  : Passeفيي (الكقفة) كىي نقيض الحذؼ كىي عكػس القفػز ،أم أف زمػف
الحكي فييا أطكؿ مف زمف الكقائع ،أم أف مساحة النص > أكبر مف زمف القصة.
يتكقؼ الراكئي عف سرد األحداث ليصؼ منظ ار ما ،فالكصػؼ يقتضػي عػادة قطػع السػيركرة
الزمنية كتعطيؿ حركتيا(.)3

 -1يمنى العيد ،تقنيات السرد الركائي ،ص.82
 -2ينظر :سيزا قاسم ،بناء الركاية دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،1984 ،ص.56
 -3حميد لحمداني ،بنية النص السردم من منظور النقد األدبي ،ص.76
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-0المشػػيد  :)1(Sceneكفيػػو يكػػكف زمػػف الحكػػي مساكيػػان لػػزمف الكقػػائع ،كال يكػػكف ذلػػؾ إال فػػي الح ػكار ،إذ
زمف الحكي ىك المدة التي يستغرؽ فييا الحكار ،كفيو تككف مساحة النص=زمف القص.
كعػػادة يتكػػكف المشػػيد فػػي السػػرد عمػػى شػػكؿ مقطػػع حػكارم ،كيػػنجـ عػػف ذلػػؾ تضػػخـ نصػػي
يبػػرز الحػػدث فػػي لحظػػات كقكعػػو المحػػددة الكثيفػػة المشػػحكنة ،كيعطػػي القػػارئ إحساسػػا بالمشػػاركة
الحادة فيو؛ كأنو فعؿ مسرحي تتراكح فيو الشخصيات ،كىي تتحرؾ كتمشي كتفكر كتندىش(.)2
لػػـ تمجػػأ الحكايػػات الشػػعبية إلػى ىػػذه التقنيػػة إال قمػػيبلن ،ألنيػػا اعتمػػدت عمػػى القفػػز بقػػكة ،ألنػػو
يحقؽ ليا الحركة السردية عمى المستكل األفقي ،منحرفة إلى مسػتكل آخػر مػف السػرد ىػك مسػتكل
كىمي ،يكسر مسػتكل السػرد العػاـ بقػاطع فنتػازم ،ذاىبػان بػالمتمقي آمػاد بعيػدة ال تمبػث أف تنحصػر
عف كىـ ،ليجد المتمقػي نفسػو كاقفػان عنػد النقطػة التػي انطمػؽ منيػا السػرد ككأنػو لػـ يبػرح مكانػو كلػـ
يتقدـ خطكة إلى األماـ.

 -4القطع ( L,ellipseكيسمى أيضان :الحذؼ ،كالقفز ،كاإلسػقاط) (:)3

كفيػو يكػكف زمػف الحكػي أقصػر

مف زمف الكقائع٠ٚ ،شِض لو بػ :زمف السػرد = صػف ار ،كزمػف القصػة = س ،كالحػذؼ ىػك أقصػى سػرعة
ممكنػػة يركبيػػا السػػرد  ،كتتمثػػؿ فػػي تخطيػػو لمحظػػات حكائيػػة بأكمميػػا دكف اإلشػػارة لمػػا حػػدث فييػػا؛
ككأنيػػا ليسػػت جػػزءان مػػف المػػتف الحكػػائي( .)4كالمبلحػػظ أف الحكايػػات الشػػعبية بارعػػة جػػدان فػػي ىػػذه
التقنيػة ،فيػػي تطػكم الػػزمف طيػان بعبػػارات كثيػرة مثػؿ« فاتػػت ليػاـ ككبػػرت ذيػؾ الفمػػة) » أك « ىػػزكا
اركاحيـ كارحمك ،ككي كبرت أختيـ كعادت تمعػب مػع البناكيػت فػي الزقػاؽ عػادك يعػايركا فييػا :يػا
كديعة غدايت خكتيا السبيعة».
التحوالت فػي الػجزائر(دراسات نقدية في مضموف الركاية المكتوبة بالعربية) ،ص.114
 -1مخلوؼ عامر،الركايػة ك ٌ
 -2ينظر :علي عواد ،من زمن التخييل إلى زمن الخطاب قراءة في ركاية جمعة القيفازم لمؤنس الرزاز ،من كتاب دراسات في الركاية العربية،
ص.53
التحوالت فػي الػجزائر(دراسات نقدية في مضموف الركاية المكتوبة بالعربية) ،ص.113
 -3مخلوؼ عامر،الركايػة ك ٌ
 -4عبد العالي بوطيب ،إشكالية الزمن في النص السردم ،ص.138
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 -0الزمػػػف فػػي األسطػػكرة :
٠ؾذد "كمكد ليفي شتراكس" الفكػرة العامػة لؤلسػطكرة فػي كتابػو الميثكلكجيػا « بػأف األسػطكرة
ىػػي قصػػة الزمػػاف حينمػػا لػػـ يكػػف ثمػػة تمييػػز بػػيف اإلنسػػاف كالحي ػكاف»( ،)1كفػػي كتابػػو األسػػػطكرة
كالمعنػػى يتكغػػؿ أكثػػر فػػي تعريػػؼ مفيػػكـ الزمػػاف فػػي األسػػطكرة كيػػرل أنػػو كقػػائع حػػدثت فػػي زمػػف
بعيػد ،كمػا يعطػػي لؤلسػطكرة قيمتيػػا العمميػة ىػػك أف الػنمط الػذم تصػػفو غيػر ذم زمػػف محػدد ،إنيػػا
تفسػػر الحاضػػر بالماضػػي ككػػذلؾ المسػػتقبؿ«.فاألسػػطكرة تشػػتمؿ عمػػى الػػزمف القابػػؿ لئلعػػادة،
ككذلؾ الزمف غير القابؿ لئلعادة ،كلغتيا ليا خصػائص التػزامف كالتتػابع التػي أكػدىا فيمػا بعػد دك
(.)2

سكسير»

كعمى الرغـ مف أف الزمف معركؼ بأنػو إذا انقضػى ال يعػكد ،إال أف األسػطكرة ػ كمػا

يذىب إلى ذلؾ "ليفي شتراكس" تصر عمى إعادة بمػكرة الػزمف .كفػي أعمػاؿ "كػارؿ يكنػغ" ( Karl
)youngػ ػ يقس ػػـ يكنػػغ اإلب ػػداع إلػػى ن ػػكعيف سػػيككلكجي كى ػػك المتعمػػؽ بمج ػػاؿ الشػػعكر (الص ػػدمات
العاطفية ،دركس الحيػاة عمكمػان )...كالمتعمػؽ بالبلشػعكر كيسػميو اإلبػداع الكشػفي ػ كمػا األسػطكرة
إالٌ أحد الينابيع التي ينيؿ منيػا الالشػعكر الجمعػي ،كعميػو فيػي قػادرة عمػى تجديػد ك كالدة نفسػيا
في كؿ ساعة ،بؿ كفي كؿ لحظة ،كينحصر مفيكـ الزمف فػي األسػطكرة فػي الػال زمػف ،Timeless
كىػػك الػػنمط القػػادر عمػػى تفسػػير الماضػػي ،الحاضػػر كالمسػػتقبؿ أيضػان ،فجػػكىر األسػػطكرة ال يكمػػف
فػػي أسػػمكبيا أك بنائيػػا الفنػػي كالمكسػػيقي ،كال فػػي القصػػة التػػي تحكييػػا ،إنمػػا فػػي المعػػاني المسػػتترة
كراء السرد الظاىر ،بحيث تتابع المعاني بشكؿ يجعؿ الخمفية المغكيػة ليػا فػي حالػة حركػة دائمػة،
كبيػػذا المعنػػى ،فاألسػػاطير تػػزكد اإلنسػػاف بصػػكرة عػػف العػػالـ الػػذم يعػػيش فيػػو ،كنمػػاذج منطقيػػة
تككف قادرة عمى قير التناقضات التي يكاجييا اإلنساف في الكاقع(.)3
 -1كلود ليفي شتراكس ،األسطورة ك المعنى ،تر :شاكر عبد الحميد ،بغداد كزارة الثقافة ،1986 ،ص.05
 -2المرجع نفسو ،ص.05
 -3ينظر :المرجع نفسو ،ص.06
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ف ػػالزمف األس ػػطكرم زم ػػف«دائ ػػرم ك متك ػػرر ،إذ إن ػػو يبن ػػى عم ػػى تتابعي ػػة زمني ػػة إجباري ػػة،
كاألحداث فيو معممة سببيان ،لكنيا مرتبطة بالعنصر المأساكم كتنتيػي إليػو ،عمػى أنػو يمكػف لمػزمف
(.)1

األسػػطكرم أف يتحػػكؿ إلػػى زمػػف تػػاريخي»

كلقػػد كشػػفت الد ارسػػات األنثركبكلكجيػػة كاألثنكلكجيػػة

الحديثػػة «عػػف عبلقػػات عميقػػة بػػيف األسػػطكرة كالتػػاريخ ،فميسػػت األسػػطكرة إال المرحمػػة األكلػػى
لممعرفة التاريخية ،ك ليس التاريخ إال التطكر المعرفي لألسطكرة »(.)2
إف األف ػراد كالجماعػػات ال تمػػر بػػأطكار زمنيػػة متعاقبػػة فحسػػب ،إنمػػا تجتمػػع ىاتػػو األط ػكار
كركاسب زمنية كمكانية في الكقت نفسو في البلكعي الفردم كالجمعي ،كبالتالي فإف أم نص ىػك
نت ػػاج ت ػػداخؿ زمن ػػي س ػػابؽ كالح ػػؽ ل ػػو .كف ػػي األس ػػطكرة باعتبارى ػػا ف ػػي التحمي ػػؿ النفس ػػي « حم ػػـ
()3

جمػ ػػاعي ،كالحمػ ػػـ أسػ ػػطكرة فرديػ ػػة ،مػ ػػع ذلػ ػػؾ فػ ػػإف الحمػ ػػـ يصػ ػػبح داخػ ػػؿ األسػ ػػطكرة جماعي ػ ػان»

كاألسػػطكرة كنسػػؽ ال زمنػػي ال تحمػػؿ مفيػػكـ الػػزمف االسػػتمرارم الػػذم نعيشػػو ،بػػؿ إنيػػا تجعػػؿ مػػف
الػػزمف رم ػ انز إيحائي ػان لشػػعكر اإلنسػػاف بػػالترابط الزمنػػي لمحيػػاة كمػػا بعػػد الحيػػاة ،أم فػػي عػػالـ اآلليػػة
العمكم كاألرضي معان.
أما في الركاية فيمعب مفيكـ االنزياح دك انر قيمان في تحديد ركعػة العمػؿ اإلبػداعي الركائػي،
«ألف االنزيػػاح ىػػك بمثابػػة الكقػػكؼ فػػي مفتػػرؽ الطػػرؽ ،ألنيػػا حػػيف إذف تكػػكف قػػد خرقػػت السػػائد
كتغمغمت في الحداثة ،كجاءت بمػا ىػك جديػد الجديػد الػذم نحتاجػو دائمػان كػي نشػعر بأننػا فػي تقػدـ
مستمر ،كأننا نبلمس كجع اإلنساف بشكؿ أعمؽ بحثان لكجكده كأحبلمو»

(.)4

 -1زياد جالؿ  ،مدخل إلى السيمياء في المسرح ،عماف ،كزارة الثقافة ،1992 ،ص.79،80
 -2محمود أمين العالم ،أربعين عامان من النقد التطبيقي ،القاىرة ،دار المستقبل العربي ،1994 ،ص.15
 -3جينيت ميشو كفرانسوا بير ،النقد النفسي ،السعودية ،مجلة نوافذ ،عدد ،6ديسمبر ،1998ص.09
 -4أحمد حمد النعمي ،إيقاع الزمن في الركاية العربية المعاصرة ،المؤسسة العربية للدراسات ك النشر ،دار الفارس للنشر ك التوزيع ،عماف ،ط، 1
 ،2004ص.21
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كيمكننا أف نبرز ىذه التقنيات السردية الزمانية في حكاية "عشػبة خضػار" كمثػاؿ تكضػيحي
لتكاجدىا في الحكاية الشعبية.
الزمف الكركنكلكجي في حكاية(عشبة خضار):
المثاؿ

رقـ المثاؿ

القرينة
قبؿ ماتزيد

1

"قبؿ ماتزيد عشبة خضار كانت األرض يابسة"..

2

"كنيار المي زادت جابت الخير معاىا"...

نيار

3

"كجاىـ العاـ زيف"...

العاـ

4

قاليا "عقب عميا يامس"..

يامس

5

طكلت معاىـ في البيت كبعد شيكر الغكلة جابت طفؿ"..

شيكر

6

قاليا"مف عاـ عشبة خضار ماصبت لمطار كماجابت المعزة

أعكاـ

عبله يمعب كليد الغكلة....
7

"ككي جاك في الميؿ باش يرقد قالتميـ الغكلة"...

الميؿ

8

قالتميـ"راىا قي تحمـ بيياالتعب حتى طمع النيار"...

الميؿ

9

قالتميـ "كاش بيؾ البارح أتعيطي"...

البارح

10

"غدكا جابك ىد حطب"...

عدكا

11

قالتميـ"راىا الغكلة باية تنزؽ فيا"..

باية
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12

قالتميا"ىاىي فيؾ عمى دكر العاـ نعكرؾ كالنبكشؾ"...

العاـ

13

كسكنك في ببلص أخر ،فاتت األياـ...

األياـ
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الزمف السيككلكجي في حكاية (عشبة خضار):
المثػػػػاؿ

رقـ المثاؿ
1

قالكليا :ياعشبة خضار قاتمؾ أمؾ أنزلي قاتميا صح؟

2

سكلت عمى أميا قالكليا :راىا مع المحفؿ أنتاع النساء القداـ

3

كي فطنت ألقات شعرىا الصؽ في السدرة...

4

جات الثعمب عاقبة عنيا قالتميا :يا أما الثعمب سمكيمي زغبة مف زغباتي نعطيؾ
فردة صكار كاال كديعة مف كديعاتي...

5

قالتميا :راىا الحقة أمؾ الفنكة...

6

قالتميا كىي تسمؾ فييا شعيراتي بظفييراتي باش أنسمؾ بنت الناس

7

راحت ذيؾ الطفمة تمشي في الصحراء ألقات شايب تاركينكا أىمك في الصحراء...

8

قاليا :عقب عميا يامس

9

دمت تمشي تمشي

10

قالتميا كي فطنت بييا "دخمتمؾ بجاه سيدنا عيسى كمكسى كأنتي تاكميني"

11

لككاف مادخمتنيش لسيدنا عيسى كمكسى لككاف درت دمؾ جقمة ،كلحمؾ لقمة
كعظامؾ بيف دركسي يطرطقك
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12

مركقينيا بممخة حازنيف عمييا مف نيار المي قدات فيو

13

كلحقت عقابيا حتى ألقات ىذاؾ الراعي المي رافدىا

14

قالتميا ىاىي فيؾ

15

كي شافتكا شيقت كقالت :ياكيمي أبني ذبحكه
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االسترجاع في حكاية (عشبة خضار):
المثاؿ

القرينة

رقـ المثاؿ
1

كانت األرض يابسة كالناس خاكية

كانت

2

مف عاـ عشبة خضار ماصبت لمطار كماجابت المعزة عبله

مف عاـ

يمعب كليد الغكلة
كانت مف قبؿ

3

ركبيا في الجحفة ألمي كانت فييا مف قبؿ

4

قالك لمعجكز كاش بييا بنتنا قالتميـ راىا قي تحمـ بييا التعب

5

أندىمي نشكؼ الببلصة كيف ماتت الغكلة نتفكرىا برشت

نتفكرىا

6

قالكليا ىذم دعكة الغكلة لحقت

لحقت

تحمـ

كقمما نجد االستباؽ في الحكايات الشعبية ،كلكف ىذا ال يعني خمكىا منو دائمان.
االستباؽ في حكاية (عشبة خضار):
رقـ المثاؿ

القرينة

المثاؿ

قبؿ

1

قبؿ ماتزيد عشبة خضار

2

قالتميـ" راىا الحقة أمؾ الفنكة"

الحقة

3

لككاف مادخمتينيش لسيدنا عيسى كمكسى لككاف درت دمؾ

لككاف

جقمة كلحمؾ لقمة كعظامؾ بيف دركسي يطرطقك
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قالتميا"ىاىي فيؾ عمى دكر العاـ نعكرؾ كالنبكشؾ

4

عمى دكر العاـ

كيمكنن ػػا أف نس ػػتنتج م ػػف خ ػػبلؿ ى ػػذه الج ػػداكؿ المبين ػػة ألش ػػكاؿ ال ػػزمف ف ػػي حكايػػػة "عشػػػبة
خضػػػار" ى ػػك طغي ػػاف ال ػػزمف الس ػػيككلكجي ،كذل ػػؾ ارج ػػع إل ػػى الت ػػكتر النفس ػػي ال ػػذم كان ػػت تعيش ػػو
الشخصػػية البطمػػة داخػػؿ الحكايػػة كالػػذم تميػػز بػػالخكؼ حين ػان كالحي ػرة أحيان ػان أخػػرل مػػف المصػػير
المجيػػكؿ الػػذم كانػػت تػػدكر فػػي فمكػػو البطمػػة كيتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي قكلػػو « :قالتميػػا كػػي فطنػػت بييػػا
دخمتمؾ بجاه سػيدنا عيسػى كمكسػى كأنتػي تػاكميني» ككػذا فػي قكلػو « :قالتميػا ىػاىي فيػؾ» كالػى
جانب الزمف السػيككلكجي نجػد كػذلؾ غمبػة الػزمف الكركنكلػكجي عمػى الحكايػة كالمتمثػؿ فػي الػزمف
الطبيعػي الػذم كانػػت تسػير كفقػو أحػػداث الحكايػة .أمػا زمػػف االسػترجاع كاالسػتباؽ فكػػاف قمػيبلن فػػي
الحكاية مقارنة باألزمنة السابقة ،فقد اقتصر عمػى اسػترجاع البطمػة لػذكريات الطفكلػة السػعيدة فػي
كنؼ العائمة ،كتمني العكدة إلى األىؿ كالتخمص مف قيكد الغكلة كأبنائيا.

 -4الفضاء الزماني في الحكػايػػة الشعبيػػة:
إف الحكايات الشعبية في مجمميػا تعتمػد عمػى الزمػاف كالمكػاف المفتػكحيف ،فقممػا نجػد حكايػة
قػد انحصػػر فييػػا زمػػاف الحػػدث بيػػكـ أك أسػػبكع أك شػػير أك عػػاـ ،فغالبػان مػػا يمتػػد الزمػػاف إلػػى نيايػػة
العمر ،كيبيف ذلؾ النيايات السردية كما ىك مكضح في الجدكؿ المكالي:
الحكػػايػ ػ ػػة
بلرة ميتاىم
ازار

الني ػػاي ػػة السػػردي ػ ػػة
وػاصت ىالهل مع امسلطان يف ذري وهؼمة
وػاش وىو ىاذيم مؼجوز الابس ػلهيم.

س يدي سٌلك بن سٌلك

وػاش ىو وايىا يف ذري.
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غــــرق اجلوىـــــر

غفى ػلهيم وسافرت يه واايه وػاصت َكمسلطاهة يف كرص "غرق اجلوىر"

ػيضة بنت أيب طاطاح

و فرح و دل امسلطان يك ردت ػليو وػاش ىو وايه الابس

فليفةل أدت ربؼني غول

وػاصو َكمل يف امؼافية والمان

س بع صبااي يف كرصااي

كامو روح ادهيم راح أداُه وػاصو سؼداء

دادان
يس ػًل مرا موش راجل
ػيضة مفلــــر
مـوجنـــــة
ػَيْضَ ٌة ِبن َ ْت احلَن َ ْش
صــمســــو
حاكية ذالةل درضة
حاكية طرينحة
ايجخ امبطمية ىات وميدات فطمية
مؼجوز واحلامك امظامل
جحرة صربين
الجنة بنت امسلطان

رجؼت امطفةل دادان كامي َكهت ،وػاصو ىذيم امؼايةل يف ىنا وسؼادة
وافق ػىل زواهجا وػاصت مؼا امسلطان يف ميناء وامسؼادة
ومن ابػد أراجل ايل ختاطر ػىل ػيضة يف املدينة سلسا ػلهيا وراح طلهبا من بهيا
ويف ميةل من كدرة ريب جاو زوج حٌلمات بيض وجابوميا ايدهيا ويك كربتليم موجنة رجؼوا
ايدهيا كامي بكري ،وفرح المري وتزوهجا و ػاصت موجنة مع المري
ودطب ػيضة وفرحت ػيضة ابمسلطان وفرح ىو هبا
وبؼد الايم برات مشسة وىزت حصهتا ورجؼت ثليض وطيب خلاوهتا كامي غويدىا
وركبهتا فوق امناكة رجؼت امطفةل دلار وفرحوا اذلراري بهيا
راين راحي أهدير غرس جديد مطرينحة ورجؼت امضحكة نلسلطان
ترغى وكؼدت امطفةل مع ذاوهتا ػايضني يف ذري ػلهيم
راحت ذيم مؼجوز وسكنت مع امسلطان يف ملرص وػاصت ػيضة ىنية.
واكتل مرثو وامس توت وػاش ىو وبنت ادتو يف ذري وهؼمة.
وػاش غريوة مع الجنة الابس ػلهيم.
وػاش ىوا وأمو يف ذري.

كسار صباطو
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كالزمػػاف باإلضػػافة إلػػى أنػػو ممتػػد طػػكؿ ،فيػػك مػػبيـ كغػػائـ كغيػػر محػػدكد ،فيػػك عمػػى األغمػػب
قديـ الزماف جدان كربما تحدد الفضاء الزماني مف خبلؿ الفضاء المكػاني ،كمػا فػي حكايػة (سػيدم
سماؾ بف سماؾ) « قالؾ كايف كاحد السمطاف عندك بنيتك مسكر عمييػا م ػػا يشكف ػيػػا حتػى كاح ػػد»
فيتحػػدد الػػزمف بالتكاجػػد بالقصػػر ،ألف السػػارد يحيمنػػا عمػػى مسػػرح األحػػداث مباشػرة ،فيكػػكف الحػػدث
الميـ ىك الػذم يعقػب الػزمف القػديـ لمبػدء ،فنجػد مػثبلن فػي حكايػة (اسػميميع النػدل) اإلشػارة إلػى
عػػاـ لػػـ تتضػػح زمنيتػػو كلكنػػو مكصػػكؼ بحدثيتػػو الميمػػة كىػػي :أنػػو لػػـ تنػػزؿ بػػو األمطػػار « كػػايف
كاحد الراجؿ عندك زكج اذرارم ،ككاحػد العػاـ مػا صػبتش النػك كماناضػش لحشػيش» كاألمػر نفسػو
نصادفو فػي حكايػة (بنػت الميريػة) « كػايف كاحػد ال ارجػؿ عنػدك سػبعة ذرارم كعنػدك ناقػة مسػمييا
الميريػػة ،كفػػي كاحػػد العػػاـ ماصػػبتش النػػك» أك اإلحالػػة عمػػى حػػاؿ النػػاس كمػػا فػػي حكايػػة (حكايػػة
قطػػيش) « قالػػؾ ىػػاذا ارجػػؿ كعنػػدك سػػبع ذرارم كاحػػد فػػييـ اسػػمك قطػػيش كفػػي ذاؾ الكقػػت كػػاف
الناس يحمك كيرحمك» .فالحكاية الشعبية تتبلعب بالزمف تبلعبان شديدان ،إذ نراىا مػرة تطػكم الزمػاف
كتختصره اختصا انر فنيان مذىبلن ،كبالمقابؿ تحصره انحصا انر فنيان مذىبلن.

382

القسم الثانً :الفصـل الثالــث ــــــ البنٌـة السردٌـة فً الحكـاٌــة الشعبٌــة ــــــ
المبحــث الثـالـث :ــــــــــ

.I

الفضاء الـمكانً فً الحكـاٌة الشعبٌــة

ـــــــــــــ

 -مفيػػكـ المكػػػاف:

أ -مفيػػكـ المكاف لغػػة :يذىب المغكيكف في تعريفيـ لممكاف إلى ألفاظ عدة تعبر عنو منيػا
المكقع كما جاء في لساف العرب البف منظكر في مادة مكف ،المكاف كالمكانػة كاحػد ،كيقػكؿ "ابػف
سػػيده" «المكػػاف المكضػػع كالجمػػع أمكنػػة كقػػذاؿ كأقذلػػة كأمػػاكف جمػػع الجمػػع ،قػػاؿ ثعمػػب يبطػػؿ أف
يكػػكف مكانػػا فعػػاال ألف العػػرب تقػػكؿ كػػف مكانػػؾ كأقعػػد مقعػػدؾ» ،كيقػػكؿ الميػػث « مكػػاف فػػي أصػػؿ
تقدير الفعؿ ىم ٍف ىع هؿ ،ألنو مكضع لكينكنة الشيء»(.)1
فمػػف خػػبلؿ ىػػذا التعريػػؼ المغػػكم يظيػػر لنػػا أف "ابػػف منظػػكر" قػػد عبػػر عػػف المكػػاف بأسػػماء
مرادف ػػة ل ػػو كى ػػي المكق ػػع أك المكض ػػع .كباإلض ػػافة إل ػػى م ػػا س ػػبؽ ىن ػػاؾ مرادف ػػات أخ ػػرل لممك ػػاف
تستعمؿ في المغة لمداللة عميو نذكر منيا المحؿ ،الحيز ،األيف ،الخبلء كغيرىا.
ب -مفيػػكـ المكاف اصطػالحػػان :إف أىمية المكاف في تشكيؿ العمؿ األدبي جعؿ منو محػؿ
اىتمػػاـ الكثيػػر مػػف النقػػاد كالدارسػػيف ،حيػػث حػػاكؿ كػػؿ مػػنيـ إعطػػاء مفيػػكـ ليػػذا المكػػاف ،فمػرة يػػرد
بمفػػظ المكػػاف ،كمػرة بمفػػظ الفضػػاء ،كأخػػرل بمفػػظ الحيػػز ،كمػػا اتخػػذ مفيكمػػو أشػػكاال متعػػددة بػػالنظر
إلػػى اخػػتبلؼ الػػرؤل « فػػبل كجػػكد لنظريػػة مشػػكمة مػػف فضػػائية حكائيػػة ،كلكػػف ىنػػاؾ فقػػط مسػػار
لمبحث مرسكـ بدقة كما تكجد مسارات أخرل عمى ىيئة نقط متقطعة»(.)2
كقبػػؿ الكلػػكج فػػي تعريػػؼ المكػػاف يجػػدر بنػػا التفريػػؽ أكال بػػيف الفضػػاء كالمكػػاف « ،فالفضػػاء
يحمؿ معنى الشمكؿ ألنو يضػـ مجمكعػة مػف األمكنػة التػي غالبػان مػا تكػكف متعػددة كمتفاكتػة ،فػإف
الفضػاء السػػردم ىػك الػػذم يمفيػا جميعػان إنػو العػػالـ الكاسػع الػػذم يشػمؿ مجمػػكع األحػداث السػػردية،
 -1ابن منظور ،لساف العرب ،ج  ،13ص .414
 -2إبراىيم عباس ،تقنيات البنية السردية في الركاية المغاربية ،منشورات المؤسسة الوطنية لالتصاؿ ،النشر الركيبة ،الجزائر( ،د،ط)،2002 ،
ص.31
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في حيف أف المكاف يمكف أف يككف فقط متعمقػان بمجػاؿ جزئػي مػف مجػاالت الفضػاء الركائػي ،فيػك
بيذا المعنى يم ىكك يف لمفضاء»(.)1
سنكرد بعض تعريفات النقاد كالدارسيف لمفيػكـ المكاف كمف بيف ىؤالء نجػد "باشػالر" يعػرؼ
المكػاف فيربطػو بػالركف ،حػيف يقػكؿ « أف نقطػة انطبلقػي فػي ىػذا المكضػكع ،أف كػؿ ركػف فػي البيػت،
ككػػؿ زاكيػػة فػػي الحج ػرة ،ككػػؿ بكصػػة فػػي المكػػاف المنعػػزؿ الػػذم تعكدنػػا االختبػػاء فيػػو ،أك االنط ػكاء فيػػو
عمى أنفسنا ىك رمز لمعزلة بالنسبة لمخياؿ ،أم أنو بػذرة الحجػر كالبيػت ،)2(».فباشػالر مػف خػبلؿ ىػذا
التعريػػؼ يعطػػي لممكػػاف بعػػدان عميق ػان يتعمػػؽ أساس ػان باإلنسػػاف كمػػا يحممػػو مػػف مشػػاعر تجػػاه ذلػػؾ
المكقػػع ،كيكضػػح أكثػػر فيقػػكؿ بػػأف « اإلنسػػاف يبػػدأ حياتػػو بمكػػاف أكؿ ىػػك البيػػت ،فالحكائيػػة فػػي
األدب ىػػي الصػػكرة الفنيػػة التػػي تػػذكرنا أك تبعػػث فينػػا ذكريػػات بيػػت الطفكلػػة الػػذم يعتبػػر ىػػك جػػدر
المكػػاف ،السػػارد حينمػػا ينقمنػػا إلػػى قمػػب بيػػت مػػا فكأنػػو ينقمنػػا إلػػى قمػػب قػػكة مغناطيسػػية إلػػى منطقػػة
أمػاف كبػػرل»( )3كيربطػو بالسػػككف كبجدليػة الػػداخؿ كالخػارج أيضػان فيقػكؿ « :الػػركف ابتػداء ،يحقػػؽ لنػػا
أم انر نقدره عاليان :السككف .إف الركف ىك المكاف المؤكد ،المكػاف المجػاكر لسػككنيتي .انػو نػكع مػف نصػؼ
صندؽ ،جزء مف جدراف ،كجزء مف باب .كىك بيذا يصمح كمثاؿ لجدؿ الداخؿ كالخارج »(.)4
كىنػػاؾ مػػف يػربط المكػػاف بالحريػػة كىػػك مػػا ذىبػػت إليػػو "سػػي از قاسػػـ" التػػي تػػرل ،بػػأف « كػػؿ مكػػاف يفػػرض
سمككا معينا عمى الناس»( . )5كالمبلحظ مػف ىػذا التعريػؼ ىػك أف "سػي از قاسػـ" تػرل أف المكػاف لػو تػأثير عمػى
سمكؾ الناس كتصرفاتيـ ،مثاؿ ذلػؾ المسػجد ،الجامعػة ،البيػت ،الشػارع ،المقيػى...إلخ ،كعميػو فػإف المكػاف مػف
خبلؿ ىذه التعريفات يمثؿ المحكر األساس في تشكؿ العمؿ األدبي ،كما أنو يمعب دك انر أساسيان في إبراز ىكية
الجماعة كالتعبير عف مقكماتيا اإلنسانية.
 -1ينظر :حميد لحميداني ،بنية النص السردم من منظور النقد األدبي ،ص.63
 -2غاستوف باشالر ،جماليات المكاف ،تر:غالب ىلسا ،المؤسسة الجامعية للدرسات كالنشر كالتوزيع ،ط ،3بيركت ،1987 ،ص.311
 -3المرجع نفسو ،ص.60
 -4المرجع نفسو ،ص.315
 -5سيزا قاسم ،بناء الركاية دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاىرة( ،د،ط) ،3891 ،ص.63
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.II

– أنػػكاع األمكػنػػػػة:

إف دراسة (شعرية الفضاء) "لغاستكف باشالر" ( ))1991(Gaston Bachelardىي التي نبيت
النقاد كالباحثيف إلى« أىمية المكاف في اإلبداع الركائي العربي ،فكاف غالب ىمسا ىك أكؿ الدارسيف
العرب لممكاف ،كذلؾ في كتابو (المكاف في الركاية العربية) .درس فيو التأثير المتبادؿ بيف المكاف
صنؼ المكاف في
كالسكاف ،كأظير أف المكاف ليس ساكننا ،بؿ ىك قابؿ لمتغيير بفعؿ الزماف .كقد ٌ
أربعة أنكاع:

 0ػ المكاف المجازم :كىك المكاف الذم نجده في سرد األحداث المتتالية ،حيث نجد المكاف
ساحة لؤلحداث كمكمبلن ليا ،كليس عنص انر ميمان في العمؿ السردم ،إنو مكاف سمبي ،لعدـ
يعدك أف يككف صكرة مكانية جامدة ،كلكف ليا داللتيا
خضكعو ألفعاؿ الشخصيات ،فيك ال ي
الرمزية ،كما ىي قصكر السبلطيف في الحكايات الشعبية.

 2ػ المكاف اليندسي :كىك المكاف الذم يعرضو السرد بدقة كحياد ،مف خبلؿ أبعاده الخارجية.
 3ػ المكاف كتجربة معاشة داخؿ العمؿ السردم ،كىك قادر عمى إثارة ذكرل المكاف عند
المتمقي ،أك تخيؿ أبعاد أخرل لممكاف غير التي يدركيا سمفان.
ثـ أضاؼ ليا (المكاف المعادم) كالسجف كالمنفى كالطبيعة الخالية مف البشر ،كمكاف
 4ػ ٌ
الغربة ،كيدخؿ تحت السمطة األبكية ،بخبلؼ األماكف الثبلثة السابقة فيراىا أماكف أمكمية.

كقد اعترض بعضيـ عمى ىذه التقسيمات ،فرأل أف المكاف كمو مجازم في السرد ،ك(المكاف)
أما (الزمف) فيتمثؿ في ىذه األحداث نفسيا .كاذا كاف
يمثٌؿ الخمفية التي تقع فييا األحداثٌ ،
الحسي .كاذا كاف (الزماف) يرتبط
(الزماف) يرتبط باإلدراؾ النفسي ،فإف (المكاف) يرتبط باإلدراؾ
ٌ
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باألفعاؿ كاألحداث ،كأسمكب عرضيا السردم ،فإف أسمكب تقديـ (المكاف) ىك الكصؼ
التصكيرم.
فقد درس "جكرج بكليو" الفضاء الركائي لذاتو ،دكف تحميؿ الركابط التي تجمع بينو كبيف
المككنات السردية األخرل ،كالشخصيات كاألحداث
األنساؽ الطكبكلكجية األخرل المتعددة مع
ٌ
كالرؤل ...فباعتبار أف المكاف ليس منعزالن عف باقي عناصر السرد ،كانما يتشابؾ معيا في
عبلقات معقدة ال يمكف فصميا بسيكلة ،لذا فإف "يكرم لكتماف" ) )Lotman Youriأقاـ نظرية
متكاممة لمتقاطبات المكانية منطمقان مف فرضية أف الفضاء ىك مجمكعة مف األشياء المتجانسة
التي تقكـ بينيا عبلقات شبيية بتمؾ العبلقا ت المكانية المعتادة المفاىيـ مثؿ :األعمى/كاألسفؿ،
كالقريب/كالبعيد ،كالمنفتح/كالمنغمؽ ،كالمتٌصؿ/كالمنقطع ...كميا تصبح أدكات لبناء النماذج
الثقافية دكف أف تظير عمييا أية صفة مكانية»

(.)1

كيعد الفضاء ( )L’espaceبمفيكمو العاـ « الحيز الذم يؤطر أحداث الحكاية ،فيي تتشكؿ
داخؿ المكاف بأنكاعو المختمفة ،فيكية المكاف في السرد الحكائي مشكمة كبيرة تثير اىتماـ الدارسيف.
كقد تنكعت اإلجابات عف مسألة المكاف ،باعتبارىا جكىرية في التحميؿ السردم»( .)2كتختمؼ األمكنة
مف حيث طابعي ا كنكعية األشياء التي تكجد فييا ،فيي تخضع في تشكميا إلى مقاييس أخرل
مرتبط باالتساع أك االنفتاح كاالنغبلؽ « .كيقصد باالنفتاح أك االنغبلؽ األماكف المفتكحة كىي
أماكف تعبرىا الشخصيات كتتحرؾ عمييا الحياة كذلؾ مثؿ الجسكر كالشكارع » .أما األماكف

 -1محمد عزاـ ،شعرية الخطاب السردم –دراسة ،-ص.69
 -2محمد أديوف ،الثقافة الشعبية المغربية ،ص.27
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المغمقة فيي « األماكف ذات المساحات المحدكدة كعندما نقكؿ بأنيا مغمقة فيذا ال يعني أف
األحداث ال تتجاكز ىذا المكاف

()1
المغمؽ»  .

كقد ربط غاستكف بشال ر « األماكف المنفتحة كالمنغمقة ،الخارج كالداخؿ بما تحممو مف
انطباعات كصراعات ذاتية عميقة ألحكاؿ النفس كالفكر  ...يمثؿ الخارج كالداخؿ جدلية التمزؽ
النفسي ،كىندسة ىذه الجدلية تضمٌمنا بمجرد ما نطمقيا في المجاالت المجازية .إف ليا كضكحا جازما
لجدلية نعـ كال ،حيف ك ٌؿ قرار  ...ليا قاعدة االيجاب ك السمب  ...يرل الفيمسكؼ بالداخؿ ك الخارج
الكجكد ك العدـ  ...المفتكح كالمغمؽ ىما مجازاف يرتبطاف بالكؿ »

()2

كيمكننا تصنيؼ الفضاء المكاني في حكاية "عشبة خضار" كمثاؿ عف األمكنة في الحكايػة
الشعبية إلى:
 -0األماكف المفتكحة :كتمثمت في:
 -0-0األرض :كىػػي المكػػاف الكاسػػع الػػذم يجمػػع البشػػر جميع ػان .أمػػا فػػي الحكايػػة فتمثػػؿ
األرض األـ التي يتشبث بيا اإلنساف ،فيي مصدر قكتو كاستم ارره ،كىي المسكف كالمستقر لو.
 -0-0باليص :كالمقصكد بيا أمػاكف ً
الحػ ٌؿ كالترحػاؿ ،فاإلنسػاف البػدكم يعػيش حيػاة التنقػؿ
بحث ػا عػػف أمػػاكف المػػاء كالكػػؤل ،كيكػػكف ىػػذا االنتقػػاؿ مرتبطػػا بالفصػػكؿ ،ففػػي فصػػؿ الربيػػع يرتحػػؿ
السكاف إلى أماكف العشب لرعي أغناميـ كابميـ ،كيعكدكف في فصؿ الصيؼ إلػى جنبػات المدينػة
لبلحتمػػاء مػػف حػ اررة الشػػمس الحارقػػة ،كتصػػؼ الحكايػػة ىػػذه األمػػاكف بأنيػػا مميئػػة بالعشػػب كالػػدليؿ
عمػػى ذلػػؾ قكلػػو « :رحمػػك لػػباليص العشػػب» ك« كقالكليػػا يػػا﵀ أنركحػػك ألقطػػك العشػػب» ،كمػػا تقػػدـ
 -1صالح مفقودة( ،نصوص كأسئلة) ،دراسات في األدب الجزائرم ،دار ىومة ،منشورات إتحاد كتاب الجزائر ،الجزائر ،ط ،2002 ،1ص.36
 -2زاىية طراحة ،فضاء األنثى/ذكر في الحكاية القبائليٌة العجيبة،ص .20نقالن عن:
Gaston Bachlard ; La poétique de l’espace ; Presses Universitaires de
France;8emedition; Quadriage; 2001;paris; p191.
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الحكاية نكع مف أنكاع النباتات الصحراكية كىك نبات السدرة الذم يتميز بكثرة أشكاكو كمثػاؿ ذلػؾ
ف ػػي الحكاي ػػة قكل ػػو « :ص ػػقكليا ش ػػعرىا ف ػػي السػػػدرة ك ارح ػػك .» ...كم ػػا تعرفن ػػا ب ػػبعض الحيكان ػػات
المكجػػكدة فػي الصػػحراء كالثعمػػب كالفنػػؾ كاألرنػػب كالعقػػارب كالثعػػابيف كغيرىػػا مػػف الحيكانػػات التػػي
تشارؾ في السرد بكينكنتيا المكانية.
 -0-0الصػػحراء :ىػػي مكػػاف ال متنػػاىي فػػي االتسػػاع تمثػػؿ الكمػػاف المػػكحش الػػذم يػػكحي
بالضياع كالخكؼ ،كنجد ىذا جميان في حكاية (عشػبة خضػار) التػي تركػت فػي الصػحراء ممتصػقة
بنبػػات السػػدرة الشػػككي ،كبعػػد أف أنقػػذتيا (األرنػػب) كجػػدت نفسػػيا لكحػػدىا فػػي ىػػذا المكػػاف الػػذم
يشػػبو السػػجف ال تعػػرؼ كجيػػة الخػػركج منػػو إلػػى أف ظيػػر ليػػا بصػػيص مػػف األمػػؿ برؤيػػة الشػػيخ
الطاعف في السف كالذم لـ تكف حالو بأحسف مف حاليا.
 -4-0الرقكبػػة :أم الربػػكة العاليػة ،كالربػػكة ىنػػا ترمػػز إلػى الحريػػة كعػػدـ الخػػكؼ ،باإلضػػافة
إلى عمك المكانة التي كانت تحتميا الفتاة "عشبة خضػار" عنػد أىميػا .كصػعكدىا إلػى الربػكة يعنػي
تحررىػػا مػػف القيػػد الػػذم كانػػت تمارسػػو عمييػػا الغكلػػة ذلػػؾ الكػػائف المخيػػؼ .فالصػػعكد إلػػى الربػػكة
يعن ػػي ىن ػػا استشػ ػراؼ لممس ػػتقبؿ كمحاكل ػػة التطم ػػع لرؤي ػػة األى ػػؿ كاألحب ػػاب كالتغم ػػب عم ػػى خكفي ػػا
بالبحث عنيـ ،فكانت ىذه الخطكة الجريئة ىي السبب في التقائيا بالراعي الذم يعمؿ عند كالػدىا
كعكدتيا إلى القبيمة كضماف األمف كاالستقرار مف جديد.
 -0-0الصػػػمات :كىػػك م ػػكطف األىػػؿ كاألحبػػاب ،كى ػػك المكػػاف الػػذم عاش ػػت فيػػو عشػػػبة
خضار كىك في الحقيقة الحي الذم قضت فيو أجمؿ ذكريات الطفكلة محاطة بحػب العائمػة كحػب
كػػؿ فػػرد فػػي ىػػذه القبيمػػة ،فالفتػػاة كانػػت تمثػ ػػؿ ليػ ػػذه القبيمػ ػػة شريػ ػػاف الحيػ ػػاة ،بحيػػث عنػ ػػدما عػػادت
ع ػػاد ىػػذا الشػرياف إلػػى الحيػػاة بعػػد فتػرة طكيمػػة مػػف التكقػػؼ .كتصػػؼ الحكايػػة ىػػذه الحادثػػة حينمػػا
تقػ ػػكؿ «:ك ػػي كص ػػمت لص ػػمات ىمي ػػا س ػػحبت الحال ػػة كع ػػادت الن ػ ٌػك أتص ػػب كالمعي ػػز تص ػ ٌػيح كك ػػؿ
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الحيكانات فرحت بمجييا ،كدارك كليمة كبيرة » كؿ ىػذا يمثػؿ مػدل المحبػة التػي تحضػى بيػا ىػذه
الفتاة فػي قبيمتيػا حتػى مػف الحيكان ػػات كى ػػي ص ػػكرة تيكي ػػؿ ظاى ػػرم لزيػادة اإلييػاـ بالقب ػػكؿ الكبيػر
أك اإلجماع عمى طيبة "عشبة خضار" كمحبتيا مف طرؼ الجميع.
كمػػف ىنػػا نسػػتنتج مػػا ليػػذه األمػػاكف مػػف دكر كبيػػر فػػي السػػير بأحػػداث الحكايػػة إلػػى األمػػاـ،
فمف األرض التػي ترمػز لمتجػذر كالبقػاء إلػى األمػاكف التػي تعػج بالحيػاة كتعطػي أمػؿ جديػد بالبقػاء
في ما تمثػؿ الفطػرة النقيػة التػي لػـ تػدنس كتسػتمر األحػداث لتخػرج بنػاء إلػى عػالـ أكسػع يػنـ عمػى
الرؤية البعيدة إلى المستقبؿ المجيكؿ الذم تمثمو أغكار الصحراء كمتاىاتيا كلكػف فػي خضػـ ىػذه
األحػػداث تجػػد الشخصػػية لنفسػػيا مكانػ ػان ىػػك الربػػكة التػػي ترم ػػز أيضػػا التسػػامي كالشػػمكخ كالرفع ػػة
كالسيطرة إلى البقاء عمى العيد ،كىك العكدة إلى الػكطف كلػك طالػت المػدة فيػي تمثػؿ عػكدة األمػؿ
مػػف جديػػد فػػي الحيػػاة ،كالتػػي ال تكػػكف إال بػػالقرب مػػف األىػػؿ كاألحبػػاب الػػذيف تمػػثميـ القبيمػػة أك
الػػكطف؛ فاإلنسػػاف ال يسػػتطيع العػػيش بعيػػدا عػػف مػػف يحػػبيـ كال يشػػعر بيػػذا الحػػب إال كىػػك فػػي
كنفيـ ،ىذا ما كانت تحس بو بطمة الحكاية.
 -0األماكف المغمقة :كتمثمت في ما يمي:
 -0-0الػػػدار :مكػػاف مغمػػؽ يسػػكنو مجمكعػػة مػػف األشػػخاص ،كالػػدار فػػي حكايػػة (عشػػػبة
خضػػار) تمثمػػت فػػي بيػػت الغكلػػة الػػذم يشػػبو السػػجف بالنسػػبة "لعشػػبة خضػػار" ،حيػػث كانػػت تعػػيش
تحت سمطة كمراقبة الغكلة كأبنائيا.
فػ ػػي كثيػ ػػر مػ ػػف األحيػ ػػاف يمثػ ػػؿ البيػ ػػت (الػ ػػدار) المكػ ػػاف الػ ػػذم يحػ ػػس فيػ ػػو اإلنسػ ػػاف بال ارحػ ػػة
كاالسػػتقرار ،كلكػػف فػػي ىػػذه الحكايػػة يمثػػؿ عكػػس ذلػػؾ؛ إذ ال تجػػد البطمػػة ال ارحػػة كاليػػدكء ،فيػػي
تعيش حياة ممؤىا الخكؼ مف مصيرىا المجيكؿ عند ىذا الكائف الغريب كيتجسد ىذا فػي الحكايػة
فػػي قكلػػو « :قالكليػػا ياأمػػا الغكلػػة ارنػػا أنشػػمك فػػي ريحػػة العربػػي فػػي الػػدار )...كنممػػس حيػػاة المكػػر
389

القسم الثانً :الفصـل الثالــث ــــــ البنٌـة السردٌـة فً الحكـاٌــة الشعبٌــة ــــــ
ػانييكا خػػك أنػػديرك كػػي خكنػػا ،كػػانيي أخػػت أنػػديركىا كػػي
كالخػداع فػػي صػػكت سػػكاف ىػػذا البيػػت ( ىكػ ٍ
أختنا».

 -0-0تحػػت القصػػعة :كتعنػػي القصػػعة الجفنػػة كالتػػي تسػػتعمؿ لكضػػع الطعػػاـ كىػػذه الجفنػػة
غير طبيعية حيث تتميز بكبر حجميا إذا كضع اإلنساف تحتيا تخفيو لحجميا الكبيػر ،كىػذا دليػؿ
عمى كبر حجـ صاحبيا ،كانػت تمثػؿ الجفنػة بالنسػبة "لعشػبة خضػار" السػجف الػذم كضػعتيا فيػو
الغكلة كيتميز ىذا السجف بالظبلـ الكثيؼ مما يدعك إلػى الخػكؼ مػف المػكت إذا بقيػت تحػت ىػذه
الجفنة الضخمة كالخكؼ مف المكت أكبل إذا خرجت مػف تحتيػا عمػى يػد أبنػاء الغكلػة ،كلكػف شػاء
القدر أف ينجح أصغر األبناء في رفػع ىػذه الجفنػة كالػزكاج بالفتػاة "عشػبة خضػار" .كبيػذا تتحػرر
البطمة مف السجف األكؿ لتدخؿ السجف الثاني كىك زكاجيػا مػف ابػف الغكلػة كصػعكبة اليػركب مػف
قيده ،كىكذا تخرج مف سجف لتقع في سجف آخر.
إف م ػػا نبلحظ ػػو م ػػف خ ػػبلؿ تتب ػػع أح ػػداث ى ػػذه الحكاي ػػة (عشػػػػبة خضػػػػار) ى ػػك أني ػػا تزخ ػػر
بمجمكعة مف األماكف المفتكحة (الكاسعة) ،بعكس األمػاكف المغمقػة .كىػذا يعػكد إلػى اتسػاع مجػاؿ
الحكايػػة كتعػػدد شخصػػياتيا ،فكممػػا كػػاف المكػػاف منفتحػػا متحػػرر كانػػت أحاسػػيس الشخصػػية تغمرىػػا
السػػعادة أك األمػػؿ فػػي غػػد أفضػػؿ ،أك عمػػى األقػػؿ اإلنعتػػاؽ كالشػػعكر كلػػك لبرىػػة ،بػػالخبلص مػػف
الحزف كالخكؼ .أما إذا كاف منغمقا ،فإف اإلحساس الطاغي عمى الشخصية ىػك الحػزف كاإلحبػاط
كاليأس(.)1

 -1عبد العزيز شبيل ،الفن الركائي عند غادة السماف ،ص.56 ،55
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.III

مالمح المكاف في الحكايات الشعبية:

أ)  اإلبيػػػػػػاـ :إف المك ػػاف ف ػػي الحكاي ػػة الش ػػعبية يعتري ػػو اإلبي ػػاـ ،م ػػف حي ػػث الح ػػدكد الجغرافي ػػة

مطمقػػة ،فيػػك مػػكطف مفتػػكح غيػػر محػػدد الجيػػة ،كعػػادة مػػا يكػػكف منسػػكبان إلػػى األشػػخاص أك

األبطػػاؿ كمػػا فػػي (كديعػػة غػػدايت خكتيػػا السػػبيعة) أيػػف نجػػد البمػػد الػػذم كانػػت تقطنػػو ىػػي

كاخكتيػػا غيػػر محػػدد ثػػـ انتقاليػػا مػػف بمػػد إلػػى بمػػد بحثػان عػػنيـ كمػػا ىػػك مبػػيف فػػي ىػػذا المقطػػع

« ك ارحػػت كديعػػة تخمػػي بػػالد كتعمػػر بػػالد أخػػرل كىػػي تحػػكس عمػػى خكتيػػا » كفػػي المقطػػع
المػكالي نجػػد البمػػد منسػػكب إلػػى أميػػا « ككػػي بعػػدك عمػػى بػػالد أميػػا» ككػػذلؾ الشػػأف بالنسػػبة

لحكايػ ػػة (حػػػػد الػػػػزيف) « ككػ ػػي كصػ ػػؿ لببلدىػ ػػا كدخػ ػػؿ درقػ ػػة » .كال نجػ ػػد تحديػ ػػدان لؤلمػ ػػاكف
الجغرافيػػة المعركفػػة تاريخيػان أك حاليػان أبػػدان فػػي الحكايػػات الشػػعبية عمػػى العكػػس مػػف الركايػػات

أك حت ػػى األسػ ػػاطير اليكنانيػ ػػة كالبابميػ ػػة كالفرعكنيػ ػػة القديم ػػة ،كلكننػ ػػا نجػ ػػد معػ ػػالـ كتضػ ػػاريس
كأكصػػاؼ تػػدؿ عمػػى طبيعػػة البمػػد أك المكػػاف؛ ففػػي معظػػـ الحكايػػات الشػػعبية التػػي جمعناىػػا

نجد كصػفان لػنمط المعيشػي الصػحراكم القػائـ عمػى البئػر كقمػة الميػاه كعػدـ ىطػكؿ األمطػار.
حتى أف الحكايات تبدأ بتأريخ لممكػاف مػف العػاـ الػذم لػـ تطػؿ فيػو األمطػار كمػا فػي حكايػة

(اسػػػميميع النػػػدل) حيػػث كرد « :كػػايف كاحػػد ال ارجػػؿ عنػػدك زكج اذرارم ،ككاحػػػد العػػػاـ مػػػا
صػػبتش النػػك كماناضػػش لحشػػيش ،كقػػاؿ ليمػػك :أنػػا اركح نشػػكؼ لعػػؿ نمقػػى ببلصػػة فييػػا
لخضػػار كالمػػاء ،كخػػرج يمشػػي يمشػػي حتػػاف كصػػؿ لػػببلد» فيػػذا مؤشػػر عمػػى أف البيئػػة ىػػي
بيئة صحراكية ،كما أنيا تصكر ارتباط الشخصيات ببمدانيـ كمسقط رؤكسيـ ،فيحنػكف إلييػا
إذا تغرب ػكا عنػػو كمثػػاؿ ذلػػؾ المقطػػع الم ػكالي مػػف حكايػػة (حػػد الػػزيف) « ككػػي شػػاؼ بػػبلدك

تفكػػرىـ كطاحػػت دمعتػػك كجػػات عمػػى يػػد ابييػػا قػػالك :ىػػاؾ دفقػػت منػػك قط ػرة ،قػػالك كاحػػد مػػف
الخدماف :ذكقيا كانيي حمكة راىا مف السطؿ ككانيي مالحة ارىػي دمعتػك طاحػت كػي تفكػر
ببلدك ،ككي ضاقيا ابييا القاىا مالحة » كىػذا أيضػان يزيػدنا إبيامػان فػي تصػكر ىػذاه الػببلد.

كيمكننػا كػذلؾ أف نميػز قصػر السػمطاف مػػثبلن فػي حػدكده المغمقػة كالمحركسػة كالتػي ال يمكػػف
ألم شخص دخكليا كما يتضح مػف المقطػع المػكالي فػي حكايػة "سػيدم سػماؾ بػف سػماؾ"
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أيػػف نجػػد الحػػدكد المغمقػػة ألس ػكار قصػػر السػػمطاف « قالػػؾ كػػايف كاحػػد السػػمطاف عنػػدك بنيتػػك
مس ػػكر عمييػ ػػا م ػ ػ ػػا يشكف ػي ػ ػػا حتػ ػػى كاح ػ ػػد .» ...كالب ػػذخ الػ ػػذم تعب ػػر عنػ ػػو الص ػػكرة التاليػ ػػة:
«...كيعطييا غير المحـ ببل عظاـ تاكمك».
ككػػذلؾ فػػي حكايػػة (حكايػػة لعجػػكز كالحػػاكـ الظػػالـ) نجػػد الكصػػؼ الكاضػػح لعظػػـ
القصػػر كركعتػػو (...كاحػػد السػػمطاف كػػاف عنػػدك قصػػر كبيػػر بانيػػو يػػدىش فػػي النػػاس بيػػو
ككانت كاحد لعجكز بانيػو قربييػا قػداـ القصػر) أمػا فػي حكايػة "داللػة" فنجػد كصػفان لممكػاف
الػػذم يقػػيـ فيػػو النػػاس أثنػػاء حميػػـ بالمكػػاف (الببلصػػة المػػي فييػػا المػػا كالعشػػب) كىػػي عبػػارة
ع ػػف مجمكع ػػة خ ػػيـ تك ػػكف بيني ػػا مس ػػافات متقارب ػػة كالمتس ػػع ال ػػذم أم ػػاـ ك ػػؿ خيم ػػة يس ػػمى
(الصػػمات) كنجػػده فػػي المقطػػع (قالػػؾ كػػاف فػػي كاحػػد الصػػمات عجػػكز كبي ػرة تنسػػج أمػػاال
قالت لنساء الصمات أبعثػكلي بنػاتكـ إعػاكنكني فػي غػزؿ الصػكؼ) الػذم يبػيف الجػك العػاـ
لمحياة في ىذا المكاف المؤقت لمعيش.
ب) االنفػتػػاح :إف االنفتاح سمة الحكايات الشعبية ،فكما أف الزمػاف مفتػكح فضػفاض ،فالمكػاف
أيض ػان مفتػػكح كمػػبيـ كمتسػػع األرجػػاء كال محػػدكد ،فقممػػا نجػػد حكايػػة تجػػرم فػػي مكػػاف كاحػػد،

فع ػػادة م ػػا ينف ػػتح المك ػػاف ليش ػػمؿ بم ػػدانان متع ػػددة كأم ػػاكف بعي ػػدة تفص ػػؿ بيني ػػا البح ػػكر الس ػػبع
كالصػػحارم كالمسػػافات الطكيمػػة ،لػػذا احتاجػػت الحكايػػات إلػػى عبػػارت تطػػكم بيػػا ىػػذا البعػػد

الكبيػػر بػػيف األمػػاكف ليكػػكف االنتق ػاؿ مقنع ػان فػػي مػػا بػػيف ىػػذه البمػػداف التػػي يقطنيػػا البشػػر أك
األغػكاؿ أك الجػػف أك الحيكانػػات ،كالتػػي منيػػا أمػػاكف ال تيػػرل لمجميػػع ،بػػؿ فقػػط لمػػذيف يممكػػكف
المفاتيح السحرية ،كما نممس ذلؾ في حكايػة (حد الزيف) لمبحػث عػف مكػاف الناقػة التػي بيػا

ركح خطػػاؼ لعػرايس « يقكلػػك خطػػاؼ لعػرايس :ماتقػػدرش لخػػاطر ركحػػي فػػي شػػعرة كالشػػعرة
ف ػػي بيض ػػة كالبيض ػػة ف ػػي حمام ػػة كالحمام ػػة ف ػػي ناق ػػة كالناق ػػة كراء س ػػبع بح ػػكر ،كراح تس ػػعة
كتسعيف زيف اذبح ناقة فكؽ الجبؿ كطرفيا كانشرىا فكؽ الجبؿ.» ...
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ج) التنػػكع البيئػي :كالحكايات الشعبية ال تككف محصكرة في بيئة كاحدة ،بؿ نجػدىا تتفػرع فػي
فضػػائيا السػػردم مػػف الغابػػة إلػػى الصػػحراء إلػػى البحػػار إلػػى الجبػػاؿ كالسػػيكؿ كغيرىػػا ،مػػف
الفضاءات التي تدؿ عمى الحياة الريفية خاصة ،كما أنيا ال تغفؿ فضػاء المدينػة كال تصػؼ
الحكايػة المكػػاف كلكنيػػا تسػػرد األحػػداث فػػي أمػاكف متعػػددة ،فمعػػالـ البيئػػة غيػػر مكصػػكفة فػػي
الحكايات الشعبية إال ما ندر ،كما أف البيئة تتػرؾ أثرىػا فػي الشخصػيات ،فالطيػاف كالصػياد
كالحط ػػاب كالت ػػاجر كالف ػػبلح يكتس ػػبكف ص ػػفاتيـ م ػػف طبيع ػػة أعم ػػاليـ ال م ػػف البيئ ػػات الت ػػي
يتكاجدكف بيا ،فصػفاتيـ ال تتغيػر كال تتبػدؿ بتغيػر أك تبػدؿ البيئػات التػي يككنػكف فييػا ،فكػؿ
منيـ يعرؼ بسيماتو ال ببيئتو.
د) التػداخػػػػؿ :كمػػف البػػدييي أف تعػػدد البيئػػات يسػػتكجب تػػداخميا فيمػػا بينيػػا فالحكايػػة تنتقػػؿ مػػف
المدينة أك قصر السمطاف إلى الصحراء كالى البحر أك إلى الغابة ،كىػذا مػرتبط فػي سػيركرة
الس ػػرد باالنفت ػػاح المك ػػاني ،فمادام ػػت الحكاي ػػات الش ػػعبية مفتكح ػػة المك ػػاف في ػػي تبعػ ػان ل ػػذلؾ

مفتكحة أيضان عمى بيئات متعددة بحسب األمكنة.

ففػػي حكايػػة (حػػد الػػزيف) نجػػد ىػػذا التػػداخؿ بػػيف البيئػػات فمػػف قصػػر السػػمطاف إلػػى
السيكب كرعي الغنـ كالصحراء كالبئر إلػى البحػكر السػبع ،كػؿ ىػذه العناصػر متداخمػة فػي
حكايػػة كمػػا تبػػيف المقػػاطع التاليػػة «...كراح بييػػا لػػبالدك ،ككػػي جػػاك يمشػػك لقػػاك بيػػر قػػاؿ
تسػػعة كتسػػعيف زيػػف ،نحبسػػك ىنػػام كنسػػقك لغػػنـ ،كقػػاؿ لمكصػػيؼ :اىػػبط انػػت لمبيػػر كأف
نسػػقي الغػػنـ ...،كيػػركح تسػػعة كتسػػعيف زيػػف يحػػكس عمػػى بػػالدك ،ككػػي يكصػػميا يتالقػػى
الراعػػي انتػػاع خطػػاؼ الع ػرايس  .....كالناقػػة كراء سػػبع بحػػكر  ،...كراح تسػػعة كتسػػعيف
زيف اذبح ناقة فكؽ الجبؿ ...اقطع بيو سبع بحكر كالقى الناقة».
ق) ميتػفػيػػػزيػقػػػػػػا المػكػػػػػػاف :تع ػػد األم ػػاكف الميتافيزيقي ػػة"  "Metaphysicalكمك ػػاف تكاج ػػد أركاح
األغ ػكاؿ فػػي حكايػػة (حػػػد الػػػزيف) أمػػاكف ماكرائيػػة ،أم أنيػػا غيػػر مػػؤطرة كمحػػددة التكاجػػد،
فالحكايػػة تبػػيف أف ىػػذا المكػػاف مسػػتحيؿ الكصػػكؿ إليػػو لكػػف المسػػتحيؿ فػػي الحكايػػة الشػػعبية
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يصبح ممكنان إذا تكفر لػو الجػك المناسػب كالكسػائؿ البلزمػة الختػراؽ المعقػكؿ كالطبيعػي إلػى
البلمعقكؿ كالى البلطبيعي كما في المقطع الذم يبيف كيفية قتؿ "خطاؼ العرايس" بالطريقػة
المتحػػدم لمتكاجػػد الػكاقعي إلػػى مػػا كراء الػكاقعي « يقكلػػك خطػػاؼ لعػرايس :ماتقػدرش لخػػاطر
ركحي في شعرة كالشعرة في بيضة كالبيضة في حمامة كالحمامػة فػي ناقػة كالناقػة كراء سػبع
بحكر ،كراح تسعة كتسعيف زيف اذبح ناقػة فػكؽ الجبػؿ كطرفيػا كانشػرىا فػكؽ الجبػؿ....ككي
يجػػك الطيػػكر بػػاش يػػاكمك يقػػكليـ الكبيػػر مػػف الطيػػكر :مػػاتكمكش م ػكال المايػػدة طالػػب فايػػدة،
كيسػػكلك تسػػعة كتسػػعيف زيػػف :كاش اتحػػكس ،يقػػكليـ نحػػكس عمػػى طيػػر مػػنكـ يقطػػع بيػػا سػػبع
بحػػكر ،كيتشػػاكرك الطيػػكر فػػي بعضػػاىـ كيقكلػػك لكاحػػد مػػنيـ اقطػػع بيػػو.....حتاف اقطػػع بيػػو
سبع بحكر كالقى الناقة المي فييا الحمامة كاذبح لناقة كنح منيا لحمامة كاذبحيا كنح منيػا
البيضة كنح مف البيضة الشعػػرة» .أما في حكايػة (فميفمػة أخػت ربعػيف غػػكؿ) فالمسػتحيؿ

ف ػػي قت ػػؿ الغكل ػػة فميفم ػػة يتحق ػػؽ كذل ػػؾ بالكص ػػكؿ إل ػػى ركحي ػػا الت ػػي يح ػػتفظ بي ػػا ف ػػي مك ػػاف
ميتػػافيزيقي ال يمكػػف الكصػػكؿ إليػػو إال مػػف طػػرؼ األغػكاؿ فػػإذا كانػػت ركح خطػػاؼ لع ػرايس
في شعرة كالشعرة في بيضة كالبيضة في حمامة كالحمامة في ناقة كالناقػة كراء سػبع بحػكر،

كقد تمكف البطؿ مف الكصكؿ إلى مكانيا كقتمو ،فػإف ركح "فميفمة" كباقي األغػكاؿ فػي يقمػؿ،

كما يبيف المقطع المكالي « قاليا يامي كىذه القرع كلقبلؿ المي راكـ معمقينيا عبله.

قػاتمك جػداتك ىػذه القمػػة فييػا ركح جػػدؾ كىػذيؾ ركح جػػداتؾ كالبػاقيف فييػػا أركاح
أخكالؾ أما ذاؾ الصندكؽ فيو حمامة فييا ركح أمؾ كي عادت طفمػة كحػدة كعزيػزة عميػا.
كامبعد ىداىـ أف رقدك كىك طاح عمى ذيػؾ األقالؿ يكسر يكسر ،كىػك جػاء لحمامػة المػي
فييا ركح فميفمة كىك ىزىا كقاؿ كينؾ يا دار بي.
كامبعدىا ناضت فميفمة مف الرقاد كعادت ترعد كقاتمك يا راجؿ راىي حكمتنػي رفػة
عمى قمبي ،كفي ذاؾ الكقت الحمامة كانت ترفرؼ.

394

القسم الثانً :الفصـل الثالــث ــــــ البنٌـة السردٌـة فً الحكـاٌــة الشعبٌــة ــــــ
البػػر تقػػكؿ :ركحػػي فػػي يػػد مسػػمـ ركحػػي فػػي يػػد مسػػمـ كلقػػات كلػػد
كخرجػػت فميفمػػة ى

راجميا كيطيح ذيؾ القمة المي فييا الحمامة كماتت الحمامة كماتت فميفمة».

ك)  تداخػػؿ الكاقعي كما كراء الػكاقعي :كمػا بينػا فػي األمػاكف الميتافيزيقيػة التػي عػادة مػا تكػكف
ذات مبلمػػح عاديػػة كلكنيػػا تكػػكف مفصػػكلة عػػف المكػػاف ال ػكاقعي بحػػاجز عجػػائبي ال يمكػػف
الكصػػكؿ إليػػو إال بكسػػاطة ألبطػػاؿ ذكم الكفػػاءة أك الػػذيف يكتشػػفكف سػػر المػػركر إلػػى ىػػذه
األمػاكف الميتافيزيقيػة كالتػي عػادة مػا تكػكف كراء سػبع بحػكر أك كراء جبػؿ عظػيـ أك ...الػػخ.
كىػذا الكصػػؼ ال يعنػػي أنيػا كراء البحػػار السػػبع أك األمػاكف الكاقيػػة الفاصػػمة ،بػؿ مبالغػػة فػػي
عػػدـ تحديػػد ىػػذه األمػػاكف كال المسػػافات التػػي تفصػػميا عػػف األمػػاكف الكاقعيػػة لػػذا فإننػػا نشػػعر
بي ػػذا البع ػػد ب ػػيف األم ػػاكف الكاقعي ػػة كالميتافيزيقي ػػة ،م ػػف خ ػػبلؿ العب ػػارات الس ػػردية التػ ػي تب ػػيف
استحالة الكصكؿ إلييا مػف طػرؼ النػاس العػادييف .كىكػذا تضػفي الحكايػات الشػعبية ميكعػة
كىبلمية عمى المكاف كما تفعؿ مع الزماف ،كبالتالي يككف مف العسير تحديد الخػط الفاصػؿ
بينيما ،أم بيف الكاقعي كالماكراء الكاقعي رغـ تداخميما الشديد في السرد الشعبي.

.IV

كسائؿ الحكاية لتغطية مشكؿ المكاف:
كتسػػتعمؿ الحكايػػات الشػػعبية كسػػائؿ متعػػددة إلضػػفاء المنطقيػػة عمػػى ىػػذا التػػداخؿ

بيف األماكف الكاقعية كالميتافيزيقية أساسيا الطيراف بكسائؿ أك دكف كسائؿ.
أ)

الطيراف بكسائؿ :كيػتـ ذلػؾ فػي الحكايػات الشػعبية بكسػائؿ مختمفػة كمتنكعػة تمثميػا

ضػػركرة الحبكػػة كطبيعتيػػا ،فأحيان ػان تعتمػػد عمػػى الطيػػكر ،كمػػا رأينػػا فػػي حكايػػة (حػػد الػػزيف)

« ككػػي يجػػك الطيػػكر بػػاش يػػاكمك يقػػكليـ الكبيػػر مػػف الطيػػكر :مػػاتكمكش مػكال المايػػدة طالػػب
فايدة ،كيسكلك تسعة كتسعيف زيف :كاش اتحكس ،يقػكليـ نحكس عمى طير منكـ يقطػع بيػا
سػػبع بحػػكر ،كيتشػػاكرك الطيػػكر فػػي بعضػػاىـ كيقكلػػك لكاحػػد مػػنيـ اقطػػع بيػػو.....حتاف اقطػػع

بيػػو سػػبع بحػػكر» كىكػػذا نػػرل الكسػػيمة المقنعػػة فػػي الكصػػكؿ إلػػى األمػػاكف الكاقعيػػة البعيػػدة
جدان أك الميتافيزيقية يتـ بكساطة الطائر.
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أما في حكاية (فيمفمة خت اربعيف غكؿ) فمـ يكف االنتقاؿ عف طريؽ الطيراف ،بػؿ
عف طريؽ شرب الماء الذم يبدك أنو سحرم ،لذا مكف الطفؿ مف كلكج عالـ آخػر كمكػاف
آخر ال يعرفو كال يمت لو بصمة كىك بر لغكاؿ كما تبػيف الحكايػة « قػاؿ عػبله يػاخي عػيف
كحدة خميو قاتمك إماال اديو ىلب ٌر بعيد كخميو .أماال ىػزك بيػك كداه ىلب ٌػر بعيػد كخػاله راقػد تػـ

كرجػع ...ككػػي فطػػف الطفػػؿ لقػػى ركحػػك فػػي ىبػ ٌػر مػػا يعرفػػكش تحػػت الشػػجرة ككانػػت حػػذاه
ساقية شػرب منيػا المػاء كقعػد يمشػي كفػي الطريػؽ تبلقػا مػع كاحػد الشػيخ كحكػالك القصػة
أماال قالك ىاؾ ىذ الكرقة مكتكب فييا"بف فميفمة خت ربعيف غػكؿ »
ب)

الطيراف بدكف بكسائؿ:

كقد يككف النكـ « أماال ىزك بيك كداه ىلب ٌر بعيد كخبله راقد تـ كرجع ...ككي فطف الطفؿ

لقى ركحك في ىب ٌر ما يعرفكش تحت الشجرة ككانت حذاه ساقية شرب منيا الماء كقعد يمشي
كفي الطريؽ تبلقا مع كاحد الشيخ كحكالك القصة أماال قالك ىاؾ ىذ الكرقة مكتكب فييا(بف

فميفمة خت ربعيف غكؿ) كركح لمكاد نتاع األغكاؿ ىك راه كالمٌي يتمقى فيو يجي راه ياكمك يشكؼ
الكرقة يحبسك كيحضنكه حتى كصؿ عند جدك جدياتك» ىك الكسيمة التي نقمت الطفؿ البطؿ إلى
ببلد األغكاؿ ليمتقي بجدتو الغكلة التي يأتي مف عندىا بالقمة التي فييا الحمامة التي تحمي ركح
الغكلة "فميفمة".
كيمكف أف نصادؼ انتقاؿ الشخصيات مف مكاف إلى آخر دكف سابؽ إنذار أم فجأة
تككف الشخصية تسير ثـ نجدىا في مكاف غريب كمخيؼ كال نجد في ما جمعنا مف الحكايات
مثاالن لبلنتقاؿ مف العالـ األكؿ إلى العالـ الثاني بطريقة أك بنمكذج (أليس في ببلد العجائب)،
أم بكجكد منطقة معينة يختفي فيو الشخصيات لمدخكؿ مف العالـ األكؿ إلى الثاني .كاف كنا قد
عثرنا عمى حكاية غير مكتممة فييا قمعة ميجكرة مف يدخؿ إلى ىذه القمعة يبقى في صعكد مف
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سمـ إلى سمـ إلى أف ينتيي إلى قمتيا كحيف يرمي بنفسو مف أعبلىا في البحر عمو ينجك ،يجد
نفسو في مدينة أخرل كأناس آخريف يتعاممكف بتعامبلت إسبلمية راقية ،كلكف الذم يخطئ كىذا
ما يحصؿ لمبطؿ يعطيو سمطاف تمؾ المدينة مفتاحان كيأمره بالخركج مف ذاؾ الباب ،فيجد نفسو
بكاء م انر عمى ما خمفو مف نعيـ في تمؾ الببلد.
في عالمو األكؿ فيبكي ن

.V

المالمح المشتركة لألمكنة:

نج ػػد الكثي ػػر م ػػف األم ػػاكف الت ػػي تعكدن ػػا عميي ػػا ف ػػي الحي ػػاة الكاقعي ػػة مث ػػؿ الس ػػكؽ كالطرق ػػات
كالحماـ كغيرىا تبدك بالطابع العاـ المعركؼ ،حتػى أف الحكايػات الشػعبية ال تصػؼ ىػذه األمػاكف
ألف صػػكرىا ارسػػخة فػػي الػػذىف البشػػرم ،فػػبل يكػػكف الكصػػؼ لمثػػؿ ىػػذه األمػػاكف إال إذا كػػاف أمػػر
غريػػب اسػػتحدث فييػػا .كمػػا أف قصػػر السػػمطاف مػػثبلن ،يكصػػؼ بالشػػمكخ كالعمػػك كتشػػديد الح ارسػػة
عميػ ػػو كرفاىيػ ػػة األفرشػ ػػة كالمتػ ػػاع الػ ػػذم يحكيػ ػػو ،كلكػ ػػف دكف أف تتطػ ػػرؽ الحكايػ ػػات الشػ ػػعبية إلػ ػػى
التفصػػيؿ فػػي ىػػذ،ا ألنيػػا تعتبػػر صػػكرة القصػػر ماثمػػة فػػي ذىػػف المتمقػػي .كبالتػػالي تشػػترؾ جميػػع
القصكر في الحكايات الشعبية ككأنيا قصر كاحد.
بل في كصؼ قصر السمطاف في حكاية "لعجكز كالحاكـ الظالـ" ( كاحد
نممس ذلؾ مث ن
السمطاف كاف عندك قصر كبير بانيو يدىش في الناس بيو ككانت كاحد لعجكز بانيو قربييا
قداـ القصر ) كيمكف أف نجد العنصر المكاني المحضكر داخؿ القصر كما نجد ذلؾ في حكاية
"بقرة ليتامى" ( قاليا السمطاف :ماعميو ،كازكجيا كاعطاىا مفاتيح كؿ دارك ،ماعدا مفاتيح بيت
كحدة ماعطاىالياش ،لخاطر فيو الطامة اـ سبع ركس).
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كعمكمان نشعكر بالبيئة الصحراكية ك بمبلمحيا األساسية مف نقص الماء كعدـ ىطكؿ
األمطار ككجكد البئر كرعي األغناـ كاإلبؿ كحتى األبقار .كؿ ىذا يكحي بأف البيئة التي تتكمـ
عنيا مجمؿ الحكايات ىي بيئة مشتركة تستمد معظـ مصطمحاتيا مف البيئة الصحراكية
المعركفة ،فنجد في حكاية (بنت الميرية) ما يكضح ذلؾ « كفي كاحد العاـ ماصبتش النك ،قاؿ
ىاذا الراجؿ لكالتك ركحكا أفمك بالغنـ في ببلد أخرل » كفي حكاية (اسميميع الندل) « لعؿ
نمقى بالصة فييا لخضار كالماء ،كخرج يمشي يمشي حتاف كصؿ لبالد فييا غكلة ،كي تشكؼ
لعباد تخضر الضاية! رجع ىذاؾ الراجؿ ليمك كقاليـ :راني القيت ببلصة مميحة فييا العشب
كالماء يالو نرحمك لييا
كراح لمراجؿ قالك :راىا كػايف كاحػد الضػايا فييػا الكػال كالمػاء تاكػؿ منيػا لغػنـ كتعػكد كسػر
كعكر كسر كعكر حتاف تشبع »
ككػذلؾ فػي حكايػة (بقػرة ليتػامى) « قاليػػا :ركحػي رجعػييـ لبالصػتيـ ،ارحػ ػػت ادرقػ ػ ػػت كراء
شجرة كبلت التمرات ،كردمت العمفات كرجعت لخكىا ككممك اطريقيـ» في حكاية (كديعة غػدايت
خكتيا السبيعة) « كراحت كديعة تخمي ببلد كتعمر ببلد أخرل كىي تحكس عمى خكتيا» (كسػار
صباطك) « كراحك ىكما يرعاك بالبقر كبقرة كلد أختيـ راحػت لكػال لخػاطر عارفػة بالصػتك ،كالبقػر
نتاعيـ بقات بعيد منك كعياك يدزك فييا باش تركحميا ماحبتش تركح كفاقك بحيمة كلد أختيـ».
كفي حكاية (حد الزيف) نجد التداخؿ بيف المكاف السردم الفني الكاقعي الحقيقي « ككي
جا تسعة كتسعيف زيف باش يسقي عكدتك قاليا :نجيب لقرب باش نسقي عكدتي
كيقكلك ىذاؾ الراعي :ارنػي نتبلقػاه مػف العػاـ لعػاـ كسػكلني يقػكلي :كيػف افػالت؟ نقكلػك :فػي
طػػػػرابمس ،كيس ػػكلني :كاش اك ػػبلت؟ انقكل ػػك :أخض ػػر كي ػػابس» .كنمم ػػس ىن ػػا ف ػػي كمم ػػة طػ ػرابمس
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التػ ػػداخؿ بػ ػػيف المكػ ػػاف ال ػ ػكاقعي كالمكػ ػػاف الخػ ػػاص بالحكايػ ػػة ذك المبلمػ ػػح الصػ ػػحراكية .كلكننػ ػػا ال
نصػػادؼ إال نػػاد انر ذكػػر اسػػـ بمػػد أك مدينػػة أك قريػػة معركفػػة فػػي الكاقػػع ،كمػػا ىػػك الشػػأف فػػي حكايػػة
(حد الزيف).
كمف أمثمة المكاف المشترؾ بيف الحكايػات الشػعبية أمػاكف تكاجػد األغػكاؿ أك منطقػة التمػاس
بيف عالـ األغكاؿ كعالـ البشر ،كفييا نشعر بأننا انتقمنا مف العالـ األكؿ إلػى العػالـ الثػاني كسػكاء
جاءت األغػكاؿ إلػى العػالـ األكؿ أـ ذىػب البطػؿ إلػى العػالـ الثػاني ،أم عػالـ األغػكاؿ .فالكصػؼ
يبقى كاحدان في مجمؿ الحكايات ،أم بتعبير الحكاية بر األغكاؿ كاألىكاؿ .كمثاؿ ذلؾ فػي حكايػة
(النجػػة بنػػت السػػمطاف) « قػػاتميـ خالػػة النجػػة :اركاحػكا يػػا بناكيػػت ركحػػك أحطبػػك ،ارحػػت النجػػة
ألميػػا قاتميػػا :يػػا أمػػا انػػركح مػػع البناكيػػت نحطػػب ،قاتميػػا أميػػا ركحػػي كمػػاطكليش ،ككػػي جػػاكا
يحطبػػك لقػػات النجػػة ممػػزـ كدات ػكا مػػع حزمتيػػا ،كعػػادت منػػيف تجػػي بػػاش تيزىػػا اطيحميػػا كقالػػت
لبناكيػػت اسػػتنكني ،اسػػتنكني ،كقعػػدكا كيمػػا ىػػاؾ حتػػاف طػػاح الميػػؿ ،قالكليػػا :احنػػا انركح ػكا كىػػي
ماحبتش تنح الممزـ ،راحك كخبلكىا ىي كالخادـ انتاعيا ،كتحكؿ ىذاؾ الممزـ لغكؿ ».
في حكاية (حد الزيف) « اقطع بيو سبع بحػكر كالقػى الناقػة المػي فييػا الحمامػة ) فػي حكايػة
(إزار) أيضان (كىكما يمشكا في الطريؽ أتمقاك السبع قاليـ :خيطكني ال ناكمكـ».
إف معظػػـ النقػػاد كالبػػاحثيف يفػػردكف فػػي كتػػبيـ أبكابػػا خاصػػة لممكػػاف كأخػػرل لزمػػاف أمػػا عمػػى
مستكل التطبيؽ فإف الناقد كثي ار ما يتطرؽ لعنصرم المكاف كالزماف في الركاية الكاحدة.
فالمكاف إذف ال يبقى منعزالن عف بػاقي عناصػر السػرد ،كانمػا يػدخؿ فػي عبلقػات متعػددة مػع
المككنػػات الحكائيػػة لمسػػرد كالشخصػػيات ،كاألحػػداث ،كالػػرؤل السػػردية .ككػػذلؾ الػػزمف السػػردم ال
و
بمعزؿ عف باقي عناصر السر؛ فالشخصػيات التػي تتػأثر بمكػاف مػا ،ال تتػأثر إال مػف خػبلؿ
ينمك
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القسم الثانً :الفصـل الثالــث ــــــ البنٌـة السردٌـة فً الحكـاٌــة الشعبٌــة ــــــ
فعؿ الزمف في ذلؾ المكاف« ككؿ تغير فػي بنيػة المكػاف يسػتمزـ تغييػ انر فػي المككنػات السػردية األخػرل،
كيسػػتمزـ المراىنػػة عمػػى تغييػػر المكػػاف جكىري ػان كأساسػػيان فػػي بنػػاء الحػػدث فػػي المكػػاف الػػذم تطػػكره فػػي
متتالياتيا السردية»( .)1كالزماف ىك ما جعؿ مف المكاف صرحان مشيد البنيػاف ،أك ىػك مػا أحالػو إلػى
خراب أك جعمو غفبلن منسيان.
كاذف فالمكػػاف كالزمػػاف ىمػػا مككنػػات لمفضػػاء الػػذم يتشػػكؿ فيػػو الكجػػكد اإلنسػػاني ،كلكػػؿ بيئػػة
مكانيػػة خصائصػػيا الطبيعيػػة ،كالمناخيػػة ،كالجيكلكجيػػة ،كاألرككلكجيػػة ،كاألنثركبكلكجيػػة ،كمػػا ليػػا
ذاتيتي ػػا التاريخي ػػة كالثقافي ػػة الحض ػػارية( )2كيظي ػػر لن ػػا أف الزم ػػاف كالمك ػػاف يم ػػثبلف كجي ػػاف لعمم ػػة
كاح ػػدة ،كى ػػي العم ػػؿ الس ػػردم أك األدب ػػي بص ػػفة عام ػػة ،فيم ػػا كػ ػ هؿ متكامػ ػ هؿ ،كيش ػػكبلف م ػػع بقي ػػة
العناصر الحكائية األخرل لمسرد عمبلن أدبيان متمي انز.

 -1محمد أديوف ،الثقافة الشعبية المغربية ،ص.27
 -2ينظر أحمد النعيمي ،إيقاع الزمن في الركاية العربية المعاصرة ،ص.82-75
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المبحــث األول:ــــــــــــــ

التحلٌــل النفســً للحكاٌـــة الشعبٌــة

ـــــــــــــــــ

 .0التحميؿ النفسػي :األسػػػس كالمنطمقػػػػػات
مف المعركؼ أف عمـ النفس كاف العمـ األكثر احتكاء لمظاىرة األدبية كأكثر العمكـ الحديثة
احتكاء لؤلدب كاسياما في تفسيره كينطمؽ التحميؿ النفسي في تفسير الحكاية الشعبية مف
فرضية مفادىا أف الحكاية « مثميا مثؿ الحمـ فباعتبارىما مف إنتاجات الخياؿ تعبر بصفة ال
إرادية كتمقائية عف البلكعي ،ىذا منطمؽ يشترؾ فيو كؿ عمماء التحميؿ النفسي عمى اختبلؼ
انتمائيـ لمدرسة "سيغمكند فركيد"( )S.Freudأك مدرسة "كارؿ يكنغ"( .)K.Jungكمادامت كذلؾ
فإف شخصياتيا كأحداثيا تماما كتمؾ التي نراىا في الحمـ تتخذ طابعان رمزيان ينبغي تفكيكو كتأكيمو
لفيمو»( .)1كع مى ىذا األساس فإنو يجب أال ننظر إلى الحكايات الشعبية عمى أنيا كبلـ ساذج
ال طائؿ مف كرائو كما يتبادر إلى أذىاف الكثير مف الناس ،كمف شأف التحميؿ النفسي باعتباره «
نظامان معقكالن كمفيكمان ،ال يركز فقط عمى الصراعات داخؿ النفس كالرغبات كالنزعات البلشعكرية
بقدر ما ييتـ بكاقع الشخص المحيط بو ،كخاصة الجانب االجتماعي كالثقافي كالتاريخي»

()2

أم أنو

.

ربط جميع العبلقات بالكاقع

كليذا فإننا نجد "سيغمكند فركيد" يقكؿ «:لقد تعرضت الحقائؽ المحتكات في التعاليـ
الدينية إلى التحريؼ ،فضبلن عف أنيا تنكرت عمى مر الزمف بطريقة منيجية ،بحيث ال تستطيع
المجمكعة البشرية أف تتعرفيا كحقائؽ ،إنيا حالة مشابية لما حدث عندما نخبر طفبلن بأف المقمؽ
يأتي بالمكاليد الجدد كبالطريقة ذاتيا نعبر عف الحقيقة في تمكيييا الرمزم ،إذ ال أحد منا يجيؿ
ماذا يعني ىذا الطائر الكبير ،غير أف الطفؿ بالمقابؿ ال يعرؼ شيئان مف ذلؾ ،فيك يسمع فقط
 -1محمد الجويلي ،أنتركبولوجيا الحكاية ،دراسة أنتركبولوجيا في حكايات شعبية تونسية ،مطبعة تونس قرطاج ،تونس ،3003 ،ص.12
 -2جنات زرادة ،النقد النفسي للحكاية الشعبية ،فعاليات الملتقى الدكلي الثالث حوؿ الخطاب النقدم العربي المعاصر ،3009 ،منشورات
المركز الجامعي خنشلة ،3008 ،ص.13
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الجزء المحرؼ مما نقكلو كيشعر بأنو يخدع كنحف نعمـ إلى أم مدل يربط سكء ظنو بالكبار

كمشاكستو ليـ بيذا االنطباع ،إلى أف كصمنا إلى االقتناع بأنو مف األفضؿ لنا أف نبتعد عف
تقديـ مثؿ ىذه التمكييات الرمزية لمحقيقة ،كأال نبخؿ عمى الطفؿ بمعرفة المسائؿ الفعمية،
شريطة أف يتناسب ذلؾ مع مستكاه العقمي»( )1فبما أف الحكايات الشعبية مكجية أساسان لؤلطفاؿ

الصغار ،فإف فركيد قد كجو اىتمامو إلى األثر النفسي العميؽ الذم تتركو الحكايات الشعبية في
نفسية األطفاؿ كمدل تأثير ذلؾ

عمىتفكيرىـ .

أما "يكنغ" فيقكؿ «:كجدت الصكرة التالية في حمـ أحد المرضى :ىنالؾ أفعى خرجت
مف كيؼ رطب كعضت الحالـ في منطقة األعضاء التناسمية كىذا الحمـ حصؿ في المحظة
التي تأكد فييا المريض مف صحة التحميؿ كبدأ بتحرير نفسو مف عقدة األـ »

(.)2

كلكف البد لممحمؿ أف ينتبو إلى قضية تتعمؽ بتأكيؿ الرمز في« التحميؿ النفسي الذم
يعاب عميو في العادة التأكيد عمى المسألة الجنسية كىي قضية ال تزاؿ تسيؿ الكثير مف
الحبر»

(،) 3

ألف الكثير مف الدارسيف كعمى رأسيـ "فركيد" يعتبركف الضغكطات الجنسية ىي

الدافع كالمحرؾ األساسي لؤلحبلـ ،كليذا فإنو يتعيف عمينا بادئ ذم بدء أف نتقف تعمـ قكاعد
مضاء مف عمـ نفس األعماؽ
الرمكز في طريقنا إلى فيـ لغتيا« كال أعرؼ سبلحان حديثان أكثر
ن

كحتى إذا لـ يعط المرء الكممة األخيرة ليذا العمـ ،فبإمكانو أف يستفيد منو كمدخؿ ٌأكلي عمى

األقؿ .أما الخطكة الثانية فينبغي أف نعتمد عمى جمع األساطير كالحكايات الشعبية كما شاكؿ

ذلؾ مف زكايا األرض كميا ،كمف ثـ ترؾ الرمكز تتحدث عف نفسيا »( .)4كيجب أيضان أف ننتبو
إلى قضية تعدد مدلكالت الرمكز كذلؾ ألف « كؿ رمز يقبؿ عمى األقؿ تفسيريف يجب أف يجتمعا
 -1سيغموند فركيد ،مستقبل كىم -األعماؿ الكاملة – منشورات إيماغو ،لندف  ،3819 ،XIVص.129
 -2كارؿ غوستاؼ .يونغ ،رموز التحوؿ  ،أكلتن -فرايبورغ ،مج ،3811 ،05ص193
 -3محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،مطبعة تونس قرطاج ،3001 ،ص.19
 -4جوزيف كامبل ،البطل بألف كجو ،تر :حسن صقر ،دار الكلمة للنشر كالتوزيع ،سورية ،دمشق ،ط ،3001 ،03ص.31
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ليحصؿ عمى معنى كامؿ ،كتساكم المتناقضيف ىذا مممكس عمى مستكل المفردات ،ففي المغة
ً
األفعى(:شت  )Shetليا معنياف متناقضاف :معنى التأسيس أك البناء كمعنى
العبرية ،كممة
التدمير كىذا ما يبرر المعنييف لمشارة المبيمة »

(.)1

كتجدر ىنا اإلشارة إلى أف "كاميػػؿ الككسػػػت دم جػػػارداف"( ) camille Lacoste du Jardin
« قد ذىب إلى أنو ليس مف الصداقة أف يتحمس الكثير مف الباحثيف الشباف مف المغرب
( )Maghrebلؤلدب الشفكم جمعان كدراسة .فأعماليـ عمى حد ذاتيا في عبلقة تكاصؿ كثيقة
بأمياتيـ المكاتي يبثثف ىذا األدب ،كمف ثمة فيـ مشغكلكف بياجس الرفع مف شأف ى ػؤالء
األميات المكاتي ظممف يرزحف تحت الكبت (الثقافي) ميمشات بؿ مبعدات أكثر مف أم كقت
مضى عف التطكرات التي تشدىا مجتمعاتيف»( .)2قد يككف "كاميؿ الككست" محقان في ما ذىب إليو،
لكنو غفؿ أف ىذا التراث الذم تحممو األميات ال يمثؿ ىؤالء األميات كحدىف ،بؿ إنو يمثؿ
تراث األجياؿ السابؽ كالمتعاقب ،لذا فيك بمثابة اإلرث الثميف الذم يستحؽ منا ،كباحثيف ،أف
نرعاه كنحفظو مف الضياع ،عمى أقؿ تقدير .كىذا ما يذىب إليو الكثير مف الباحثيف المغاربييف
في (تكنس كالجزائر كالمغرب األقصى) لػرد االعتبار لتراث األمة الذم أنيكو االستعمار الفرنسي
بالمغالطات كالمارسات المشكىة.
كاذا صح ىذا التفسير الذم قدمتو "دم جارداف" كاف عمى "بيتميايـ" ( )Bettelheimعالـ
إف لـ يكف
التحميؿ النفسي األمريكي الشيير كأحد أىـ الركاد الكبار لدراسة الحكاية الشعبيةٍ ،

أىميـ عمى اإلطبلؽ ،أف ييتـ أكال بتحميمو النفسي الذاتي كعبلقتو بأمو قبؿ أف يجيد نفسو

طكيبلن بالتفكير« في أىمية حكاية األميات كتأثيرىا عمى تربية أطفاليف كأطفاؿ العالـ بصفة
 -1لو بنوا ،إشارات رموز كأساطير ،عويدات للنشر كالطباعة ،بيركت لبناف ،تر:فايز كم نقش ،ط ،3003 ،03ص.10
Camille Lacoste du Jardin ,Nouvelles perspectives in Le conte de tradition orale, -2
 p198.نقالن عن:محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.11-31
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عامة .إذا كانت الحكاية الشعبية كما يقكؿ لكيس كاركؿ ( )Lewis Carrollىدية الحب( Un

 )cadeau d'amourمف األـ إلى طفميا أك مف الجدة إلى حفيدىا»

(.)1

كعمى ىذا األساس ،فإف

دراسة الباحثيف الميتميف بحكايات األميات كالجدات في سائر أنحاء العالـ ىي ىدايا حب ليف.
كيؤكد لنا "بيتميايـ" أف ما تطرحو ىذه الحكايات الشعبية مف قضايا تتعمؽ بالمجتمع
كالنفس البشرية ،في شكؿ رمزم كعمى ألسنة الحيكانات كالجمادات ،يندرج ضمف مؤسسة الفكر
الشعبي العاـ أك القضايا الحضارية الكبرل ،كتظؿ دائما « مندرجة في الثبلثي الذم ضبطو
(الكالدة كالمكت كالحب)» .أما إذا طرحت الحكايات الشعبية قضايا فمسفية أك ركحية معقدة،
فيي في العادة تككف مف اىتمامات المثقفيف كالدارسيف ،الف عامة الشعب ال تخرج اىتماماتيـ
عف االنشغاالت البسيطة التي تككف مجرد تفريعات لممكاضيع األساسية الثبلثة (الكالدة كالمكت
كالحب) التي تشكؿ مركز االىتماـ العاـ لمفكر

البشرم .

 .0الصراع بيف الحؽ كالباطؿ في الحكايات الشعبية:
تسعى الحكايات الشعبية ،في مجمميا ،إلى ما ذكره العديد مف الدارسيف إلى ربط العبلقة بيف
«الحؽ كالخير ،ألف منطؽ السمكؾ مرتبط بالمثؿ العميا»( .)2فعمى الرغـ مف الصراع الكبير بيف
(الحؽ كالباطؿ) في صكرة الصراع بيف (الشر كالخير) ،إال أف نياية الحكايات الشعبية –كما بينا
سابقنا -عادة ما تحث عمى التحمي بالمثؿ العميا ،كتبيف أف صاحب الحؽ تحابيو األقدار حتى كاف
ظيًم ىـ
األغمب ،كىي بذلؾ تعمف أف ىذا ىك الحاؿ الذم يجب أف تككف عميو الحياة خارج الحكاية ،كتعد

بل ،فإف الحؽ سيظير كيعكد لو كضع االستقرار الذم تنتيي بو الحكايات الشعبية في
زمننا طكي ن

المثؿ العميا في الحكايات الشعبية كفي مجمؿ الفنكف أم انر طبيعيان تعميمينا ،يفرضو ضركرة
كظيفة إبراز ي
Chantal Debock, Théorèmes et contes de fées in Psychologie adlérienne, N - 1
 Janvier 1998 P15.نقالن عن :محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.11
 -2مصطفى عبده ،المدخل إلى فلسفة الجماؿ ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،ط ،3888 ،03ص.35
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التسامي اإلنساني عف باقي المخمكقات ،كقد أكد ىذا المفيكـ العديد مف األدباء ك الفبلسفة ،كمف
جممتيـ "أفبلطكف" ،إذ يقكؿ « :األشياء ىي نفسيا تحاكي يمثميا ،كما أف الشعر عند أرسطك مرجعو

إلى أمكر منيا غريػزة التقميد في اإلنساف»(.)1

كلقد كحد بعض الباحثيف « بيف الخير كالجماؿ كىك اتجاه قديـ ،فقد استخدـ اليكنانيكف لفظان
النب يؿ األخبلقي ،كما أنيـ كانكا يكحدكف بيف الكماؿ كالجماؿ»( .)2كىذا تمام نا ما نممسو في حكاية
كي

(حد الزيف) التي تربط مف خبلؿ العنكاف بيف الخير كالجماؿ (الزيف) .كىذه الفمسفمة االجتماعية
المعمقة نجدىا تتجسد بتعابير بسيطة في ىذه الحكاية .كما أنيا تقترف في المتف الحكائي
بالطرؼ الثاني لمفكر الفمسفي اليكناني ،كىك الربط بيف الجماؿ كالكماؿ ،حيف جعمت السمطاف
(تسعة كتسعيف زيف) يسعى إلى البحث عف الفتاة (حد الزيف) ،كىك بحث لبمكغ مرتبة الكماؿ
التي ارتبطت في ىذه الحكاية بمفيكـ الجماؿ ،كفي ىذا داللة كاضحة عمى عمؽ المرمى في
الحكايات الشعبية رغـ بساطة تعابيرىا كسذاجة مصطمحاتيا.
كلتتبع األبعاد النفسية في الحكايات الشعبية نستعيف بتجزئة الفيمسكؼ األلماني ''إيمانكيؿ

كانط" ()Immanuel Kantالثبلثية لمنفس

(.)3

ممكات النفس

ممكة المعرفة

المبادئ األكليػ ػ ػ ػػة

مجاالت تطبيقػ ػ ػ ػػيا

_0ممكة المعرفة

الذى ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

االرتباط بقانكف :العمة كالمعمكؿ

الطبيعػ ػ ػ ػػة

_2ممكة الرغبػ ػػة

العقػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

_

الحريػ ػ ػ ػػة

 -1المرجع السابق ،ص.35
 -2المرجع نفسو ،ص.32
 -3نقالن عن :مصطفى عبده ،المدخل إلى فلسفة الجماؿ ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،ط ،3888 ،03ص.23،21
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الحكػ ػ ػ ػػـ

ممكات النفس الثبلثة العق ػػكؿ الثبلثة
_0ممكة المعرفة

الخ ػ ػ ػ ػيػ ػػر األقصػ ػػى

المبادئ األكليػ ػ ػ ػػة

العقػػؿ الظاىرم ارتباط العمة بالطكؿ

الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

مجاالت تطبيقػ ػ ػ ػػيا
األشياء الخارجية الحسية

_2ممكة الرغبػ ػػة

العقػػؿ الباطف

اإلرادة الخيرية

األشياء الخارجية الحدسية

_3ممكة الشعكر

العقػػؿ اإلبداعي

الصكر الغائية

اإليقاعات الجمالية

فالحكايات الشعبية عبارة عف تركيب متشابؾ مف الممكات الثبلث ،فنجد تداخبلن كبي انر بيف
المعرفة المقدمة في الحكاية ،كالرغبة التي تسعى إلييا الحكاية كالبلشعكر .أما فيما يتعمؽ
بالشعكر فإنو ال يحضر إال في الجانب الفني السردم ،ألف الحكاية برمتيا ىي تصريح
البلشعكر بالكممة البسيطة المقنعة التي تحمؿ زادان معرفيان كدفقان شعكريان ،كما أنيا« تجسد التصدع
الداخمي لمذات كالصراع المرير بيف (اليك) ك(األنا) ك(األنا األعمى) ،إذ يمثؿ(األنا) ك(األنا األعمى)
المحاكمات العقمية العميا ،كيمثؿ (اليك) الطبيعة الحيكانية داخؿ اإلنساف أك االكراىات الغريزية ،كمف
ثمة حسب فركيد فكظيفتو ل ٌذكية أم إشباع المٌذة الخضكع بشكؿ تاـ لمبدأ المٌذة ال لمبدأ الكاقع،
كبخضكعو ذلؾ فإنو ال يخضع لمعقؿ كلممثؿ العميا كال لمتفكير خضكعان ممحكظان يمنع تدخؿ (األنا) (األنا)

يبقى ذا فاعمية في مجاؿ الغرائز ،إذ ينظـ تعاركيا كيقيـ التجانس إلى حد ما بينيا كبيف المجتمع أك مع
ك(األنا األعمى) »(.)1

 -1علي زيعور ،مذاىب علم النفس ،دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بيركت ،لبناف ،ط ،3890 ،01ص.335
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كلقد ذكر باحث التحميؿ النفسي "أرنست جكنز" ( )Ernest Jonesرغبة الناس في الثراء
التي يعبر عنيا الفكلكمكر ،كىى مبلحظة بسيككسيكلكجية مما يدؿ عمى أنو عمى عكس ما
يعتقػده البعض ،فيذا التحميؿ ليس أسي انر لمقكالتو في(األنا ،األنا األعمى ،كالجنس) كغيرىا ،كانما
يعير المسألة االجتماعية أىمية فائقة .ىذا ما جعؿ "أرفيو فيشر" ( )Hervé Fischerيؤكد ضركرة
الجمع بيف التحميؿ البسيككلكجي كالسكسيكلكجى لمحكاية ،إذ مف دكف جمعيما يظؿ كؿ كاحد
بناء»( ، )1كذلؾ ألف
منيما كىك منفصؿ عف األخر قاص انر عف فيـ الحكاية الشعبية فيمان عمميان ن

الظكاىر االجتماعية عادة ما يككف مبعثيا نفسي كعميو فإف أم ظاىرة اجتماعية ىي ذات

كجييف متبلزميف كمتداخميف إلى درجة ال يمكف الفصؿ بينيما .كيجمع كثير مف الدارسيف عمى
أف « التحميؿ النفسي كالتحميؿ السكسيكلكجى ال يجتمعاف كأحسف ما يككف االجتماع إال في
األنتركبكلكجيا »(.)2
كمف جية أخ ػػرل ى ػػذا ما جع ػػؿ "ج.ب .فاالبريق ػػا"( )Jean-Paul Valabregaيق ػػكؿ بأن ػػو:
«(منذ بدايت ػػو ك ػػاف التحمي ػػؿ النفسي أنتركبكلكجيػ ػان) كىك السبب نفس ػػو الذم جعؿ فيميػب بػكؾ
( )Philip K.Bockيقمب اآلية كيعتبر أف األنتركبكلكجيا كميا بسيككلكجية( It be argued that all

 .)anthropology is psychologicalكال نرل ىذه العمكـ متكحدة كأحسف ما يككف التكحد كما ىك
حاليا كىى تدرس الحكاية الشعبية»(.)3
كيكفي أف نشير إلى أف فركيد أكلى اىتماما خاصا بالحكاية الشعبية اىتمامان ميدانيان مف
خبلؿ معالجتو « لمريض سماه برجؿ الذئاب( )L’homme aux loupsكناية عف خكؼ
المريض( ) Phopieمف ذئاب تظير لو في المناـ كىي ليست إال نسخا مف ذئب بطؿ الحكاية
 -1نقالن عن:محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.11
 -2محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.11
 -3المرجع نفسو ،ص.45
408

القسم الثانً :الفصـل

الرابــع:التحلٌــل النفســً واألنثروبولوجً للحكاٌـــة الشعبٌة بمنطقة ورقلة

(.)1
ال مف الذئب
الشعبية الشييرة في الغرب( »)le petit chaperon rougeكيمكف أف يككف الكمب بد ن

ألف "محمد ديب " قد أدرج ىذا النكع مف المرض النفسي الذم يصيب الشيكخ عادة في ركايتو
الشييرة (الحريؽ) أك(دار السبيطار) كما تعرؼ لدل العامة ،كىذا الخكؼ الصبياني مف الذئب
أك الكمب ىك انتقاؿ نفسي لمخكؼ مف العالـ الحكائي إلى العالـ الكاقعي.
كقد يحكـ الكثير مف الناس عمى الحكايات األدبية ألكؿ كىمة بأنيا ال فائدة منيا إذا نظر
إلى محتكاىا الساذج كالبسيط .كقد يسخر البعض األخر أك يستييف بحكاية تركييا« عجكز
لحفيدىا مفادىا أف رجبل فقير الحاؿ يعيش مع زكجتو في ككخ يقتات مف بيع الحطب يجمعو في
الغابة كاذا بجني يخرج لو في يكـ مف األياـ كىك ييكم عمى جذع شجرة بالفأس كيعطيو مزما ار
سحريا كمما نفخ فيو كىبو ذىبا كفضة فنحكؿ ىكذا مف الفقر إلى الغنى كمف الشقاء إلى
السعادة .إنيا حكاية تبدك عمى غاية مف السذاجة ،كقد تثير السخرية ،إال أننا بمجرد أف نحمميا
نكشؼ إلى أم مدل يمكف أف تككف مؤثرة في نحت كعي الفرد بالحياة في مسألة عمى غاية
مف األىمية :مسألة (الفقر كالغنى) التي يشقى عمماء االجتماع كعمماء االقتصاد كرجاؿ السياسة
في إيجاد حمكؿ ليا .إف ىذه الحكاية تمرر إيديكلكجيا اقتصادية كاممة ،طريقة مف الطرؽ التي
تكتسب بيا الثركة ،كىذه الطريقة ىي في الحقيقة أال يككف لؾ طريقة :تنتظر حتى يخرج لؾ
مارد جني يحكؿ شقاءؾ الدائـ إلى سعادة

دائمة .

فالفقر كالغنى عمى ىذا النحك ليسا مرتبطيف بطرؽ تكزيع الثركة في المجتمع كبطبيعة
االختيارات االقتصادية لمحككمات كالدكؿ ،كانما يرتبطاف بكؿ بساطة بالصدفة»( .)2مف ىذ البعد
النفسي يحصؿ لمفرد المتمقي لمحكاية كالراكم ليا معان إشباع تعكيضي عف مفتقدات الحياة
الكاقعية أك بعبارة أدؽ تعكيض غنى الفرد الفقير في الحكاية باألمؿ المنشكد المفقكد كالبعيد في
 -1المرجع نفسو ،ص.12
 -2المرجع السابق ،ص.23
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الكاقع المكجكد كالقريب في الحكاية ،كبالتالي تككف الحكاية الشعبية قد قدمت معركفان ثمين نا
لمتمقييا ال يمكف أف تقدمو ليـ الحياة في كاقعيـ المرير.
كمف جية أخرل لـ يعد لمحكايات الشعبية الدكر الثقافي الكبير في الحياة االجتماعية
كالفكرية كفي التراث الشفكم بصفة عامة في عديد البمداف العربية كالغربية ،فيي ميددة
باالنقراض ،فمـ تعد تختزنيا إال ذاكرة قمة مف الرجاؿ كالنساء ىـ عادة مف الشيكخ كالعجائز
كستنقرض ىذه الحكايات برحيميـ األبدم .كىذا التقيقر الحاصؿ لدكر الحكايات الشعبية
كحضكرىا« يعكد إلى أف المجتمع كىك يدخؿ في الحداثة قد استبدؿ الحكاية بكسائؿ ثقافية أخرل
(،)1

لمترفيو كالتسمية كتمضية كقت الفراغ»

كىي كسائؿ أبمغ تأثي انر كأقكل نظ انر لقدرتيا عمى تكظيؼ

عكالـ السرد كنقؿ السياقات المختمفة التي ال يقكل عمى نقميا الحككاتي ميما أكتي مف براعة
كفينة في األداء.

 .0كظائؼ الحكايات الشعبية كأبعادىا النفسية:

*

إف الكظيفة الترفييية لمحكايات الشعبية ال يمكف استعاب مدلكالتيا إال إذا « أخذنا

في عيف االعتبار قدرتيا الكبيرة عمى التخيؿ ،مما يتيح ليا انتشاؿ المستمع مف رتابة اليكمي
كتكفير فرصة لو لبلنفبلت مف أسر الكاقع كالممؿ بأف تحمؽ بو في فضاء الحمـ ليختمط بكائنات
ال يمكنو الكاقع مف االختبلط بيا كالعيش في أزماف ليست كزمنو كأمكنة ليست كمكانو ليعيش
كلك برىة متحر ار مف الزماف كخارج التاريخ»( .)2فتبعث الحكايات الساخرة الفرح كالطمأنينة في
نفكس المتمقيف صغا انر كانكا أـ كبا انر ،فنجد مثبلن حكاية (كسار سباطك) تضفي نكعان مف الجك
المريح لمنفس حيف تسمع بمغامرات شيقة كمضحكة مف قبيؿ ما يحدث مع الفقراء كالبسطاء في
 -1المرجع السابق ،ص.11
 -2المرجع نفسو ،ص.11
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بل ذكر حادثة تمزؽ الحذاء « ككاحد النيار تقطع صباطك ،قاليـ مانيش سارح
الحياة اليكمية فمث ن
اليكـ باش نخيط صباطي ،كمف ذاؾ اليكـ سماكه كسار صباطك» كما يزيد الترفيو عف النفس
في الحكاية عمقان كراحة ىك ذكاء ىذا االبف اليتيـ كتحايمو عمى أخكالو ،فيشعر المتمقي براحة
كىك يرل إنصاؼ القاضي "لكسار سباطك " بعد أف يتحايؿ عمى العجكز بأخذ (الدكرك) كىك
العممة التي ترمز لمفقر كينطمؽ منو ليصير غنيان بفضؿ حيمتو التي استعمؿ فييا ىذا (الدكرك)
الذم يتحصؿ بسببو عمى الكيز كىك رمز الغنى « كسكؿ القاضي كسار صباطك :كأنت باش
مير لكيزؾ؟ قالك كسار صباطك :أنا لكيزم فيو خيط أخضر معمؽ فيو دكرك» كيكمف عنصر
الترفيو في االشياع النفسي الذم يحصؿ لممتمقي كىك يعايش األحداث باالنتقاؿ مف حالة الفقر
إلى حالة الغنى.
ككذلؾ تضفي عبارة مف مثؿ « :يقكليـ ىك :ذرؾ نحييالكـ كيجيب المكس كيقكؿ :مكس
سيني يحي كيقتؿ ،مكس سيني يحي كيقتؿ كدير ركحيا حيات كيجيب القادكـ كيعكد يقكؿ :يا
قادكمي غيص غيص كاجبد الرفيس ،حتاف يكصؿ إلى قصعة الرفيس كيخرجيا كياكؿ ىك
كخكالك كيعكدكا ايخافك منك» جكان مف االنسجاـ السردم الذم يحدث إيقاعان خاصان يبعث عمى
الطمأنينة ،كىكذا نممس ىذا الجك المريح الذم يشعر بو متمقي الحكايات الشعبية التي يككف
مبعثيا األساسي التسمية كالترفيو مثؿ حكاية (قطيش) « كمرة فالصيؼ ككاف قطيش في الفبلحة
ىك عرفيا (الغكلة) تحكس عميو كىك حؿ كابكيا بالنص كدخؿ فييا» كحكاية (الشيخ عكرؾ كال
النزلة كقعد متكرؾ) أيف ينتصر الشيخ الضعيؼ البنية الفاقد لؤلمؿ في النجاة مف الغكؿ بفضؿ
دىائو كحيمو المتكاصمة التي ارعبت الغكؿ فيرب « سقسا الشيخ القكؿ كقاؿ :أربي ما عندكش
جدياف صقا ر؟ قاؿ القكؿ:عبله؟ قاؿ الشيخ :راني البارح كأنا راقد حسيت تقكؿ جدياف جاك ينقزكا
كيمعبكا عمى ظيرم ،قاؿ القكؿ يحدث في ركح :ىاذاؾ الضرب أكؿ كقاؿ عميو تنقيز جدياف »
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كفي ىذا رمزية إلى التغمب عمى كؿ قكل الشر في الحياة ميما كانت اإلمكانيات بسيطة كالقكة
ىزيمة بفضؿ الدىاء كالذكاء يمكف تحقيؽ المستحيؿ ،كىذا ما يزيد في استقرار مفاىيـ الراحة
كالترفيو عف النفس البشرية حيف تستبد بيا قسكة الحياة.
ك(م ٍد ًر ًجميػػػػك) ك(سي
كىكذا األمر مع جممة مف الحكايات الشعبية األخرل كػ(الدالعة) ى

عمي م ار مكش راجؿ) ك(لخنيفيسة) ك(اللة ريحة ك ختيا) التي تسيـ بشكؿ أك بآخر في
إحداث راحة نفسية لدل المتمقيف ،كخاصة األطفاؿ الذيف يتكقكف إلى الترفيو كالمعب كالراحة.
فاإلضحاؾ يعد مف أىـ الكسائؿ البيداغكجية لمحكايات الشعبية في بنائيا لشخصية الطفؿ
النفسية كاإلجتماعية كذلؾ لتربيتو كاصبلحو.

*

أما الكظيفة السكسيكلكجية لمحكايات الشعبية ،فنممحيا في جانبيا األكثر عمكمية

كذلؾ فيماسميناه بالنزعة التعميمية ك البيداغكجية التي أشرنا إلييا « .الحكاية ع ػػادة ما تسطر ما
ينبغي فعمو كما ال ينبغي فعمو ،تضع الحػػدكد بيف المشركع كالمحػرـ ،بيف ما يمكف التفكػػير فيو
( )le pensableكما ال يمكف التفكير فيو ( .)l'impensableمف ىذه الزاكية فيي تربى كتييئ الفرد
لمحياة كتعده لبلنخراط في المجتمع بأف تكشؼ لو عف الصراط المستقيـ الذم ينبغي اتباعو
كتكشؼ لو عكاقب انحرافو عف ىذا الصراط :السقكط كالفشؿ»(.)1
بل حكاية (بقرة ليتامى) ذات األبعاد المتعددة تبرز البعد االجتماعي لمتأثيرات النفسية
فنجد مث ن
التي تبرز في شكؿ قير كظمـ عمى مستكل األحداث ،فنجد أف اليتيمة (ىاللة كأخكىا) يعانكف مف
اضطياد أسرم مف طرؼ زكجة األب ،كىذا النمكذج مكجكد بكثرة في المجتمعات اإلنسانية ،كىك
خصيصة في المجتمعات العربية اإلسبلمية عمكمنا كفي منطقتنا كرقمة خصكصان ،لذا تجد الكثير مف
الذيف يعانكف مف مثؿ ىذا األلـ في الحياة كأمثاؿ ىؤالء ىـ ضعفاء ال حكؿ ليـ كال قكة ،يشعركف
 -1محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.15
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باالضطياد كالحرماف« كلكنيـ يريدكف النسج عمى منكاؿ أبطاؿ حكاياتيـ بالتحمي بالصبر
كالشجاعة حتى يتسنى ليـ قير مف يعتقدكف بأنيـ أشرار كطردىـ مف الببلد كالتحرر مف
سطكتيـ .إنيـ يجدكف في بداية حكايات األبطاؿ صكرة لكضعيـ القائـ كيعممكف عمى أف تككف
عاقبتيـ سعيدة تماما كنياية ىؤالء.فالحكاية الشعبية ىنا تمعب دك انر تجييشيان لمكجداف الجماعي
كتدفع الجماعة إلى المقاكمة كالصمكد كتعمؿ عمى إنتاج األمؿ باالنتصار كاعادة إنتاجو
باستمرار حتى يظؿ دائما قائما يحفزىا عمى النيكض ،بؿ قؿ إنيا تجعؿ ىذه النياية السعيدة
نياية حتمية فينفتح األمؿ عمى مصراعيو»

*

()1

.

كما أف الحكايات الشعبية تمعب دك انر أساسيان بكظيفتيا التربكية التعميمية ،حيث إنيا

تق كـ باإلعداد الباطني لؤلطفاؿ لتقبؿ مظاىر الشر كالظمـ المكجكدة في المجتمع .كما أنيا
تعطي لمطفؿ القكة النفسية لمكاجية قكل الشر المتمثمة في األغكاؿ التي تصفيا دائمان بالقكة
كالغباء ،كىكذا يتعمـ الطفؿ مف الحكايات الشعبية كيفية بناء شخصيتو النفسية لمكاجية« النظاـ
االجتماعي القائـ عمى حافة االنييار لكنيا تتداركو لتثبتو كتقكية كتجعمو أكثر صبلبة مف أم
كقت مضى»(.)2
كلقد بيف "فركيد" مف خبلؿ أىتمامو بالفمكمكر اىتمامان خاصان إلى أف اإلبداعات الشعبية
لعفكيتيا « تمثؿ مادة خاما لدراسة البلكعي كيرل كما يرل مف بعده تبلمذتو مثؿ جكنز إف
التمثبلت الجماعية الفكلككرية مثؿ األساطير كالحكايات ىي كاألحالـ تنبع مف البلكعي كدكر
الكعي ال يتعدل دكر النقد كالغربمة كاالنتقاء كالمراقبة لما يكفره لو البلكعى .يرل التحميؿ النفسي
أف ال تمثبلت البلكاعية تعبر عف نفسيا بطريقتيف:أكال أف تخضع لسيركرة مف التحكالت يجعميا
 -1المرجع نفسو ،ص.19
 -2المرجع السابق ،ص.321
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تتكافؽ كتنسجـ مع متطمبات الكاقع الخارجي كاكراىات الكعى الباطني أم األنا األعمى .كثانيا
تتجمى ىذه الطريقة فى ما يسميو "فركيد" (تشكؿ كفاؽ بيف التمثبلت المكبكتة كالتمثبلت الكابتة)
بيف قكتيف متضادتيف:الرغبة كالدفاع أم ما يدفع ىذه الرغبة»(.)1

*

تعد الكظيفة السيككلكجية ىي األخرل ذات لمسة قكية في بناء شخصية الطفؿ

النفسية كاالجتماعية ،كما أنيا تكشؼ العقد كاألزمات التي يعاني منيا المجتمع الذم أنتج
الحكايات أك يتداكليا .كتعد الكظيفة النفسية أىـ الكظائؼ في شبكة الكظائؼ المعقدة لمحكايات
الشعبية فيي « بقدر ما تستقطب الكبار تستقطب الصغار كاألطفاؿ ،إال أنو مف السيؿ مبلحظة
تعمؽ األطفاؿ الشديد بالحكايات البلفت لبلنتباه السيما حكايات العجائب كالغرائب .أكؿ تفسير
ليذا التعمؽ يقدمو عمماء النفس المذيف يركف أف السبب في ذلؾ يعكد إلى أف الحكاية تقدـ
لمطفؿ عالما سيؿ التمثؿ ،ألنو قائـ عمى تقابؿ شديد الكضكح بيف الصغار كالكبار ،كبيف
األغنيػػاء كالفقػػراء بيف األخيػار كاألشػػرار»( .)2فالحكاي ػػة مف ىذه الزاكية ىي عالمية « إضاف ػػة
إلى ذلؾ ،فإف الحكاية العجائبية تكفر لمطف ػػؿ مف خ ػػبلؿ بنيت ػػيا السردي ػػة ما يسمي ػػو "أريػػؾ
بػػػارف" ( )Eric Berneبسيناريك المنتصر( ،)3(» )Le scenario de gagneurالذم يعطي دفعان كبي انر
لمفقراء مف الناس كالمستضعفيف في األرض ،بأف يجددكا آماليـ في الحياة ،كذلؾ بانتظار تحقؽ
النمكذج الحكائي لمبطؿ في أنفسيـ أكالن كفي كاقعيـ ثانيان.
كنجد أف الكثير مف الباحثيف النفسانييف يفسركف سر إقباؿ األطفاؿ عمى االستماع لمحكايات
الشعبية« لما يجدكف فييا مف تعبير رمزم عف طريؽ األفعاؿ كالمكاقؼ كالمشاىد كالصكر لما يعانكنو
 -1انظر حوؿ ىذه النقطة "Folklor"p.59:ككذلك.The psychanalysis and Folklor"p.97:عن محمد الجويلي،
أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.328
 -2المرجع نفسو ،ص.18-19
 -3المرجع السابق ،ص.18
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مف تحكالت كصراعات ذات طبيعة نفسية»( ،)1إذ يحاكؿ األطفاؿ دائمان إسقاط شخصيات األبطاؿ
عمى شخصياتيـ ،بتقمص أدكار البطكلة ،كيتجمى ذلؾ حتى عمى مستكل التسميات ،حيث يغير
الطفؿ اسمو إلى اسـ البطؿ فيتكحد معو كيصبح ىك البطؿ « ،مع أنو يدرؾ جيدنا بأنو في كاقع الحياة
(كلف يرث بالتأكيد مممكة لكف إذا أكمؿ أدرؾ رسالة الحكاية كسيجد المممكة الحقيقية لعالمو الباطني،
سيد نفسو بتعممو معرفة عقمو الذم سيخدمو كثي نار)
إذ سيصبح ٌ

()2
» .

كيذكر "بركنك بيتميايـ"( )Bettelheim Brunoأف الحكايات الشعبية « تساعد الطفؿ عمى
حؿ مشاكمو البسيككلكجية المرتبطة بنمكه كبتككيف شخصيتو .كؿ حكاية مف خبلؿ أحداثيا
كمكضكعاتيا تطرح حبل لمشكمة مخصكصة تحير الطفؿ كتقمقو كالصراع بيف مبدأ الكاقع كمبدأ
الرغبة في نفسو أك البحث عف ىكيتو أك تنافسو مع أخيو أك أختو أك العكاطؼ التي يكنيا لكالديو
إلى غير ذلؾ مف المشاكؿ التي تؤرقو»(.)3
كما أننا نجد "فركيد" ) (Freudقد حذر في عممو الشيير "رجؿ الذئاب" ( l'Homme aux

 « )loupsمف مخاطر ىذه الحكايات التربكية التحذيرية(اإلرىابية) التي بإمكانيا أف تضر إلى
األبد بكائنات شديدة الحساسية كاألطفاؿ ،ألنيا حسب اصطبلحو تساىـ في بمكرة ما سماه
مستنكر ىؿ يعقؿ أف نقكؿ
ببيداغكجيا الخكؼ أك الذعر( )pe'dagogie de la peurكيتساءؿ فركيد
ان
لطفمة تقؼ بكثرة أماـ المرآة إنيا سترل يكما مف األياـ الشيطاف عكض صكرتيا»(.)4
كلقد تفطف "فركيد" إلى أف الخكؼ يشكؽ الطفؿ كيشد انتباىو ،كيييج خيالو إلى
االستماع لمحكايات الشعبية ،كقد ال ييتـ بالحكاية إذا ما لـ ترىبو كتثير فيو الخكؼ كاليمع ،لذا
 -1عبد الحميد بورايو ،البطل الملحمي كالبطل الضحية في األدب الشفوم الجزائرم ،ديواف المطبوعات الجامعية ،3889،ص.85
 -2بركنو بتلهايم ،التحليل النفسي للحكايات الشعبية ،تر :طالؿ حرب ،دار المركج ،بيركت ،دط ،3895 ،ص.331
 -3محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.18
 -4المرجع نفسو ،ص.90
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فإف "فركيد" يؤكد عمى ضركرة إقحاـ عنصر الخكؼ« لجمالية الحكاية كتقبميا ،كلذلؾ ال تكمف
القضية في اعتقادنا في الخكؼ الذم يستشعره الطفؿ في الكاقع قبؿ أف يحس بو في الحكاية
كالخشية مف السقكط أك مف فقداف الكالديف إلى غير ذلؾ مف المخاكؼ التي ال مفر منيا ،كانما
في درجة الرىبة الذم تحدثو في نفسو الحكاية ،فإذا فاقت حدىا يمكف فعبل كما أشار إلى ذلؾ
فركيد أف تمحؽ الضرر بالصغير»(.)1
كعمى العمكـ ،فإف الحكاية كما يشير إلى ذلؾ عمماء التحميؿ النفسي « تمثؿ مادة نفسية
بيداغكجية (  ) pshycho_pe'dagogiqueال بديؿ ليا ،فيي كما يشير "بيتميايـ" تمكف الطفؿ مف أف
يتعمـ القراءة في لغة الصكر( » ) Lire dans la langue des images
المرضعة أم الكبار مف تكطيد عبلقتيـ

(،)2

كما تمكف األـ أك الجدة أك

بالصغار .

إف الكظيفة النفسية لمحكايات الشعبية ال تظير في حياة األطفاؿ الضغار فقط «،كانما
فيما ينكشؼ فييا مف البلكعي الجماعي الذم يمثؿ طرفان أساسيان في إبداعيا كتشكيميا .كالبد مف
ر بالفمكمكر يعتقد أننا نجد رمزية الحمـ( La symbolique
التذكير بأف فركيد( )Freudالذم اىتـ كثي ان

 )du reveفي سائر أشكاؿ التخيؿ البلكعي مجسدان في التمثبلت الجماعية الشعبية كاألساطير
كالحكايات كاألمثاؿ كالنكتة...إلخ»(.)3
خبلصة األمر؛ إف عالـ الحكاية الشعبية المنتمية إلى الثقافة العربية اإلسبلمية يتمحكر
حكؿ قطبيف عمى طرفي نقيض كىما «:الخير كالشر كما يتمثميما المسممكف كما يتبع ذلؾ مف
تضاد بيف شخصيات شريرة :شيطاف ،غكؿ ،عجكز ستكت ،بزكجة أخ إلى غير ذلؾ
كشخصيات خيرة،أرنب ،كمب،بطؿ منقذ ،فتاة صغيرة تكابد مف أجؿ تربية أخييا .كاليدؼ مف
 -1المرجع السابق ،ص.93
 -2المرجع نفسو ،ص.93
 -3المرجع نفسو ،ص.93
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كؿ ذلؾ بياف طريؽ الخير كطريؽ الشر،الحبلؿ بيف كالحراـ بيف»( .)1لقد أقاـ الخياؿ الشعبي
عبلقة نفسية قكية بيف الخكؼ المستمر مف المجيكؿ الذم يكدم بأحبلـ اإلنساف كيقضي عمى
تطمعاتو ،كبيف افتراس الغكؿ لمناس افتراسنا مادينا بأكؿ لحكميـ كأنعاميـ كمص دمائيـ؛« أم أف فعؿ
الشر تحكؿ مف المعنى الخيالي المجرد إلى معنى محسكس حتى تكتمؿ صكرة اإلذاء كالشر »

(.)2

 .1الحكايات الشعبية جممة مف الرغبات:
كعاء كبي انر لمفكر الشعبي المتراكـ ،فيي تجمع تراكمان ىائبلن مف مبتغيات
تعد الحكايات الشعبية ن

الشعكب كرغباتيـ عمى مر الزماف «.كال يمكف أف نفيميا إال إذا نظرنا إلييا في بعد مف أبعادىا

بكصفيا تعبي انر ع ف البلكعي الجماعي ،كعف رغبة خفية باطنية في تحطيـ كلك جزئي لصنمية
الكاقع االجتماعي ،رغبة ال تعترؼ بالمؤسسة كالعادة كالعرؼ كال ترل نفسيا تنجز كتحقؽ إال
خارجيا.إنيا رغبة خفية باطنية»( .)3كيمكف أف نجمؿ كؿ ىذه الرغبات في مجمكعتيف أساسيتيف
كىما:
رغبة كاعية معمنة «:يعمف عمييا الممفكظ مف الخطاب كىى رغبة تعميمية تأديبية تخضع
لمبدأ التخريج ( )Le principe d'extériorisationمف األنا إلى اآلخر ،حيث تبدك األنا غير معنية
بيذه الرغبة كانما مجرد كاسطة لتحقيؽ رغبة جماعية ،المستفيد منيا أكال الرجؿ ذاتو بعد أف
يككف قد لقف الدرس كاستفاد منو كالمستفيد األكبر ىك الجماعة»(.)4



كيتجمى ىذا أكثر حيف تككف الحكايات الشعبية تتكمـ الكقائع االجتماعية بشكؿ مباشر
مثؿ قضية تعدد الزكجات التي نجد معظـ الحكايات تصرح بيذا مف الكىمة األكلى كما في
 -1المرجع نفسو ،ص.12
 -2جنات زرادة ،النقد النفسي للحكاية الشعبية ،فعاليات الدكلي الثالث حوؿ الخطاب النقدم العربي المعاصر ،3009 -05-01،منشورات
المركز الجامعي خنشلة ،3008 ،ص13
 -3محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.320
 -4المرجع نفسو ،ص.320
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حكاية (إزار) « كايف كاحد ال ارجػػؿ متػػزكج زكج النسػاكيف» كفي حكاية (فميفمة أخت ربعيف غكؿ)
« قالؾ كاف كاحد الراجؿ كعندك سبع نساء» أك عف قضية كالصراع بيف اإلناث فيما بنيـ بسبب
الجماؿ عادة أك بسبب رجؿ كقد يصؿ ىذا الصراع في الكاقع إلى األـ كابنتيا كما في حكاية
(خبللة خضرة) « قالؾ كاحد لم ار جابت طفمة كي عيف الشمس ،أماال حمزت مف بنتيا» ،كىكذا
فإف الرغبات المعمنة في الحكاية تعبر عف طمكح جماعي غير مستتر يمكف أف يدركو المتمقي
دكف أف يمر عمى المستكل الداللي الرمزم الذم تنتيجو الحكايات الشعبية عادة.
رغبة خفية كمسككت عنيا :كىي عادة ما تقع في دائرة«(األنا) ،كتخضع لمبدأ
التبطيف( )Le principe d'intériorisationمكضكعيا ىك األنا الفرد ،كالجماعة غير معنية بيا بؿ
بالعكس مف ذلؾ ،فإف الكعي الجماعي كما يتضح ذلؾ مف خبلؿ الحكاية يحاكؿ التستر عمييا
كتيميشيا بؿ إبعادىا»

(،)1

كيدخؿ فييا الشذكذ الجنسي كالحاالت المرضية النفسية كالعقمية التي

تصيب بعض أفراد المجتمع ،كخاصة إذا كانت ليـ مكانة اجتماعية مرمكقة ،فإنو ال يصرح
بمثؿ ىذه الخركقات النفسية االجتماعية إال عف طريؽ الترميز كاإلحاالت.
إف رغبة النساء الفردية في انتياؾ الحركمات نابعة في الحقيقة مف البلكعي « إال أف
الكعي الذم تعبر عنو الحكاية في منطكقيا الصريح يغربميا كيراقبيا كيبرزىا في نياية المطاؼ
في شكؿ يتقبمو الضمير االجتماعي ،كذلؾ بإضفاء شرعية اجتماعية ،غاية التأديب
كاإلرشاد»(.)2
كيدخؿ في ىذه الرغبات المخفية ما يذكره "محمد الجكيمي" عف المفتاح بكصفو مفتاح
السحارة « ال يمكف بدكره إال أف يككف سحريا غامضا يذكرنا بالمفاتيح السحرية التي تحفؿ بيا
 -1المرجع السابق ،ص.323
 -2المرجع نفسو ،ص.323
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الحكايات الشعبية في سائر أنحاء العالـ ،كتمكف مف كلكج عالـ القصكر الخيالية الغامضة التي
تحفؿ بالعجائب كالغرائب .لممفتاح كظائؼ متعددة في المعتقدات الشعبية يستعمؿ المفتاح
الذكر-ىكذا يسمى-كسيمة عبلجية لمرض الصرع كىك مرض تظير أعراضو في فقداف المرء
لكعيو تماما مما يجعمو يفقد السيطرة عمى نفسو.غير أنو بمجرد أف يكضع لو المفتاح الذكر في
يده حتى يستعيد كعيو .رمزية المفتاح مكثفة .قد يككف رم از لمذكر نفسو إف لـ نقؿ ذكر الذكر
ذاتو ،عمى أم حاؿ ىك رمز لمرجكلة»(.)1

 .5البعد النفسي لألـ في الحكايات الشعبية:

إف السرد في الحكايات الشعبية يخضع كبعض المصطمحات إلى ما يسمى بػسيركرة

نفسية الراكل .فالسرد السريع يعبر عف تأجج الرغبة كسعييا إلى االنفبلت بقكة مف ربقة الكبت.
كلقد لعبت األـ دك انر أساسيان أعده ليا المجتمع ،كىي أف تككف كما يصطمح عمى ذلؾ في
التحميؿ االنتركبكلكجى النفسي(باألـ الرسكلة) )la mere messgere(.كقد مثمت ىذا الدكر في مجمؿ
الحكايات الشعبية المجمكعة ،ففي حكاية (بقرة ليتامى) نجدىا تعطؼ عمى األبناء حتى بعد
مماتيا ،كىي التي تبث قيـ المجتمع الرجالي ،في األطفاؿ لتجعؿ منيـ رجاالن كىنا ينكشؼ دكر
األـ الرسكلة ألنيا ىي التي تبث قيـ المحافظة عمى النظاـ االجتماعي ،مف خبلؿ ما تركيو
ألبنائيا .
كمف جية أخرل نجد أف الشر ال يقدـ نفسو ش انر فمطيتو دائمان ىي الخير .كمتى قدـ
الشر نفسو ش انر ،فإنو يظؿ مكجكدان بالقكة فقط ،أم كجكدان مجردان ال إنجاز .كلو حتى يتحكؿ إلى
مكجكد بالفعؿ البد لو مف غكاية ضحاياه ،كال يتسنى لو ذلؾ إال إذا ارتدل قناع الخير« كىناؾ

 -1المرجع نفسو ،ص.325
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الكثير مف الحكايات الشعبية تحذر مف شر الشخصيات التي تتظاىر بالتديف كالكرع كالتقكل
كلكنيا ال تتكرع مف اقتراؼ أبشع المحظكرات كأرذليا »(.)1
أما األـ السيئة( )la mauvaise mèreفيي النمكذج الذم يخرب كىي عكس األـ الرسكلة ،
كنجد ليا تمثيبلن في حكاية (خاللة خضرة) « قالؾ كاحد لم ار جابت طفمة كي عيف الشمس،
أماال حمزت مف بنتيا» ،ككذلؾ في حكاية (اسميميع الندل) ،أيف تجرؤ األـ عمى قتؿ ابنيا ال
لذنب اقترفو في حقيا أك في حؽ غيرىا ،بؿ فقط ألنيا ال تحب النمكذج الذككرم الذم جاء منو،
أم رفضيا لغباء أبيو .كخكفيا مف تكرار ىذا النمكذج ،تسعى برفقة زكجيا الميتافيزيقي (الحنش)
إلى قتؿ االبف ،كلكف يككف األخ المختمط (سميميع الندل) المنقذ الدائـ ألخيو« ...ردت عميو
الغكلة :راىا عندؾ ،قاليا الحنش :ابعدم ما تبعدم ابعدم ما تبعدم ،مابعدتش ضربيا كقتميا
كقاؿ لممرا :كيما سمكتؾ الزـ تزكجني ،كازكجيا ،كسمات بف راجميا لكؿ أحمد الجايح ،كجابت
طفؿ آخر سماتك :ابف الزركيؿ ،ككي كبر كلد راجميا لكؿ حبت تقتمك ،باش ما يجيياش جايح
كيما أبيك ،ككي سمعيا كلد الحنش المي كاف يسمع ياسر حتى سمكه اسميميع الندل ،قاؿ :الزـ
ما نخميياش تقتمك » كىذا النمكذج لؤلمكمة السمبية أك األـ المرعبة(  )The terrible motherفي
أطركحة "يكنغ" ،يختمؼ عما يظير في األحبلـ ،حيث الحظ أف ىذا النمكذج في الفكلكمكر
صكرتو ال تختمؼ عنيا« في األحبلـ فيظير تارة بصفة مباشرة فيما يحؼ بيا مف شخصيات
كالخالة كزكجة األب كالمرضعة كما يظير بصفة متخفية كرمزية بكجييف متناقضيف :أحدىما
إيجابي كالجنة كالبحر كالغابة كاألرض كالقمر كفي كؿ العناصر الطبيعية التي تدؿ عمى
الخصكبة كالشجرة كالنير كالحيكانات األليفة التي تساعد البطؿ في محنتو()helpful animals
كثانييما سمبي يبدك في الرمكز الشريرة كاألغكاؿ كاليكاـ كالحيكانات السامة كاألفعى ككؿ ما في

 -1المرجع السابق ،ص.383
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الطبيعة ييدد باالفتراس كالتسميـ كالمكت كقد جمع يكنغ بيف الكجييف في كجو كاحد داللة عمى
عدـ كجكد الكاحد منيما بمعزؿ عف األخر في البلكعي البشرم فيما سماه باألـ المحبة كالمرعبة
التي تبدك حسب ما تتراءل في الفكلكمكر عمى أنيا ككنية تكجد قميبل أك كثي ار في سائر أنحاء
المعمكرة »(.)1
كىذه الصكرة الخميعة لؤلـ تبدك عادية في سياؽ الحكايات الشعبية في إشارة منيا إلى تكاجد
ىذا النمكذج السيئ لؤلـ في الحياة االجتماعية الكاقعية .كىذا ما يجعمنا نقكؿ بأف« كؿ أـ قد تظير
في فترة مف فترات تحكؿ طفميا النفسي بمظير الغكلة اليداـ كالمضر في نفسو كىك منطمؽ
مفارقتو التخالفية ليا»(.)2
كيمكف أف يؤخذ األمر عمى أف الحكايات الشعبية بكصفيا تعبر عف ثقافية جماعية
تخضع إلى البلكعي أكثر مما تخضع إلى الكعي ،إلى أف ىذا النمكذج الحكائي السيئ لؤلـ ىك
ما يؤمف بو الكالديف معان كاألـ بالخصكص «،في ق اررات نفسيا أف نجاح ابنيا رىيف باستقبللو
عنيا كأف نجاحو في امتحاف الحياة مشركط أكال كقبؿ كؿ شيء بنجاحو في امتحاف مفارقتيا
كاالنفصاؿ عنيا»

()3

كليذا فإف نمكذج األـ السيئة ما ىك إال صكرة تعبيرية عف صكرة الفطاـ

االجتماعي بيف األـ كابنيا ،كلكف النماذج الكاقعية لؤلميات السيئات كثيرة في كاقعنا ،كىذا ما
يكذب ىذا المسعى في تفسير صكرة األـ السيئة في الحكايات الشعبية.

 -1ينظر :حوؿ نظرية يونغ في (األـ المحبة المرعبة  )The loving and terrible lotherكاعتقاده بأنها توجد قليالن أك كثيران في
الفلكلور العالمي برمتوThe figure of the mother as it appears in Folklore is more or less ( ،
 ،) universalنقالن عن :محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.331-333
 -2المرجع نفسو ،ص.313
 -3المرجع نفسو ،ص.328
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 .2األبعاد النفسية لمطفؿ في الحكايات الشعبية:
لقد أكلى الدارسكف لمحكايات الشعبية عناية كبيرة بالطفؿ ،ألنو المتمقي األكؿ ليا ،فربطكا بيف
طفكلة الفكر البشرم في إنشاء مثؿ ىذه الحكايات كاألساطير مف جية ،كبيف المتمقي الصغير ليا
كىـ األطفاؿ كلقد ذكر مالينكفسكي( )Malinowskiأف القمع الذم يعاني منو األطفاؿ في الحياة
اليكمية يكافؽ تمامان القمع الذم تنقمو الحكايات الشعبية .كقد ركز عمى الجانب الجنسي الذم
يقكؿ عف تأثيراتو النفسية لدل األطفاؿ «.كلكف ىذا ال يعنى أنيا ذىبت دكف رجعة ألنيا تظؿ
قابعة في ال كعيو كثمة مف ال يكفؽ في قمعيا كيقع كىك طفؿ في المحرـ كيظؿ يعانى مف عقده
الذنب طيمة حياتو بعد ىذه السف ،كما بيف الرابعة كالسادسة يبلحظ مالينكفسكي أف رغبات
الطفؿ الجنسية المشينة غير المتعففة ( )impure.inde'centeتظير في ميمو إلى استعراض
أعضائو الجنسية كما تظير في ميمو إلى األلعاب التي تتضمف مشاىد أك مكاقؼ ذات تعبيرات
جنسية خفية كثي انر ما تصاحبيا حركات كحشية كىمجية »)cruauté

()1



كما أف المخاكؼ التي تساكر الطفؿ مف سطكة أبيو كسيطرتو عمى األسرة ىي ذات أبعاد
أكديبية كالصراع حكؿ السمطة ىك أحسف ما ينتصر إلى ىذه الفكرة فالتحميؿ النفسي الفركيدم
عمى كجو الخصكص يرل أف « خيػػر ما يحػػرر الطفػػؿ مػػف مخػػاكؼ اإلخصاء األبػػكم ( La

 ) castration du pèreمف أجؿ دفعو إلى غمار الحياة دفعا مكاجيا مصارعا كظاف ار بالضركرة .إذا
كاف ذلؾ كذلؾ تككف ىذه الحكايات دكف كعى مف مبدعيا الجماعي دركسا في التربية النفسية
العم يقة لمطفؿ ال تضاىييا عمقا كعممية إال الدركس التي تقدميا أحدث نظريات التحميؿ النفسي
الميتمة باألطفاؿ كمستقبميـ»(.)2

 -1المرجع السابق ،ص.339
 -2المرجع نفسو ،ص.313
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كتعمؿ الكثير مف العكامؿ النفسية كاالجتماعية عمى دفع الطفؿ إلى التمرد مف أجؿ اثبات ذاتو
كشخصيتو النامية عمى حساب الكثير مف القيـ ،كلذا فإف ىذه الدكافع تعمؿ عمى تحرير الفرد ألنيا
ترسخت « في أذىاف الصغار قبؿ الكبار ،فيي حصيمة تجربة كتأمؿ عميؽ في الذاكرة صقمتيا
السنكف بؿ القركف .كىك ما يناقض إيماف األـ خارج الحكاية بكصفيا فردان معزكالن تممي عمى
صغيرىا ما تمميو عمييا أىكاؤىا كعاطفتيا في أف يظؿ يتحرؾ في حضنيا ممتصقا بثديييا»(.)1
كىكذا تككف دكرة الطفؿ الحياتية في االنفصاؿ عف األـ كتككيف شخصيتو التي تشبعت الشعكري نا
بمفاىيـ التمرد كالتحكؿ كاالنعتاؽ ،فتككف بذلؾ الحكايات الشعبية قد رسمت طريقان خفيان لخطى
النمك النفسي لدل الطفؿ «،كيشغؿ التحميؿ النفسي المتعمؽ بالطفؿ مشغبلن آخر كىك العمؿ عمى
تككيف شخصية متكازنة لو ال قياـ ليا دكف تحريره مف التبعية لكالديو كالعمؿ تبعان لذلؾ عمى أف
يفارقيما في المعنييف ،معنى المفارقة الحقيقية ( )La se'parationكمعنى المخالفة أك التخالفية
( )La differenciationكتحريره كذلؾ مف مخاكؼ ىذه المفارقة بأف تبيف لو أف ذلؾ ىك شرط
استقبلليتة كمف ثمة نجاحو في الحياة؟
مثميا مثؿ التحميؿ النفسي ،تربط الحكايات الشعبية بيف الفراؽ كتشكؿ الشخصية المستقمة
الخبلفة التي تتحمؿ معاناة ىذا الفراؽ بشجاعة كصبر كتصارع حتى تنتصر مع فارؽ بسيط ىك
أف الحكايات تضفى مسحة أخبلقية عمى ىذا االنتصار كتكاد تؤمف بحتميتو بينما التحميؿ
النفسي ال نخالو ييتـ بيذا االنتصار لمعرفتو بأنو نسبي كيختمؼ مضمكنو مف فرد إلى آخر
عبلكة عمى أنو ال ينظر إليو نظرة أخبلقية( )moralisteكال يجعمو نتيجة حتمية لمصراع كاكتساب
شخصية مستقمة»(.)2

 -1المرجع السابق ،ص.328
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إذف يمكننا أف نقكؿ إف الحكايات الشعبية تسيـ بشكؿ كبير في استعداد الطفؿ النفسي
كاالجتماعي في االنفصاؿ عف التبعية األبكية كاألمكمية ،أم الفطاـ النفسي كاالجتماعي « كذلؾ
المفارقة بمعنى التخالفية التي يعيشيا الفرد كالطفؿ في مرحمة مف مراحؿ تككينو كىك لـ يفارؽ
حقيقة أىمو أك مف ىك في عبلقة بيـ فيعيش ىذا الفراؽ في داخمو الذم ينشأ عف فقدانو لجزء
مف األنا( )Le moiنتيجة إلحساسو بفقداف المكضكع( )L'objetأم اآلخر .المفارقة التخالفية تعنى
إذف أف يخسر الطفؿ جزءان مف ذاتو ،مف األنا نتيجة إحساسو بفقداف اآلخر»

(.)1

 .1مؤشرات نفسية في حكاية (كديعة غدايت خكتيا السبيعة):

تبدأ حكاية (كديعة غدايت خكتيا السبيعة) بمؤشر نفسي اجتماعي كىك التشاؤـ مف كالدة

األنثى ،فمعركؼ أف العرب كانت تئد البنات لخكفيـ مف العار الذم يمكف أف تجمبو لمعائمة إذا
أخطأت في حؽ نفسيا كفي شرؼ عائمتيا ،لذا كانكا يقطعكف الطريؽ أماـ خكفيـ مف ىذا العار
الذم ال يمكف أف يستكعبكه في أم حاؿ مف األحكاؿ ،فيكاركف البنات عف ىذه الحياة كيشعركف
برضى كبير ،ألنيـ يستشعركف تخمصيـ مف العار كالشر المستطير ،الذم يقبع في شرؼ
األنثى ،كالحكاية تقدـ لنا ىذا الخكؼ بصكرة مقمكبة ،إذ جعمت مف اإلخكة ينتظركف كيحبذكف

 -1المرجع السابق ،ص.313
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مجيء البنت ،كلكف مجيئيا كاف كباالن عمى العائمة بتشتتيا كىركب اإلخكة .كىذا ما ترمي إليو
الحكاية إف كالدة األنثى ىي نذير شؤـ بالنسبة لتفكير العرب كلمجتمع الحكاية .
كىذه البنت التي طاؿ انتظارىا طكيبلن ،جاءت بشؽ األنفس بعد أف استبد اليأس بالجميع
بما في ذلؾ إخكتيا ،كلكف« مجرد تكىـ أنيا لـ تكلد ككلد مكانيا ذكر دفع بإخكتيا إلى اليركب
كالخركج دكف رجعة .ترككا أميـ لكحدىا تعانى م اررة مضاعفة لخيبتيا بكالدة ذكر ثامف كعدـ
كالدتيا ألنثى كتخيب الظف فييا؟ ككذلؾ ليجراف أكالدىا السبعة ليا الذيف كلدتيـ لحمايتيا
كالدفاع عنيا في مجتمع القكؿ الفصؿ فيو لمذككر .مرة أخرل تعبر الحكاية الشعبية عف قمؽ
الكالدة المستبد بالمرأة التقميدية كمخاكفيا منيا .الكالدة المطابقة لمرغبة االجتماعية كالمطمئنة
التي ينتظرىا منيا الجميع حتى يرضى عنيا ىي أف تمد أكال ذك انر .أف يككف الكليد البكر أنثى
فذلؾ مخيب لؤلماؿ فييا .إذا ما كاصمت كالدة اإلناث ثانية كثالثة كال نقكؿ رابعة ،فإف ذلؾ
يعتبر كارثة بأتـ معنى الكممة فتمجئ حينئذ إلى العزاميف كالمؤدبيف ككتبة الحركز أك تنتظر
كتسمـ أمرىا ﵀ تنتظر حتى تمد ذك انر إذا ما سمح ليا باالنتظار أك ترل زكجيا يتزكج بامرأة
(.)1

أخرل تقاسميا عكاطفو كحبو كفراشو»

إف ىاجس الضرة الشريرة المنافسة التي تتربص بالمرأة إليذائيا ،كزكجة األب المدمرة
كاليدامة « يستبد باألـ فيي التي كانت سببا في ىذه الحكاية في مغالطة اإلخكة فأكمأت ليـ
بالمنجؿ معمنة أف أميـ أنجبت كلدان عكض أف تكمئ ليـ (بالممؼ)* ،لتعمميـ بحقيقة ما حدث
ككضع أميـ ألنثى»( )2فكانت القابمة (القبالة) ىي صكرة الضرة كزكجة األب الشريرة كما في حكاية (بقرة ليتامى) ،كال ننس أف
قضية الكالدة بالنسبة لممرأة ال تضاىييا قضية في حياتيا كخاصة « إذا كلدت إناثا فقط فتمؾ
 -1محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.311
* -في حكاياتنا المجموعة كانت اإلشارة الدالة على كالدة األنثى ىي (الخاللة) كىي أداة تستعمل في المنسج التقليدم كىي رمز من رموز
النشاط األنثوم في المنزؿ.
 -2محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.311
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الطامة الكبرل كاذا كلدت ذكك ار فقط كنا نعتقد أف ذلؾ يريحيا كيريح منتظرم كالدتيا كىـ
كثيركف مادامت األنثى غير مرغكب في كالدتيا فإذا بيا أماـ طامة ال تقؿ كب ار عف األكلى؟ ىؿ
أف الكالدة المرتقبة التي ينتظرىا المجتمع ىي أف تمد الذككر بقدر كالدتيا لئلناث؟
كعمى أم حاؿ فالكالدة المثالية ىي التي تفتتح كالدتيا بالذكر ثـ ال بأس أف تأتى األنثى
بعده حفاظا عمى التراتبية االجتماعية :الذكر أكال كاألنثى ثانية أما كالدة الذككر فقط دكف كالدة
أنثى كاحدة عمى األقؿ تقييـ كتقي أميـ شر الحسد(تطير العيف) فيك مدعاة لمقمؽ كالمعاناة
كاإلقصاء مف أقرب الناس إلى األـ ،أكالدىا قبؿ أف يككف زكجيا كىك ما تكحي بو ىده الحكاية
عمى أحسف ما يككف اإليحاء»(.)1
إف الحكاية تدعك إلى مفارقة األـ ليشتد عكده بقدر ما تدعك إلى الرجكع إلييا بعد ىذه
المفارقة «.تدفع الطفؿ مف حضنيا ثـ تجذبو إلييا ،ترميو في الفراغ الرىيب ثـ تفتح ذراعييا
الحتضانو كشدة مخاكفو أف يسقط كيتيشـ تماما كما تمعب أـ مع طفميا ،ترميو في اليكاء ثـ
تتمقفو.عندما تتمقفو يحس بالطمأنينة فتعجبو المعبة كيطمب مف أمو المزيد؟»

( .) 2كلسنا ندرم

ىؿ

تستمد "كديعة" عمى ىذا النحك قيمتيا فقط مف كظيفة كقاية إخكتيا مف شر الحسد؟ « إذا كاف
ذلؾ صحيحا فإننا ال نفيـ رحمتيا في البحث عف إخكتيا إال بكصفيا رحمة عبثية(سيزيفية) لف
تغنـ منيا شيئا إال معاناتيا» .

()3

إف أكؿ المضطيديف لػ"كديعة" كالمتآمريف عمييا ىي القابمة (القبالة) ،كبعد ذلؾ يبرز
مجمكعة مف المضطيديف أكليـ الزنجي كزكجتو التي يشار إلييا بالخادـ عكضان عف الخادمة
داللة عمى سكاد بشرتيا ،كقد اصطحبتيما في الرحمة كخادميف ليا كيظير ذلؾ في« ...ردت
 -1المرجع السابق ،ص.315
 -2المرجع نفسو ،ص.312
 -3المرجع نفسو ،ص.315
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عميو ىاذيؾ الصرة انتاع كديعة :كاش راؾ تقكؿ يا حمكؼ بف حمكؼ؟ ككي سمعيا لكصيؼ
حكس عمييا كدفقيا كطارت منيا شكية في كذف الجمؿ كعاكد قاليا لكديعة :أىبطي تركب
الالؾ ،قاتمك ىاذيؾ الشكية المي في كذف الجمؿ :كاش راؾ اتقكؿ يا حمكؼ بف حمكؼ؟ ككي
سمعيا الخادـ حكس عمييا كالحيا كىبط كديعة كركب في ببلصتيا الخادـ ،كعادت تمشي كديعة
عمى رجمييا ساؿ الدـ امشات عمى يدييا ساؿ الدـ » ىذا الدـ المعبر عف األلـ الذم لحؽ
بكديعة يطرح قضية انقبلب المكازيف أك التكؽ إلى انقبلبيا مف طرؼ الطبقة المستعبدة مف
طرؼ الحكاـ كالسبلطيف فيتساءؿ "محمد الجكلي" في تحميمو ليذه الحكاية فيقكؿ «:مف ىك
الجدير بأف يككف فكقو كليس تحت؟ أك مف ينبغي أف يككف كراءه ماشيان منيمكان؟ في حيف يككف
اآلخر فكقو قاعدان مترفان؟ القضية أبعد مف ذلؾ تتعمؽ بجدلية الفكؽ كالتحت االجتماعية ،أشبو ما
يككف بجدلية السيد كالعبد األفبلطكنية الشييرة .أف تككف فكؽ الجمؿ معنى ذلؾ أف تككف سيدان
كأف تنزؿ تحتو معنى ذلؾ أف تتحكؿ إلى عبد ،كلذلؾ رفضت الخرزة رفضان قاطعان نزكؿ كديعة
كعممت عمى أف يظؿ نظاـ الفكؽ-تحت االجتماعي كما ىك .كالخرزة (الصرة) في ىذه الحكاية
تذكرنا بخرزة (بصرة) المس ،ىكذا يسمييا الرجاؿ قديمان في الجنكب التكنسي كىى خرزة (صرة)
سحرية يعتقد في أف مف يممكيا قادر عمى استمالة قمب كؿ امرأة ىكاىا كعقد النية عمى (مسيا)
كمف ىنا جاءت تسميتيا.ال امرأة ميما استعصت عمى قمكب الرجاؿ كعرفت بتمنعيا بإمكانيا أف
تصمد أماـ جاذبية الرجؿ ذم ىذه الخرزة .المرأة التي تمسيا ىذه الخرزة تجد نفسيا أسيرة ىكل
صاحبيا يفعؿ بيا ما يشاء كيصيرىا آلية لممتعة كلك كانت إمامة المتزىدات كالمتصكفات؟ ذلؾ
ما يقكلو المخياؿ الذككرم كىك يشتغؿ تحت كطأة الحرماف الجنسي في أرقى فانتازماتو ليفة
عمى المرأة كرغبة في تسخيرىا لمتعتو كلك كاف ذلؾ بالسحر كالخرز السحرم»( )1كلكف األمر

 -1المرجع السابق ،ص.390
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عندنا –في الجزائر -أمر تختص بو الفتيات لئليقاع بالشباب كقمما يككف مف الشباب لبلستحكاذ
عمى قمكب الفتيات.
لقد تعمدت الحكاية ىذا االنقبلب حتى تقدـ لنا كديعة بمظير المضطيدة كىك مظير
يشكؿ « أحد مبلمح بطكلتيا كىؿ ثمة اضطياد أقسى عمى المرء مف أف يتحكؿ مف سيد إلى
مسكد كمف مخدكـ إلى خادـ كمف الفكؽ إلى التحت؟
إف مكضكع الخادمة التي تتآمر عمى سيدتيا ،بطمة الحكاية كتصيرىا أمة ليا تحفؿ بو
الحكايات في سائر أنحاء العالـ كاف كانت الخادمة ليست بالضركرة زنجية .كىذا بدييي في
مجتمع ال يتكفر فيو زنكج»( .)1ليذا كانت الحكاية قد أكجدت بديبلن ظاىريان ألمر السيادة المرتبطة

بالمكف األبيض كالعبكدية المرتبطة بالمػػكف األسػػكد « كىػػكما يمشك لقاك بػػػير حميػػػب كبػػير
قطػػػراف غطس لكصيؼ كديعة في بير القطراف عادت خادـ كاغطس الخػػػػادـ في بيػػر الحميػػب
عػػادت حػ ػرة » بيػػذه البساطػػة أك قػػؿ بيػػذه السذاجػػة تحيمنػػا الحكايػػة الشعبيػػة عمى مفاىيػػـ عميقػػة
تتعم ػػؽ بالسمطػػة كالعنصريػػة العرقيػػة كالجنسيػػة .البد مف الكقػػكؼ عنػػد مصطػمحػػي(حػػر)
ك(كصيػػؼ)« فالكممة في أصميا تشير إلى اإلنساف الحرفي تقابؿ مع العبد كمف ثمة فإنيا تطمؽ
عمى األبيض المكف بكصفو أكال ح ار كليس عبدا بقطع النظر عف لكنو األبيض كما أف مصطمح
كصيؼ أك كصيفة(خادـ) كاف يطمؽ عمى العبد الكصيؼ الخادـ في تقابؿ مع اإلنساف الحر
بمعزؿ كذلؾ عف سكاد لكنو لكف بعد زكاؿ العبكدية بزمف طكيؿ ظؿ المصطمحاف مستعمميف في
لغة التخاطب اليكمي »

(،)2

كاف كاف المجتمع العربي القديـ ال يعترؼ بالسيادة إال لمبيض كاف

كاف اإلسبلـ قد قضى عمى ىذا في تعاليمو إال أنو ال تزاؿ الممارسات الشعبية تديف بعيكدىا
الماضية كال تعترؼ لمسكد بحؽ التفكؽ كالسيادة أبدان .فقد غيرت الحكاية « لكف كديعة إلى السكاد
 -1المرجع السابق ،ص.391
 -2المرجع نفسو ،ص.391
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كلكف الزنجية إلى بياض فانقمبت األدكار االجتماعية ليذه كتمؾ بدءان برككب الجمؿ مف عدمو
كما تبعو بعد ذلؾ بعد كصكؿ القافمة إلى اإلخكة السبعة .صارت الخادمة ىي األخت(اإلخكة
(.)1
بل فبلبد أف تنكشؼ األمكر
السبعة) كأختيـ كديعة خادمة ليـ » كىذا االنقبلب لف يدكـ طكي ن

كينقشع الحميب كالقطراف لتعكد األمكر إلى نصابيا كال « غرابة في أف تحمؿ الحكاية مسؤكلية
ىذه المؤامرة مجددان لمخادميف كتقدميما بكصفيما الرأسيف المدبريف ليا غيرة كحسدان مما جعميما
يحرضاف القطة السكداء عمى استفزازىا كايذائيا.إف العبد الزنجى ال ينبغي االطمئناف إليو ،فقمبو
مميء بالكره كالحقد لسيده األبيض فبل ييدأ لو خاطر ما لـ يصؿ إلى تحكيمو سيادة سيده إلى
شقاء ككباؿ عميو ،إذا ما فشؿ في مؤامرة فبل نخالة سيستكيف كييدأ أك يستسمـ»(.)2
كلـ تغير الحكاية دكر الكصيفيف فمـ تعدميما كما في الحكاية التكنسية ،بؿ أمرتيما
بالرجكع إلى األصؿ ،كفي ىذا نيي عف التمرد« كارجع لخكتك كاحكاليـ قصتيا ،كعيطك
لمكصيؼ كقالكلك :ذرؾ تركح اترجع الخادـ خادـ كالحرة حرة ،كعاكدك استقبمك ختيـ بفرحة
كبيرة».
كتتكاصؿ سمسمة المتآمريف عمى "كديعة" كىذا المرة مع نسكة أخكتيا ،كىذا في إشارة إلى
الصراع الدائـ بيف اإلناث في الظفر بالذكر أك اىتمامو « ،كعادكا نساكيف خكتيا حامزيف
منيا  ،ماعدا عياؿ خكىا الصغير ،كاتفاىمك ىاذكؾ النساكيف باش يديرك ليا حاجة باش يتينك
منيا ،كجابك طبؽ تمر مدكد كقالك :المي تاكؿ ىاذا الطبؽ نعطكىا طبؽ لكيز ،ككي سمعتيـ
كديعة جات باش تاكؿ نصحتيا عياؿ خكىا الصغير كقاتميا :ماتاكميش ،كما خذاتش راييا
كاكبلتك تنفخت كرشيا ،راحك النساكيف لرجالتيـ كقالكليـ :راىا بكرشيا ركحك لكحكىا في خندؽ
كاتينك منيا » كليس أدؿ عمى ذلؾ في الحكاية مف صكرة اشعاؿ النار كحرؽ كديعة لزكجات اخكتيا
 -1المرجع نفسو ،ص.399
 -2المرجع السابق ،ص.398
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الستة البلتي تآمرف عمييا « ككي حطبك انساكيف لحطب جابك ختيـ كقالكليا :لكحي في النار،
الحت نساكيف خكتيا الستة ككي كصمت لعياؿ الصغير حبست ».
كىذا الصراع المزدكج الذم أبرزتو الحكاية مف الصراع بيف (السيادة كالعبكدية) مف جية
ك(الفكقية كالتحتية ) مف جية أخرل ،ىما صكرتاف مكثفتاف لصكرة الصراع بيف الذكر كاألنثى التي
تنبني عمييا الحكاية؛ أم أف األنثى المرفكضة في الحياة االجتماعية تقابميا األنثى الحمـ المرغكبة في
الحكاية .كىي دعكة بؿ طمكح مف مجتمع الحكاية النسائي إلى اعتبلء األنثى ىذه المرتبة التي يحتميا
الذكر في العرؼ العربي مف حفاكة كفرح بقدكمو إلى الحياة .فالحكاية التي قدمت لنا األنثى كديعة
(سيدة فكقية) قدمت لنا الذكر الكصيؼ (عبدان تحتيان) كما انقبلب المكازيف إال داللة رمزية إلى أف
الذكر ىك الذم ال يسمح لؤلنثى أف تعتمي مرتبتيا السيادية الفكقية.

 .8نظرة إلى حكاية (الطياف) مف الكجية النفسية:

يتبيف لنا في حكاية (الطياف) منذ أكؿ كىمة دكر األـ السمبي ،فاألـ في ىذه الحكاية لـ

تقـ بدكرىا كما ىك معركؼ عمييا ،األـ الحنكف أك األـ التي تخاؼ عمى أكالدىا كتسير عمى
حماي تيـ كتمبية حاجاتيـ .بالعكس ،فاألـ ىنا ،كانت عكس ذلؾ ،فبعد كفاة زكجيا كشعكرىا
بالحرماف كالفقر كعدـ تحمؿ مسؤكلية ابنتيا جعميا تمثؿ نمطان سمبيان لـ نألفو مف قبؿ عف األـ
كىك تخمييا عف ابنتيا.
إلى جانب ىذا النمط السمبي الذم مثمتو األـ نبلحظ أيضان نمطان ايجابيان مثمو دكر العناب
في الحكاية فإحساسو بالشفقة عمى ىذه البنت جعمو األب الغني الذم كفر جميع كسائؿ الراحة
ليا فكانت سمطانة عصرىا كجعؿ أيضان زكجتو األـ اإليجابية التي فقدتيا.

430

القسم الثانً :الفصـل

الرابــع:التحلٌــل النفســً واألنثروبولوجً للحكاٌـــة الشعبٌة بمنطقة ورقلة

كما أبرزت الحكاية مممحا آخر يتمثؿ في الدكر الذم قاـ بو "الطياف" ،كيعتبر ىذا المممح
أىـ مممح في الحكاية ،كذلؾ بالدكر الثنائي الذم ميزه ،فنبلحظ في بداية الحكاية النمط السمبي
ليذا "الطياف" كىك الشعكر باإلىانة الذم حكلو إلى إنساف ىمو الكحيد ىك االنتقاـ لنفسو .فبدأ
الطياف انتقامو أكالن بالتقدـ لخطبة ىذه البنت ،كلسكء حظو تقدـ ليا أربعة أشخاص كؿ كاحد
منيـ يتفكؽ عميو في الماؿ كالجاه أك الجماؿ أك في العمـ .أما ىك فمـ يكف يممؾ حتى قكت يكمو
فيك فقير ،كصراعو المرير مع نفسو عمى االنتقاـ لـ يترؾ لو فرصة في التفكير إال الظفر بيذه
الزكجة الشباع رغبتو في االنتقاـ ال في الجماؿ كال في الجنس.
فصراع "الطياف" مع نفسو جعمو يتحكؿ مف حالتو السمبية إلى حاؿ ايجابي ،كىك محاكلة
االستفادة مف األشخاص األربعة الذيف تقدمكا لخطبة البنت ،حيث كصؿ أثر ىذا النمط اإليجابي
إلى صناعة (قمة) التي كتب عمييا حكاية البنت ككانت طريقتو في البحث عف أـ الفتاة ،كما
ظيرت ايجابية النمط في عثكر الفتاة عمى أميا بعد غياب طكيؿ ،فشعكر ىذه الفتاة بأنيا
انيزمت أماـ رغبة "الطياف" كحرفتو جعمتيا تذعف لو كتديف لو بتحقيؽ الحمـ الذم عجز عف
تحقيو الماؿ كالجماؿ كالسمطة .كبالمقابؿ كاف الطياف قد انتبو إلى أف حرفتو عمى بساطتيا قد
حققت لو المراد مف ( الظفر بالزكجة الجميمة كاالنتقاـ لكرامتو التي أىينت) فكأف المرمى البعيد
ليذه الحكاية ىي الرضى بما قسـ ا﵀ مف نصيب في ىذه الحياة فيك الجامع لكؿ المرغكبات
الثبلث األخرل (السمطة كالماؿ كالجماؿ).

 .9نظرة إلى حكاية (لكنجة) مف الكجية النفسإجتماعية:

إف المشكمة األساسية في ىذه الحكاية تتمثؿ في خرؽ المحظكر الديني كاالجتماعي عف

طريؽ المرغكب النفسي ،كذلؾ مف خبلؿ رغبة األخ في الزكاج مف أختو الجميمة (صاحبة
الشعر الطكيؿ) ،كقد بيف كيؼ يربط العرؼ الشعبي بيف الشعر الطكيؿ كالجماؿ ،كيجعؿ الحمؼ
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بيميف قاطع أماـ أقرانو سبيبلن لعدـ التراجع عف ىذا القرار ،كذلؾ لمكانتو .فيك (ابف شيخ القبيمة)
كيجب عميو أف يفي بكعده ،كلكف الكالديف يعترضاف ابنيما في ىذا القرار كلكنو ييددىما
بتركيما ،إف لـ يتـ ىذا الزكاج .كىنا تبرز المفارقة في سبب قبكليما كاذعانيما لرأيو كمساعدتيما
لو ،كىذا يخالؼ العرؼ كالذكؽ كالديف ،بؿ كيصؿ بيما األمر إلى تيديد "لكنجة" إف لـ تكافؽ
عمى ىذا الزكاج سيغضباف عمييا ،كىنا يزداد السؤاؿ المحير إلحاحان ما الذم يجبر الكالديف عمى
نحك ىذا السمكؾ الغريب؟.
كيبرز لنا ىنا النمط األصمي لمحكاية كىك دكر البنت كلو كجييف :دكر األخت كدكر
الزكجة الذم ترفض "لكنجة" القياـ بو كيتمثؿ ىذا الرفض في أنيا كانت تبكي منذ إخبارىا بأنيا
ستتزكج أخاىا ،ككاف خركجيا مف ىذا المأزؽ كىذه المشكمة بظيكر الشجرة العمبلقة التي
اعتمتيا لكنجة كىي المبلذ الكحيد الذم أنجى "لكنجة" مف ىذه الكارثة الحقيقية.
حماـ المسخكطيف)
كيحيمنا ىذا األمر إلى النظر إلى أسطكرة جزائرية مفادىا أف حكاية ( ٌ

بأنيا حقيقة ،حيث أف أخان أراد الزكاج مف أختو ،كدعت األخت ا﵀ بأف ينقذىا مف
كالتي يقاؿ ٌ

الكقكع في الحراـ فأنزؿ ا﵀ عمييـ العقاب متمثبلن في الزلزاؿ كالحمـ البركانية كالطكفاف فيمككا

جميعان كبقيت صخرة تدؿ عمى صكرتيما.
أما عف دكر المرأة الكذكب أك العجكز الستكت كىي « شخصية خيالية ال شؾ في ذلؾ
إال أنيا ترمز إلى شخصيات يمكف أف يفرزىا الكاقع مف النساء كالرجاؿ عمى حد سكاء»

(،) 1

كالتي تسعى إلرجاع البنت "لكنجة" إلى أىميا مقابؿ أجر يتعيد بو األبكيف ليا ،فتأتي إلى
كتدعي ضعؼ البصر فتقدـ ليا "لكنجة" يد المساعدة ،كيظير ليا
المكاف الذم بو "لكنجة" ٌ

 -1محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.381
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رجبلف كيحاكالف إمساكيا فيبتراف يدييا كتفشؿ المرأة الكذكب في ىذه الميمة ،كتفقد لكنجة الثقة
بالناس كيصعب تكاصميا معيـ فيما بعد.
فالعجكز الستكت ىذه ،مرعبة اآلدمييف كالشياطيف عمى السكاء؟« ىي أشطف مف
الشيطاف ذاتو اذا سمحنا ألنفسنا بأف نعكس قكاعد االشتقاؽ العربية كنشتؽ الفعؿ مف االسـ عمى
غير العادة .الشيطاف ليست كممة عربية ك"ابف منظكر" في لساف العرب قد أخطأ حيف اعتبر
الش يطاف عمى كزف فعبلف مشتؽ مف شاط يشيط فيك اسـ جامد كالكممة نجدىا في المغات ذات
األصؿ البلتينى( )satinلعميا منحدرة مف المغات الشرقية القديمة كاآلرامية أك السريانية .فعجكز
الستكت التى ينادييا الشيطاف أمي كيسمييا الراكل(أمؾ الكبيرة) في فاتحة الحكاية»(.)1
كال تظير عجكز الستكت عادة إال « كىى تكيد المكائد كتحيؾ الدسائس تحكؿ السعادة
شقاء كبؤسا كالفرحة حزنا كمأساة .كىى شخصية مف نسج الخياؿ ترمز إلى الشر المتربص
باألفراد المحدؽ بيـ»( .)2كالعجكز الستكت « ىي كبيرة الستكت أك الستات لعميا جمع لكممة
(ست ) الكممة التي تطمؽ في الدارجة المصرية عمى المرأة .كست ىي ممكة مصرية مف عيد
الفراعنة (فرعكنة) »(.)3
كيمكننا أف نتساءؿ عف األسباب التي جعمت المخياؿ الشعبي يبدع شخصية امرأة
عجكز باعتبارىا رم انز لمشر المطمؽ؟ أكثر مما يرمز إلى ذلؾ الشيطاف ذاتو؟ « لماذا لـ يبدع
عمى العكس مف ذلؾ شخصية ذكر شيخ لمترميز إلى ذلؾ؟ .ال نجد شخصية فمكمكرية لشيخ
شرير كعجكز الستكت تتكرر في الحكايات الشعبية .كىذا ليس مف محض الصدفة كليس معنى
ذلؾ أف المخياؿ الشعبي الذم تعبر عنو الحكاية أحسف تعبير قد قصد تقميص الشر لممرأة
 -1المرجع السابق ،ص.399
 -2المرجع نفسو ،ص.399
 -3المرجع نفسو ،ص.399
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العجكز كأعفى الرجؿ الشيخ مف ذلؾ ،فاآلليات التي تتحكـ في ىذا المتخيؿ ىي آليات الكاعية.
كاف البلكاعي الجماعي ىك الذم اختار أال يمبس قميص الشر لمشيخ كألبسو بدالن مف ذلؾ ألنثى
عجكز .كىذا االختيار لو ما يبرره في عمؽ الثقافة السائدة ،فكمما تقدـ بيا العمر إال كازداد
كيدىا تعتقا كتخم انر ،فإذا كصمت إلى مرحمة الشيخكخة يككف بذلؾ كيدىا قد كصؿ إلى ذركتو
كتككف بذلؾ تجربتيا في الكيد قد بمغت مرحمة النضج كالكماؿ مما يجعميا تفكؽ في شركرىا
الشيطاف نفسو كىك ماال تقكلو ىذه الحكاية صراحة كانما مف خبلؿ ما تسكت عنو »

(.)1

بعد ذلؾ يأتي دكر األمير الذم يككف في رحمة صيد كيممح الشجرة العمبلقة مف بعيد
فيقصدىا لبلستراحة تحتيا ،كمنيا يحدث المقاء بينيما بيف(لكنجة كاألمير) كالذم يعتبر بمثابة
أم
المنقذ ليا ،كلكنيا في بداية األمر ترفض النزكؿ لو إالٌ عندما حمؼ ليا بأنو لف يجبرىا عمى ٌ

شيء ،فتحكي لو حكايتيا كيعرض عمييا الذىاب معو كالعيش مع أفراد أسرتو كفرد منيـ أك
كزكجة ،كلكف بسبب يدييا المفقكدتيف تشفؽ عميو مف دكر الزكجة ألنيا تشعر النقص ال تريده
أف ينتقؿ إليو أم إلى السمطة ،فتقبؿ أف تككف كفرد مف أفراد األسرة ،كأثناء فترة عيشيا مع
األسرة تتعرض لممضايقة بسبب يدييا المفقكدتيف ،كىنا تظير لنا الحكاية العنصر العجائبي

الذم يذكي األحداث كيعيد (لالنجة) يدييا كاذا بحمامتيف تعيداف ليا يدييا ،كبيذا يعالج النقص
الذم كانت تعاني منو "لكنجة" كتتزكج باألمير.

 -1المرجع نفسو ،ص.398
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المبحــث الثانً  :ــــــــ
.0

التحلٌــل األنثروبولوجـً للحكاٌـــة الشعبٌــة

ـــــــــ

األنثركبكلكجيػػػا (اإلناسػػة):

تعتبر األنثركبكلكجي ػػا(اإلناسة) عممان مختصان بدراسة الشعكب كىي تنقسـ إلى قسميف
الفيزيقية ،كىي التي تيتـ بالجانب المرفكلكجي لئلنساف ،كتعتمد
كبيريف كىما األنثركبكلكجيا
ٌ
عمى مقارنة السبلالت البشرية بعضيا البعض كبمقارنتيا بغيرىا مف الرئيسيات .أما

األنثركبكلكجيا الثقافية فتيتـ بنتاج الثقافة البشرية الفردية كالجماعية ،كيمكف تمييز نكعيف منيا
كىما (األنثركبكلكجيا النفسية كاألنثركبكلكجيا النفسية االجتماعية) التي تقارف بيف السمككات
النفسية لؤلفراد المنعزليف أك في عبلقاتيـ مع محيطيـ الطبيعي كالسمكؾ االجتماعي لئلنساف،
كنتاجات سائر الثقافات كالمجتمعات(.)1
كقد تعددت اتجاىات ىذا العمـ عبر مراحؿ تطكره ككذا تعددت مصطمحاتو،
األنثركبكلكجيا (اإلناسة) تمثؿ المرحمة الثالثة كاألخيرة مف الدراسات كبالتالي كجب تقديـ تحديد
بسيط لمراحؿ البحث ىذه(:)2
المرحمة األكلى :كيطمؽ عمييا الناسكت (االثنكغرافيا) « فالنسكت يتجاكب مع المرحمة
األكلى مف البحث :المعاينة كالكصؼ كالعمؿ الميداني .كاألدركسة التي تدكر حكؿ مجمكعة محصكرة
النطاؽ بما يكفي لجعؿ الباحث قاد انر عمى تجميع القسـ األعظـ مف معمكماتو بناء عمى خبرتو
الشخصية ،إنما تشكؿ نمط الدراسة الناسكتية بالذات»(.)3

 -1ينظرEncyclopedia univsais, corpus1, Etymologie, Fungi imperfect, Editeur à Paris, :
1990, p50-51.
 -2زاىية طراحة ،فضاء األنثى/ذكر في الحكاية القبائليٌة العجيبة ،ص,10
 -3كلود ليفي ستركس ،اإلناسة البنائية ،تر :حسن قبيسي ،المركز الثقافي العربي ،بيركت لبناف ،ط ،3885 ،3ص.112
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النياسة (االثنكلكجيا) كىي ال تتأسس فقط عمى المعرفة
المرحمة الثانية :كيطمؽ عمييا ٌ

المباشرة بؿ يقكـ فييا الباحث بعممية الجمع ك التكليؼ كفقان لبلتجاه الجغرافي ،إذا كاف ييدؼ
الجمع بيف معارؼ متعمقة بالجماعات المتجاكرة ،أك كفقان لبلتجاه التاريخي إذا كاف قاصدا كتابة
عدة أقكاـ)1( ...
معينيف أك ٌ
التاريخ ألقكاـ ٌ
المرحمة الثالثة :ك يطمؽ عمييا اإلناسة (األنثركبكلكجيا) كىي مرحمة ثانية مف

الجمع

كالتكليؼ تستند إلى النتائج التي تكصمت إلييا الناسكت كاإلناسة كتيدؼ إلى اإلحاطة بمعرفة
اإلنساف معرفة شاممة ،تشتمؿ عمى مكضكعيا بكؿ اتساعو الجغرافي كالتاريخي ،تتطمٌع إلى
معرفة قابمة لمتطبيؽ عمى التطكر البشرم بأسره ،مف أقدـ األعراؽ اإلنسانية إلى أحدثيا)2(.
فالمراحؿ الثبلث يصعب الفصؿ بينيا ،ألف الثانية مرتبطة باألكلى قطعان كالثالثة بالثانية ،كنسعى
إلى االستعانة بك ٌؿ منيا في الكقت ذاتو قدر المستطاع.
كلما كانت معظـ الحكايات الشعبية تختزف في طياتيا الكثير مف العناصر األسطكرية،
فسنستعيف بطريقة "كمكد ليفي ستركس" ( )Claude Lévi-Straussفي تحميمو لؤلسطكرة ،فيك ال
ييتـ بالركاية الصحيحة أك البدائية ،بؿ يحدد كؿ أسطكرة مف مجمؿ ركاياتيا ،مستعينان بسياقيا
األثنكغرافي ،كيتكسع تدريجيان في البحث باالنتقاؿ مف أسطكرة إلى أخرل لممجتمعات المتجاكرة،
ثـ إلى المجتمعات البعيدة كيشترط كجكد عبلقات ذات طابع تاريخي أك جغرافي ،كىذا المبدأ
محقؽ في مجاؿ دراستي لمحكايات الشعبية في منطقة كرقمة ( كرقمة-تقرت-الحجيرة) ،فيي ذات
ترابط تاريخي كجغرافي كثقافي أيضان.

 -1المرجع نفسو ،ص.112
 -2المرجع السابق ،ص.112
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كلما كانت نظرية "ليفي ستركس" ال تذىب بعيدان في الزمف الغابر ،فسنستعيف مف حيف
إلى آخر بالنظرية األنثركبكلكجية التطكرية لنحاكؿ الكشؼ عف الكاقع الغابر المتدثر بالحكايات
الشعبية مف رمكز كآثار لمعتقدات كممارسات آدمية ،كعبلقات بالعائمة الحيكانية كالتحكالت إلى
حيكانات ...الخ .فيي ال تنشأ بمكاف كاحد كلكف بأماكف كثيرة في الكقت نفسو ،كفي ثقافات
غالبان ما تككف متباعدة جغرافيان ،كلكنيا تمثؿ كميا نفس مستكل التطكر الثقافي :مرحمة اإلحيائية
كالطكطامية(.)1
كما سنعتمد أيضان عمى بعض أراء النظريات التطكرية التي خصصت بعضان مف أفكارىا
لنظـ كمؤسسات المجتمعات الغابرة .كنجد ىذا في نظرية الحقكقي السكيسرم "باشكفػػف"
(  ) Johann Jakob Bachofenالذم كاف لو الفضؿ كالتأثير الكبيريف عمى الفكر األثنكغرافي،
باألـ .ككانت انطبلقاتو مف بعض الترسبات
بسبب ككنو أكؿ مف تحدث عف كجكد الحسب
ٌ
كاإلرشادات األسطكرية إلى نساء شييرات .فيذه بالنسبة لو بمثابة ذكريات عف مرحمة

اطية
الجينكقر ٌ

 Gynécocratieأم حكـ ال نساء كيرل أف ىيمنة األمكمة في العائمة ال يمكنيا أف

تككف معزكلة عف الظكاىر األخرل( .)2ككذلؾ سنأخذ بآراء" لكيس مورغـان" ()Lewis Morgan

تككف في رأيو نظامان(.)3
في النظـ كالمؤسسات كمصطمحات القرابة التي ٌ

 -1ينظرMichéle Simonsen, Leconte populaire, Ed PUF , 1984 , p46-47 :
 -2ينظر :ركبرت لوكم ،تاريخ األنثركبولوجيا من البدايات حتى الحرب العالمية الثانية ،تر :نظير جاىل ،المؤسسة الجامعية للدراسات كالنشر
كالتوزيع ،بيركت لبناف ،ط ،3883 ،3ص.11-12
3- Lewis Morgan , La société archaïque, Traduit de l’américain par H Jaouiche, Ed

Anthropos, Paris, 2éEdition, 1985, préface p a 5.
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كيعتمد التحميؿ األنثركبكلكجي عمى مستكيات عدة منيا عمى الخصكص مستكيات البناء
*

الحكائي (األسطكرم) الذم ينبني عمى مست ػػكل المتتاليػػػات  les séquencesكمست ػػكل الركاشػػػػـ

 .les schèmesكيتجسد مستكل المتتاليات حسب "ليفي ػ ستركس" في مضمكف الحكاية الظاىرة
أم األحداث المتتابعة زمنيان (أفقيان) مف البداية إلى النياية  : ordre chronologiqueسفر األب إلى
بيت الرب ،خركج الفتيات لجمب الحشائش ،التقاء الفتاة الصغرل بالكائف الغيبي كزكاجيا منو،
خيانتيا لعيده ،ىركبو...الخ .كيتجسد مستكل الركاشػػػـ في إحداث المتتاليات المتتابعة زمنيان
(أفقيان) ،كالمنضدة بعضيا فكؽ بعض في الكقت ذاتو .كيكضح لنا "ليفي ػ ستركس" مفيكـ
الركشـ في تشبييو بػ« نغمة مؤلفة لتؤدييا أصكات عدة ،فيي تستمزـ حتميتيف ألدائيا  :الحتمية
األفقية لخطيا الخاص بيا كالحتمية العمكدية لركاشـ

()1
الصكتية»  .

فالمتتاليات (الفقرات) ىي مضمكف الحكاية الظاىر ،أم األحداث المتتابعة زمنيان مف
البداية إلى النياية (أم قراءة األحداث أفقيان) .أما الركاشـ ،فيي مضمكنيا الباطف ،أم تنظيـ
الفقرات عمى أصعدة متفاكتة العمؽ ( أم قراءة أفقية كعمكدية لمحكاية في الكقت نفسو) (.) 2
بل عمكدي نا في
فتستمزـ الركاشـ إذف تحميبلن أفقيان يراعي فيو التسمسؿ الزمني لؤلحداث ،كتحمي ن
الكقت عينو ،ففي التحميؿ األفقي يحترـ التسمسؿ الزمني لؤلحداث ،أما في التحميؿ العمكدم
فيتجاكز ذلؾ .كسنحاكؿ تقديـ قراءة لمحكايات الشعبية كفؽ مبدأ المتتاليات كالركاشـ كما بينيما
"ليفي ػ ستركس " .كتقتضي ىذه الدراسة تعييف حكاية مرجعية حتى تككف جميع المتتاليات
كرٍك ىسم .كعن لساف العرب إلبن منظور :ىر ىش ىم إليو ىر ٍشمان :كتب.
الر ٍشم
* -في جمهرة اللغة البن دريدَّ :
فارسي معرب ،كقد أعرب فقيل ىرٍك ىشم ى
ٌ
ً
كالر ٍشم :خاتم البير كغيره من الحبوب ،كقيل :ىر ٍش يم كل شيء عالمتو ،ىر ىش ىموي يىػ ٍر يشموي ىر ٍشمان ،كىو كضع الخاتم على فراء البير فيبقى أىثره فيو ،كىو
َّ
كتب كانت في الجاىليٌة ،كعن زين الدين
َّ
كاسيم :ه
الر ي
الرٍك ىش يم ،سوادية .الجوىرم :الركشم اللوح الذم يختم بو البىيادر ،بالسين كالشين جميعان ،ك ى
كالرك ىشم بالشين كالسين اللَّوح الذم تي ٍختىم بو البػي ً
َّ
اد ير.
ر.
ص
ن
كبابو
مو
ت
خ
اـ
ع
ط
ال
م
ش
ر
ـ)
ش
(ر
:
الصحاح
مختار
في
ازم
ر
ال
ىى
ى ىى
َّ ٍ
ىى
ىى
ٍ
1 -Claude Lévi – Strauss: Anthropologie structurale deux, Ed PLON, 1973 et 1996, pour la

présente édition, p 193, 194.

 - 2ينظر :كلود ليفي ستركس ،اإلناسة البنيانية ( القسم الثاني ) ،تر :حسن قبيسي ،ص .350
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كالركاشـ ذات مبدأ معيف كمنتيي معيف كسنختار (سبع صبايا في قصرايا) حكاية ،ألنيا مكجكدة
في جميع المناطؽ الجغرافية الثبلث التي تككف مجتمع الدراسة.
كلقد ركػز"ليفي-ستركس" في دراستو لؤلسطكرة عمى شخصية البطؿ كتنقبلتو .كسنحاكؿ
في دراستنا ىذه اقتفاء أثره مف جية ،كلكف دكف إىماؿ التكقؼ كلك بطريقة عابرة عمى اتجاىات
الشخصيات الثانكية التي ليا عبلقة بالبطؿ أك البطؿ المضاد مف جية ثانية.

 .3البعد األنثركبكلكجي لمزكاج في الحكايات الشعبية:
فػػي بدايػػة ىذه الحكايػػة (المرجع :سبع صبايا في قصرايا) نجػػد إقامة زكجية ،بيػػف ذكم
الػزكج .أم « إقامػة أبكيػة ( )patrilocale Résidenceكىي اإلقامة التي يقيـ بيا الزكجاف عند ،أك
بالقرب مف إقامة أىؿ الزكج»( .)1فالحكاية تقدـ لنا أبان ( ذك ار بشريان) يسكف مع بناتو السبع (إناث
بشريات ) ،كىك الرجؿ كالكلي المسؤكؿ عف تكفير الحماية كالغذاء لمعائمة ،كلكنو عند المغادرة
النيائية أم المكت أكصى بكصية لبناتو كىي رعاية ذلؾ الكمب الذم تركو معيـ ،كبالتالي
أصبحت مسؤكلية رعاية الكمب كتكفير الغذاء لو ميمة البنات ،كبمقابميا فميمة حمايتيـ قد
أككمت بمكجب ىذه الكصية إلى ىذا الكمب المكصى كالكصي في نفس الكقت .
كاف كانت الحكاية ال تعطي دك انر في البداية لؤلـ ،إال أنيا قد بينت مف خبلؿ العبارتيف
(طاؿ الزماف كأال قصر) ظيكر األـ فجأة ككأنيا لـ تكف مكجكدة مف قبؿ في ظؿ السمطة األبكية
الذككرية .كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىك :أيف كانت تقيـ الزكجة؟ كاذا كانت تقيـ معيـ فمـ لـ
يشمميا خطاب الكصية األب (الزكج) في البداية؟ .أـ أف إقامتيا كانت مرادفة لئلقامة األمكمية
 ،matrilocale Résidenceكلـ تشمميا الكصية مف األب قبؿ كفاتو ،ألنيا كانت مكجية لمبنات فقط،
1 - Michel Aghassian et autres, sous la direction de Marc Augé: Les Domaines de la
parenté, p34.
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كلكنيا تظير كتختفي بنفس الطريقة االفتتاحية التي ظير بيا األب في البداية كتككف ىي أيض نا
مثبتة لكصية األب ،دكف الربط بيف الكصيتيف كال التأكيد عمى الكصية األكلى فكأف األـ تكصي
مف جيتيا بكصية منفصمة عف األكلى ،ك( ركح

يازماف كاركاح يا زماف) .أما في حكاية

ش) « كايف سبع بنات كأميـ كعندىـ كمبة ،كنيار مف النيرات راحت
الحنػػػى ٍ
(ع ٍي ى
شػػػ هة ًبنػػػى ٍت ى
ى
أميـ لمحج كقعدكا لبنات مع الكمبة» فنجد النظاـ األمكمي بار انز في استبعاد األب تمامان مف دكره
األسرم ،ف تبدأ الحكاية بدكر األـ المسيطرة عمى األسرة كالبنات السبع مع كصيتيـ بالكمب ،كما
في الحكاية المرجع (سبع صبايا في قصرايا) ،كلكف باختبلؼ األدكار بيف األـ كاألب ،ككذلؾ
تأنيث الكمب (بالكمبة) في إشارة رمزية إلى النظاـ األمكسي الذم يسكد المجتمع .ككانت الكصية
مف األخت الكبرل التي تؤكد عمى كصية األب كاألـ معان ،لكف دكف أف ترحؿ الرحيؿ النيائي،
بؿ إنيا كانت في حالة غياب مؤقت ،لذا كانت كصية ( ختيـ الكبيرة كصاتيـ ماتحمك الباب
لحتى كاحد) كمف ىنا يبدأ المنعرج الخطير لمحكاية ،كتظير الغكلة الكائف المتربص بالبنات
السبع.
فعند مقارنة الكضع بيف مؤسسة الحكاية(الخياؿ) كمؤسسة الكاقع ،نستنتج بأف اإلطاريف
المكاني(الجغرافي) كالسمكؾ االقتصاد يتفقاف كثي انر مع مؤسسة كاقع الخبرة .أما إطا انر المجتمع
كالككف(المعتقدات) فقد قدما لنا بطريقة رمزية كمختمفة كثي انر عنيا ،ألف اإلشكاؿ ىك عصب
الثقافة ،كمنيما تنبعث قكاعد التنظيـ الصارـ ،فيما يمثبلف مصدر قمؽ ال يمكف التعبير عنو
و
عندئذ المجكء إلى خطاب
صراحة مف خبلؿ الخطاب المباشر بمؤسسة كاقع الخبرة ،فكاف
مؤسسة الخياؿ .كىك خطاب ذك لغة مف درجة ثانية أك ثالثة ،ترسؿ مرساليا بطريقة رمزية،
لعميا تظفر مف خبللو بشيء أك تخفؼ عبره مف مفارقات الكاقع .كلما كاف كضع اإلناث
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(البنات) ىك المقمؽ كالمتضرر ،كانت النساء (األميات كالجدات) ىف الراكيات كالميتمات بيذا
النكع مف األنكاع األدبية الشعبية (الحكايات

الشعبية).

كالمتمعف في خطاب الحكاية عمى أنو خطاب رمزم ،يستنتج أف المكضكع ىنا ىك
الزكاج كدليؿ ذلؾ أك القرينة التي تحيؿ عمى ىذا المكضكع ىك مجيء الغكلة إلى(الباب) كىذا:
َ
ىث م ًْ ُظ ُهىز َها َو َلن ًَّ ْالد َّر َمً َّاج َقى َو ْؤ ُجىا ْال ُب ُي َ
ع ْالد ُّر ب َإ ْن َج ْإ ُجىا ْال ُب ُي َ
لقكلو تعالىَ ﴿ 8و َل ْي َ
ىث ِم ًْ ؤ ْب َى ِاب َها َو َّاج ُقىا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
َّ َ َّ ُ ُ
الل َه ل َعلن ْم ج ْف ِل ُحىن ﴾( .)1كيخص في الحكاية الزكاج مف الكائف الغيبي الذم يرمز إلى الزكاج مف
األجنبي أك الغريب عف الببلد أك العرش -كما ذكرنا مف قبؿ .-كبالنظر إلى أف البنية
العميقة(التحميؿ العمكدم) لمنص كما كضح "ليفي ستركس" بأنيا ال تفيـ كال تستنتج إال مف
خبلؿ ركايات أخر ،فإنني حاكلت استخبلصيا مف الحكايات المتبقية التي تتبع نفس النسؽ
الرمز كالداللي في ظيكر األغػكاؿ إلى الفتيات ،كبمقارنتنا بيف المستكيات الرمزية لباقي
فاستنتجت أنو رغـ اختبلفيا مف
الحكايات الشعبية ،كحاكلنا فؾ الرمكز المختمفة المستعممة،
ي

مستكل آلخر إال أنيا تعمؿ .عمى تبميغ الرسالة نفسيا (كىي الخكؼ مف الزكاج بالغريب)

بأشكاؿ كصكر سردية متباينة.
كما أف المتسكؿ الطارؽ لمباب يحمؿ داللة أخرل في الفكر الشعبي كىي :أنو ضيؼ ا﵀
الذم ال يرد طمبو ،كقد ذكر أحد األجانب بأنو قضى سبعة سنيف بالجزائر .كقضى أشكاطا
طكيمة مشيان عمى األقداـ أك عمى ظير البغاؿ كأحيانان عمى ظير األحصنة .كقد انبير بحسف
ضيافة الناس لو ،ففتحكا لو أبكاب بيكتيـ كشاركيـ أطباؽ طعاميـ ،ككاف بالنسبة ليـ "ضيؼ
سيدم ربي" الذم ال يػرد ميما طمب(.)2

 -1سورة البقرة ،اآلية .398
 - 2ينظرJean Servier: Tradition et civilisation berbéres, Introduction, p XI. :
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كقد تتقمص الشخصيات البشرية ىيئة متسكؿ لتؤذم البشر ( ضحاياىا) كالغكلة نمكذج
مف ذلؾ في حكاياتنا ( .كقد تتخذ الشخصيات القكية كاآللية كأركاح األسبلؼ كاألبطاؿ ىيئة
متسكؿ أك شيخ لكي ال تعرؼ ،أك لككنيا مقدسة فيمنع عمى البشر الكشؼ عف حقيقتيا .فمما
احتدمت في نفس "جكبيتر" رغبة في الحكرية "كاليتسك" تقمص شخصية الربة "ديانا" مرتديا
رداءىا ،كماؿ عمى الفتاة يحدثيا بمساف مكالتيا ...كنجح جكبيتر في الظفر بيا حتى إذا ما ناؿ
كطره منيا عاد أدراجو إلى السماكات العمى( .)1كقد زارت اإللية "جكنك" – زكج كأخت "جكبيتر"
"سيميميو" متنكرة في ىيئة مرضعتيا العجكز ،بعدما عممت بأف "سيميميو" ابنة كادمكس قد
حمم ػػت ب ػػذرة جكبيتر العظي ػػـ ...تخف ػػت في ص ػػكرة عج ػػكز شمط ػػاء...

() 2

كتذك ػػر

"األوديسا "L'Odysséeبأف "أوليس "Ulysseالذم أصابتو لعنة اإللو"بكسيدكف  "Poséidonقضى عشر
سنكات أخرل بعد حرب "طركادة  "La guerre de Troieمغام ار في البحار كالمحيطات .كرجع إلى
مممكتو في ىيئة شيخ ىرـ متسكؿ بعد أف عمـ بأف أىؿ مدينتو يتنافسكف مف أجؿ الفكز بزكجتو
"بنمكب  "Pénélopeفكاف أكؿ مف تعرؼ عميو في مدخؿ القصر ىك كمبو لتتعرؼ عميو فيما بعد
زكجتو.)3(.
كتذكر لنا الحكاية المرجع (سبع صبايا في قصرايا) طبيعة شخصية "الغكلة" .فيي
تتصرؼ مثؿ الذكر أك أكثر منو قكة كسمطة .فتخرج كؿ يكـ لتصطاد ما تأكمو مف فرائس .فيي
آكمة المحكـ الحيكانية كالبشرية عمى حد سكاء .كفكرة أكميا لمحـ البشر ظيرت حتى في الحكاية
األخرل ،كال نصادؼ إال في حكاية كاحدة أكؿ لحـ األغكاؿ كذلؾ في حكاية (عػػػػرؽ الجكىػػػػػر)
كذلؾ عمى سبيؿ االستطباب كالدكاء كبمعرفة األغكاؿ حيث يقكؿ « :الغ ػػكؿ كالغ ػػكل ػػة يتكممػ ػكا
 - 1أكفيد ،مسخ الكائنات ،تر :ثركت عكاشة ،ص.331
 - 2المرجع نفسو ،ص .318 ،319
 - 3ينظرHomére: L'Odyssée, Traduction Intrduction Notes et Index: M.Dufour et :
J.Raison, Ed Garnier – Flammarion, 1965, p257 – 333.
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ق ػػاؿ الغ ػػكؿ لمغكلة راني نشـ ريحة أنس قالت ليو الغكلة ماسمعتش راىـ الناس في كؿ ببلد جايا
تشكؼ كاش صار تعرؼ "عرؽ الجكىر" المسكيف قاعديف يندبكا كبيككا عميو قاؿ لييا راكي
عرفتي دكاه في كبدة كالدنا السبعة»  ،كما نجد قضية مص الدماء البشرية –كبالخصكص
الفتيات -التي تكررت في كثير مف الحكايات ،ففي حكاية (شمسو) « كي يجي "الغكؿ" كيقكلؾ
أعطيني نرضع مف صبعؾ الدـ كال نط ليؾ قكلكا نط ،جا القكؿ كيما مكالؼ كقاليا  :ىاتي
صبعؾ كال نط ليؾ ».
كنجد فكرة الزكاج التي تطبع جميع الحكايات الشعبية كاضحة في الحكاية المرجع (سبع
صبايا في قصرايا « راحت لمحنش قاتمك ديرني مرتؾ كأال بنتؾ دخميا عندكا جات الغكلة ...
كجات الغكلة لمحنش كقاتمك مدلي بنت الناس قاليا :حمي لقبؾ نمكحيالؾ فيو فتحت فميا
الحميا كمككرة نتاع سـ ماتت» فبعد ىركب الفتاة مف الغكلة كىك الزكج الغريب في تفسيرنا تمجأ
إلى الثعباف الذم يمثؿ سمطة قكية مقاكمة لمغكلة كذلؾ بالقدرة السمية التي يتغمب بيا عمى
األغكاؿ كنبلحظ أف الفتاة لـ تعتبر الثعباف غريبان لذا قبمت بالزكاج بو حيف قالت لو « ديرني
مرتؾ كأال بنتؾ » كليذا يظير الثعباف (الحنش) في صكرة المساعد لمفتاة البطمة في الحكايات
الشعبية لما يتمتع بو مف قبكؿ عند الفكر الشعبي بأنو مف األكلياء الصالحيف ،كبأنو ال يؤذم إال
مف ظممو ،لذلؾ فيك يحظى بحظكة كبيرة في األكساط االجتماعية.
كبعد أف يقضي الثعباف(الحنش) عمى الغكلة يتبنى الفتاة كيحرص عمى تزكيجيا مف ابف
السمطاف ،أم تحقيؽ األمنية القصكل لمفتاة .كيتضح ذلؾ مف المقطع المكالي « كالحنش ربى
الطفمة ككبرىا عند ككي عاد بف السمطاف باه يعرس ،صنعيا كزينيا كقاليا ركحي مكجي مكجة
كلكحي فردة صباطؾ كاركاحي كاشافيا بف السمطاف كعجباتكا قاليـ ال مكالت الصباط قاؿ لقيتكىا
جيبكىالي نخذىا» كىنا نصادؼ النمكذج العالمي لمزكاج المرتبط بالحذاء المفقكد ،مع تحكير
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بسيط مقصكد ،كىك أف الفتاة قد أمرت مف طرؼ الكالد الثعباف(الحنش) برمي الحذاء أماـ ابف
السمطاف كتعمد اليركب .كلـ يكف اليركب مف الحفمة بسبب الزمف الذم ينقضي لزكاؿ المباس
السحرم عمى الفتاة .كىذا ما يبيف تداخؿ الحكايات بالنماذج العالمية مع تحكير خاص بالراكم.
كيػرل جكنػػز أف ىنػاؾ طريقيف يمكف اتباعيما لمكص ػػكؿ إلى عبلق ػػات رغبة الزكاج كفػػؽ
« ىذه التمثبلت البلكاعية مف التعبير عف نفسيا :الطريؽ األكؿ يمكنيا مف أف تخضع لسيركرة
مف التحكالت تجعميا تتكافؽ كتنسجـ مع متطمبات الكاقع الخارجى كاكراىات الكعي الباطني أم
األنا األعمى ،أما الطريؽ الثاني فيقكد إلى ما يسميو "فركيد" تشكؿ تكافقات( Formation de

 ) compromisتعنى تنازالت مشتركة .ىذه التكافقات تتـ بيف :التمثبلت الكاذبة كالتمثبلت المكبكتة
( )les représentations et refoulantesأم بيف قكتيف متضادتيف :الرغبة كما يدفعيا كيصدىا »(.)1
كيمعػػب الكاقػػع الخػػارجػػي ممث ػبلن في إك ارىػػات سمط ػػة األب دك نار ىامػنا في كشػؼ كاب ػراز « التكافؽ
الذم قد تـ بيف التمثبلت المكبكتة :رغبة الصبايا فى االنفبلت مف الرقابة األبكية ك البحث عف
أنيس»(.)2
كيمكننا انطبلقان مف ذلؾ تفسير إخماد صكت المجتمع بقتؿ الكمب مف طرؼ الصبايا « كاف
ظرفيان بتجاكز الرقابة األبكية بقتؿ الكمب كاستقباؿ الغكلة الغريب ،كذلؾ لك لـ تسمح ىذه
الرغبات المكبكتة بأف يظؿ الدفاع حيا في الكمب الذم مات كلـ يمت صكتو»( ،)3فاستمرار
صكت الكمب مف أبرز المؤشرات عمى أف صكت المجتمع يمكف أف يتبلشى فترة ما ،كلكنو ال
يمكف أف يغيب كميان كنيائيان في الحياة االجتماعية.

 -1محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،ص.93
 -2المرجع نفسو  ،ص.93
 -3المرجع نفسو ،ص.91
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كنممس في الحكاية أيضان كلك عمى مستكل « الممفكظ ما يفسر فتح الباب بإلحاح
الغكؿ(التمحميح) ،كلكف ما ينبغي أف نتفطف إليو ىك أنو بقدر ما يفسر بيذا اإللحاح اآلتي مف الخارج
فيك يفسر بإلحاح نابع مف الداخؿ أم مف األنا ،مف الصبايا أنفسيف»( .)1كعميو نفيـ الضركرة الممحة
لمزكاج التي تنتاب الصبايا كاألنثى عمكمان كال يمكنيا التعبير عف ىذه الرغبة كاإلفصاح عنيا جيا انر
كبالتالي فقكة اإللحاح الداخمية لمطمب الزكاج لدل الفتيات أكبر بكثير مف قكة اإللحاح الذككرية
الخارجية كاف كاف الظاىر يكحي بعكس ذلؾ ،كىذا ألف الجرأة عمى فتح الباب رغـ التحذيرات الممحة
كالمتكررة ىك عممية التدرج شيئان فشيئان في « تحطيـ مبدأ الكاقع كالخضكع لمبدأ الرغبة .الرغبة في
(،)2

تحطيـ سمطة األب تكازييا رغبة داخمية نابعة مف األعماؽ تدفعيف إلى البحث عف اإلشباع» ،

أم

عف أنيس يبيت معيف كيشبع رغباتيف المكبكتة ،كيؤكد ما نذىب إليو كذلؾ « أف المجتمع السيد عمى
الجميع ال يمثمو الكمب فقط كانما الصبية الصغيرة التي كشفت حقيقة الغكؿ»

(،) 3

كىي دائبة عمى

االلتزاـ بتحذيرات األب ،لـ تكف الرغبة الجنسية ناضجة عندىا كبالتالي لـ تكف رغبتيا في كسر
الحاجز السمطكم لؤلب كلممجتمع قكية كىذا ما جعميا تنجك مف براثف الغكلة.

كليذا السبب تحديدان جعمت الحكاية الشعبية البلكعي الجمعي مف الصبية الصغيرة عمدان
ال بمحض الصدفة كىي تمعب ىذا الدكر األساسي  .كذلؾ ألنيا لـ تخضع لمبدأ الكاقع ،فالرجؿ
الكحيد « ىك األب في حياتيا كال يمكف أف يككف رجبلن آخر .فمـ تتحرؾ فييا الرغبة بعد إلى مف
ينس أخكاتيا يكفييا ،كسكسيكلكجيان يمكف أف تمعب
يبيت معيا كيؤنسيا كال ترل حاجة إلى ذلؾ ،فأ ي
أدكا انر متناقصة في حياة أخكاتيا»(.)4

 -1المرجع السابق  ،ص.311
 -2المرجع نفسو ،ص.311
 -3المرجع نفسو ،ص.319
 -4المرجع نفسو  ،ص.319
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كاذا كانت ىذه الفتاة الصغيرة كالكمب تمثؿ صكت الضمير الجمعي فإف صغرىا في
حقيقة األمر« يكتسي طابعان رمزيان .فإف ىذا الضمير عميؽ كعمؽ البئر كعريؽ كعراقة الذاكرة
الجماعية كقديـ قدـ التاريخ كلكنو يظؿ دائمان صغي انر متحف انز كيقظان ليضع األمكر في نصابيا
كالفرد في اإلطار الذم ينبغي أف يتحرؾ فيو»(.)1
كفي مقاؿ(حكايات أطفاؿ في تكنس) لمفكلكمكرم "جاف مارتاف"( )J'Martinالذم تحدث
فيو عف الركايات المتعددة لمحكايات .ففي الجزائر نجد حكاية (سبعة صبايا في قصرايا) تماثؿ
الحكاية التكنسية « ( )Les 7 petites Filles et l'ogresseيشير مارتاف إلى أف ىناؾ ركايات
متعددة ليذه الحكاية في الجزائر تختمؼ مف جية إلى ألخرل اختبلفا جزئيا في جيات بميدة
كمدية كمدينة أخرل كانت تسمى(.)Fort Nationalيذكر مارتاف ركاية (لحكاية السبعة صبايا
كالغكلة) كاف ديسبارمات ( )Desparmetقبمة بثبلثيف سنة أم حكالي  1910قد دكنيا كنقميا إلى
الفرنسية كما يذكر ركاية أخرل لنفس الحكاية كاف فكلكمكرم فرنسي يدعى "باسي"( )Bassetقد
دكنيا في كىراف بالغرب الجزائرم سنة  1884كنقميا إلى الفرنسية بعنكافles 7 filles du (:

 )marchandكىى حسب مارتاف( )Martinىي نفسيا حكاية(سبعة صبايا كالغكلة) كال تختمؼ عنيا
إال في أنيا تعكض الغكلة بشخصية عجكز كبيرة (لعميا عجكز ستكت)أدخمت عمى الصبايا ابف
السمطاف الذم انتيز فرصة غياب األب ليرتكب المحرـ مع الست صبايا( Pour abuser de 6

 .)premie'res fillesغير أنو لـ يستطع فعؿ نفس الشيء مع أصغر الصبايا سنان .الكاضح أف ىذه
الحكاية التي نقميا "مارتاف" عف "باسي" ( )Bassetتشبو إلى حد بعيد حكايتنا إف لـ نقؿ إنيا
الركاية الكىرانية لسبع صبايا التكنسية .فالركاية الكىرانية تشير صراحة لمخطر الذم يمثمو الذكر
عمى الصبايا لكحدى ف في غياب كالدىف أما الركاية التكنسية ،فإف الرجؿ جاء مقنعا كمتنك ارن في

 -1المرجع السابق ،ص.318
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ىيئة غكلة أك غكؿ كمف ثمة فإنو يحؽ لنا أف نذىب إلى أف المسألة األساسية في ىذه الحكاية
ىي مسألة العذرية .مف جية أخرل ال يمكف أف نفيـ حكايات األغكاؿ إال إذا فككنا رمز الغكؿ
في كؿ حكاية حسب ما يسمح بو السياؽ .الغكؿ أك الغكلة ال معنى ليما إال إذا نظر إلييما
باعتبارىما رمزيف تختمؼ داللتيما باختبلؼ السياؽ ككما يقكؿ مارتاف( )Martinنفسو « فإف
مصطمح غكؿ أك غكلة ليس استعاريان فقط كانما ىك كصفي يستعمؿ لمداللة عمى الشر الذم
يتربص بالبشر السيما في ما يتعمؽ بالمسائؿ المعنكية(األخبلقية).كلسنا في حاجة إلى التأكيد
بأف الشر المتربص بصبايا في مجتمع عربي إسبلمي في غياب كالدىف كأميف ال يمكف أف
يككف إال ذك انر غربيان»(.)1

 .1البعد األنثركبكلكجي لمرمكز في الحكايات الشعبية:
()2

مف المعركؼ أف الرمكز تعد « حالة إنسانية فريدة »

تحيمنا مف داللة ظاىرية إلى أخرل

بعيدة كعميقة تحتاج إلى تدقيؽ الستنتاج العبلقات التي تربطيا بالمكضكع الذم ترمز إليو ،كتشير
المعاجـ العربية إلى إشارية الرمز عمى أنو « تصكيت خفي بالمساف كاليمس ،كيككف تحريؾ
الشفتيف بكبلـ غير مفيكـ بالمفظ مف غير إبانو بالصكت إنما ىك إشارة بالشفتيف .كقيؿ الرمز:
إشارة كايماء بالعينيف كالحاجبيف كالشفتيف كالفـ ،كالرمز في المغة كؿ ما أشرت إليو مما يباف
بالمفظ بأم شيء أشرت إليو بيد أك بعيف »( .)3كمف ىذا يتبيف أف كممة الرمز في العربية لـ
تتجاكز نطاؽ « المحسكس كالمممكس كاف كانت تشمؿ عمى أىـ ما في معنى الرمزية كما فيميا
العصر الحديث ...فالرمز ككسيمة ألداء معنى معيف بطريقة تختمؼ عف اإلفصاح كاإلبانة ىذا
 - 1ينظرJ.Martin Folklore tunisien Histoires Enfantines les 7petites filles et :
.l'ogresse in IBLA 5e'me anne'e Juillet 1942 pp.271_272عن محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية،
ص .353كيدىب األستاذ بوحدبية إلى أف القصابية ىى رمز للذكر()Phallusكما يذىب كذلك إلى أنها ترمز لعذرية
الصبية.انظر.L'ilaginaire Maghre'bin.pp.54.56:
 -2عبد الهادم عبد الرحمن ،لعبة الترميز ،مؤسسة االنتشار العربي بيركت ،ط ،3009 ،3ص.53
 -3ابن منظور لساف العرب ،مادة (ر ـ ز) ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،ط. 3005/3
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أكال ،كظاىرة الغمكض التي ترافؽ ىذا األداء مف جية ثانية»( )1تجعؿ مف ظاىرة الترميز في
األعماؿ األدبية أم انر يحتاج إلى اىتماـ أكبر الستخبلص المعاني الرمزية المتعددة األبعاد.
كنجد أف "يكنغ" يبيف أف الرمز يعتمد في ظيكره « عمى الحدس مف جية ،كاإلسقاط مف
جية أخرل ،بالحدس يصؿ الفناف إلى الكتر المشترؾ في اإلنسانية ،كباإلسقاط يحدد مشيده
كيخرجو مف نفسو كاضعان إياه في شيء خارجي ىك الرمز .) 2( »...فيكنغ ىك الكحيد الذم
استطاعكا االقتراب مف عالـ الرمز األدبي ،بكصفو « أفضؿ طريقة لئلفضاء بما ال يمكف
التعبير ،كىك معيف ال ينضب لمغمكض كاإليحاء بؿ التناقض كذلؾ»( .)3ككؿ ىذا يسفر عف
االضطراب الحاصؿ في النفس البشرية ،كالذم يظير مف خبلؿ صكر األحبلـ عمى المستكل
الفردم كفي األساطير كالمبلحـ كالحكايات الشعبية عمى المستكل االجتماعي.
كمف العسير تحديد ىذه العكالـ الرمزية المتداخمة في البناء السردم لمحكايات الشعبية،
ألنيا مبنية عمى عبلقات متنكعة كليس عمى عبلقة مشابية كاحدة بيف الرمز كالمرمكز ،كىذا ما
يثير الدىشة لعدـ ارتباط الرمكز« بزماف أك مكاف ،ألنو ككني ،كألنو غاية ذاتو ،كألنو يتجاكز
االصطبلح كالتكقيؼ ،أم يتجاكز سككنية الداللة كثباتيا كمحدكدية معناىا»(.)4
ليذا رأل "أحمد فتكح" أف الرمز يتميز بأمريف:
أكال :أنو يستمزـ مستكييف ،مستكل األشياء الحسية أك الصكر الحسية التي تؤخذ قالبا
لمرمز ،كمستكل الحاالت المعنكية المرمكز إلييا ،كحيف يندمج المستكياف في عممية اإلبداع
نحصؿ عمى الرمز.
 -1محمد حمود ،الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،الشركة العالمية للكتاب ،بيركت ،ط ،3882 ،3ص.330
 -2محمد فتوح ،الحداثة الشعرية ،دار غريب للطباعة كالنشر ،القاىرة ،دط ،3002 ،ص.113
 -3المرجع نفسو ،ص.12
 -4عبد الرحمن بسيسو ،قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،ص.313
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ثانيا :أنو ال بد مف كجكد عبلقة بيف ذينؾ المستكييف ،ىذه العبلقة التي تيب الرمز قػكة
التمثيؿ الباطنة فيو( .)1ألف المعنى الرمزم ال يتحقؽ مف مجرد اإلتياف بالمفظة المفردة «،بؿ مف
خبلؿ السياؽ الذم تجيء فيو»(.)2
كما أف الرمكز تقكـ عمى« إحياء عالـ معيف مؤلؼ مف عدة عناصر متداخمة كمتكاممة،
كليذا العالـ جانباف ،جانب مباشر كحرفي ،كجانب آخر ىك جانب الداللة األخبلقية أك النفسية
أك الدينية»(.)3
كالسارد الشعبي أدرؾ سر الترميز أك التستر أك االختفاء أك« التقنع كراء الرمز الحيكاني
الذم مف الممكف أف يعفيو مف مسؤكلية الصداـ ،فأثػره قالبان فنيان ممي انز لما يريد التعبير عنو ،كمف
ثـ فإنو يمكف كصؼ ىذا النكع أيضان بأنو ضرب مف الحكاية القناع »( ،)4كحكايات "أيسكب"
كحكايات (كميمة كدمنة) التي تحاكؿ ترسيخ قيمة معينة.
كيمكننا اآلف أف نتتبع بعض الرمكز االجتماعية كالحيكانية كالككنية ،في الحكايات
الشعبية المدركسة ،فنجد في حكاية (عيشػػػة بنػػػت أبػػػي طػػػاح طػػػاح) حضكر الخركؼ
كارتباطو بالسمطاف كفي ىذا رمزية كبيرة يمكننا الكشؼ عنيا مف خبلؿ تتبع المقطع التالي:
« قالؾ كايف كحد الطفمة أبييا غكؿ ككاف خركؼ كلد السمطاف يسرح ككي يجي حذا دارىـ
"دار الغػكؿ" طؿ عميو الطفمة "بنت الغػكؿ" كتقمك :يسمنؾ كيطمنؾ كعقاب الميؿ ناكمؾ ،قركنؾ
كرسي كجمدؾ فرشي كلحمؾ ناكمك ليمة عرسي كعاد ىذاؾ الخركؼ كؿ يكـ يذباؿ كيشياف »
كيعتبر الخركؼ أك (الكبش) حيكانان ذا قيمة اقتصادية كبرل في الثقافة العربية كاإلسبلمية .كذلؾ
 -1محمد فتوح ،الرمز كالرمزية ،ص.10
 -2غساف غنيم ،الرمز في الشعر الفلسطيني الحديث كالمعاصر ،ص.12
 -3صبحي البستاني ،الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ،ص.311
 -4محمد رجب النجار ،حكايات الحيواف في التراث العربي ،مجلة عالم الفكر يصدرىا المجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت،
المجلد 31العدد  3ك  ،3885 ، 3ص.380
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ألف الناس يستفيدكف مف صكفو كلحمو ،فيك حاضر عمى الدكاـ في المناسبات االجتماعية
كالزكاج كالختاف كالكالئـ كغيرىا .كما أنو يقدـ كأضحية في عيد األضحى كفي المناسبات
الدينية ،كيتقدـ بو قربانان ﵀ كلؤلكلياء حراس الببلد .إنو« حيكاف ذك امتياز :ليس فقط ككف لحمو
ىك المستيمؾ عادة بعد لحكـ الدكاجف ،بؿ ألنو لحـ األفراح العائمية ،ك قد عظمو اإلسبلـ ،غير
أنو أقؿ استثناء بالمقارنة مع الثكر .الذم يمثؿ األضحيات المكزعة بيف أفراد الجماعة» (.) 1
كيمثؿ الخركؼ(الكبش) الذكر الغريزم ذك القػػكة التناسمية الكبيرة التي تضمف االستم اررية.
فبالرغـ مف كثرة األضاحي إال أف ىذا النكع يحافظ عمى تكاجده ككثرتو بفعؿ القكة الجنسية
التكاثرية الكبيرة كيمثؿ القكة الخالقة كالمدمرة ،كذلؾ "آمكف" ( )Amonإلو مصر ،إلو الريح
كالخصكبة الذم صار فيما بعد تحت اسـ "آمكف–جكبيتر" ( ،)Jupiter-Amonفيك ممثؿ برأس
كبش .إنو مثؿ  Apollon - Karneirosأك حامؿ الكبش(.)2
كتذكر كتب التاريخ أف سكاف شماؿ إفريقيا قد عبدكا مف بيف ما عبدك "الكبش" ،كقد كاف
ليـ عدة أدياف كثنية « ،فكانكا يعتقدكف كجكد إلو يدعكنو –عمكف -كما كانكا يعبدكف الشمس
كالقمر كالكبش كالثكر كغيرىا .كيؤمنكف بكجكد أركاح كالجف في منابع المياه كفي الجباؿ
كاألشجار .كىك معتقد ال يزاؿ –مع األسؼ– إلى اآلف يؤمف ببعض العكاـ» ( .)3فسكاء أكاف
"عمكف" أك "حامكف" ممثبل في "كبش" أـ « صكرة شيخ جالس عمى عرش يمسؾ بيده اليمنى
منجبل »

()4

فإف عبادة األىالي " لػحامكف" كلمكبش معا تحدثت عنيا كثي ار كتب التاريخ.

Camille Lacoste- Dujardin: Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie , p 252. - 1

2 - Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p 113.
 - 3سليماف السيد ،تاريخ الجزائر ( القديم) ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،الجزائر ،ط ،3مارس  ،3822ص .31
 - 4شارؿ أندرم جولياف :تاريخ إفريقيا الشمالية ،تر :محمد مزالي كالبشير بن سالمة ،الدار التونسية للنشر ،تونس ،3828 ،ص .351
450

القسم الثانً :الفصـل

الرابــع:التحلٌــل النفســً واألنثروبولوجً للحكاٌـــة الشعبٌة بمنطقة ورقلة

كما يمكف أف نستخمصو ىك أف صكرة الخركؼ(الكبش) التي ارتبطت في مجتمع الحكاية
بابف السمطاف ،تشػػير إلى الركحية التي تمتع بيا ىذا الكائػػف في زمف ما ،كما أنيا تمثػػؿ صكرة
كائػػف معبػػكد خفػػي مقػػدس يجػػكد كيغػػدؽ عمى البشػػر بالنعػػـ ،ككاف مخصبػػا لمطبيعة .كنممػػس
ذلؾ م ف ربػػط الفتػػاة لمخػػركؼ بالتمتػػع كالرفاىيػػة االقتصاديػػة ،مف جية كلربطيا بأكمو يكـ الزفاؼ
مف جية أخرل فيككف الخركؼ(الكبش) ىك المنعـ كالمخصب في نفس الكقت .كيتضح ىذا جميان
مف قكلػ ػػيا « :قركنؾ كرسي كجمدؾ فرشي كلحمؾ ناكمك ليمة عرسي كعاد ىذاؾ الخركؼ كؿ
يكـ يذباؿ كيشياف» كما يمكننا أف نستخمص مف ىذا القكؿ الخير أم أنو يذباؿ كيشياف إلى
تبلشي عبادة الخركؼ(الكبش) تدريجيان.
كفي حكاية (عمـ الجنكف) نجد سمسمة مف التحكالت ترمز إلى سمسمة مف الرمكز ذات
األبعاد األسطكرية كالتي تتخذ دائما مف الحيكاف رم انز ليا ،فنجد الطفؿ يتحكؿ مف طير إلى خاتـ
ثـ إلى رمانة كمنو إلى مكس ،أما الييكدم فقد تحكؿ تبعان لذلؾ مف طائر إلى ديؾ (فركج) كما
تبيف الحكاية في المقطع المكالي « كعاد الطفؿ طير كطار في السماء كلييكدم ثاني عاد
طير كطار في عقابكا.
تعافركا مع بعضاىـ كامبعدىا ىك عاد في قصر السمطاف كىك تحكؿ خاتـ كطاح في
دارك إمبل لييكدم راح لمسمطاف كقالكا :راه خاتمي طاح في قصرؾ أعطييكلي ،كالخاتـ ىازاتك
بنت السمطاف الصغيرة كقعدت تمعب بيو في جنينة القصر قاليا ابييا ىاتيو قاتمك مانمدكش ككي
كثر عمييا تغشت كالحتكا في الزقاؽ تحكؿ الخاتـ حبة رمانة كتفتحت ككؿ حبيبة طارت في
جيية ،إماال تحكؿ الييكدم فركج كقعد يمقط فييا ككي عاد في الحبيبة التالية تحكؿ خدمي
(مكس) كذبحكا لمرقبة كراح الطفؿ ألىمكا كعاش معاىـ الباس».
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فمف الكاضح أف التركيز عمى الخاتـ في الحكاية ،كدخكلو قصر السمطاف فيو رمزية إلى
السمطة التي يرمز إلييا الخاتـ في العرؼ الشعبي ،ككذلؾ السمطة التي تككف لمزكج عمى الزكجة
بعد إلباسيا ىذا الخاتـ .كما أف الخاتـ في الثقافة العربية كاإلسبلمية يرمز إلى الممؾ ممؾ سيدنا
سميماف* كلسنا ندرم لما استعمؿ السارد الشعبي البحث عف الخاتـ مف طرؼ الييكدم؟ كما
العبلقة بيف الرسـ السداسي لخاتـ سميماف كبيف النجمة السداسية لمييكد؟ كلكف األكيد أنيا رمكز
تتضافر لتبيف أف الييكد دائمان في تتبع لمعرب الذيف يرمز إلييـ الطفؿ ،كبحث الييكد عف الممؾ
كالسمطة كالماؿ مف خبلؿ تتبع الييكدم لمطفؿ كالخاتـ .كما أف ىناؾ رابط آخر بيف الييكد
كالخاتـ كالسحر ،كذلؾ لما« يممؾ الخاتـ قكل سحرية عمى المستكل الخفي .إنو تصغير لمحزاـ،
الحارس لؤلماكف ،الذم يحفظ كن انز أك س انر .فاالستيبلء عمى الخاتـ يعنى فتح باب ،كالدخكؿ إلى
قصر ،كالى مغارة ،ك إلى جنة...الخ »( )1كيعتبر الخاتـ في الحكايات الشعبية أداة سحرية تقدـ
لمبطؿ .كما نممس ذلؾ أيضان في حكاية (حد الزيف) « كقالتمك :ىاؾ ىاذ الخاتـ يعاكنؾ ككي
يقكلؾ:الي يدير شرط حركك ...ككي بعد عمى ابييا حرؾ الخاتـ اتجمد ىذاؾ الماء المي فيو،
كاطمع بيو ...ككي جاء ىابط حرؾ الخاتـ مرة أخرل كارجع ماء السطؿ عادم» فيسمح ىذا
الخاتـ « بإنجاز االختبارات المفركضة ،التي تككف غالبان اقتناء أدكات أك حيكانات عجيبة،
كارضاء كؿ الرغبات .فحيف ىركب البطؿ ،يسمح لو بالتحكؿ .كيمكف أف تقدمو الجف لمبطؿ.
ففي الحكايات الشعبية ،يعتبر الخاتـ الكسيمة السحرية كالمطمقة القتناء السمطة الفردية ،عف
* -خاتم سليماف حسب أساطير القركف الوسطى كالمسلمين ،ىو ختم كاف مملوكا من طرؼ الملك سليماف ،الذم أعطاه القدرة على
قيادة الشياطين( أك الجن أك الحديث مع الحيوانات .كمن األساطير التي ذكرت عن ىذا الخاتم أنو في يوـ من األياـ خلع سليماف خاتمو من
يده ،كطلب من زكجتو أف تحفظو حتى يدخل الخالء ليقضي حاجتو ،فأتى لها الشيطاف بصورة سليماف كطلب منها الخاتم ،فأعطتو إياه،
كعندما خرج سليماف من الخالء طلب استرداد الخاتم من زكجتو ،فوقع في نفسها أف الشيطاف يريد أف يخدعها ،حيث أنها اعتقدت أنها قد
صيادا .ثم أراد اهلل أف يفقد الشيطاف ىذا الخاتم فوقع في الماء ،كابتلعتو سمكة.
أعطتو بالفعل لسليماف ،كىكذا تم طرده من البالط ،فعمل ن
كبينما كاف سليماف ذات يوـ يصطاد السمك إذ اصطاد سمكة  ،ففتح بطنها لينظفها كيأكلها ،فوجد الخاتم ،فلبسو كذىب كطرد الشيطاف من
قصره ،كعاد لو يملكوhttp://ar.wikipedia.org/wiki :

1 - Jean Chevalier Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p 49-50.
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طريؽ الزكاج بابنة الممؾ أك السمطاف»( ،)1كلعؿ احتداـ الصراع في داخؿ قصر السمطاف مؤشر
ىاـ عمى أف السمطة ستؤكؿ إلى العرب ،ألف ابنة السمطاف لبست الخاتـ الذم ىك في األصؿ
الطفؿ الذم يرمز إلى العرب.
كما يعتبر الخاتـ أيضان رم انز لممعرفة كالقكة كىذا « الخاتـ بيد اإلنساف يعني سيطرة
اإلنساف عمى الطبيعة ،كلكف يخضع اإلنساف إلعصار الرغبة كلتبعات مؤلمة تكافؽ استعماؿ
ىذه القكة .فاإلنساف الذم يظف بأنو يسيطر ،يحس بأنو مكبؿ ،مسيطر عميو ىك أيضا عف
طريؽ ىذا الخاتـ الذىبي ،الذم يربطو بكؿ ىذه الرغبات .إنو كجو الرغبة في السمطة»( .)2فقد
حؿ فعؿ إدارة الخاتـ محؿ نداء الكممة .كرغـ اختبلؼ فعؿ الخاتـ عف فعؿ الكممة ،فإف طقس
الكممة ال يختمؼ كثي انر عف طقس الممارسة الفعمية في الكاقع الشعبي ،إذ يمكنو أف يككف أقكل،
فالسحر بصفة عامة ىك« االعتقاد بقكة األسمػػاء السحرية كالرقيػػات كالتعكيػػذات ،كاألشكػػاؿ
كالتماثيػػؿ كالصػػكر كالرسػػكـ كالحم ػكالت أك النقكش ،كتأدية بعض الطقكس المصحكبة بتبلكة
كممات القكة التي تحدث نتائج خارقة»(.)3
أما عف رمزيػ ػػة "الديػػػػؾ" فإنػ ػػو يعتبػ ػػر في الثقافػ ػػة الشعبيػ ػػة طائ ػ انر ركحي ػ ػان ،كيعػ ػػرؼ الديػؾ
« كشعار لمعػزة ،كىذا ما تؤكده مشية ىذا الحيكاف ...كيظير الحيكاف إلى جانب عطػارد
ميرككر(  )mercureعمى بعض الرسكمات المنقكشة الغالي رومانية (  ...)gallo–romainesكيعتبر
الديؾ عالميان رم انز شمسيان ،ألف صياحو يعمف طمكع الشمس ...كغالبان يعتبر دكره ميما ألف
صياحو مرتبط بصياح اآللية الذم أخرج أماترسك ( )Amaterasuإلية الشمس مف الكيؼ الذم

1 - Camille Lacoste – Dujardin: Dictionnaire de la culture berbère, p 37.
2 - Jean Chevalier Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p52.
 - 3كليس بدج ،السحر في مصر القديمة ،تر :عبد الهادم عبد الرحمن ،مؤسسة االنتشار العربي ،سينا للنشر ،ط ،3889 ،3ص.31
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()1

اختفت بو :كىذا مناسب لطمكع الشمس ،كلظيكر النكر»  .إنو مرتبط باآللية :زيكس ()Zeus

كلكتك ( )Letoكأبكلك( )Abollonكأرتميس ( ،)Artémisكىك مرتبط بالشمس كالقمر .إنو « رمز
النكر المتكلد ،فيك مع ذلؾ صفة خاصة بأبكلك ،بطؿ النيار المتكلد ...كيرد الديؾ مع الكمب
كالحصاف مف بيف الحيكانات دليمة األركاح التي تقدـ قربانا لممكتى في الطقكس الجنائزية عند
قدماء الجرماف»( .)2كما أنو رمز اليقظة كالرجكلة إنو« سيد فناء الدكاجف كشعار الرجكلة (فالديؾ
المخصي أك السميف أك الديؾ الطاىر ( ،)Cop viergeمعركؼ بخكفو الغريزم) كالخصكبة»(.)3
كتقدـ أضحية الديؾ قربانان لؤلكلياء الصالحيف كلؤلركاح الخفية في مناسبات متعددة.
كيعكض الديؾ الكبش كأضحية في مناسبات الميبلد كدخكؿ سكف جديد .فمف عادة أىالي
منطقة كرقمة كالجنكب عمكمان ذبح كبش عمى عتبة البيت الجديد كتقدمة لحراسة ،كاف لـ يتمكف
الشخص مف ذلؾ ،ذبح بدلو تيسان أك ديكان(فركج) .كىكذا تعكض دماء التيس أك الديؾ السائمة
عمى عتبة البيت دماء الكبش .كيقكـ الديؾ مقاـ اإلماـ المؤذف عند كؿ صبلة .كىك لدل الفكر
الشعبي مؤشر استشرافي عف عالـ الغيب ،كبما يحدث لمبشر مف آالـ كمكت بصفة خاصة،
فمف استطاع أف يعي حديثو استطاع أف يبعد عنو المصائب بتقديـ الصدقات كالقرباف ،كال
يستطيع طبعان ذلؾ إال األكلياء الصالحيف .كالديؾ يرمز إلى المنبو الدقيؽ لممكاعيد الزمنية
كالصمكات ،كلكف الغريب ىك تحكؿ الييكدم كلكف المثؿ التالي يكضح كجو الشبو بيف الييكدم
الجاحد لمحؽ كالديؾ الذم يعرؼ أكقات الصبلة كينبو ليا .كلكنو ال يصمي يقكؿ المثؿ:
(كي الفركج يعرؼ لكقات كما يصميش) ،فالمثؿ يشبو شخصان ما بالديؾ كالحكاية تضع ىذا
الشخص كتنعتو بالييكدم.
1 - Jean Chevalier Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p281.
 - 2المرجع نفسو ،ص .393
3 - Nadia julien: Dictionnaire des symboles, p85.
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كفي الثقافة اإلسبلمية نجد لو مف اإلجبلؿ كالتعظيـ ما يجعمو يعتمي رمزية األنف ػػة
كالكبري ػػاء كالسيطرة كالزى ػػك بالنفس كالفخر ،كصياحو إشارة لحضكر المبلئكة .كىك مناد لمصبلة.
كاذا حضر الديؾ بالساحة ،فيذا يعبر في المعتق ػػدات اإلفريقية عف س ػػر أفشي إلى األقارب
كلؤلصدقاء الحميم ػػيف .كىك مثؿ العق ػػاب كالحمؿ .لكنو يختص بتميػ ػزه الشمس ػػي :الن ػػكر
كالبع ػػث.

() 1

كيمثؿ« بػمصر الديؾ مع العق ػػاب  Aigleكالنار رمػ ػ انز ثبلثيػ ػان لؤلسػ ػرار الخفية

( .)symbole trinitaire de linitiationك كاف الديؾ األبيض منذك انر لػ :جكبيتر ،كلمشمس كلمقمر.
ككاف فيثاغػػكرس( )Pythagoreيمنػػع عمى أتباعػػو أكمػػو خػػارج العشػػاء السر الفيثاغػكرم»( ،)2كىكذا
نرل أف الحكاية الشعبية قد ربطت بيف الرمزية الحسنة لمديؾ (الفركج) كالرمزية السيئة لمييكدم
فجعمتو الشخص الذم يعرؼ كؿ شيء ،كلكنو خسيس يصارع كيتآمر كيطارد بحثان عف السمطة
كالماؿ كالممؾ ،كبيذا جعمت منو نمكذجان سيئان لمديؾ أك نمكذجان حسنان لمديؾ السيئ.
كتركم الكثير مف األساطير عف األكلياء الذيف يتحكلكف إلى طيكر كيرحمكف بعيدان
كيرجعكف في لمح البصر ،ففي حكاية (جعػػفػػػػػر )30نجد السارد الشعبي قد أضفى عمى السيد
عمي كرـ ا﵀ كجيو ىالة مف القكة بفضؿ فيمو لمغة الطير فيصكر لنا المعركة « كالسيد عمي
ايحاربك في الكفار شافت ىذيؾ الطيكر الكافر معمؽ حرز فكؽ راسك مقكيو جات ذيؾ الطيكر
كحطت عمى كتؼ السيد جعفر كقاتمك :راه الكافر معمؽ حرز فكؽ راسك مقكيو
أماال السيد جعفر خبر السيد عمي كاش قاتمك الطيكر ،قالك ياؾ أنت تفيـ كبلـ الطير
قكليـ إركحك إىزك ذاؾ الحرز مف فكؽ راس الكافر راحت الطيكر أكىزت ذاؾ الحرز كحطاتك
فكؽ راس السيد عمي أماال عاد قكم كذاؾ الكافر فشؿ» .كال ننسى أف العرب الجاىمييف يسمكف
1 - Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles, p282. 283.
2 - Nadia julien: Dictionnaire des symboles, p86..
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الدمػػاغ البش ػػرم بالطائػػر ،ألنيػػـ تص ػػكركه عمى شكؿ طيػػر ،كقد سمػى بعضيػـ ىػػذا الطيػػر ب ػػ:
(الصدل أك اليامة) .كىك« الذم يخرج مف ىامة الميت (المقتكؿ خاصة) إذا بمي .ككأف
المكت ،سقكط ما ،يعقبو ارتطاـ في األعماؽ ،ال يترؾ كراءه سكل صدل .كقد نيى اإلسبلـ فيما
بعد ،عف االعتقاد بالصدل كاليامة » (.)1
كنجد صكر متعددة لمطيكر في الحكايات الشعبية فمنيا مثبلن صكرة الناقة الطائرة في
حكاية (خاللة خضرة) « حطكىا فكؽ الناقة ككانت ىذيؾ الناقػػة أى ٍتفى ٍػػر(تطير) ،فرت ذيؾ الناقة
كحطت حذا دار كحد العجكز كانت ساكنة بعيد شكية عبل الصمات» كىذا ما يعبر عف الخياؿ

الخبلؽ بالنسبة ألىؿ المنطقة الذيف يرتبطكف باإلبؿ كالنكؽ فبدالن مف الطيكر كمف الحصاف
المجنح نجدىـ يبدعكف لنا صكرة الناقة المجنحة التي تطير كىنا يتجمى األثر البيئي في اإلبداع
الفكرم.
كفي حكاية (طرينحة) نجد نمكذج الحمامة التي ترمز إلى السبلـ في تحكؿ الفتاة
(طرينحة) إلى حمامة بعد أف استفحؿ بيا الغيض « أماال أسقاظت أكاالت حمامة كفرت في
السماء.
كالسمطاف عجبكا صكت ذيؾ الحمامة قاليـ :إلي يعرفمي صكت لحمامة كاش راىا تقكؿ
نعطيو كاش حب .جاه كاحد الراجؿ يفيـ كالـ الطيكر قالك :راىا تقكؿ يا راعي البقر سماؾ بف
سماؾ جاء كال كالك ساسية العكرة تينات كبنت العاـ أدجبلة ياكيحيا بالكيحات» كيككف السمطاف
ىنا ىك المسؤكؿ عف رد االعتبار إلى الفتاة البطمة.

 - 1محمد منير منصور ،الموت ك المغامرة الركحية ،من األسطورة إلى علم الركح الحديث ،دار الحكمة للطباعة ك النشر،دمشق  ،سوريا،
3101ىػ 3891ـ ،ص .15 ،11
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أما في نمكذح حكاية "داداف" فيككف المكت كالطائر حاضراف مع نا كمتبلزماف بشكؿ ممفت
لبلنتباه ،ككذلؾ حضكر السمطاف؛ ففي المقطع « كىذا السمطاف كاف طكؿ ،كؿ ليمة يخرج يدكر

في جنانك ،كىذا النيار سمع صكت يقكؿ :داداف ،داداف ،أمي ذبحتني ،بيي كالني ،داداف،
داداف امي ذبحتني كبيي كالني راح السمطاف يدكر عمى مصدر الصكت لقػا طير فكؽ ىذم
الشجرة ،قاؿ السمطاف لمحارس كالخادـ انتاعكا المي يقدر يحكـ ىذاؾ الطير نعطيو بنتي كنزيدك
ممكي ».
كترمز كؿ الطيكر عمى اختبلؼ أشكاليا لمميت كلركحو في الثقافة العربية كالمحمية ،كاذا
تساءلنا عف سر رمز الطيكر لمركح ،فالجكاب يككف« لقدرتيا عمى الطيراف ،فقد كانت الطيكر
ترمز إلى الركح ،كقدرتيا عمى مفارقة البدف لحظة الكفاة ،كليذا فقد كاف المصريكف يصكركف
البػػا ( Baالركح) عمى ىيئة طائر برأس مكجكد بشرم .كما ارتبطت بعض الطير بآلية معينة،
مثبلن ،ارتبط الصقر باإللو حكرس كاإللو رع كآلية أخرل ...كفي الديانة اليندكسية ترمز الطيكر
أيضان إلى األركاح ،أك أنيا تحتكم عمى أركاح البشر»

()1

بؿ كتؤكد الحكاية بأنيا تحتكم عمى

أركاح األغكاؿ أيض نا مف خبلؿ حكاية (فميفمة أخت ربعيف غػكؿ) « قاتمك جداتك ىذه القمة فييا
ركح جدؾ كىذيؾ ركح جداتؾ كالباقيف فييا أركاح أخكالؾ أما ذاؾ الصندكؽ فيو حمامة فييا
ركح أمؾ كي عادت طفمة كحدة كعزيزة عميا
كامبعد ىداىـ أف رقدك كىك طاح عمى ذيؾ األقبلؿ يكسر يكسر ،كىك جاء لحمامة المي فييا
ركح فميفمة كىك ىزىا كقاؿ كينؾ يا دار بي.
الب ىر تقكؿ :ركحي في يد مسمـ ركحي في يد مسمـ كلقات كلد راجميا
كخرجت فميفمة ى

كيطيح ذيؾ القمة المي فييا الحمامة كماتت الحمامة كماتت فميفمة».
 - 1إماـ عبد الفتاح إماـ ،معجم ديانات كأساطير العالم ،ج ،03ص.333
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كما أننا نجد رم انز ككنيان ،ىك اآلخر مف الرمكز التي استعممتيا الحكايات الشعبية ،كىك
(الشمس ) التي نجد حكاية كاممة تشير إلى رمزيتيا كىي حكاية الفتاة المسماة باسـ "شمسو"
التي ترمز إلى الحسف كالجماؿ مف جية كالى كالقكة كالجمد مف جية أخرل « ،كي يجي "الغكؿ"
كيقكلؾ أعطيني نرضع مف صبعؾ الدـ كال نط ليؾ قكلكا نط ،جا القكؿ كيما مكالؼ كقاليا :
ىاتي صبعؾ كال نط ليؾ  ،قاتمكا  :نط ،نط القكؿ كطاح في الحفرة كردمكه لقكال خاكتيا كبعد
األياـ برات شمسو كىزت صحتيا» كما نجد ذكر الشمس كالجماؿ في حكاية (خاللػػػة خضػػػرة)
« كقالت :يا اللة الشمس أنا خير كاال بنتي ،قالتميا :أنا زينة كانتي زينة كالمٌي تحت القربة خير
منا أي ىك ٍؿ » كالحديث عف الشمس ىك حديث عف الزمف .كقد عرؼ "أبكلػك" بإلو الشمس ،كبكىج
نكره ،فعمى رأسو كىج أشعتيا .يظير جالسان في ثكب أرجكاني عمى عرشو ،مصطفات إلى جانبو
ربات الزمف :اليكـ كالشير كالسنة كالقركف كالساعات .ككذا الربيع كالصيؼ كالخريؼ كالشتاء.
كيعرؼ بككنو يقكد مركبة خيكليا مجنحة األقداـ .كحتى اآللية األخرل القكية ال تشاركو ارتقاء
المركبة النارية التي ال يقكل عمى قيادتيا كبير آلية األلمب نفسو رغـ بأسو كتسمحو بالصكاعػؽ
التي يطكح بيا بيده القكية .ألف الخيؿ ال تقكل عمى ارتقاء الطريؽ إال بجيد .كيذكر بأف لإللو
الشمس "آبكلػك" أربعة خيكؿ" :بيركيس" ك"إيككس" ك"أثيكف" ك"فميجكف" ،تزحـ الفضاء بصييميا
كأنفاسيا المشتعمة ،كتضرب الحكاجز بحكافرىا .تتفتح ليا أبكاب السماء فتندفع صاعدة في
الفضاء(.)1
كتعتبر الشمس رم انز مف رمكز االرتقاء كالنكر ،كىناؾ مف كشؼ مف خبلؿ التفتيش في
االشتقاؽ المغكم عف« جذكر مشتركة تجمع بيف أبكلكف كالبريؽ كالشمس كأحيانا القمر .كميما
يكف مف أمر فإف الشمس تعني أكالن النكر األسمى ...إضافة إلى ذلؾ فإف الشمس الصاعدة
 - 1أفيد ،مسخ الكائنات ،تر :ثركت عكاشة ،ص.301
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كثي انر ما تشبو بالطائر ،فإذا كاف اإللو "أتكـ" يكصؼ عند المصرييف عمى أنو "العنقاء"  ...كما
أف "راع " اإللو الشمسي العظيـ ،كاف لو رأس صقر ،بينما تمثؿ الشمس عند اليندكس بعقاب،
كأحيانا ببجعة .كالمجكس يشبيكف الشمس بديؾ يعمف طمكع النيار»...

() 1

كما يشارؾ اإلكميؿ

الشمس في رمزيتيا كىك ينضكم تحت الكككبة الرمزية لمدائرة كالمركز في كثير مف الثقافات.
كىكذا فإف « تمثاؿ النكر كاالرتفاع يتكثؼ برمزية اليالة كاإلكميؿ ،كىاتاف األخيرتاف تمعباف في
الرمزيتيف الدينية كالسياسية ،دكر الرقـ الكاضح لمعبلنية»( .)2كىكذا ال نجد فرقان في عمؽ رمزية
الطائر ،في الحكايات الشعبية كبيف الشمس كرمز كمرمكز في نفس الكقت .ككبلىما يعد رم انز
لبلرتقاء كالخصكبة.
أما عف قضية الحؿ كالترحاؿ التي نصادفيا في الحكايات الشعبية باستمرار ،فقد ربطتيا
بعض الدراسات بالكضعية المادية (الجغرافية كاالقتصادية) لمجماعات التي تركييا ،كيمكنني
القؿ أف الحكايات الشعبية التي تكحي جميعيا بحياة الحؿ كالترحاؿ إما صراحة أك بكضعية
الجك العاـ لمحكاية ،فحكاية (اسميميع الندل) مثبلن تبيف حياة الحؿ كالترحاؿ صراحة ،كذلؾ
بتتبع مكضع الكؤل كالعشب عندما تشح األمطار« كايف كاحد الراجؿ عندك زكج اذرارم ،ككاحد
العاـ ما صبتش النك كماناضش لحشيش ،كقاؿ ليمك  :أنا اركح نشكؼ لعؿ نمقى ببلصة
فييا لخضار كالماء ،كخرج يمشي يمشي حتاف كصؿ لببلد» ككذلؾ الشأف في حكاية "داللة"
التي يصرح بالرحيؿ فييا كترؾ أحد أفراد القبيمة اآلبقيف عف أمرىا « كي جاك رايحيف قالتميا
أميا :داللة داللة كريني سالؼ الدالؿ ،قالتميا :بكرم كنتي ما كذرؾ كليتي عجكزتي ركحي
ألحقي المرحكؿ  ...أماال راحك كخبلكىػػا فػػكؽ البطمػػة » كفي حكاية (بنت الميرية) أيضػ نا

1ػ جيليبر دكراف ،األنتركبوجيا ،رموزىا أساطيرىا أنساقها  ،تر :مصباح الصمد ،ص.332
2ػ المرجع نفسو ،ص.339
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« كفي كاحد العاـ ماصبتش ال ٌنك قاؿ ىاذا الراجؿ لكالتك ركحكا أفمك بالغنـ في بالد أخرل
ككصاىـ كقاليـ :ىاذ الميرية كي تكلد أقتمكا كلدىا كاال بنتيا.
 ...ككي فاقك بييا أىمك قالكلك :يا ترحؿ يا نرحمك ،قاليـ :أنا ما نرحمش كاف حبيتك
أرحمك ،كرحمك عميو كخبلكه ىك كياىا » ،كلكف الترحاؿ ىنا بمخاكؼ أخرل ليست اقتصادية قد
تككف أمنية يمثميا الغكؿ ،كما في حكاية (الشيخ عكرؾ كال النزلة كقعد متكرؾ) « كفي يكـ
سمعكا القكؿ راه جاييـ في الطريؽ ،كتفاىمكا أنيـ يرحمكا قبؿ ما يمحقميـ ».
كتقدـ لنا الحكاية تكنسية التي تحمؿ نفس عنكاف الحكاية المرجع «"سبعة صبايا في
قصبايا" مثبلن عمى ذلؾ .فالركاية الحضرية (مف شماؿ تكنس) تقدـ صبايا يغمؽ عمييف أبكىف
الباب خكفان عمييف إال أف الغكؿ يقتحـ عمييف الدار ،أما الركاية البدكية (مف جنكب شرؽ تكنس)
فتقدـ لن ا صبايا يفتح أبكىف ليف الباب كيخرج بيف كيسمميف طكاعية إليو .صبايا يأتييف الغكؿ
كصبايا يذىبف إليو كالفرؽ ليس بيف ىذا األب كذاؾ فحسب كانما بيف نمطيف مف العيش :نمط
حضرم ،الخيرات فيو تخزف كراء األبكاب كنمط بدكم يرحؿ أىمو بحثا عنيا خارج األبكاب ،نمط
استقرار يقابمو نمط ترحاؿ »( .)1كاف كنا أماـ نمط اقتصادم كاحد في مجتمع الحكايات ،فإننا
أماـ اختبلؼ عمى مستكل مجتمع الكاقع مرتبط بالكمية كالنكعية الغذائية كاالقتصادية المتكفرة.

 - 1محمد الجويلي ،أنتركبولوجيا الحكاية ،ص.311
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 .1البعد األنثركبكلكجي ألكؿ األغكاؿ لمحـ كدـ البشر في الحكايات الشعبية:

لقد شغمت ىذه الظاىر الكثير مف األنثركبكلكجييف الميتميف باألنظمة الغذائية

لممجتمعات كعبلقتيا باألبعاد الثقافية ،حتى أف الدارسيف في أمريكا قسمكا المناطؽ الثقافية بعدد
مناطؽ التكزيع الغذائي « ،كيبدك أنو تكجد دائما مادة مف مكاد الطعاـ تككف ىي الغذاء الرئيسي
كيككف ما عداىا ثانكيان ،فإذا كضعنا ىذه الحقيقة نصب أعيننا استطعنا تقسيـ أمريكا إلى تسع
مناطؽ غذائية ...،كىي تطابؽ بالتقريب المناطؽ الثقافية » ( .) 1كبالنظر إلى ىذا يتبادر إلى
األذىاف سؤاؿ مفاده :ىؿ يمكف الحديث عف ثقافة جنسية مختمفة (أنثكية-ذككرية) في
المجتمعات التي يختمؼ فييا غذاء اإلناث عف غذاء الذككر؟ ،كىذا ألف بعض المفكريف قد
أشاركا إلى تناكؿ األزكاج غذاءىـ منفصميف ،قديمان كحديث نا .كأضافكا إلى ذلؾ أف البدائييف ال
يأكؿ ذككرىـ منفصميف عف إناثيـ فقط ،بؿ تختمؼ طبيعة غذاء جنس الذككر المتمثمة في
المحكـ ،عف غذاء اإلناث المتمثؿ في الخضر .كاستنادان إلى ما سبؽ كالى الكاقع الثقافي العاـ
الذم ينعايشو في مجتمعنا بصفة خاصة يمكننا اإلجابة عف السؤاؿ السابؽ بنعـ ،فالتقسيـ

الغذائي لمجنسيف يعبر عف تقسيـ ثقافي ليما كىك تقسيـ ذك تضاد حاد .كينطبؽ ىذا عمى كؿ

مظاىر الحياة ،مف أنشطة اقتصادية كرتب اجتماعية ،كحتى عمى مستكل الممارسات
كالمعتقدات الدينية .فنجد في كاقعنا أف الذككر يأكمكف منفصميف عف اإلناث ،حتى داخؿ العائمة
الكاحدة ،أم حتى بيف المحارـ مجتمعيف يككف الفصؿ بيف الجنسيف في تناكؿ الطعاـ ،كما أنو
في الكالئـ يقدـ الرجاؿ عمى النساء ف ي األكؿ كيمكف أف تأكؿ النسكة ما يفضؿ عف الرجاؿ مع
األطفاؿ الصغار .كىناؾ مف بحث في أصؿ الظاىرة ففسر أكؿ الجنسيف منفصميف باختبلؼ
طبيعة أكميما تفسي انر آخر مخالفا تماما لما سبؽ .كيرجع ىؤالء ككف غذاء الجنسيف مختمؼ تمام نا
 - 1ج.ك .ييدج ،الشعوب البدائية في كقتنا الحاضر ،تر :محمود محمد موسى ،ك زكي الرشيدم ،مكتبة النهضة المصرية ،3851 ،ص.339
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بؿ مضادان ،مف غذاء ذككرم حيكاني كغذاء أنثكم نباتي إلى أف النساء ال تأكمف المحكـ كال
تشارؾ الرجاؿ األكؿ ،ألف الظاىرة في سياقيا األصمي متعمقة بأكؿ لحـ البشر ،كىي فكرة سنتيا
النساء المكاتي يركف أف الرجاؿ يأكمكف لحكميف باستنزافيف كالتمتع بيف جنسيان كاستغبلليف في
الحياة .كما تربط فكرة أكؿ اإلنساف لمحـ البشرم مف جية أخرل بجيمو بكجكد بشر خارج نطاؽ
قبيمتو كالقبائؿ المجاكرة لو .كتككف القبيمة التي ينتمي إلييا بمثابة مركز العالـ .كبحسب منظكر
ىذا الرأم تككف الغكلة راغبة في أكؿ البشر لككنيـ أجانب ،مف المنطمؽ السطحي لمفعؿ .
كميما يكف فالظاىرة كجدت قديمان كحديثان ،كقد كشفت الحفريات عف انتشار ظاىرة أكؿ
لحـ البشر قديمان ابتداء مف فترة التكحش ،أم العصر الحجرم القديـ ( )Paléolithiqueإلى
نيايتو ،كأماـ كيكؼ رجؿ "بكيف" ( )pékinتكاجدت عظاـ حيكانات كبشر ،فإنساف "بكيف" كاف
آكبل لمحـ البشر ككذا إنساف "سكلك" ( .)soloكمع إنساف( )Néanderthalلـ تختمؼ الظاىرة ،
كلكنيا لـ تكف عامة مثمما كانت عمييا مف قبؿ .كمع ظيكر ( )L'home sapiensكالصياديف
البدائييف في الفترة النيائية لممتكحش ،تراجعت الظاىرة ،كلـ تبؽ سكل ببعض المناطؽ كعادات
طقكسية ( .) 1كىكذا الحظ الباحثكف حديثان ظاىرة أكؿ لحكـ البشر األجانب لدل الكثير مف
الشعكب البدائية ،كمف بيف ىذه الشعكب بعض سكاف أستراليا األصمييف « .كنشير إلى عادة
أكؿ المحكـ البشرية ،فنقكؿ :إف ىذه العادة لـ تكف منتشرة بيف األسترالييف في كؿ مكاف ،كلكف
في بعض الجيات كانكا يأكمكف مف يقتؿ في الحركب كمف يقضى بالمرض ،أما في سائر
األنحاء فإف ىذه العادة لـ تمارس أبدان إال في االحتفاالت »(.)2
كيمكننا أف نعتبر التياـ الغيالف لمبشر مف بقايا ظاىرة كجدت فعبلن في القديـ .كما يمكف
أف تككف الظاىرة مجرد تعبير مجازم أك رمزم عف فكرة المكت كاالنبعاث ،أك استنزاؼ البشر
 - 1المرجع السابق ،ص.18-19
 - 2ينظر :المرجع نفسو ،ص .90
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لخيرات بعضي ـ البعض أك استغبلؿ الذككرة لؤلنكثة .فقد عكدتنا الحكايات الشعبية عادة عمى
ظاىرة أكؿ األغكاؿ لمبشر .كنجد ىذا كاضحان جميان في الحكاية المرجع (سبع صبايا في قصرايا)
إذ أف تيديد الغكلة لمبنات السبع كانت بغرض أكميف « جاتيـ ػ الغكلة ػ في الميؿ نبح فييا
الكمب ،قالت :سعدم نايا سبع صبايا في قصرايا ناكميـ أنيا قاليا الكمب :أنا فراح بف فراح
نقػػز عمى سبع سطاح كانت الغكلة كاهلل ما ذكقييـ» .كيككف الكمب ىك صكت المجتمع الذم
ال يريد ىذه الظاىرة كالمانع معنكيان -عمى األقؿ -لمغكلة مف أكؿ الفتيات كذلؾ ألنيا لـ تستطع
أكميـ حتى كىك ميت كجزء منو مازاؿ مكجكد في البيت ،كىذا الجزء مف الكمب ىك صكت
ػػػد ًر ًجميػػػػك) «
(م ٍ
الضمير البشرم الذم يرفض ىذه الظاىرة كيسعى إلى إبطاليا .كفي حكاية ى

جرات الغكلة باش تاكؿ لم ار كبنيا كىي كانت ىاز بنيا الغكؿ لصقت بالباب كطاحت في النار
كماتت» .نجد أيضان التصريح بأكؿ األغكاؿ لبني البشر صغا انر ككبا انر ،كما أننا نجد في حكاية
(جميجػػػؿ ذىبػػػك) « ككي ناضك الصباح لقات الحمراء عظـ فكؽ البيت حكمت تكدد فيو أمال
تحكلت غكلة ،في النيار م ار كفي الميؿ تيدم عمى ختيا أف ترقد كتركح تاكؿ بعير كترجع» كىذا
يحيمنا إلى القضية األكلى كىي نكعية األكؿ أك طبيعة األكؿ التي تفرض ثقافة معينة ،فأكؿ
العظاـ أك باألحرل (تكدادىا) يعد مبعثان لمتحكؿ إلى صكرة األغكاؿ التي تمتيـ البشر كالحيكانات
ككؿ المخمكقات عدا بعض الحيكانات الرمزية كالكمب كالثعباف كما تبيف لنا ذلؾ الحكاية
المرجع .كفي حكاية (فميفمة أخت ربعيف غػكؿ) « أماال دسيا في صندكؽ كخبلىا .كفي الميؿ
تخرج مف الصندكؽ غكلة تركح تحكـ شاة تاكميا كترجع كامبعد الراجؿ كي يحسب الشياه
نتاعك يمقاىـ نقصك» .نصادؼ ظاىرة أكؿ األغكاؿ لمحيكانات األليفة الكبيرة كالجماؿ (البعير)
كفي ىذا داللة عمى قكتيا ،كشراسة أكميا لبني البشر ،كطبعان ال ننسى أف ىذا الفعؿ أم أكؿ
لحـ البشر سكاءان كاف حقيقيان أـ رمزيان فيك يبيف استغبلؿ اإلنساف ألخيو اإلنساف في شتى
مناحي الحياة اإلنسانية.
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كما يسند ذلؾ ىك المقطع المباشر في نفس الحكاية (فميفمة أخت ربعيف غػكؿ) « ىما
ت كحدة فييـ أماال قالكليا
سقطك بالشر كممقاكش كاش ياكمك –أم اشتد بيـ الجكع -كىي زٌي ىد ٍ

ت
اعطييكلنا ناكمكه إماال مدتميـ كؿ كحدة شكم كىذ بنت عـ الراجؿ دست سيميا كزادت زٌي ىد ٍ

ت بنت عمك قالكليا
الثانية كنفس الشئ صرل كالثالثة كالرابعة كالخامسة كالسادسة كىذ المرة زٌي ىد ٍ
ىاتي مديمنا ناكمكه قاتميـ حتى ينشؼ مف الدـ زادك قالكليا حقى راه نشؼ مف الدـ قاتميـ حتاف

يتحكال تحكال زادكا قالكليا ىاتي مدينا ناكمكه راحت جبدت ذكؾ المحمات المي مدىكمميا كقاتميـ
ىاكي نتي مف كلدؾ كنتي مف كلدؾ كأنا بني ماناكمكش » الذم يبيف أكؿ البشر لمحـ البشر
بؿ كفي أقصى صكره البشعة كالمؤلمة كىي أكؿ األـ ألبنيا ،كذلؾ –كما تبيف الحكاية -بسبب
الجكع القاىر الذم فرضتو سيطرة الغكلة عمى المصدر الغذائي كاالقتصادم لمجمكعة األزكاج
الممثمة لمعائمة التي ترمز إلى المجتمعات اإلنسانية .إذف فالغكلة بكصفيا اآلكمة لمحـ البشر أك
التي تدؼ بالبشر إلى أكؿ لحـ بعضيـ البعض ،ىي العدك الخارجي الذم ييدد المجتمعات
البشرية في أمنيا كاستقرارىا االقتصادم كالغذائي بالخصكص.
كلكف الحكاية أيضان تبيف مف خبلؿ الزكجة السابعة رفض ىذه الظاىر حتى تحت كطاة
سيطرة الغكلة كقير الجكع ،ألف القرابة اإلنسانية تفرض ذلؾ ،بؿ كتجعمو شيئان مستيجنان تعافو
النفس البشرية ،لذا جعمت الحكاية الشعبية الزكجة السابعة ابنة عـ الرجؿ أم قريبتو ،كىذه
القرابة ترمز إلى قرابة بني البشر جميعان ميما تعددت أجناسيـ ،فيـ إخكة أك أبناء عمكمة ،أما
الزكجات البلتي أكمف أبناءىف ،حتى كاف كاف ذلؾ تحت مسمى سد الجكع ،بالتضامف مع بقية
الشعكب اإلنسانية الجائعة ،فإنو ال يشرع ىذا الفعؿ أك ىذه الظاىرة كىي أكؿ لحكـ البشر
كاستنزاؼ خيراتيـ.
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ففي حكاية (شمسو) « كي يجي "الغكؿ" كيقكلؾ أعطيني نرضع مف صبعؾ الدـ كال نط
ليؾ قكلكا نط ،جا القكؿ كيما مكالؼ كقاليا  :ىاتي صبعؾ كال نط ليؾ».
كفي رمزية أخرل نجد الزكاج المتحكؿ أك تحكؿ بعض الحيكانات عمى تعددىا إلى أزكاج
فائقي الجماؿ بعد السمخ مف جمد الحيكاف فيظير الزكج الجميؿ أك الزكجة الجميمة ،ففي (النجة
بنت السمطاف) « ككي حط الطير خرج منك عريكة ،كقاليـ زكجكني ىاذؾ السمكقية ،قالك كيفاش
راجؿ يزكج اسمكقية؟ قاليـ زكجكىا لي ىي ،كانيار المٌي ازكجيا قاليا :يا سمكقية نحي جمدؾ
كتحكلت السمكقية النجة بنت السمطاف ،ككي شافك جارك قاليـ :حتى أنا زكجكني اسمكقية،
زكجك لي اسمكقية كانيار العرس قاليا :يا سمكقية نحي جمدؾ ىرت فيو ،كابقى كيما ىاؾ حتى
عضاتك كقتبلتك كعاش عريكة مع النجة الباس عمييـ» .كنجد أف ىذا يتكرر بكتيرة عالية في
الكثير مف الحكايات الشعبية المحمية كالعالمية ،ففي حكاية فمسطينية بعنكاف (جميز بف يازكر،
شيخ الطيكر)  ،التي تحدثنا عف طائر يقصد نافذة فتاة جميمة ،يدخؿ غرفتيا كيتحكؿ إلى شاب
جميؿ يغدؽ عمييا بالذىب ،كيغادرىا حيف تكشؼ سره كتستجيب لطمبات أخكتيا ،فيجرح
كيغادرىا .تبحث عنو فتشفيو كتنجز االختبارات التي قدميا ليا أخكاتو ،فتتزكجو كيطير بيا).(1
كتكجد حكايتاف فرنسيتاف :كاحدة مف بريطانيا السفمى بعنكاف "الذئب الرمادي" (، )Le loup gris
كأخرل مف "دكفيني"( )Dauphinéبعنكاف "الممؾ الخنزير" ( .)Le roi cohonتحدثنا األكلى عف
زكاج ابنة فبلح مف ذئب ذم شعر مشيب ،تحكؿ يكـ زفافو إلى شاب جميؿ ،بعد أف سقط جمده
بالكنيسة .حذر زكجتو مف فتح باب أحد البيكت كمف إصابة جمده بالماء أك النار .كقعت في
المحظكر حيف قدمت المفتاح ألختييا فأحرقتا الجمد .ىاجرىا فتبعتو مستخدمة األحذية السحرية

 -1ينظر الحكاية كاملة :إبراىيم مهوم ،شريف كنعانة ،قوؿ يا طير ،نصوص كدراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،بيركت ،لبناف ،3003 ،ص.3391-335
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التي قدميا ليا .كجدتو عمى كشؾ الزكاج مف امرأة أخرل ،كلما رآىا كعرؼ حقيقة األمر،
تراجع عف زكاجو الجديد كرجع معيا إلى قصرىما القديـ(.)1
كتحدثنا الحكاية الثانية (الممؾ الخنزير) عف زكاج ابنة حطاب فقير مف ممؾ ذم رأس
خنزير ،تحكؿ يكـ زفافو إلى شاب رائع الجماؿ .غادرىا بعد أف خانت عيده ،فتبعتو كأصمحت
األمكر في نياية الحكاية.

() 2

فإذا كانت الحكايات السابقة تقدـ لنا فكرة إيجابية عف الزكاج

المجيكؿ ،فيناؾ حكايات أخرل تعطينا فكرة سمبية عنو .كقد عبرت عف ىذه الفكرة حكاية مف
أككرانيا بعنكاف "تدحرج حبة الجمباف" ( .)Roule-petit-poisخبلصتيا فتاة جميمة تزكجيا تنيف
بشع أككؿ ،بعد أف اختطفيا .انطمؽ أخكييا السترجاعيا ففشبل أماـ التنيف في اختبار األكؿ
فحبسيما تحت صخرة ضخمة .ابتمعت أميما بذرة الجمباف "فأنجبت ابنان عمبلقان ،قصد التنيف
(الغكؿ) كقضى عميو ،فاسترجع أختو كأخكيو(.)3
إمضاء ذككريان عمى إسقاط األنثى مف السمطة كالحكـ
كيمكف اعتبار حرؽ (الغكلة)
ن

ليستكلي عمييا الذكر .فيناؾ مف يرل أف الصراع داخؿ مجتمع اآللية بيف "فينكس" كابنيا
"آمكر" ،يعبر عف « صراع بيف نظاميف اجتماعييف :نظاـ أمكمي مكركث ،يسند لؤلنثى السمطة
االجتماعية كالسياسية في المجتمع  ،كنظاـ أبكم يسند السمطة االجتماعية ك السياسية في
المجتمع لمذكر ،كقد عبرت القصة عف ىذا األخير كىك في مرحمتو الجنينية» (.)4

 -1ينظر الحكاية كاملة146Michèle Simonsen : Le conte populaire , Ed PUF ?1984 , p146-152.:
 -2المرجع نفسو ،ص.315-315

 -3ينظر الحكاية كاملةA.N Afanassiev,Nouveaux Contes russes, Traduction de Lise ,Gruel-:

Apert,MaisonneuveET Larose , Paris, France,2003,p63-65.
 -4عبد الحميد بورايو ،تحليل أسطورة بسيشي ككيوبيد ،مجلة بحوث سيميائية ،عادات كأشكاؿ التعبير الشعبي بالجزائرم ،جامعة أبي بكر

بلقايد ،تلمساف ،دار الغرب للنشر ،العدد ،30سبتمبر ،4332 ،ص.24-20
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إنيا فكرة األنثركبكلكجييف التطكرييف كىي كاف كانت ترتكز عمى التاريخ التخميني ال
اليقيني إال أنيا تقدـ لنا فكرة ليست بجديدة كال غريبة ،بؿ إنيا تقارب الكاقعية ،ألف األسرة في
تجذرىا االجتماعي تعتمد عمى األـ القارة في البيت ال عمى الذكر المتحرؾ كالمتعدد األزكاج
كالذم تسير األسرة مف دكنو ،فنرل أف أصحاب ىذه النظرة محقكف فيما ذىبكا إليو إذ يركف أف
السمطة كانت لؤلنثى (قبؿ أف تنتقؿ لمذكر) ،لكف في عصكر غابرة جدان كمجيكلة حتى بالنسبة
لميكنانييف القدماء .يقكؿ "ج.ج باشكفف" ( )Johann Jakob Bachofenعف ىذه الفكرة بأنيا كانت
في فترة « عالـ ال نجد لو مثيبلن اليكـ ،كال يمكف لعاداتو أف تدرؾ إال انطبلقان مف قانكنو الخاص
الذم أنشأىا .كيبدك القانكف العائمي الرحمي  Le droit familier gynécocratiqueغريبان ،ليس فقط
بالنسبة لكعينا نحف كلكف أيضا بالنسبة لكعي أىؿ فترة ما قبؿ التاريخ الكبلسيكي»(.)1
كنجد ىذا مجسدان في حكاية (قطيش) « راحك كفي الكقت المي راىـ يممك فيو الحطب
راح ىك يجيب في الماء كيدخؿ في الدار :أماال جاك كحكطك الدار بالحطب كشعمكا النار،
كالمضرب المي يحمى عميو يشحطك بميية يبرد المي يحمى عميو يبردك بميية كمبعد شد
بعضاىـ كضربك دار بركسيـ أماال لصقك في ذاؾ الحديد كماتك ،كتينى منيـ الكؿ » أيف
يحرؽ جميع الغكالت في نفس الكقت كىي إشارة إلى القضاء عمى النظاـ األمكمي دفعة كاحدة.
كفي حكاية (مػد رجمػػػك) « جرات الغكلة باش تاكؿ لم ار كبنيا كىي كانت ىاز بنيا الغكؿ لصقت
بالباب كطاحت في النار كماتت» كذلؾ نممس ىذا المؤشر بالقضاء عمى الغكلة .كلكف ىناؾ
كاف األمر مف المرأة الخاضعة لمزكج الذكر كبالتالي يككف اإلقرار مف األنثى نفسيا في الحكاية
عمى ضركرة القضاء عمى ىذا النظاـ األمكمي.
’-J .J Bachofen :Le droit maternel. Recherche sur la gynécocraite de l’antiquilé

1

dans sa naturereligieuse et juridique.Traduit de l’allemand et préface par Etienne
Barrilier.p5.
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كتنبينا إحدل المفكرات إلى تفسير الماركسييف التقميدييف لكضع األنثى األدنى مقارنة مع
كضع الذكر األعمى ،بكضع الرجاؿ أيدييـ عمى الزراعة .كترل ىذا التفسير مرتبطان بالكاقع
االقتصادم الذم يسميو "فريدريؾ انجمز" ( )Friedrich Engelsنفسو بػ(:اليزيمة الكبرل لجنس
األنثى) كتعطي تفسي انر جيمتو الماركسية كمية ،كىي ترجع سبب اليزيمة إلى « األىمية الكبرل
الكتشاؼ المسار األبكم في اإلنجاب ،فالماركسية ظمت ال مبالية بالعنصرية الجنسية كالتي ال
تمثؿ بالنسبة ليا إال "بنية فكقية " فيي إذف مظير يمكف إىمالو إزاء الكاقع االقتصادم»(.)1
كقد حاكلت األساطير التأكيد عمى خصكبة الرجؿ كدكره األساسي في عممية اإلنجاب،
فكاف الحديث عف أثينا  ( Athenaمنرفا) بأنيا كلدت مف رأس أبييا "زيكس"  ،كبير اآللية بعد
أف جامع "ميتيس" كحممت منو ...كابتمعيا « كفجأة أصابو صداع شديد كىك يسير عمى بحيرة
تريتون  Tritonحتى أحس برأسو تكاد تنفجر ،فأخذ يعكم كالمجنكف مف شدة األلـ حتى أنقذه
ىيفاس تكس إلو الحدادة  ،بضربة مف فأسو اإلليية فشجيا شجا  .خرجت منو اإللية أثينا كقد
خرجت تصيح صيحة الحرب التي ارتجت ليا السمكات ك األرض  ،كارتاع منيا اآللية
أنفسيـ»

()2

ككانت "أثينا" (أك ببلس  ،Pallasأك منرفا  )Minerveمثميا مثؿ "أبكلمك" مدافعة عف

"أكرست" قاتؿ أمو .فأماـ محاكمتو « حضرت اإللية أثينا كأبكلكف كاآلرنيات محاكمة أكرست
أماـ "األريكفاغ"  :كتكلى أبكلكف الدفاع عف أكرست  ،كتكلى االتياـ االرنيات  .لكف أصكات
القضاة جاءت متساكية .ككانت اإللية أثينا ترأس ىيئة المحمفيف ،فحكمت لصالح أكرست بحجة
أف لؤلب أفضمية عمى األـ» ( .) 3كيذكر عف أفروديت (Aphroditeفينكس)« كىي اإللية األـ
العظمى ،إلية :الجماؿ كالحب ،كالجنس كابنة زيكس وديوني  ،Dioneكلدت مف زبد البحر عندما
- Françoise d’Eaubonne, Les femmes avant le patriarcat, Ed PAYOT, Paris, 1977,

1

p212.

 -2إماـ عبد الفتاح إماـ ،معجم ديانات كأساطير العالم ،المجلد األكؿ  ،A-Fمكتبة مدبولي ،ص.023

 -3أسخولوس ،تراجديات ،تر:عبد الرحمن بدكم ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط ،0994 ،0ص.478
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قاـ كركنكس بقطع األعضاء الجنسية ألبيو أكرانكس إلو السماء – كألقاىا في البحر .كىي نفسيا
فينكس عند الركماف »(.)1
كيرتبط التشديد عمى االنتساب لؤلب فعبل باكتشاؼ دكر الرجؿ في عممية اإلنجاب .كىي
عممية كاف اإلنساف يجيميا في بداية األمر  ،كىذا ما يشير إليو األنتركبكلكجيكف التطكريكف.
كيستشيد عمى ذلؾ بقكؿ أحدىـ عف قبائؿ "باغندا" في أكاسط إفريقيا « إف الجيؿ المعاصر
يعرؼ سبب الحمؿ ،غير أف األسبلؼ في الماضي لـ يتأكدكا قط مف السبب الحقيقي ،فكانكا
يظنكف أف الحمؿ ممكف دكف مضاجعة الذكر .كليذا كانكا يتخذكف االحتياطات كمما مركا بمكاف
أحرؽ فيو جسد رجؿ انتحر ،أك دفف فيو طفؿ كئد باف نزلت قدماه قبؿ رأسو .فكانت النساء
يأخذف الحذر بإلقاء الحشائش أك العيداف عمى مكاف كذاؾ ،ظنا منيف بأف ذلؾ يمنع شبح
الميت الدخكؿ فييف كالكالدة مف جديد .كلـ يكف ىذا الخكؼ مف الحمؿ باألشباح مقصك انر عمى
المتزكجات ،بؿ النساء جميعيف يشتركف فيو ،صغيرات ككبيرات ،متزكجات كعازبات ،ككميف
يمجأ إلى الطريقة عينيا في تجنبو »(.)2
لكف مع الكقت ،برز دكر الرجؿ في اإلخصاب .كنظف أف فكرة رفع عضك الذككرة لدل
اإلغريؽ في احتفاالت عيد "ديكنكسكس" الذم ىك نضج العنب كىك أيضا تجسيد لحضكر ىذا
اإللو ،تأكيد عمى ارتباط الخصكبة بالذككرة ال األنكثة ،كبالتالي ارتباط السيادة بالذكر « ككاف
أىؿ الريؼ يخرجكف في ىذه المناسبات كيقيمكف الميرجانات كيممئكف الطرقات ،ككانكا يسرفكف
في األكؿ كالشراب...يغنكف كيرقصكف ...ككانكا يحممكف صكرة مكبرة لعضك اإلخصاب

 -1المرجع نفسو ،ص.99

 -2جيمس فريزر ،أنونيس أك تموز ،تر :جبرا إلبراىيم جبرا ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط ،0984 ،0ص.86
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( )phallosلذلؾ أطمؽ عمييـ أرسطك كممة ( )phallikaككاف يقؼ بينيـ منشد يمجد إلو الخمر
كيتغنى بالنبيذ الممتاز تحيط بو جكقة تردد بعض األدعية كاالبتياالت»(.)1
إنو إعبلف بكالدة نظاـ مجتمعي كاقتصادم كديني أبكم جديد حؿ محؿ النظاـ األمكمي
الذم كاف يعتقد فيو بأف األنثى (المرأة) ىي رمز الخصكبة كبالتالي فيي كؿ شيء  .كىكذا يحؿ
عضك الذككرة المكبر بدؿ أعضاء األنكثة لؤلـ الكبرل التي كانت تبرزىا تماثيؿ اإللية "عشتار"
كتماثيؿ أخرل ،في جميع مراكز الثقافة الباليكليتية « فالرأس عبارة عف كتمة غير متمايزة
المبلمح...أما المنطقة األساسية في كؿ تمؾ التماثيؿ  ،فمنطقة الثدييف كالبطف كالحكض كأعمى
الفخذيف ...فالثدياف عبارة عف كتمتيف ىائمتيف مستديرتيف ،كالبطف منتفخ في إشارة لحمؿ أبدم،
كالردؼ ثقيؿ ،كالكركاف قكياف بارزاف ،كمثمث األنكثة منتفخ يشكؿ مع أعمى الفخذيف كحدة
متماسكة .كقد يتدلى الثدياف ليشكبلف مع البطف كالكركيف تككينا كاحدا متراصا تتجمع فيو ىذه
الرمكز في بؤرة كاحدة ىي مستكدع الخمؽ»(.)2
إنو تجسيد لكائف األنثى الذم كاف معبكدان قبؿ أف تتحكؿ العبادة لمذكر .ككثي انر ما كانت
تظير الغكلة في حكاياتنا العجيبة بثديييا الكبيريف جدان ،فكانت ترمييما كراء ظيرىا .كقد كشفت
لنا الحكايات عما قدمتو لنا التماثيؿ كالنقكش التي عثر عمييا األركيكلكجيكف .كترتبط فكرة
الخصكبة بمعتقدات المجتمع التقميدم – كالى الكقت الحاضر -بالمرأة كبالكائنات الغيبية الذكرية
خصكصان.
كتدعـ ىذه الفكرة بعض المعتقدات اإلفريقية التي تتقارب مع معتقدات منطقتنا  ،فيي
تنسب الخصكبة لؤلركاح القاطنة في األشجار ،ىذه التي تسقط عمى المرأة في ىيئة أزىار
 -1محمد صقر خفاجة ،تاريخ األدب اليوناني( ،)60مكتبة النهضة المصرية ،مصر  ،0906ص.000
 -2فراس السواح ،لغز عشتار ،األكلهية المؤنثة كأصل الدين كاألسطورة ،ص. 24-20
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منيرة «.فإف نساء باغندا كف يتصكرف أف باإلمكاف أف يحممف ،بدكف مساعدة الجنس اآلخر ،ال
مف ىذه األشباح المزعجة فحسب ،بؿ مف زىرة المكز أيضا :فإذا سقط نكر المكز األرجكاني
عمى ظير امرأة أك كتفييا صدفة كىي دائبة في عمميا في ظؿ إحدل الشجر ،كاف ذلؾ كافيان
في معتقدىـ ألف يجعؿ الجنيف يتحرؾ في أحشائيا...كيظير في عزك ىذه الصفة العجيبة إلى
نكار المكز ىك أك ال ،اعتقاد القكـ بأف أركاح السمؼ تسكف أحراش المكز ،كثانيان ،دفنيـ مكتى
األطفاؿ عند جذكع الشجر .أفميس طبيعيان إذف أف تكمف ركح في كؿ زىرة ،فتسقؾ بميارة فائقة
في شكؿ النكر عمى ظير المرأة كتستقر أخي انر في رحميا؟»( .)1كقد ربطت حكايتنا الشعبية بيف
الفكرة لمخصكبة فعبلن ،فنجد حكاية(حجرة صبرني) تنبني عمى ىذا األساس ،فالفتاة التي أكمت
الكردة (النكارة) األخيرة حممت ككلدت كما يبيف المقطع المكالي« كراحت في الميؿ ليذاؾ الجناف
كنتفت كؿ النكار إلي فيو ككبلتك ،كنسات نكارة كحدة بعيدة ،طمت ىاذيؾ النكارة لمطفمة كقاتميا:
ىاني كيف انسيتيني ،كاف كميتيني اقتمتؾ ،ككاف خميتيني اكشفتؾ ،أكالتيا كقاتميا :أقتميني،
ككبرت في كرشيا ،كعادت نيار كامؿ ىاذ الطفمة مدرقة عمى خكىا ،ككي يسكؿ عمييا تقكلك
عيالك :راىا مريضة حتاف كلدت كجابت طفمة كلبستيا الحرير كالذىب كمكرتياش لخكىا» .فيذا
المعتقد مخصكص في كرد معيف أك في زىر معيف كلـ تبيف الحكاية غرابة ىذا الحمؿ بؿ جعمتو
عاديان في نظر األخ كعميو يككف االعتقاد عامان كليس خاصان بفئة معينة.
كما نجد أف حكاية (حبحػػػاب رمػػػاف كأخكالػػػك سبعػػػة) تنحك ىذا المنحى كلكنيػا لػـ تجعػؿ
الحمؿ حقيقيان كما في حكاية (حجرة صبرني) كذلؾ ألنيا ربطتيا بالخدعة كالحمؿ الظػاىرم الػذم
نشأ مف الغيرة « أماال حمزك منيا نساكيف خاكتيا كاتفقكا عمييػا بػاش يػديرك ليػا حاجػة بػاه خكاتيػا
يتخمػػك عمييػػا كيقطع ػكا الػػكد المػػي بينػػاتيـ ،أمػػبل تممػػك فػػي سػػبعة كقػػالك يػػااله نجمعػػك بػػيض نتػػاع
 -1جيمس فريز ،أدكنيس أك تموز ،تر :جبرا إلبراىيم جبرا ،ص. 87، 86
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الحػػنش كنكعبشػػكه فػػي التمػػر كنعطكىكليػػا تػػاكمك ،كاحػػدة فػػييـ قػػاتميـ أنػػا مانػػديرش معػػاكـ ىػػذ
الشي» ككذلؾ الشأف في حكاية (كديعة غدايت خكتيا السبيعة) « كجػابك طبؽ تمر مدكد كقػالك:
المي تاكؿ ىاذا الطبؽ نعطكىػا طبػؽ لػكيز ،ككػي سػمعتيـ كديعػة جػات بػاش تاكػؿ نصػحتيا عيػاؿ
خكىػػا الصػػغير كقاتميػػا :ماتػػاكميش ،كمػػا خػػذاتش راييػػا كاكبلتػػك تنفخػػػت كرشػػػيا ،ارحػػك النسػػاكيف
لرجالتيـ كقالكليـ :راىا بكرشيا ركحك لكحكىا في خندؽ كاتينك منيا.
كعطاىالك السمطاف كراح لخكتك كاتفاىـ معاىـ قاليـ :قكلك لمنساكيف يحطبك كانديرك نار
كبيرة كانمحكىـ فييا عمى خاطر الشر المي داركه في اختنا ،ككي حطبك انساكيف لحطب جابك
ختيـ كقالكليا :لكحي في النار ،الحت نساكيف خكتيا الستة» .فكاف االنتفاخ الظاىرم ىنا مرتبط
بالتمر المدكد فكاف ال فعؿ الظاىرم لبلنتفاخ بفعؿ الدكد المتكاثر في بطنيا كليس بفعؿ نمك
جنيف حقيؽ كنفس األمر في حكاية (حبحػػػاب رمػػػاف كأخكالػػػك سبعػػػة) كاف االنتفاخ الظاىرم
بفعؿ الثعابيف المتنامية في بطنيا مف جراء أكميا لبيض الثعابيف.
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خاتمػ ػ ػ ػ ػػة
كيمكننا في خاتمة ىذا البحث أف نقكؿ إف الحكاية الشعبية نتاج جماعي اشترؾ في
حمميا ىمكمو كطمكحاتو كتصكراتو
إنتاجو الشعب برمتو عمى مدل حقب زمنية متراكمةٌ ،
المختمفة كاعتقاداتو الراسخ ػػة ،فتعددت أنماط الحكايات الشعبية كتنكعت مكاضيعيا ،كاختمفت

مصادرىا مما زاد ثراء الثقافة الجزائرية حيث أدت الحكايات الشعبية دك انر كبي انر في تكسيع
كتعميؽ ثقافة الفرد بما تزكده بو مف أخبار المجتمعات القديمة كما تسكقو لو مف خبرات كعبر
يستفيد منيا في حياتػػو.
فالحكايات الشعبية عبارة عف مرآة صادقة تعكس كاقع المجتمع كتميط المثاـ عف مختمؼ
العبلقات االجتماعية كالنفسية ككذا التاريخية ،كما أنيا تبرز العبلقات بيف الفرد كالجماعة
كالعبلقات بيف الجماعات نفسيا ،كالعبلقة بيف الحاكـ كالمحككـ إلى جانب العبلقة بيف الرجؿ
كالمرأة ،كتفسر أنكاع النظـ االجتماعية السائدة في المجتمع ،مف األمكسية أك األبكسية بإظيار
أشكاؿ السمطة المكظفة فيو.
كتعتبر الحكايات الشعبية مصد انر مف مصادر كتابة التاريخ الثقافي لمشعكب ،فيي تحمؿ
في طياتيا عادات المجتمعات كتقاليدىا ،كصكر البيئة الطبيعية ،كالحياة الفكرية عبر السنيف.
كال تقتصر كظيفة الحكايات الشعبية عمى الكظيفة الترفييية بالتسمية كتقضية أكقات
الفراغ كالميك ،بؿ تتجاكزىا إلى كتظائؼ أخرل ال تقؿ أىمية عف ىذه الكظيفة األساسية ،كىي
الكظيفة النقدية ،كالنفسية ،كالثقػافي ػػة ،كالتعميمية ...الخ.
كما أف الحكايات الشعبية تحمؿ مبلمح الشعكب التي أنتجت لنا ىذا المكركث الحضارم
المكجو لمخاصة كالعامة عمى حد سكاء.
ٌ
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فالحكايات الشعبية عمكمان ىي عبارة عف خبلصة تجارب اإلنساف مع الحياة ،كتأكيد
ثبات لكجكده .كما يمكف اعتبارىا آلية دفاعية مف شأنيا أف تعيد
النتصاره عمى صعكباتيا كا ه
التكازف النفسي لئلنساف الشعبي خاصة البسيط .كىي تزخر بمكحات فنية صادقة صدؽ الحياة
الشعبية التي يعيشيا المجتمع ،كما أنيا صكرة كاضحة لمعركة إثبات الذات التي يخكضيا
اإلنساف ضد الكاقع كالمجيكؿ.
كتقكـ الحكايات الشعبية عمى تصكر نكاحي الحياة االجتماعية عامة ،فتكشؼ عف القيـ
الفاسدة كتبرز القيـ اإليجابية ،كتحث المتمقي بطريقة غير مباشرة عمى تجنب األكلى كتبني
الثانية عمى اتباع الخير كتجنب الشر.
إف الحكايات الشعبية نسيج فني متميز تتظافر فيو عناصر أدبية كثقافية كفنية لتشكؿ
بناء متماسكان لو قكاعده كنظامو كمقكماتو الخاصة بو ،كىي نتاج أدبي غني متنكع كفني صادؽ
ن
ينبض بالحياة ،كمنيؿ عذب كمرجع قيـ لممؤرخيف كعمماء األنثكبكلكجيا كعمماء النفس كعمماء

االجتماع كالنقاد في دراساتيـ كأبحاثيـ المختمفة حكؿ اإلنساف.
فمف خبلؿ ىذا الثراء المعرفي الذم تمدنا بو الحكايات الشعبية ،خمصت في بحثي
(الحكاية الشعبية في منطقة كرقمة ،جمعه كدراسةه) إلى النتائج التالية:

أكالن نتائج عممية الجمع:
أىـ النتائج التي استخمصتيا مف ىذا البحث المتكاضع ىي كالتالي:
أمر غاية في االتساع كالتعقيد،
 إف مشكبلت جمع األدب الشعبي كدراسة مكضكعاتو ه
فالعمؿ الميداني يخضع لظركؼ نفسية كاجتماعية كعرقية كلغكية كما إلى ذلؾ ،كمف ثمة
فميست ىناؾ طريقة كاحدة يمكف القكؿ بأنيا الطريقة الصحيحة الكحيدة لمكاجية العمؿ
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الميداني.
 إف الباحث الجامع ىك األساس الذم تنبني عميو دراسة الفمكمكر قاطبة ،كمف ثمة فيك
أىـ عامؿ مف العكامؿ التي تتككف منيا الظاىرة مف حيث (األداء ،الجمع ،الدراسة) ،كيجب
أف تتكافر لو مجمكعة مف الميارات الشخصية ،كالقدرات العممية ،كالكسائؿ التقنية كأف يككف
عمى بينة مف ميمتو األساسية كمعرفة ما يريد جمعو بالضبط لخدمة الثقافة كالمجتمع.
 إف الجامع مطالب بأف يككف ذا قدرة تكاصمية مع اآلخريف حتى يتغمغؿ في أعماقيـ
كيييئ ليـ الجك المناسب لمبكح بالمادة الفمكمكرية التي يريد جمعيا ،كاذا كاف الجامع مف
أىؿ المنطقة ،كمػا في حالتي ،فإف الميمة ستسيؿ عميو نكعان ما ،ألنو عمى عمـ مسبؽ

بطبيعة المجتمع كاحتياجات الناس كميكالتيـ كمحظكراتيـ ،فبل يقع في الصداـ معيـ أبػدان.

 كيجب عمى الجامع أف يقنع الذيف يريد جمع المادة منيـ ،بأنو ال يريد بيعيا كالمتاجرة
الفكرية بيا.
 أثناء جمعي لمحكايات الشعبية عمى مستكل منطقة كرقمة أذكر بأمانة أف جممة مف
األصدقاء كالطمبة قد أعانكني فيما أحتاج إليو غير أف عدـ درايتيـ بأىمية المكضكع ،كاف
بل أماـ الجمع المحكـ لمحكايات الشعبية التي ىي مادة بحثي ،فقد كانت تأتيني بعض
حائ ن

الحكايا ت معربة أك مفصحة لعدـ اقتناع الكثيريف مف جمع الحكايات بالميجة العامية كما
ىي في بيئتيا ككاقعيا الطبيعي.

 كما يجب أف تككف لمجامع القدرة عمى افتعاؿ المكاقؼ المثيرة التي تسمح لو باقتناص
المادة الفمكمكرية مف أفكاه الذيف يريد جمع المادة منيـ ،فيبادر دائمان إلى التعريؼ بنفسو
كبميمتو كيقحـ اآلخريف معو في ىـ البحث كالجمع .كلكف ال بد أف يمتزـ في تعريفو بنفسو
العمكـ كال يدخؿ في الخصكصيات التي مف شأنيا االبتعاد بو عف ميمتو األساسية ،كما
أنيا قد تنفر الناس منو ،كلذلؾ البد لو مف معرفة السمات التي تميز الجماعة التي يتعامؿ
معيا قبؿ أف ينزؿ لمميداف لتسييؿ التعامؿ معيـ كبالتالي القياـ بيمتو عمى أكمؿ كجو
ممكف.
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 معايشة الناس كمشاركتيـ ىمكميـ الحياتية كمكاساتيـ كالتخفيؼ عمييـ مف كطأة الحياة
االجتماعية اليكمية كىذا أمر ال غنى عنو لمباحث الميداني كخاصة إذا طالت مدة البحث
(الجمع).
 العامؿ النفسي لو تأثيره الكجداني الكبير في نفكس مف يريد أف يجمع منيـ ،كعميو البد
أف يراعي الباحث الجامع دائمان ىذا العنصر الحساس ألنو إذا كجد نفسو مع أناس متفيميف

كمتعاكنيف في جمع المادة فيذا يمثؿ ضمانان لمباحث الجامع الستخبلص المادة منيـ بأيسر
الطرؽ.

أما فيما يتعمؽ باألجيػزة مف آالت لمتسجيؿ الصكتي كالتصكير:
 يحتاج الباحث إضافة إلى الكراس اليكمي الذم يسجؿ عميو كؿ األحداث التي تقع لو
أثناء الجمع ،إلى بعض أجيزة التصكير التي مف شأنيا أف تساعده في ميمتو ،كتككف
بمثابة تكثيؽ شاىد عمى عممية الجمع ،فبل يجب أف يغفؿ الباحث الجامع عف ىذا الدكر
الثميف آلالت التسجيؿ كالتصكير بأنكاعيا.
 كما يجب عمى الباحث الجامع أف يدرب نفسو عمى تقبؿ جميع أنكاع األطعمة
كالمشركبات التي تقدـ لو ػ طبعان إذا كانت حبلالن كال تضر بصحتو ،كأف يتحمؿ االستمرار
عدة أياـ دكف نكـ ببل شككل كال ضجر ،كعمكمان يجب أف يككف الباحث الجامع صاحب

عبلقات عامة كناجحان ،ذا تفكير عميؽ أيضان كصبك انر كمبسمان كصاحب ذاكرة قكية ليحفظ
أسماء المتعامميف معو فيجامميـ كيتكدد إلييـ ،كما يجب أف يككف صادقان في معامبلتو معيـ
ليكسب احتراميـ ك تعاكنيـ معو.

 كما ينبغي أف يككف عمى عبلقة بالمناىج العممية التي يحتاجيا ،كذا دراية كاسعة باإلطار
الثقافي الذم يتعامؿ معو حتى يتمكف مف أداء عممو كانجاز ميمتو بنجاح.
 كالى جانب تمؾ المشكبلت الشخصية مثؿ مشكؿ اقتناء األجيزة التصكيرية ،كتحديد
مكاف الجمع ،كالتعامؿ مع الركاة ،ال يجب عمى الباحث أف يدخر جيدان في عممية الجمع

كأال يعير الحكاجز المادية اىتمامان بؿ عميو أف يستحضر نصب عينيو دائمان ميمتو العممية
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كالفائدة التي سيجنييا مجتمعو.
قدـ لو،
 كمف المشكبلت التي تصادؼ الباحث الجامع أيضان ،ىي كيؼ يستخمص مما يي ٌ
ما يحتاج إليو كيراه مناسبان لمكضكعو ،ككيؼ يعمؿ عمى تكثيقو كتبريره.

 إف الجمع يحتػاج إلى تحديد كاضح لما يراد تحقيقػو مف أىػداؼ؟ كليذا كنت أجمع
الحكايات كأضع بعض التعميقات لممكاقؼ التي حصمت أثناء الجمع .كما يجب أف يحدد
المكاف الذم يتـ فيو الجمع كم ارعػاة طبيعػة أك نكع المػادة الفمكمكرية المراد جمعيػا كد ارستيا.
 كما أف المدة الزمنية التي يستغرقيا العمؿ تكضع في الحسباف ،ألف الداللة أك الحمكلة
الرمزية لممادة الفمكمكرية تتغير بتغير األماكف كاألزماف.
 كمف ىذا المنطمؽ فإف دراستي لمحكايات الشعبية في منطقة كرقمة ،كفي ىاتو الفترة
الزمنية التي قاربت الخمسة أعكاـ تقريبان تجعمني أعترؼ أف مدينة كرقمة أصبحت مدينة

كبيرة نسبيػان كمتعددة الركافد السكانية كالثقافية ،كليذا يصعب تعميـ نتائج الدراسة عمى
المجتمع الكرقمي برمتو.

كلـ يكفني أف أزكر األماكف التي يتكاجد فييا الركاة مرة كاحدة ،كذلؾ لجمع مادتي مف
مصادرىا ،كما اعتمدت في عممية الجمع منيج المبلحظة كمنيج المقابمة ،كيقتضي األكؿ أف
يقؼ الباحث الجامع عمى بعد مف الركاة كيعيش معيـ في نفس الكقت ،مراقبان سمككيـ كأفعاليـ

ككاصفان تارة لمناسباتيـ االجتماعية التي أنتجت تمؾ المادة التي يجمعيا ،أما الثاني فكاف يجمس
فيو الجامع الباحث إلى الراكم كيأخذ منو المادة بمحاكرتو مباشرة ،كمحاكلة استكشاؼ العكالـ

الداخمية لؤلفراد الحامميف لممادة الحكائية الشعبية ،كأحكاميـ عمى األشياء مف حكليـ كتسجيؿ
أىـ المعمكمات عف الركاة كالتالي:
 .0اسـ الراكم كعنكانو كتاريخ ميبلده.
 .0الجية التي ينتمي إلييا في منطقة الدراسة( كرقمة  ،تقرت  ،الحجيرة ) ،كالى أم
عرش ينتسب.
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 .3األماكف التي يتنقؿ بينيا داخؿ الكطف كخارجو ػ معظـ الركاة لـ يتنقمكا كثي انر لكنيـ
يختمطكف بالكافديف ال يكثيٍر إلى مدينة كرقمة مف جميع الكاليات حتى إنو يقاؿ أف كرقمة
المدينة التي تجتمع فييا  48كالية.

 .4مينتو ،كالميف التي زاكليا في حياتو.
 .5المستكل التعميمي كالثقافي ،كاالنتماء السياسي كالديني خاصة.
 .6آمػالو كطمكحػاتو ،كنظرتػو المستقبميػة.
إف المعمكمات التي تضبط عف حممة التراث ىي بمثابة مفاتيح تبيف العبلقة بيف حامؿ
التراث ناقمو كمستعممو في نفس الكقت.
ثانيان نتائج عممية الدراسة :يمكنني تمخيصيا فيما يمي:
 -1تعد الحكايات الشعبية منبعان ثقافيان ضاربان بأعماقو في القدـ كالعراقة.
 -2يمتاز التعبير في الحكايات الشعبية بالمركنة كالمطاكعة.
 -3الحكايات الشعبية ال تنصاع لمكتابة ،ألنيا تعتمد عمى المشافية كالتغير
المستمر مع متطمبات الحياة االجتماعية كالنفسية لؤلفراد كالشعكب الكادحة.
 -4تعد الحكايات الشعبية ناقدان اجتماعيان رصينان ،كمعممان تربكيان حكيم نا ،كطبيب نا
و
كمسؿ بشكشان كفييمان ،كأمان رؤكمان لكؿ إنساف
نفسيان أمينان ،كسياسيان مراكغان فطنان،
متشرد حزيف.
كعمى الرغـ مف كؿ ىذا الثراء اليزاؿ حقؿ دراساتيا يعاني نقصان شديدان ،كعزكفان منك انر.
كلذلؾ فيي بحاجة ماسة إلى دراسات عممية كاعية كجادة تبرز مدل عراقتيا كأصالتيا كركعة
ببلغتيا كجكدة أساليبيا كعمؽ أغكارىا مف جية ،كبساطتيا كسذاجتيا أحيانان مف جية أخرل.
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إف الحكاية الشعبية بمنطقة كرقمة ىي جزء ال يتج أز مف التراث الكطني الثميف ،لذا كجب
عمينا جميعان الحفاظ عميو مف التمؼ كالضياع ،فبلبد مف االىتماـ بالحكاية الشعبية إلعادة
االعتبار ليا كاعطائيا حقيا مف الدراسة كالبحث كالتمحيص كقد جاءت ىذه الدراسة كخطكة
كئيدة في حقؿ الد راسات الشعبية بالمنطقة لتميد الطريؽ لمباحث في ىذا المجاؿ كإلثرائو
بدراسات أخرل.
عطاء مستم انر ،كتاريخان ال يندرس كال
كنقكؿ في األخير إف الحكايات الشعبية ستبقى
ن

يندثر ،ألنيا تمثؿ جس انر ممتدان بيف األجداد كاألحفاد بيف الماضي السحيؽ كالكاقع الحقيؽ ،فيي
تربط األجياؿ بقيميا الثقافية كالحضارية كالفنية ،كما أنيا تأكيد ليكية الشعب كأصالتو ،فمنعمؿ
عمى إحيائيا كسائر التراث الشعبي كنمحقو بركح العصر لنضمف االستم اررية األصيمة ألمتنا.
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المصادر والمراجع :
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 المصادر كالمراجع :

القرآف الكريم بركاية حفص عن عاصم

 .3إبراىيم بن محمود عبد الراضي،كرامات الصحابة كالصالحين كآؿ البيت ،دار الدعوة،ط3110،03ىػ ػ.3008
 .3إبراىيم مهوم ،شريف كنعانة ،قوؿ يا طير ،نصوص كدراسة في الحكاية الشعبية الفلسطينية ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،بيركت،
لبناف.3003 ،

.0

ابن األثير محمد بن نصر اهلل بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ،المثػل السائػر  ،المكتبة المصرية ،بيركت.0990 ،

.2

أبو بكر محمد بن العباس الخورزمي ،األمثاؿ ،تحقيق محمد حسين األعرج ،موفم للنشر ،دط.0990 ،

 .5أبو حيٌاف علي بن محمد بن العباس التوحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة ،منشورات المكتبة العصرية ،بيركت ،صيدا ،ج 3كج..3
 .2أبو عثماف عمر بن بحر الجاحظ ،رسائل الجاحظ ،رسالة تفضيل النطق على الصمت ،دار كمكتبة الهالؿ ،بيركت،ط.03،3891
 .1أبي بكر جابر الجزائرم ،عقيدة المؤمن ،دار العقيدة للنشر كالتوزيع ،القاىرة.3001 ،
 .9أحمد ابن حنبل ،المسند ،تحقيق:شعيب األرناؤكط كعادؿ مرشد ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 3133،ىػ  ،3003 -مجلد .5
 .8أحمد توفيق المدني ،كتاب الجزائر ،نشر دار الكتاب البليدة الجزائر ،دت ،دط.
 .30أحمد رشدم صالح ،األدب الشعبي ،مكتية النهضة المصرية ،القاىرة دت ،دط.
 .33أحمد علي مرسي ،مقدمػة في الفلكلػور ،دار ركتابرينت للطباعة ،باب اللوؽ مصر ،دط.3003 ،
 .33أحمد كماؿ زكي ،األساطير -دراسة حضارية مقارنة -دار العودة  ،بيركت ط.3818 ،3
 .31اإلدريسي أبو عبد اهلل الشريف ،القارة األفريقية ك جزيرة األندلس ،مقتبس من كتاب نزىة المشتاؽ  ،تحقيق :إسماعيل العربي ،ديواف
المطبوعات الجامعية الجزائر .3891
 .31إسماعيل العربي ،الصحراء الجزائرية كشواطئها ،المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،دط.3891 ،
 .35إسماعيل بن عمر بن كثير ،البداية كالنهاية ،دار المكتبة العلمية ،بيركت ،ط.3،3003
 .32إسماعيل بن عمر بن كثير ،تفسير ابن كثير ،دار طيبة للنشر كالتوزيع  -دار عالم الكتب للطباعة كالنشر كالتوزيع
 .31إماـ عبد الفتاح إماـ ،معجم ديانات كأساطير العالم  ، A…Fمكتبة مدبولي ،القاىرة ،دت.
 .39أمية بن أبي الصلت ،حياتو ك شعره ،دراسة ك تحقيق ،عبد الغفور الحديثي ،مطبعة العالي ،بغداد ،د.ط.3815 ،.

 .09األيشهي شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي الفتح ،المستطػرؼ في كل فن مستظػرؼ ،دار الكتب العلمية ،بيركت ،ط.4334 ،4

 .30باكية صالح الدين ،إلياذة كادم ريغ  ،صدر من كزارة الثقافة في إطار الصندكؽ الوطني لترقية الفنوف كاآلداب ،الجزائر ،الطبعة األكلى،
.3008
 .33بسيسو عبد الرحمن ،استلهاـ الينبوع المأثورات الشعبية كأثرىا في البناء الفنٌي للركاية الفلسطينية ،دار الطليعة للطباعة كالنشر ،دط،
.3891
 .33بشير زىدم ،علم الجماؿ كالنقد،مطبعة جامعة دمشق.3899،
 .31التلي بن الشيخ ،منطلقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم،المؤسسة الوطنية للكتاب.الجزائر.3880،
 .31حازـ القرجاني ،منهج البلغاء ،تقديم محمد الحبيب بن الخوجة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،ط.3893 ،3
مقومات الحضارة اإلنسانية في اإلسالـ ،دار الهدل ،عين مليلة ،الجزائر ،ط.3898 ،3
 .35حسن رمضاف فحلةٌ ،
 .32الحصرم القيركاني ،زىر اآلداب كثمر األلباب  ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،ضبط زكي مبارؾ ،دار الجيل ،ط ،1ج،3
.3813
 .31خالد أحمد الشنتوت ،دكر البيت في تربية الطفل المسلم ،شركة شهاب للنشر كالتوزيع ،الجزائر ،د.ط.3899 ،
 .39رزؽ فوزات ،في قديم الزماف دراسة في بنية الحكاية الشعبية،منشورات كزارة الثقافة ،دمشق ،د ط.3002 ،
 .38ركزلين ليلى قريش ،القصة الشعبية الجزائرية ذات األصل العربي  ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر.3001 ،
 .10سليماف السيد ،تاريخ الجزائر ( القديم) ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،الجزائر ،ط ،3مارس .3822
 .13سميح عاطف الزين ،تفسير مفردات ألفاظ القرآف الكريم  ،دار الكتاب اللبناني،ط1،3101:ىػ ػ بيركت.3891 ،
 .13الشريشي ،شرح مقامات الحريرم البصرم ،تصحيح محمد عبد المنعم خفاجي ،المكتبة الثقافية ،بيركت ،ج.3
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 .11شعالف إبراىيم أحمد ،الشعب المصرم في أمثالو العامية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاىرة.3813 ،
 .11شوقي عبد الحكيم ،الحكايات الشعبية العربية ،در اين خلدكف ،بيركت ،ط.3890 ،3
 .15شوقي عبد الحكيم ،موسوعة الفلكلور كاألساطير العربية ،دار العودة ،بيركت ،ط.3893 ،3
 .12صالح بن حمادم ،دراسات في األساطير كالمعتقدات الغيبية ،دط ،دت.
 .11الصباغ مرسي ،القصص الشعبي العربي في كتب التراث ،دار الوفاء للطباعة كالنشر اإلسكندرية (مصر)دط.3888 ،
 .19صفوة كماؿ ،الحكاية الشعبية الكويتية ،الهيئة المصرية للكتاب ،القاىرة ،1995 ،ص.51
 .18طالؿ حرب ،أكليٌة النص ،المؤسسة الجامعية للدراسات نظرات في النقد كالقصة كاألسطورة كاألدب الشعبي ،المؤسسة الجامعية
للنشر كالتوزيع ،ط.3888 ،03
 .10عبد الحميد بورايو بن الطاىر ،الحكاية الخرافية للمغرب العربي ،دار الطليعة للطباعة كالنشر ،بيركت،دط.3883 ،
 .13عبد الحميد بورايو ،البطل الملحمي كالبطل الضحية في األدب الشفوم الجزائرم ،ديواف المطبوعات الجامعية.3889،
 .13عبد الحميد بورايو ،القصص الشعبي في منطقة بسكرة دراسة ميدانية ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر.3892 ،
 .11عبد الحميد نجاح ،منطقة كرقلة كتقرت كضواحيهما  ،من منشورات جمعية الوفاء للشهيد تقرت كبمساىمة كالية كرقلة,3001 ،
 .11عبد الرحمن بسيسو ،قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر.3888 ،
 .15عبد الرزاؽ جعفر ،أدب األطفاؿ دراسة ،منشورات إتحاد الكتٌاب ،دمشق.3818 ،
 .12عبد الرزاؽ حميدة ،قصص الحيواف في األدب العربي ،مكتبة األنجلو المصرية ،د.ت.
 .11عبد العزيز الشبيلي ،نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم ،جدلية الحضور كالغياب ،دار محمد علي الحامي ،كلية االداب كالعلوـ
اإلنسانية بسوسة ،تونس ،ط.3003 ،03
 .19عبد الفتاح محمد أحمد ،المنهج األسطورم في تفسير الشعر الجاىلي ،دار المناىل للطباعة كالنشر كالتوزيع بيركت لبناف ،ط،3
.3891
 .18عبد القاىر الجرجاني ،أسرار البالغة ،دار المعرفة للطباعة كالنشر ،بيركت.3819 ،
 .50عبد القاىر الجرجاني ،التعريفات ،الدار التنوسية للنشر ،ط.3813 ،3
 .53عبد اهلل الغذامي ،القصيد كالنص المضاد  ،المركز الثقافي العربي ،بيركت – الدار البيضاء ،ط.3881 ،3
 .53عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة ،المصنف أحاديث األحكاـ ،دار الفكر3131 ،ىػ،3881/ج.01
 .51عبد اهلل بن محمد بن ناقيا البغدادم ،الجماف في تشبيهات القرآف ،تحقيق :د.محمود حسن أبو ناجي الشيباني ،دار النشر :مركز
الصف االلكتركني (براج كخطيب) ،جدة-السعودية ،بيركت-لبناف ،الطبعة األكلى3101 ،ىػ3891-ـ.
 .51عبد اهلل تاج ،مصادر ألف ليلة كليلة العربية ،دار الميزاف للنشر ،كلية اآلداب كالعلوـ اإلنسانية بسوسة ،تونس ،ط.3002 ،03
 .55عبد المالك مرتاض ،الميثولوجيا عند العرب ،الدار التونسية للنشر.3892 ،
 .52عبد الهادم عبد الرحمن ،لعبة الترميز ،مؤسسة االنتشار العربي بيركت ،ط.3009 ،3

 .07عبد لمالك مرتاض  ،العامية الجزائرية كعالقتها بالفصحى ،الجزائر ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع.0980 ،

 .59علي الزين ،العادات كالتقاليد في العهود اإلقطاعية ،دار الفكر الحديث للطباعة كالنشر ،بيركت لبناف ،ط.01،3001
 .58علي زيعور ،مذاىب علم النفس ،دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع ،بيركت ،لبناف ،ط.3890 ،01
 .20علي زيغور ،التحليل النفسي للذات العربية ،دار الطليعة للطباعة كالنشر ،بيركت،ط.3819 ،3
 .23عمر السارسسي  ،الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني ،دار المناىل للطباعة كالنشر كالتوزيع بيركت لبناف.3002،
 .23غراء حسين مهنا ،أدب الحكاية الشعبية ،الشركة المصرية العالمية للنشر ،لونجماف.3881 ،
 .21غساف غنيم  ،الرمز في الشعر الفلسطيني الحديث كالمعاصر ،ص.12
 .21فاركؽ خورشيد ،عالم األدب الشعبي العجيب ،دار الشركؽ بيركت ،د ط ،3883 ،ص.338
السواح ،األسطورة ك المعنى ،دار عالء الدين للنشر – دمشق ،ط.3001 ،03
 .25فراس ٌ

 .66فراس السواح ،لغز عشتار ،األكلهية المؤنثة كأصل الدين كاألسطورة  ،ط  ،37دمشق.4333 ،

 .21الفرىيدم ،أبو عبيد الرحمن الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق :مهدم المخزكمي ك إبراىيم السمرائي ،منشورات األعلى
للمطبوعات ،بيركت لبناف ،ط ،03ج.3899 ،01
 .29فوزم العنتيل ،بين الفولكلور كالثقافة الشعبية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،د.ط.3819 ،
 .28قادرم عبد الحميد إبراىيم ،التعريف بوادم ريغ ،اآلماؿ للطباعة ،الوادم (الجزائر) الطبعة األكلى.3888 ،
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 .10كماؿ الدين الديميرم ،حياة الحيواف الكبرل -تحقيق عبد القادر الفاضلي،المكتبة العصرية ،بيركت-لبناف ،د.ط.3001 ،
 .13مجد الدين محمدبن يعقوب الفيركزآبادم  ،القامػوس المحيػط ،تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،بيركت ،ج،3
.3885
 .13مجهوؿ المؤلف ،كتاب الحكايات العجيبة كاألخبار الغريبة ،تحقيق ىنس كير ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،دت،
 .11محمد أديوف ،الثقافة الشعبية المغربية ،مطبعة سلمى الرباط.3003 ،
 .11محمد الجوىرم ،األنثركبولوجيا أسس نظرية كتطبيقات عملية  ،درا المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر.3005 ،
 .15محمد الجويلي ،أنثركبولوجيا الحكاية ،مطبعة تونس قرطاج.3001 ،
 .12محمد المبارؾ ،فقو اللغة كخصائص العربية ،دار الفكر،بيركت،ط.3813 ،5
 .11محمد حمود ،الحداثة في الشعر العربي المعاصر ،الشركة العالمية للكتاب ،بيركت ،ط.3882/3
 .19محمد رجب النجار ،حكايات الشطار كالعيارين ،عالم المعرفة ،مجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت.3893،
 .18محمد زكي العشماكم ،النابغة الدبياني،مع دراسة للقصيدة العربية في الجاىلية ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر ،بيركت،ط،03
.3899
 .90محمد سعيدم ،األدب الشعبي بين النظرية كالتطبيق ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية ،بن عكنوف ،الجزائر( ،د.ت.ط).

 .80محمد صقر خفاجة ،تاريخ األدب اليوناني ،مكتبة النهضة المصرية ،مصر .0906

 .93محمد عابد الجابرم ،العقل السياسي العربي ،محدداتو ك تجلياتو ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء.3880 ،
 .91محمد فتوح ،الحداثة الشعرية ،دار غريب للطباعة كالنشر ،القاىرة ،دط.3002 ،
 .91محمد منير منصور ،الموت ك المغامرة الركحية ،من األسطورة إلى علم الركح الحديث ،دار الحكمة للطباعة ك النشر،دمشق  ،سوريا،
3101ىػ .3891
 .95مصطفى عبده ،المدخل إلى فلسفة الجماؿ ،مكتبة مدبولي ،القاىرة ،ط.3888 ،03
 .92المفضل الضبي ،المستقصى في أمثػاؿ العػرب ،تقديم:احساف عباس ،دار الرائد العربي ،بيركت لبناف،ج ،3ط.3890 ،03
 .91الميػداني ،مجمػع األمثػاؿ ،دار الكتب العلمية ،بيركت /لبناف ،ج.3891 ،3
 .99نبيلة إبراىيم ،أشكاؿ التعبير في األدب الشعبي ،دار نهضة مصر للطبع كالنشر ،القاىرة ،دط ،دت.
 .98نبيلة إبراىيم ،الدراسػات الشعبيػة بين النظريػة ك التطبيػق ،مكتبة القاىرة الجديدة ،القاىرة ،دط ،دت.
 .80نبيلة إبراىيم ،قصصنا الشعبي من الركمانسية إلى الواقعية ،دار العودة ،بيركت.3811 ،
 .83نضاؿ الصالح ،النػزكع األسػطورم فػػي الركايػة العربيػة المعاصػرة ،منشورات اتحاد الكتٌاب العرب.3003 ،
 .83ياسين النصير ،المساحة المختفية (قراءات في الحكاية الشعبية) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط.3885 ،3
 .81يوسف بن إسماعيل النبهاني ،جامع كرامات األكلياء ،دار الفجر لبناف ،بيركت 3108،ىػ ،ج.3898 ،3

 المعاجم كالقواميس :

 .3ابن النديم ،الفهرست ،دار المعرفة للطباعة كالنشر ،دط ،دت.
 .3ابن دريد ،جمرة اللغة ،دار المكتبة العلمية ،بيركت ،دت.دط.
 .1ابن فارس ،أبو الحسن أحمد ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق كضبط :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الجيل ،ط.03
 .1ابن منظور جماؿ الدين ،لساف العرب  ،تحقيق :عبد اهلل الكبي كمحمد أحمد حسب اهلل ك ىاشم محمد الشاذلي ،دار المعارؼ ،دار
صادر بيركت ،المجلد  ،1ط.3881 ،3
 .5أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوم ،معجم الكليات ،تحقيق د .عدناف دركيش -محمد المصرم ،مؤسسة الرسالة ،بيركت،
ط.3881 ،3
 .2أبي الحسن أحمد ابن فارس ابن زكريا اللغوم ،مجمل اللغة ،دراسة كتحقيق زىير عبد المحسن سلطاف ،مؤسسة الرسالة ط،3.
.3892
 .1أبي علي اسماعيل القالي البغدادم ،البارع في اللغة ،تح :ىاشم الطعاف ،مكتبو النهضة ببغداد ،كدارالحضارة العربيو ببيركت .3815
 .9أحمد بن خليل الفرىيدم ،كتاب العين ،تحقيق:مهدم المخزكمي ك إبراىيم السمرائي ،دار كمكتبة الهالؿ ،مج ،1د.ت،
 .8حمد بن محمد بن عبد الرزاؽ المرتضى الزبيدم  ،تاج العركس من جواىر القاموس ،طبعة الكويت ،دط ،دت.
 .30الرازم محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،مختار الصحاح ،دار الطليعة للطباعة كالنشر ،ط ،1ج.3893 ،3

 .00صيني محمود إسماعيل كآخركف ،معجم األمثاؿ العربية ،لبناف ،مكتبة لبناف.0996 ،
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 المراجع المترجمة :

.3
.3
.1
.1

أ.ؿ .رانيال ،الماضي المشترؾ بين العرب كالغرب (أصوؿ اآلداب الشعبية الغربية)  ،تر :نبيلة إبراىيم ،الكويت ،المجلس الوطني للثقافة
كالفنوف كاآلداب ،سلسلة عالم المعرفة ،عدد .3888، 313
كليس بدج ،السحر في مصر القديمة ،تر :عبد الهادم عبد الرحمن ،مؤسسة االنتشار العربي ،سينا للنشر ،ط.3889 ،3
المتوسط  ،تر :عبد الرزاؽ الحليوم ،دار الكتب العلمية ،بيركت/
القصة الشعبية في محيط البحر األبيض
مصطفى الشاذليٌ ،
ٌ
لبناف.3889،
إدكارد كيستر مارؾ ،موسوعة تاريخ الزكاج  3اآلباحية الجنسية البدائية قيمة العذرية ،تر :مصباح الصمد ،المؤسسة الجامعية للدراسات
كالنشر كالتوزيع ،ط.3003 ،3

.0

أسخولوس ،تراجديات ،تر:عبد الرحمن بدكم ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط.0994 ،0

.7

أكفيد ،مسخ الكائنات ،تر :ثركت عكاشة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط .0997 ،2

 .2ألكسندر كرب ىجرتي ،علم الفولكلور ،تر:رشدم صالح  ،دار الكتاب مصر،ط.03،3821

 .9بركنو بتلهايم ،التحليل النفسي للحكايات الشعبية ،تر :طالؿ حرب ،دار المركج ،بيركت ،دط.3895 ،
 .8ج.ك .ييدج ،الشعوب البدائية في كقتنا الحاضر ،تر :محمود محمد موسى ،ك زكي الرشيدم ،مكتبة النهضة المصرية.3851 ،
 .30جرمين تيليوف ،الحريم كأبناء العم ،تاريخ النساء في مجتمعات المتوسط ،دار الساقي ،تر:عز الدين الخطابي كإدريس كثير ،ط،03
.3000
 .33جوزيف كامبل ،البطل بألف كجو ،تر :حسن صقر ،دار الكلمة للنشر كالتوزيع ،سورية ،دمشق ،ط.3001 ،03
 .33جيليبر دكراف ،األنتركبوجيا ،رموزىا أساطيرىا أنساقها  ،تر :مصباح الصمد ،دار الكب العلمية ،بيركت ،دط ،دت.
 .31جيمس فريزر ،أنونيس أك تموز ،تر :جبرا إلبراىيم جبرا ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر ،بيركت ،لبناف.3893 ،
 .31ركبرت لوكم ،تاريخ األنثركبولوجيا من البدايات حتى الحرب العالمية الثانية ،تر :نظير جاىل ،المؤسسة الجامعية للدراسات كالنشر
كالتوزيع ،بيركت لبناف ،ط.3883 ،3
التواب ،بيركت ،د.ط.3893 ،
 .35ركدكلف زيلهايم ،األمثاؿ العربية القديمة ،ترجمة رمضاف عبد ٌ
 .32سيغموند فركيد ،مستقبل كىم -األعماؿ الكاملة – منشورات إيماغو ،لندف .3819 ،XIV
 .31شارؿ أندرم جولياف :تاريخ إفريقيا الشمالية ،تر :محمد مزالي ك البشير بن سالمة ،الدار التونسية للنشر ،تونس.3828 ،
 .39فريدريش فوف دير الين ،الحكاية الخرافية ،تر :نبيلة إبراىيم ،مر :عز الدين إسماعيل ،دار القلم ،بيركت لبناف ،ط.3811 ،3
 .38فالديمير بركب ،مورفولوجيا الحكاية الخرافية ،تر :إبراىيم الخطيب ،الشركة المغربية للناشرين المتحدين ،الدار البيضاء ،المغرب
ط.3898،3
 .30كارؿ غوستاؼ .يونغ ،رموز التحوؿ  ،أكلتن -فرايبورغ ،مج.3811 ،05
 .33كلود ليفي ستركس ،اإلناسة البنائية ،تر :حسن قبيسي ،المركز الثقافي العربي ،بيركت لبناف ،ط.3885 ،3
 .33كلودلفي ستركس ك فالديمير بركب ،مساجلة بصدد علم تشكل الحكاية  ،تر :محمد معتصم ،عيوف المقاالت ،دار قرطبة للطباعة
كالنشر ،ط.03،3899
 .31لو بنوا ،إشارات رموز كأساطير ،عويدات للنشر كالطباعة ،بيركت لبناف ،تر:فايز كم نقش ،ط,3003 ،03
 .31ماكدكنالػد ،..حكاية ،دائرة المعارؼ اإلسالمية ،تر :سليماف البستاني ،الترجمة العربية  ،3811_3153مج31
 .35يورم سوكولوؼ ،الفولكلور قضاياه كتاريخو  ،تر  :حلمي شعراكم كعبد الحميد حواس  ،القاىرة  ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب.3813 ،

 المجالت كالدكريات كالرسائل الجامعية :

.3
.3
.1
.1

ألف ليلة ك ليلة الجزء ،3مجلة فصوؿ ،المجلٌد  ،31العدد األكؿ ،الهيئة المصرية للكتاب ،د.ط.
الركبي ،تشكل النوع القصصي ،قراءة في رسالة التوابع ك الزكابع ،مجلة فصوؿ  ،مج ،33عدد.3881 ،01
أيلفت كماؿ ٌ
بامية عايدة ،بقرة اليتامى ،مجلة مركز الدراسات كاألبحاث الخاصة بالتنمية الجهوية ،عنابة ،د.ط.
بيلي دن يس ،تاريخ كرقلة ،دراسة حوؿ تسلسل األحداث التاريخية ،تر :علي أيػدر ،مجلة  ،Lybicaج ،30سنة  : 3813نظرة على
تطور مشهد الزمن الرابع (  ) Quaternaireكأعمار منطقة كرقلة – تأليف جماعي.
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 .5زاىية طراحة ،فضاء األنثى/ذكر في الحكاية القبائليٌة العجيبة دراسة إناسيٌة ( أنثركبولوجيٌة) ،رسالة لنيل درجة دكتوراه دكلة ،إشراؼ ليلى
قريش ركزلين ،جامعة الجزائر.3002 ،
 .2الصامدة ،مجلة دكرية ثقافية كأدبية ،تصدر عن :جمعية السياحة كحماية المعالم األثرية بالحجيرة .ت ط .3003
 .1عادؿ ندا ،الدكتور عبد الحميد يونس كالحكاية الشعبية ،مجلٌة التراث الشعبي.
 .9عبد الحميد بورايو ،تحليل أسطورة بسيشي ككيوبيد ،مجلة بحوث سيميائية ،عادات كأشكاؿ التعبير الشعبي بالجزائرم ،جامعة أبي بكر
بلقايد ،تلمساف ،دار الغرب للنشر ،العدد ،03سبتمبر.3001 ،
 .8عبد الحميد يونس ،الحكاية الشعبية ،مجلٌة الفنوف الشعبية ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،العدد .3880 ،13/ 10
 .30عبد اهلل الركيبي ،القصة القصيرة في الجزائر ،مجلة القبس ،الكويت ،العدد .08
 .33عبده بدكم ،حكاية الغوؿ ،مجلة العربي ،كزارة اإلعالـ ،الكويت ،أفريل  ،3885عدد.111
 .33فاركؽ خورشيد ،أديب األسطورة عند العرب ،مجلة عالم المعرفة  ،المجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت،3003،
عدد.391
 .31فاركؽ خورشيد ،أديب األسطورة عند العرب ،مجلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت،3003،
عدد.391
 .31أحمد بساـ سامي ،مقومات الحكاية الشعبية من خالؿ حكايات الالذقية ،مجلة التراث الشعبي ،بغداد3890 ،ـ.
 _3 .35فائزة زيتوني ،نصوص الكرامات في كتاب البستاف البن مريم الشريف ،رسالة ماجستير ،إشراؼ األستاذ مشرم بن خليفة ،جامعة
قاصدم مرباح بورقلة.3009 ،
 .32فراس السواح ،الدين كاألسطورة كنظامين مستقلٌين كمتقاطعين ،مجلة الموقف األدبي.
 .31فرج بن رمضاف محاكلة في تحديد كضع القصص في األدب العربي القديم  ،حوليات الجامعة التونسية ،عػ13ػدد.3883 ،
 .39قادرم عبد الحميد ...الملتقى التاريخي الثالث فترة حكم بني جالب بمنطقة كادم ريغ ،اآلماؿ للطباعة ،الوادم (الجزائر) الطبعة
األكلى.3888 ،
 .38محمد رجب النجار ،حكايات الحيواف في التراث العربي ،مجلة عالم الفكر يصدرىا المجلس الوطني للثقافة كالفنوف كاآلداب،
الكويت ،المجلد 31العدد  3ك ،3885 ،3ص.380
 .30محمد سعيدم ،نص االستهالؿ في الحكاية الشعبية ،مجلٌة بحوث سيميائية ،دار الغرب للنشر كالتوزيع ،تلمساف ،العدد األكؿ ،د.ط.
.3003
 .33الموسوعة العربية العالمية ،مؤسسة أعماؿ الموسوعة لنشر كالتوزيع ،الرياض ،ط.3882 ،03
 .33ميشاؿ فوكلوط ،الجنوف ك الحضارة ،تر:عبد المجيد يوسف ،مجلة الحياة الثقافية ،عدد.3888 ،30
 .31النقد النفسي ،فعاليات الملتقى الدكلي الثالث حوؿ الخطاب النقدم العربي المعاصر ،3009 -05-01،منشورات المركز الجامعي
خنشلة.3008 ،

 المراجع باللغة األجنبية:

A.N Afanassiev,Nouveaux Contes russes, Traduction de Lise ,Gruel-Apert,MaisonneuveET
Larose , Paris, France,2003.
Camille Lacoste – Dujardin: Dictionnaire de la culture berbère.
Camille Lacoste du Jardin ,Nouvelles perspectives in Le conte de tradition orale, p198.
Camille Lacoste- Dujardin: Dictionnaire de la culture berbère en Kabylie
 Chantal Debock, Théorèmes et contes de fées in Psychologie adlérienne, N Janvier 1998.
Claude Lévi – Strauss: Anthropologie structurale deux, Ed PLON, 1973 et 1996, pour la
 présente édition.
Encyclopedia univsais, corpus1, Etymologie, Fungi imperfect, Editeur à Paris, 1990.
Françoise d’Eaubonne, Les femmes avant le patriarcat, Ed PAYOT, Paris, 1977.
G.May, Les Mille et nuits d’Antoine Galland ou le Chef-d’oeuvre invisible.
Homére: L'Odyssée, Traduction Intrduction Notes et Index: M.Dufour et J.Raison, Ed
Garnier – Flammarion.
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11. J .J Bachofen :Le droit maternel. Recherche sur la gynécocraite de l’antiquilé’ dans sa
naturereligieuse et juridique.Traduit de l’allemand et préface par Etienne Barrilier.
12. J.Martin Folklore tunisien Histoires Enfantines les 7petites filles et l'ogresse in IBLA
5e'me anne'e Juillet 1942.
13. Jean Chevalier Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles.
14. Jean Chevalier et Alain Gheerbrant : Dictionnaire des symboles.
15. JEAN LETHLLEX – Ouargla Cit2 Sqhqrienne – Des origines qu d2but du XXéme siécle.

16. Jean Servier: Tradition et civilisation berbéres, Introduction, p XI.

17. Lewis Morgan , La société archaïque, Traduit de l’américain par H Jaouiche, Ed Anthropos,
Paris, 2éEdition, 1985, préface. 
18. LewisH Morgan : La société archaique, l’amércain par H Jaouiche ,p459.
19. Michel Aghassian et autres, sous la direction de Marc Augé: Les Domaines de la parenté.
20. Michéle Simonsen, Leconte populaire, Ed PUF , 1984
21. Nadia julien: Dictionnaire des symboles.
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7. http://www.kaheel7.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=91:2
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8. www.omelketab.net0
 صفذات يٍ تاسٌخ وسقهة يُز أقذو، عبذ هللا بٍ جٍالًَ انسائخwww.ouargla.org/t2925-topic  يىقع08
0331-333 ص2 انزي َقم عٍ تاسٌخ أبٍ خهذوٌ ج،3009 ، أبشٌم39 ،ًانعصىس دتى االدتالل انفشَس
 يىسىعة0 http://www.qassimy.com/qo1/qu/asrarals.htm :  عهى انًىقع، عبذ انذائى انكذٍم030
:ًًاإلعجاص انشق
يىقع سوح،انسُة انًساٍَذ،انصذاح، يىسىعة انذذٌث انُبىي انششٌف،انبخاسي
.33
01351 دذٌث،} {واركش فً انكتاب يشٌى إر اَتبزت يٍ أھهها: باب، األَبٍاء: كتاب،ًَاإلصذاس انثا،اإلسالو
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